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- kulturně historických hodnot, nemovitých kulturních
památek včetně archeologických zón a ÚAN (území
archeologických nalezišť)
- urbánních hodnot při zachování charakteru sídla s
různorodou zástavbou příměstského a venkovského
charakteru, individuálního typu se zázemím zahrad a
zeleně sídelní včetně vazby na volnou převážně
zemědělskou krajinu a plochy lesů a zeleně rostoucí
mimo les zejména v údolních nivách Bradavy a řeky
Úslavy.
• Za účelem ochrany hodnot v urbanizovaném území je
kromě jiného sledována ochrana památkových objektů a
archeologických lokalit.
• Z hlediska historické struktury sídel se dle srovnání se
stabilním katastrem do současné doby zachovala
podstatná část původní zástavby v sídle Žákava, kterou
je nutné chránit a citlivě doplnit novou vhodnou
zástavbou respektující původní urbanistický a
architektonický charakter této části obce.
• Jako historickou dominantu obce je nutné chránit:
- kostel sv. Vavřince a
- pozůstatky bývalé tvrze ve formě sýpky

a) Vymezení zastavěného území

• Zastavěné území je vymezeno k datu 30.6.2013 a je
zakresleno v grafické části ÚP (územní plán) ve výkresu
I.2.A. Výkres základního členění území.
• Na území obce je vymezeno 43 dílčích zastavěných
území.
• Hranici každého dílčího zastavěného území tvoří čára
vedená po hranici parcel, nebo spojnice lomových bodů
stávajících hranic nebo bodů na těchto hranicích.

b) Základní koncepce rozvoje území obce,
ochrany a rozvoje jeho hodnot

• Území je koncipováno pro optimalizovaný hospodářský i
sociální rozvoj při zabezpečení důsledné ochrany
přírodního a životního prostředí se zastoupením
zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch územních
rezerv určujících směr rozvoje obce v dlouhodobějším
horizontu.
• Základním cílem je udržení kvalitního prostředí pro účely
bydlení a rekreace při současném zajištění přiměřeného
počtu pracovních příležitostí a optimální úrovně
občanského vybavení.
• Sídlo Žákava bude rozvíjeno jako souvisle urbanizované
území se zachováním nezastavěných částí uvnitř
zastavěného území pro realizaci veřejné zeleně a
průchod prvků ÚSES (územní systém ekologické
stability).
• Samostatně urbanizované části tvoří plochy zástavby za
silnicí k Nezvěsticím, výrobní zóna za silnicí, dílčí enklávy
chat a ostatních objektů v údolní nivě Bradavy a chatová
osada za tratí se zachováním nezastavěných částí uvnitř
zastavěného území pro realizaci veřejné zeleně a
průchod prvků ÚSES (územní systém ekologické
stability) zejména podél Bradavy.
• Ve volné krajině nebudou vytvářena nová sídla nebo
samoty nad rámec ploch určených v ÚP .
• Stávající samoty ve volné krajině budou zachovány a
rozvíjeny v souladu s předpoklady dle územního plánu v
hranicích jejich zastavěného území.
• Celé území obce je rozděleno na urbanistické a krajinné
sektory.
• Důraz na stavební rozvoj je kladen v urbanistickém
sektoru Žákava.
• V krajinných sektorech je prvořadá ochrana krajinného
rázu, přírodních a krajinných hodnot s omezeným
rozvojem zastavitelných ploch zejména v sektorech Za
silnicí pro výrobu a Za tratí pro rekreaci.
• Ochrana hodnot je nadřazena záměrům na rozvoj
v území.
• Jedná se zejména o ochranu:
- přírody a krajiny včetně systému regionálního (ZÚR PK),
místního SES a topologie krajiny včetně vybrané zeleně
rostoucí mimo les a skupin stromů a stromořadí.

c) Urbanistická koncepce včetně vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a
systému sídelní zeleně

• Urbanistická koncepce předmětného území vychází z
předpokladů a podmínek rozvoje vyplývajících
z nadřazené ÚPD a z následujících rozvojových záměrů
a trendů:
- modernizace železniční trati včetně zdvojkolejnění a
elektrifikace
- přeložka silnice I. třídy
- úpravy na místní i nadmístní komunikační síti související
s přeložkou silnice I. třídy nebo řešící místní dopravní
závady
- turistické a cyklistické stezky a trasy místního a
nadmístního významu řešící kromě jiného také zlepšení
průchodnosti krajinou
- záměr na rekonstrukci elektrického vzdušného vedení
VVN 400 kV v rozsahu stávajícího koridoru
- koncepce odkanalizování a čištění odpadních vod,
zásobování vodou, elektrickou energií a plynem
- doplnění ploch technické infrastruktury včetně výstavby
centrální obecní ČOV a technického dvora se sběrným
dvorem odpadů
- rozšíření ploch výroby a skladování mimo souvislou
obytnou zástavbu obce
- využití a revitalizace plochy býv. Panského dvora
v Žákavě pro technický dvůr a smíšené bydlení
- rozšíření nabídky ploch pro individuální bydlení
příměstského nebo venkovského charakteru a zahrady
s využitím proluk, nevhodně využitých nebo uvolněných
ploch

3
OBEC ŽÁKAVA

ŽÁKAVA
I.ÚZEMNÍ PLÁN

- z hlediska využití nových rozvojových ploch pro bydlení je
preferovaný takový způsob urbanistického,
architektonického a stavebně technického řešení, které
umožní docílení přiměřených hustot obyvatelstva ve
vztahu k potřebné úrovni veřejné infrastruktury
- stabilizace a vymezení ploch nejvýznamnějších veřejných
prostranství
- stabilizace stávajících rekreačních zahrad a chatových
osad i jednotlivých objektů s možností výstavby objektů
individuální rekreace v návaznosti na stávající plochy za
tratí v lokalitě Štěrkovna.

- koridor pro výstavbu místní komunikace pro převedení
dopravy ze zemědělské farmy mimo střed obce
- rezervní plochy pro bydlení a podmíněně zastavitelné
zahrady, jejichž využití bude možné pouze za
předpokladu změny podmínek ochranného pásma
zemědělské farmy
- Jedná se o urbanistický sektor, který je řešen komplexně
zejména s ohledem na zásadní problematiku rozvoje
základních funkcí obce v nejvíce urbanizované části
řešeného území při zajištění ochrany životního prostředí.
Rozvojové plochy jsou soustředěny do jižní až
jihozápadní části, kde jsou limitovány navrženou místní
komunikací.

• Uspořádání urbanizovaného území sídla Žákava
má podstatně omezené možnosti prostorového rozvoje
zejména z následujících důvodů, které musí být při řízení
rozvoje předmětného území respektovány:
- konfigurace krajiny s vymezeným záplavovým územím na
řece Úslava a Bradava včetně aktivní zóny na řece
Bradava
- ochranné pásmo chovu hospodářských zvířat – farma
Žákava
- ochranné pásmo vodních zdrojů stávající a navrhované
- důsledná ochrana přírody a krajiny a existence zvláště
chráněného území Natura 2000 (EVL) Bradava
- koncepce regionálního a místního systému ekologické
stability
- ochrana půdního fondu
- existence stávajících i plánovaných koridorů nadřazených
systémů dopravní a technické infrastruktury s ochrannými
a bezpečnostními pásmy

• V zastavěném území se z hlediska RZV (rozdílný způsob
využití území) vymezují plochy stabilizované a plochy
změn dle následujícího členění:
RZV
RZV - název
B(i)
Plochy bydlení v rodinných domech
B(v)
Plochy bydlení v obytných domech - venkovské
R
Plochy rekreace
R(z)
Plochy rekreace – zahrady a zahrádkové osady
O(v)
Plochy občanského vybavení – veřejná
infrastruktura
O
Plochy občanského vybavení
O(s)
Plochy občanského vybavení pro sport a rekreaci
O(h)
Plochy občanského vybavení – hřbitovy a
pohřebiště
VP
Plochy veřejných prostranství
VP(z) Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň
SO(v) Plochy smíšené obytné venkovské
D
Plochy dopravní infrastruktury silniční
D(z)
Plochy dopravní infrastruktury drážní
TI
Plochy technické infrastruktury
V
Plochy výroby a skladování
VS
Plochy smíšené výrobní

• V řešeném území je vymezen urbanistický sektor:
Označení Název
I.

Žákava

I. Žákava
- Urbanistický sektor je vymezen pravým břehem řeky
Úslavy, mlýnským náhonem, levým břehem a okrajem
nezastavěné údolní nivy Bradavy, novou místní
komunikací, zemědělskou farmou.
- Jedná se převážně o souvisle urbanizované území
zahrnující vlastní ves Žákava včetně zemědělské farmy
- Nejvýznamnějším limitem je stanovené záplavové území
řeky Úslava a Bradava, ochranná pásma vodních zdrojů,
ochrana EVL Bradava systému NATURA 2000 a pásmo
hygienické ochrany velkokapacitního kravína.
- Rozvojové možnosti jsou vzhledem k malému plošnému
rozsahu a limitům využití území omezené
- Nejzávažnější záměry jsou:
- přestavba bývalého panského dvora pro technický dvůr
obce včetně sběrného dvora, rozšíření sportoviště a
bydlení v obytných domech respektive RD,
- výstavba RD na volných plochách a v návaznosti na
zastavěné území mimo ochranné pásmo zemědělské
farmy

• Plochy změn v zastavěném území se člení na plochy
zastavitelné (Z) a plochy přestavby (P).
• Plochy přestavby jsou dále členěny v závislosti na
předpokládaném druhu přestavby:
- přestavba demoliční (brownfields a vybrané objekty)
- přestavba smíšená
- přestavba modernizační
- plochy s omezením stavebních úprav staveb
v záplavovém území při zabezpečení nutné údržby
stavebního fondu
• Přestavba demoliční (brownfields a vybrané objekty) je
navržena na dílčích plochách přestavby (brownfields),
kde se zcela změní podstata urbanistické a stavební
struktury. Dosavadní stavební fond bude zcela odstraněn
a na uvolněných plochách bude vybudován nový. Na
území demoliční přestavby mohou být zachovány a
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stavebně upraveny ojedinělé zejména cenné objekty
z hlediska kulturně historického a společenského.
• Nejvýznamnější plocha přestavby je:
- Žákava, U hřiště, (bývalý zemědělský areál s
navazujícími manipulačními plochami, tzv. Panský dvůr)

Označení Účel, vybrané specifické podmínky v území a požadavky
plochy
S-015-0 Plocha bydlení v rodinných domech (viz RZV) se zákazem
nových staveb kromě provádění udržovacích prací na stavbách
stávajících
S-051-0 Plocha bydlení v obytných domech – venkovské (viz RZV) se
zákazem nových staveb kromě provádění udržovacích prací na
stavbách stávajících
S-052-0 Plocha bydlení v obytných domech – venkovské (viz RZV) se
zákazem nových staveb kromě provádění udržovacích prací na
stavbách stávajících
S-053-0 Plocha bydlení v obytných domech – venkovské (viz RZV) se
zákazem nových staveb kromě provádění udržovacích prací na
stavbách stávajících
S-101-0 Plocha rekreace (viz RZV) se zákazem nových staveb kromě
provádění udržovacích prací na stavbách stávajících
S-102-0 Plocha rekreace (viz RZV) se zákazem nových staveb kromě
provádění udržovacích prací na stavbách stávajících
S-103-0 Plocha rekreace (viz RZV) se zákazem nových staveb kromě
provádění udržovacích prací na stavbách stávajících
S-104-0 Plocha rekreace (viz RZV) se zákazem nových staveb kromě
provádění udržovacích prací na stavbách stávajících
S-105-0 Plocha rekreace (viz RZV) se zákazem nových staveb kromě
provádění udržovacích prací na stavbách stávajících
S-106-0 Plocha rekreace (viz RZV) se zákazem nových staveb kromě
provádění udržovacích prací na stavbách stávajících
S-151-0 Plocha rekreace – zahrady a zahrádkové osady (viz RZV) se
zákazem nových staveb kromě provádění udržovacích prací na
stavbách stávajících
S-152-0 Plocha rekreace – zahrady a zahrádkové osady (viz RZV) se
zákazem nových staveb kromě provádění udržovacích prací na
stavbách stávajících
S-153-0 Plocha rekreace – zahrady a zahrádkové osady (viz RZV) se
zákazem nových staveb kromě provádění udržovacích prací na
stavbách stávajících
S-154-0 Plocha rekreace – zahrady a zahrádkové osady (viz RZV) se
zákazem nových staveb kromě provádění udržovacích prací na
stavbách stávajících
S-155-0 Plocha rekreace – zahrady a zahrádkové osady (viz RZV) se
zákazem nových staveb kromě provádění udržovacích prací na
stavbách stávajících
S-156-0 Plocha rekreace – zahrady a zahrádkové osady (viz RZV) se
zákazem nových staveb kromě provádění udržovacích prací na
stavbách stávajících
S-175-0 Plocha lesní - rekreační (viz RZV) se zákazem nových staveb
kromě provádění udržovacích prací na stavbách stávajících
S-404-0 Plocha smíšená obytná - vesnická (viz RZV) se zákazem
nových staveb kromě provádění udržovacích prací na stavbách
stávajících
Vysvětlivky:
RZV = rozdílný způsob využití plochy

• Přestavba smíšená je navržena na dílčích plochách
přestavby, kde se může částečně změnit prostorová
struktura a zlepší se technické a provozní parametry
urbanistické struktury tak, aby odpovídaly současným
požadavkům. Smíšená přestavba bude probíhat dle
konkrétních podmínek částečně jako demolice vybraných
objektů, dostavba na volných nebo uvolněných plochách
volně i v prolukách, stavební úpravy vybraných částí
nebo celých objektů, stavební úpravy vybraných cenných
objektů z hlediska kulturně historického a společenského,
rekonstrukce a nová výstavba technické infrastruktury
zahrnující rovněž úpravu komunikací, veřejných
prostranství a ploch zeleně. Tento druh přestavby je
navržen ve více plochách, z nichž nejvýznamnější jsou:
- Žákava, Za silnicí, plochy za RD k Nezvěsticím
- Žákava, zahrady u Bradavy
- Žákava, u řadových domů za silnicí
- Žákava, u řadových domů
- Žákava, novodobý objekt na návsi v dolní části historické
zástavby
• Modernizační přestavba je navržena na ploše určené pro
modernizaci železniční trati, která bude zahrnovat
celkovou přestavbu železničního koridoru včetně
souvisejících staveb dopravní a technické infrastruktury.
• Plochy s omezením stavebních úprav staveb
v záplavovém území při zabezpečení nutné údržby
stavebního fondu jsou vymezeny v záplavovém území
vystavenému výrazným negativním vlivům případné
povodně. Jsou to plochy, kde není možná nová výstavba
a na stávajících stavbách lze provádět udržovací práce.
• Jedná se o zastavěné plochy v údolní nivě Bradavy a
pravobřežní zastavěné plochy v údolní nivě Úslavy
dotčené případnou povodní.
• Vymezené plochy s omezením stavebních úprav staveb
v záplavovém území jsou:

• Na území obce Žákava se vymezují následující plochy změn, tj. plochy přestavby (P-000-0) a zastavitelné plochy (Z-000-0):
B(i) - Plochy bydlení v rodinných domech
Poř. číslo Označení Název
plochy
plochy

001
002
003
004
005
008

P-001-0
Z-002-0
Z-003-0
Z-004-0
Z-005-0
Z-008-0

Účel a vybrané specifické
podmínky v území a požadavky

Dostavba obytné zóny RD IV.
Dostavba obytné zóny RD I.
Obytná zóna RD IV.
Obytná zóna RD III.
Obytná zóna RD II.
Obytná zóna RD V.

Plocha
(m2)

3876
2865
5282
8735
4050
21543
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IVP
(%)

VRZ

20
20
20
20
20
20

1-2+1
1-2+1
1-2+1
1-2+1
1-2+1
1-2+1

Min. podíl
plochy
veř.prostr.
(%)
n
n
n
n
n
5

Min.podíl
plochy
sídel.
zeleně
(%)
n
n
n
n
n
n
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009
011
012
013
014

Z-009-0
P-011-0
Z-012-0
Z-013-0
Z-014-0

Dostavba obytné zóny RD III.
Dostavba obytné zóny RD II.
Rozšíření obytné zóny I.
Rozšíření obytné zóny II.
Obytná zóna RD I.

1667
1537
628
845
4647

20
20
20
20
20

1-2+1
1-2+1
1-2+1
1-2+1
1-2+1

n
n
n
n
n

n
n
n
n
n

B(v) - Plochy bydlení v obytných domech – venkovské
Poř. číslo Označení Název
plochy
plochy

007 P-007-0

010 Z-010-0

054 P-054-0

Účel a vybrané specifické
podmínky v území a požadavky

Dostavba obytné zóny IV.

Plocha podmíněně zastavitelná za
podmínky zajištění přístupové
komunikace s příslušnými
normovými parametry a zajištění
bezkolizního připojení nové
zástavby na technickou
infrastrukturu a to zejména
veřejnou kanalizaci a vodovod.
Rozšíření obytné zóny III.
Plocha podmíněně zastavitelná
z hlediska vlivu hluku a otřesů ze
stávající silnice I/19. Musí Být
dodrženy minimální odstupové
vzdálenosti dle ÚP případně
vyřešena taková technická opatření
a dispoziční řešení, kterými bude
zajištěno dodržení hygienických
požadavků z hlediska hluku a
otřesů.
Dostavba obytné zóny s vesnickým Plocha podmíněně zastavitelná při
bydlením
respektování stanovené hranice
záplavového území s tím, že část
plochy dotčená případnou povodní
je nezastavitelná a může být
využita pro zahrady a sady, veřejné
prostranství nebo veřejnou zeleň
v rámci příslušného RZV (rozdílný
způsob využití) dané plochy. V této
části plochy však nesmí být
umístěny žádné překážky (např.
pevné oplocení apod.), které by
bránily rozlivu a průchodu případné
povodně.

Plocha
(m2)

IVP
(%)

VRZ

Min. podíl
plochy
veř.prostr.
(%)

Min.podíl
plochy
sídel.
zeleně
(%)

19853

25 1-2+1

n

n

2370

25 1-2+1

n

n

4972

25 1+1

n

n

R - Plochy rekreace
Poř. číslo Označení Název
plochy
plochy

101 Z-101-0

Rozšíření rekreační zóny

Účel a vybrané specifické
podmínky v území a požadavky

Lokalita Štěrkovna

Plocha
(m2)

IVP
(%)

14348

VRZ

Min. podíl
plochy
veř.prostr.
(%)

5 1+1

5

VRZ

Min. podíl
plochy
veř.prostr.
(%)

Min.podíl
plochy
sídel.
zeleně
(%)
n

R(z) - Plochy rekreace – zahrady a zahrádkové osady
Poř. číslo Označení Název
plochy
plochy

151 Z-151-0

Zahrady I.

Účel a vybrané specifické
podmínky v území a požadavky

Plocha podmíněně zastavitelná
s ohledem na podmínky ochranného
pásma areálu zemědělské výroby

Plocha
(m2)

IVP
(%)

5405

5

1n

Min.podíl
plochy
sídel.
zeleně
(%)
n

O(s) - Plochy občanského vybavení pro sport a rekreaci
Poř. číslo Označení Název
plochy
plochy

201 P-201-0

Účel a vybrané specifické
podmínky v území a požadavky

Rozšíření sportovně rekreačního
areálu

Plocha
(m2)

2368
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IVP
(%)

VRZ

10 1+1

Min. podíl
plochy
veř.prostr.
(%)
n

Min.podíl
plochy
sídel.
zeleně
(%)
n
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VP - Plochy veřejných prostranství
Poř. číslo Označení Název
plochy
plochy

301 Z-301-0
302 Z-302-0

Účel a vybrané specifické
podmínky v území a požadavky

Veř. prostranství s místní
komunikací v obytné zóně
Veř. prostranství s místní
komunikací a parkováním

Plocha
(m2)

IVP
(%)

VRZ

Min. podíl
plochy
veř.prostr.
(%)

3534

1

1n

Min.podíl
plochy
sídel.
zeleně
(%)
n

1328

1

1n

n

VP(z) - Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň
Poř. číslo Označení Název
plochy
plochy

351 Z-351-0

Účel a vybrané specifické
podmínky v území a požadavky

Ochranný pás zeleně s místní
komunikací

Plocha
(m2)

IVP
(%)

4685

VRZ

1

Min. podíl
plochy
veř.prostr.
(%)
1n

Min.podíl
plochy
sídel.
zeleně
(%)
více než
50 %

SO(v) - Plochy smíšené obytné venkovské
Poř. číslo Označení Název
plochy
plochy

401 P-401-0

402 Z-402-0

403 Z-403-0

Účel a vybrané specifické
podmínky v území a požadavky

Smíšená zóna bydlení včetně
technických služeb a sběrného
dvora

Plocha podmíněně zastavitelná při
respektování stanovené hranice
záplavového území s tím, že část
plochy dotčená případnou povodní
je nezastavitelná a může být využita
pro zahrady a sady, veřejné
prostranství nebo veřejnou zeleň
v rámci příslušného RZV (rozdílný
způsob využití) dané plochy. V této
části plochy však nesmí být
umístěny žádné překážky (např.
pevné oplocení apod.), které by
bránily rozlivu a průchodu případné
povodně.
Smíšená zóna vesnického bydlení a Část plochy s omezeným způsobem
služeb I.
využití s ohledem na podmínky
ochranného pásma areálu
zemědělské výroby
Smíšená zóna vesnického bydlení a
služeb II.

Plocha
(m2)

IVP
(%)

VRZ

Min. podíl
plochy
veř.prostr.
(%)

11971

30 1-2+1

n

Min.podíl
plochy
sídel.
zeleně
(%)
n

11450

25 1-2+1

n

n

4963

25 1-2+1

n

n

VRZ

Min. podíl
plochy
veř.prostr.
(%)

9527 n

n

n

Min.podíl
plochy
sídel.
zeleně
(%)
n

2750 n

n

n

n

VRZ

Min. podíl
plochy
veř.prostr.
(%)

Min.podíl
plochy
sídel.
zeleně
(%)

D - Plochy dopravní infrastruktury silniční
Poř. číslo Označení Název
plochy
plochy

551 Z-551-W

552 Z-552-W

Účel a vybrané specifické
podmínky v území a požadavky

Místní komunikace k zemědělskému Místní komunikace bude řešena
areálu
s ohledem na možnost dopravního
připojení sousedních rozvojových
ploch včetně protipovodňového
opatření s dostatečným hlavním i
přidruženým dopravním prostorem
pro vedení chodníků a pás
doprovodné a clonící zeleně.
Pěší a cyklistická stezka
Rozšíření přidruženého dopravního
prostoru včetně vedení technických
sítí zejména stávajícího vodovodu a
hlavního kanalizačního sběrače

Plocha
(m2)

IVP
(%)

D(z) - Plochy dopravní infrastruktury drážní
Poř. číslo Označení Název
plochy
plochy

Účel a vybrané specifické
podmínky v území a požadavky
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Plocha
(m2)

IVP
(%)

ŽÁKAVA
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501 P-501-W

Modernizace železniční trati

Celková přestavba a zdvojkolejnění
trati včetně souvisejících
stavebnětechnických úprav,
protihlukových opatření úpravy
účelových komunikací s možností
mimoúrovňového křížení a
doprovodné, ochranné a clonící
zeleně.
Dle ZÚR PK – ZD 190/01 Trať č. 190
– úsek Plzeň – Nepomuk,
zdvojkolejnění a směrová rektifikace

57970 n

n

n

n

VRZ

Min. podíl
plochy
veř.prostr.
(%)

Min.podíl
plochy
sídel.
zeleně
(%)
n
n

TI - Plochy technické infrastruktury
Poř. číslo Označení Název
plochy
plochy

601 Z-601-W
621 P-621-W

ČOV včetně komunikace
Rekonstrukce elektrického vedení
VVN 400 kV

682 Z-682-W

Protipovodňové opatření

Účel a vybrané specifické
podmínky v území a požadavky

Koridor v šířce ochranného pásma.
Dle ZÚR PK – E 09 Zdvojení vedení
400 kV Kočín - Přeštice
Protipovodňové opatření
v souvislosti s výstavbou místní
komunikace

Plocha
(m2)

IVP
(%)

2905
nn

695

10
n

1n
n

0n

n

n

Min. podíl
plochy
veř.prostr.
(%)

V - Plochy výroby a skladování
Poř. číslo Označení Název
plochy
plochy

701 Z-701-0

Rozšíření výrobní zóny

702 Z-702-0

Rozšíření výrobní zóny

703 Z-703-0

Rozšíření zemědělského areálu

Účel a vybrané specifické
podmínky v území a požadavky

Plocha přímo navazuje na stávající
areál fy OKAL CZ
Plocha přímo navazuje na stávající
areál fy ALIMEX
Plocha přímo navazuje na stávající
areál fy ALIMEX a dle vydaného ÚR
(územní rozhodnutí) bude zahrnovat
silážní žlab s tím, že v rámci plochy
zejména podél hranice obrácené
k údolní nivě říčky Bradava bude
řešen dostatečně široký a účinný
pás doprovodné, ochranné a clonící
zeleně. Zároveň se doporučuje řešit
pás ochranné a clonící zeleně také
podél jižní a západní hranice plochy.

Plocha
(m2)

IVP
(%)

16243

35 2+1

n

Min.podíl
plochy
sídel.
zeleně
(%)
n

10275

35 2+1

n

n

19317

VRZ

n

n

n

n

VS - Plochy smíšené výrobní
Poř. číslo Označení Název
plochy
plochy

751 Z-751-0

Výrobní a komerční zóna Žákava I.

Účel a vybrané specifické
podmínky v území a požadavky

Plocha s omezeným způsobem
využití s ohledem na podmínky
ochranného pásma areálu
zemědělské výroby

Plocha
(m2)

12265

IVP
(%)

VRZ

30 2+1

Min. podíl
plochy
veř.prostr.
(%)

Min.podíl
plochy
sídel.
zeleně
(%)
nn

Vysvětlivky:
Z-000-0 = zastavitelné plochy
P-000-0 = plochy přestavby
0-000-W = plochy a koridory s možností vyvlastnění
IVP = intenzita využití pozemků v plochách
VRZ = výšková regulace zástavby
+1 = možné využití podstřešního nebo podkrovního podlaží (Podstřešní podlaží = podlaží pod šikmou střechou se sklonem větším než 3 st. od vodorovné roviny,
Podkrovní podlaží = podlaží vestavěné do konstrukce krovu)
n = neurčuje se
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• Sídelní zeleň bude v rámci obce chráněna a rozvíjena
v souladu s předpoklady rozvoje území a způsobem
využití ploch dle ÚP.
• V předmětném území jsou uplatněny požadavky na
zastoupení zeleně na všech plochách s rozdílným
způsobem využití území se záměrem vytvoření
uceleného systému sídelní zeleně, která v sobě bude
zahrnovat všechny plochy zeleně i solitéry v zastavěném
území a přilehlé krajinné oblasti.

- Návrh účelových komunikací v souvislosti s modernizací
železniční tratě a zrušením úrovňového přejezdu do nové
trasy v plochách dráhy
- Připojení ČOV účelovou komunikací na silnici III/1777
v poloze, která je dána normovými požadavky s ohledem
na zajištění rozhledových polí
- V nezastavěném území je síť místních komunikací
doplněna stabilizovanými komunikacemi účelovými
s integrovanými nebo samostatně vedenými turistickými
pěšími nebo cyklistickými trasami, které umožňují
propojení zemědělských a lesnických doprav tak, aby
měly minimální dopad na životní prostředí obce

• Zvláštní zájmy
• Specifické plochy pro zajištění obrany státu nebo CO se
v územním plánu nevymezují.

• Pro zajištění budoucí realizace záměrů na silniční a
komunikační síti, je vymezen koridor územní rezervy:
- Přeložka silnice I/19 (obchvat Žákavé ve dvou variantách
v návaznosti na obchvat Nezvěstic)
Šířka koridoru 200 m v nezastavěném území.
V zastavěném území a podél zastavitelných ploch včetně
navazujících a souvisejících úseků ostatních komunikací
dle zákresu v grafické části ÚP

d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně
podmínek pro její umísťování
• Dopravní infrastruktura

• V ÚP jsou vymezeny plochy:
D
Plochy dopravní infrastruktury silniční
D(z)
Plochy dopravní infrastruktury drážní
• V rámci ostatních ploch RZV (rozdílný způsob využití)
v zastavěném a nezastavěném území je umožněna
realizace různých druhů dopravní infrastruktury
diferencovaně v závislosti na hlavním způsobu využití
příslušné plochy.
• Hlavní komunikační systém nadmístního významu tvoří:
- silnice I.třídy č. 19 s převažující tranzitní dopravou po
severovýchodním okraji obce, která prakticky nezasahuje
do souvislé obytné zástavby
- silnice III. třídy č. 11731, 11712, 11710 a 1777
s převažující dopravou zdrojovou, cílovou a mezioblastní
- železniční trať číslo 190 Plzeň – České Budějovice

• Dopravní plochy
• V rámci ploch RZV (rozdílný způsob využití)
v zastavěném území je umožněna realizace parkovišť,
odstavných ploch a garáží v závislosti na hlavním
způsobu využití příslušné plochy.
• Zařízení dopravy
- Pro pokrytí nároků na zařízení dopravy je stabilizovaná
plocha čerpací stanice pohonných hmot v prostoru
výrobního areálu s připojením na silnici I/19
• Kromě jmenovitě uvedených ploch je v rámci ostatních
ploch RZV (rozdílný způsob využití) v zastavěném území
umožněna realizace dalších zařízení dopravy v závislosti
na hlavním způsobu využití příslušné plochy.

• Silniční doprava
• Navrhované úpravy na státní silniční síti:
- Přeložka I/19, navazující na obchvat obce Nezvěstice, do
nové trasy v severovýchodní části řešeného území ve
směru na Spálené Poříčí jako územní rezerva ve dvou
variantách
• Navrhované úpravy na krajské silniční síti:
- Krátká přeložka silnice III/11710 s novým napojením na
silnici III/11731 před navrhovaným silničním nadjezdem
ve směru do Milínova jako územní rezerva v návaznosti
na plánovanou přeložku silnice I/19
- Úprava napojení silnic III. třídy č. 11710 a 1777 v centru
obce

• Cyklistická doprava
• Na území obce Žákava jsou vedeny po silnicích III. třídy
cyklistické trasy č. 31 jako nadregionální a č. 2146
místního významu.
• Ve směru do Nezvěstic je vymezen koridor pro realizaci
oddělené cyklistické a pěší trasy
• Pěší doprava
• V souvislosti s úpravami na komunikační síti budou
součástí přidruženého dopravního prostoru také chodníky
a pěší stezky.
• Hromadná doprava
• Hromadná doprava osob je vzhledem k vazbám na
dojížďku do zaměstnání významným činitelem. Obyvatelé
vázáni na železniční dopravu využívají železniční stanici
Nezvěstice. Autobusové zastávky jsou umístěny při silnici
I/19 a v centru obce. Zajišťují jak dostupnost přilehlých
obcí tak i dojížďku do krajského města.

• Navrhované úpravy na místní komunikační síti:
- Napojení nové místní komunikace na silnici III/11710
v blízkosti stávajícího mostu
- Napojení nové místní komunikace na silnici III/11712 u
bioplynové stanice
- Nová účelová komunikace na jižním okraji zástavby
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• V rámci ostatních ploch RZV (rozdílný způsob využití)
v zastavěném a nezastavěném území je umožněna
realizace technické infrastruktury diferencovaně
v závislosti na hlavním způsobu využití příslušné plochy.

• Železniční doprava
• Stávající jednokolejná elektrifikovaná železniční trať
č.190 Plzeň - Č. Budějovice bude modernizována na
návrhovou rychlost max. 200 km/h včetně zdvojkolejnění.
• Průběh trasy železniční trati zachovává stávající koridor.
• Modernizace železniční trati v rozsahu zapracovaném
v ÚP si vyžádá úpravy na souvisejících komunikacích
s nárokem na mimoúrovňové křížení s komunikací
zajišťující spojení mezi Žákavou a rekreační lokalitou
Štěrkovna.
• Pro zajištění budoucí realizace záměrů na modernizaci
železniční trati, je vymezen koridor:
- Modernizace železniční trati č.190
Šířka koridoru 200 m v nezastavěném území.
V zastavěném území, podél zastavitelných ploch a podél
vybraných ploch územní rezervy dle zákresu v grafické
části ÚP

• Vodní hospodářství – zásobování vodou
• Stávající vodovodní systém pro veřejnou potřebu bude
zachován, rozšířen a v zastavěném území zokruhován.
• Bude sledována možnost přepojení obytných domů v jižní
části obce, které jsou dnes zásobovány z vrtu společnosti
„Alimex“ na systém vodovodu Plzeň – Blovice.
• Objekty mimo souvislou zástavbu budou ponechány
v systému zásobování vodou z místních studní.
• Vodní hospodářství – kanalizace a čištění odpadních vod
• Bude dobudovaná veřejná kanalizační síť v celém území
souvislé zástavby obce se zakončením v centrální
čistírně odpadních vod.
• Centrální ČOV v kompaktním zakrytém provedení bude
umístěna na k.ú. Žákava u Nezvěstic na pravém břehu
Úslavy s vyústěním vyčištěných odpadních vod do této
řeky.
• Odpadní vody z níže položeného kanalizačního sběrače
na levém břehu říčky Bradavy budou na ČOV
dopravovány pomocí čerpací stanice umístěné
severovýchodním okrajem zástavby, před kterou bude
vybudována dešťová zdrž.
• Na nových plochách bude budovaná zásadně oddílná
kanalizace pro veřejnou potřebu s cílem splaškové
odpadní vody odvést do čistírny a dešťové vody v co
největší míře zadržovat v krajině a jen jejich přebytky
odvádět do místních vodotečí a nádrží.
• V odlehlých oblastech chatových osad a zahrádkářských
kolonií budou ponechány jímky na vyvážení (žumpy),
případně suché nebo chemické záchody. U domů na
samotě bude zneškodnění odpadních vod řešeno buď
jímkou na vyvážení, nebo domovní čistírnou odpadních
vod a vsakováním vyčištěné vody.

• Letecká doprava
• V řešeném území se nenavrhuje zařízení letecké
dopravy.
• Negativní vlivy dopravy
• Protihluková opatření budou provedena zejména podél
modernizované železniční trati č. 190 v části průchodu
rekreační lokalitou Štěrkovna
• Předpokládané zvýšení intenzity tranzitní dopravy a
z toho plynoucí důsledky na životní prostředí jsou v ÚP
řešeny přeložkou nejzatíženější silnice I/19
• Na ostatních silnicích III. třídy a vybraných hlavních
místních komunikacích se nepředpokládá dosažení
výrazně vyšších hodnot s významnějšími důsledky na
životní prostředí.
• Pro umístění vybraných objektů podél silnic
s předpokládanou vyšší dopravní intenzitou jsou
stanoveny podmínky:
- Silnice I/19 (stávající trasa) v úseku k.ú. Žákava u
Nezvěstic
- odstup od osy vozovky respektive osy přilehlého
dopravního pruhu min. 20 až 30 m u nových staveb
s převahou bydlení, ubytování, zdravotnictví nebo sociální
péče, který je podmíněný splněním hygienických limitů
hluku z komunikace s ohledem na budoucí zatížení
respektive předpokládané intenzity dopravy
- bližší umístění nových staveb s podílem bydlení nebo
změny stávajících staveb s podílem bydlení jsou kromě
splnění hygienických limitů hluku podmíněny provedením
dispozičních a stavebně technických opatření

• Energetika - zásobování el. energií, slaboproudé rozvody
a radiokomunikace
• Vedení velmi vysokého napětí (VVN)
• V řešeném území je stabilizovaná trasa vedení velmi
vysokého napětí 110 kV.
• Pro zajištění realizace záměru na přestavbu stávajícího
nadzemního vedení VVN 400 kV, je vymezen koridor
v rozmezí ochranného pásma současného vedení v šířce
70 m.
• Vedení vysokého napětí (VN)
• Předmětné území je zásobováno elektrickou energií
z vedení VN napěťové hladiny 22kV.

• Technická infrastruktura
• V ÚP jsou vymezeny plochy:
TI
Plochy technické infrastruktury

• Návrh řešení napojení nové zástavby
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• Pro zásobování nových ploch přestavby a ploch
zastavitelných je pokrytí území stávajícími
transformačními stanicemi nedostatečné
• Navrženo je místní osazení dvou nových transformačních
stanic (TS-A a TS-B).
• V ostatních částech řešeného území mohou být využity
stávající přezbrojené trafostanice.
• Kromě výstavby nových stanic bude příkon jednotlivých
transformátorů navyšován s postupem výstavby až po
maximální kapacitu trafostanic.

• U stabilizovaných i nově navržených objektů mimo dosah
rozvodné sítě plynu se předpokládá užití el. energie pro
vytápění i ohřev vody.
• U stabilizovaných i nově navržených objektů mimo dosah
rozvodné sítě plynu je možné připustit i spalování
ekologických tuhých paliv jako dřeva, dřevního odpadu a
briket z organických materiálů včetně využití
obnovitelných zdrojů energie.
• Z hlediska způsobu energetického zásobování jsou na
území obce přípustné následující možnosti:
- zásobování biomasou na bázi lokálních a objektových
zdrojů tepla
- zásobování obnovitelnými zdroji energie
- zásobování pevnými fosilními palivy na bázi lokálních, a
objektových zdrojů tepla
- zásobování kapalnými palivy na bázi lokálních a
objektových zdrojů tepla
• Přípustné je zásobování elektrickou energií a zásobování
teplem na bázi elektrické energie užívaných v lokálních a
objektových zdrojích tepla.
• Nepřípustná je kombinovaná výroba elektřiny a tepla na
bázi spalování komunálních odpadů.

• Rozvody nízkého napětí (NN)
• Rozvody nízkého napětí budou posíleny v místech
napojení nové zástavby na hlavních přívodech od TS a v
ucelených návrhových lokalitách budou provedeny
rozvody zemními kabely.
• Veřejné osvětlení bude rozšířeno v rámci navrhované
zástavby svítidly na samostatných stožárech se zemními
kabelovými rozvody.
• Telefon a meziměstské a telefonní kabely
• Připojení obce na sdělovací vedení je stabilizováno.

• Hospodaření s odpady
• Na území obce Žákava není a nebude umístěna žádná
funkční skládka odpadu. Bývalá skládka byla zastavena.
• Na území obce v technickém dvoře na části plochy
bývalého panského dvora uvnitř sídla bude situován
sběrný dvůr.
• Odpad bude zneškodňován mimo řešené území. Potřeby
z hlediska zneškodnění odpadů budou i nadále
saturovány mimo území obce Žákava.
• Zařízení na termické zneškodňování odpadu nebude na
území obce lokalizováno.
• Pozůstatkem minulého období je tzv. stará zátěž, bývalá
skládka komunálního odpadu „Apolena“, u které je stupeň
rizikovosti vyhodnocen jako střední.
• Lokalita je vymezena jako plocha pro asanaci
s rekultivačními zásahy.
• Naléhavost a způsob sanace této staré zátěže bude
posuzován podle:
- druhu odpadů uložených na skládce
- propustnosti horninového prostředí
- vlivu skládky na povrchové a podzemní vody
- jejich ovlivňování přívalovými vodami a povodní
- rozšíření nekrotické vegetace vlivem skládky

• Radiokomunikace
• Pokrytí území signálem je zajištěno ze stávajících
vysílačů. Provozované RR trasy budou při plánované
nadzemní výstavbě respektovány.
• Zásobování plynem a teplem
• Zásobování plynem bude i nadále zajištěno středotlakou
větví z regulační stanice Nezvěstice, z které je
zásobována také sousední obec Milínov.
• V obci Žákava bude i nadále z hlediska energetického
využíván zemní plyn.
• S využitím plynu je počítáno u veškeré nově navrhované
výstavby v dosahu rozvodné sítě pro vytápění, ohřev
užitkové vody a u obytné výstavby i pro vaření.
• Nové plynové kotelny se předpokládají pro objekty
občanského vybavení, na plochách pro výrobu a
skladování a na plochách smíšené výroby.
• V zásobování teplem nejsou žádné vazby sídla na zdroje
tepla mimo jeho území. Může být zvážen záměr na
propojení BPS (bioplynová stanice) v areálu zemědělské
farmy a výrobního areálu za silnicí I/19.
• Hlavní zásadou koncepce zásobování teplem je
decentralizovaná výroba tepla orientovaná na široké
využití zemního plynu jak pro stávající zástavbu a
plynofikaci kotelen, tak i pro výstavbu novou na bázi
lokálních nebo objektových zdrojů tepla.
• U rodinných domů se předpokládá užití individuálních
zdrojů tepla na spalování plynu.
• U obytných domů s více byty a polyfunkčních objektů je
možné upřednostnit plynové etážové otopné soustavy
před domovními kotelnami.

• Občanské vybavení
• V ÚP jsou vymezeny plochy občanského vybavení:
O(v)
Plochy občanského vybavení – veřejná
infrastruktura
O
Plochy občanského vybavení
O(s)
Plochy občanského vybavení pro sport a rekreaci
O(h)
Plochy občanského vybavení – hřbitovy a
pohřebiště
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• V rámci ostatních ploch RZV (rozdílný způsob využití)
v zastavěném území je umožněna realizace různých
druhů občanského vybavení diferencovaně v závislosti na
hlavním způsobu využití příslušné plochy a dle
konkrétních potřeb obce.

- vzhledem k charakteru silnice včetně záměru na její
přeložku mimo souvislou zástavbu se podmínky pro
uspořádání veřejných prostranství nestanovují
Silnice III. tř.
- v nezastavěném území minimálně 17 m, optimálně až 25
m dle místních podmínek a požadavků na přidružený
dopravní prostor
- v zastavěném území minimálně 12 m, optimálně 15,5 až
17 m, maximálně 20 m včetně dopravního pásu pro
cyklisty a dle místních podmínek a požadavků na
přidružený dopravní prostor
- v historické části obce dle místních podmínek a ostatních
požadavků na dopravní prostor na podkladě individuálního
návrhu

• Veřejná prostranství
• V ÚP jsou vymezeny vybrané plochy hlavních veřejných
prostranství:
VP
Plochy veřejných prostranství
VP(z) Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň
• V rámci ostatních ploch RZV (rozdílný způsob využití)
v zastavěném území je umožněna realizace dalších
veřejných prostranství diferencovaně v závislosti na
konkrétním řešení.
• Jako nejvýznamnější veřejná prostranství, která je nutné
chránit před nevhodnými zásahy, jsou náves, hlavní ulice
a plochy v obvodu nejstarší části vsi s navazujícími
uličkami, které jsou určující pro charakter vesnice.
• Na území uvedených veřejných prostranství budou
uplatňována zpřísněná kriteria z hlediska využití
stávajících nebo nových objektů v souladu s RZV
(rozdílný způsob využití), stavebně technického stavu,
estetické a architektonické úrovně objektů nových nebo
stavebních úprav (údržba a úprava fasád a střech,
rekonstrukce, přístavby, dostavby a nástavby včetně
změn tvaru střech) objektů stávajících, umisťování
zařízení technologických, energetických a spojových
včetně reklamních objektů (billboardy, poutače, světelné
reklamy, poutače a obrazovky včetně všech ostatních
prostorových reklamních objektů a zařízení).
• Důraz musí být kladen na dobrý stavebně technický stav
všech ploch, zařízení, objektů a staveb a estetiku
veřejných prostranství včetně důsledné údržby a ochrany
stávající a výsadby nové veřejné, obytné i vyhrazené
sídelní zeleně.
• Pro řízení rozvoje veřejných prostranství, zón a ulic
mohou sloužit navazující ÚS (územní studie) a RP
(regulační plány) se stanovením konkrétních opatření ve
větší podrobnosti.
• V ÚP jsou stanoveny prostorové požadavky na veřejná
prostranství, jejichž součástí jsou komunikace a slouží
pro umisťování sítí technické infrastruktury
• Šířka veřejných prostranství, rozestup uličních čar
v zastavěném území a šířka dopravního koridoru
v nezastavěném území, je dána šířkou hlavního
dopravního prostoru zvětšeným po obou stranách o
potřebnou šířku přidruženého dopravního prostoru a je
závislá na místních podmínkách a dopravních,
urbanistických, technických, hygienických a dalších
požadavcích v závislosti na dopravním významu
komunikace včetně požadavků na vedení sítí a umístění
souvisejících ploch, objektů a staveb technické
infrastruktury v souladu s RZV (rozdílný způsob využití):
Silnice I. tř.

Místní komunikace funkční skupiny C
- minimálně 12 m, optimálně 17 m, jinak dle místních
podmínek a požadavků na přidružený dopravní prostor
- v zastavěném území a v historické části obce dle
místních podmínek a ostatních požadavků na dopravní
prostor na podkladě individuálního návrhu
Místní komunikace zklidněné funkční podskupiny D1
obytná zóna
- v nově budovaných obytných souborech rodinných domů
minimálně 8 m, optimálně 9 až 12 m dle místních
podmínek a požadavků na dopravní a přidružený dopravní
prostor.
- v odůvodněných případech může být minimální šířka
koridoru obytné zóny v souboru RD při jednosměrném
provozu menší avšak při splnění níže uvedených
podmínek a nesmí klesnout pod 6,5 m:
1) jsou zajištěny normové hodnoty vzájemných odstupů
všech inženýrských sítí, které obytnou ulicí mohou
procházet
2) je prokázána možnost vybudování účinných stavebních
opatření k zajištění předepsané rychlosti
3) je zajištěn vjezd na všechny pozemky
4) je umožněna výsadba zeleně v obytné zóně
- v nově budovaných obytných souborech bytových domů
a smíšených obytných souborech minimálně 12 m,
optimálně až 17 m dle místních podmínek a požadavků na
dopravní prostor.
- v odůvodněných případech může být minimální šířka
koridoru obytné zóny v souboru BD a smíšených obytných
souborech při jednosměrném provozu menší avšak při
splnění níže uvedených podmínek a nesmí klesnout pod
10,5 m:
1) jsou zajištěny předepsané odstupy všech inženýrských
sítí, které obytnou ulicí mohou procházet
2) je prokázána možnost vybudování účinných stavebních
opatření k zajištění předepsané rychlosti
3) je zajištěn vjezd na všechny pozemky
4) je umožněna výsadba zeleně v obytné zóně
5) je zajištěna možnost parkování OA (osobní automobily)
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v obytné zóně

III.
IV.
V.
VI.
VII.

Místní komunikace funkční podskupiny D2 cyklistické
- šířky jednosměrných nebo obousměrných cyklistických
stezek, pruhů a pásů vedených v samostatném koridoru
mimo přidružený dopravní prostor motoristické
komunikace určených cyklistickému provozu minimálně
1,50 m pro jednosměrný provoz a min. 3 m pro
obousměrný provoz s uspořádáním dopravního prostoru
dle místních podmínek

Za silnicí
Bradava
Ke Kamensku
Za řekou
Za tratí

• II. K Nezvěsticím
• Krajinný sektor je vymezen levým břehem řeky Úslava,
mlýnským náhonem a hranicí obce
• Jedná se o specifické území s převahou zemědělského
využití s loukami, pastvinami a ornou půdou v údolní nivě
Úslavy. Neuvažuje se s rozšířením zastavitelných ploch
v tomto sektoru vzhledem k ochraně přírody a krajiny.
• Nejvýznamnějším limitem je stanovené záplavové území
řeky Úslavy, vzdušné elektrické vedení 22 kV, 110 kV a
VTL plynovod včetně ochranných a bezpečnostních
pásem
• Rozvojové možnosti nejsou prakticky žádné. Výjimku
tvoří umístění obecní ČOV včetně příjezdové komunikace
a rozšíření přidruženého dopravního prostoru podél
silnice III. třídy vpravo ve směru do Nezvěstic pro pěší a
cyklistickou stezku včetně doprovodné zeleně a vedení
technických sítí.
• Nejzávažnějším záměrem je výstavba ČOV včetně
příjezdové komunikace, hlavního kanalizačního sběrače a
odvedení vyčištěné odpadní vody z ČOV do řeky Úslavy,
pěší a cyklistická stezka do Nezvěstic.

Místní komunikace funkční podskupiny D2 pro pěší
- šířky stezek pro pěší, průchodů a jiných pěších
komunikací vedených v samostatném koridoru mimo
přidružený dopravní prostor motoristické komunikace
minimálně 3 m s minimální průchozí šířkou (světlostí) 1,50
m v odůvodněných případech jinak dle místních podmínek
a požadavků na dopravní a přidružený dopravní prostor

e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně
vymezení ploch a stanovení podmínek pro
změny v jejich využití, územní systém
ekologické stability, prostupnost krajiny,
protierozní opatření, ochranu před
povodněmi, rekreaci a dobývání ložisek
nerostných surovin

• III. Za silnicí
• Krajinný sektor je na jihu vymezen silnicí I/19 a hranicí
obce.
• Jedná se o plošně rozsáhlejší krajinný sektor se
smíšenou krajinou s poli, loukami a lesy, kam ze severu
zasahuje přírodní park Kornatický potok a kde se nachází
nejvyšší vrchol řešeného území, vrch Sváreč. Na ploše
vymezené lesem a silnicí I/19 se nachází výrobní zóna
s malými rozvojovými možnostmi na úkor lesní půdy a na
severozápadě je malá skupina RD s rozsáhlými
zahradami přecházejícími ze sousedního území obce
Nezvěstice.
• Nejvýznamnějším limitem je ochranné pásmo silnice I/19
a koridory její předpokládané přeložky, nadzemní
elektrické vedení 22 kV a 110 kV a pásmo 50 m od okraje
lesa.
• Rozvoj zastavitelných ploch je možný pouze ve velmi
malém rozsahu v návaznosti na zastavěné území a
vázaný na výslednou trasu přeložky silnice I/19.
• Nejzávažnějším záměrem je plánovaná přeložka silnice
I/19 a plocha územní rezervy pro smíšenou výrobu, která
však bude s ohledem na ochranu krajinného rázu
využitelná pouze v případě realizace jižní varianty
přeložky silnice I/19.

• Z hlediska koncepce uspořádání krajiny a příznivého
životního prostředí je nanejvýš nutná náležitá péče o
krajinu včetně vytvoření uceleného funkčního systému
ekologické stability krajiny s vymezením prvků
regionálního a místního systému ekologické stability
krajiny včetně zapojení tzv. interakčních prvků a to
zejména s cílem zadržování vody v krajině.
• V souvislosti s péčí o krajinu je nutné se soustředit také
na dílčí problémy nebo konkrétní lokality jako jsou
průtočnost koryt vodních toků a úpravy jejich okolí.
• Na plochách náchylných k erozi půdy a splavování
přednostně řešit protierozní a protipovodňová opatření.
• Nespoléhat se pouze na řešení protipovodňových
opatření v rámci sledovaného území, ale upřednostňovat
koncepční řešení v širších souvislostech v rámci povodí
nestabilních toků.
• Je nutné maximálně eliminovat negativní civilizační vlivy
a zajistit podmínky pro realizaci protipovodňových a
protierozních opatření, zvyšování retenční kapacity
území, opatření na kultivaci krajiny dle komplexních
pozemkových úprav včetně revitalizace vodních toků a
ploch ve smyslu ÚP.
• V řešeném území se vymezují krajinné sektory:
Označení
Název
II.
K Nezvěsticím
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• IV. Bradava
• Krajinný sektor je vymezen na severu stávající trasou
silnice I/19 a na jihu okrajem zástavby sídla Žákava a
dále okrajem údolní nivy říčky Bradava, která je součástí
EVL systému NATURA 2000.
• Jedná se o specifické území údolní nivy Bradavy
s drobnou lineární zástavbou chat a roztroušenými
jednotlivými rekreačními objekty převážně ve východní
polovině sektoru podél říčky.
• Nejvýznamnějším limitem je stanovené záplavové území
říčky Bradava včetně aktivní zóny, ochrana přírody a
krajiny z důvodu existence EVL NATURA 2000, ochranná
pásma vodních zdrojů
• Rozvojové možnosti nejsou prakticky žádné. Vzhledem
ke skutečnosti, že říčka Bradava je EVL NATURA 2000,
bude prvořadá ochrana přírody a krajiny. Plochy
individuálních rekreačních objektů budou stabilizovány a
nebudou dále rozšiřovány.
• Nejzávažnějším záměrem je jižní varianta přeložky silnice
I/19, pro kterou je vymezen koridor územní rezervy

• VII. Za tratí
• Krajinný sektor je vymezen tělesem železniční trati Plzeň
– České Budějovice a hranicí obce.
• Jedná se o krajinný sektor, který má převažující funkci
zemědělskou a doplňkovou funkci rekreační s chatami a
zahrádkami v lokalitě u trati, zvané Štěrkovna, která je
dopravně připojena ke Zdemyslicím. Na části území je
vyhlášena uznaná obora Žákava pod Vlčtejnem.
• Nejvýznamnějším limitem je ochranné pásmo dráhy a
nadzemního elektrického vedení VVN 400 kV, koridor pro
modernizaci železniční trati a koridor pro rekonstrukci
vedení VVN 400 kV a existence uznané obory Žákava
pod Vlčtejnem.
• Rozvojové možnosti jsou omezené pouze pro rekreaci.
Zemědělský charakter sektoru s doplňkovou funkcí
rekreace bude i nadále zachován.
• Nejzávažnějším záměrem je modernizace železniční trati,
rekonstrukce el. vedení 400 kV a rozšíření rekreační zóny
v lokalitě Štěrkovna.
• V nezastavěném území, tj. v krajině se z hlediska RZV
(rozdílný způsob využití území) vymezují plochy
stabilizované a plochy změn v následujícím členění:
RZV
RZV - název
D
Plochy dopravní infrastruktury silniční
D(z)
Plochy dopravní infrastruktury drážní
TI
Plochy technické infrastruktury
Z
Plochy zemědělské
L(r)
Plochy lesní rekreační
L
Plochy lesní
P
Plochy přírodní
SN
Plochy smíšené nezastavěného území

• V. Ke Kamensku
• Krajinný sektor je vymezen pravobřežní částí řeky Úslavy,
jižní hranicí urbanistického sektoru Žákava, vnější hranou
údolní nivy říčky Bradava a hranicí obce.
• Jedná se o krajinný sektor s poměrně velkým plošným
rozsahem, ornou půdou, loukami a lesy ve směru k vrchu
Kamensko na sousedním k.ú. Blovice.
• Nejvýznamnějším limitem je ochrana vodních zdrojů.
• Rozvojové možnosti nejsou žádné. Smíšené zemědělské
a lesní hospodaření bude zachováno a lesy budou mít
výraznější rekreační funkci pro procházky, kondiční
sporty a turistiku.
• Nejzávažnějším záměrem je vymezení ochranného
pásma vodního zdroje Žákava.

• Plochy změn v krajině zahrnují:
- vymezení prvků územního systému ekologické stability ÚSES
- umístění ÚK (účelová komunikace)
- ochrana vodních zdrojů

• VI. Za řekou
• Krajinný sektor je vymezen částečně levobřežní a
pravobřežní částí vodního toku Úslava a tělesem
železniční trati Plzeň – České Budějovice.
• Jedná se o krajinný sektor s převažujícími zemědělskými
plochami.
• Nejvýznamnějším limitem je stanovené záplavové území
řeky Úslavy, existence prvků regionálního systému
ekologické stability krajiny a koridor pro modernizaci
železniční trati.
• Rozvojové možnosti nejsou žádné a zemědělský
charakter zůstane i nadále zachován.
• Nejzávažnějším záměrem je modernizace železniční trati
a vybudování promenádní pěší a cyklistické trasy na
protilehlé straně vůči kostelu sv. Vavřince s propojením
na druhý břeh řeky Úslavy lávkou.

• Plochy pro vymezení prvků územního systému
ekologické stability – ÚSES, které jsou nefunkční, se
nevymezují. V řešeném území jsou všechny prvky ÚSES
funkční.
• Souhrnný přehled podává seznam funkčních prvků ÚSES
v části Koncepce územního systému ekologické stability
krajiny (ÚSES).
• Umístění ÚK (účelová komunikace), které zahrnuje
doplnění koridorů účelových komunikací, cest a pěšin
v krajině za účelem zajištění přístupu k odděleným
stavbám a pozemkům a zajištění průchodnosti krajiny
včetně integrovaných tras pěších i cyklistických
s vybavením (značení, bezpečnostní prvky, odpočívadla
a vyhlídky, informační prvky apod.) a doprovodné,
ochranné a clonící zeleně.
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• Nejvýznamnější jsou:
- Účelová komunikace pro připojení zemědělského areálu
na silnici III. třídy
- Cesta včetně úprav v krajině – úsek a), úsek b) včetně
lávky a úsek c) v údolní nivě řeky Úslavy
- Pěší a cyklistická stezka do Nezvěstic - úsek b), který
navazuje na úsek navržený jako součást rozšíření
přidruženého dopravního prostoru silnice III. třídy do
Nezvěstic

- Účelové komunikace podél železniční trati související
s její modernizací včetně možnosti zřízení
mimoúrovňového křížení
• Nové plochy pro ochranu využívaného vodního zdroje
jsou vymezeny na podkladě hydrogeologického
posouzení za účelem jeho ochrany před negativními vlivy
z okolí a vymezují se v hranicích I. a II. stupně OPVZ
(ochranné pásmo vodního zdroje)

• Na území obce se vymezují následující plochy změn v krajině (K-000-0):
Poř. číslo Označení Název
plochy
plochy
801 K-801-0
OPVZ I. stupně vodního zdroje ZA-1

802 K-802-0

OPVZ II. stupně vodního zdroje ZA-1

803 K-803-0

Cesta včetně úprav v krajině – úsek c

806 K-806-0

Účelová komunikace včetně revitalizace vodoteče se zelení
doprovodnou, ochrannou a clonící

851 K-851-0

Cesta včetně úprav v krajině - úsek a

852 K-852-0

Cesta včetně lávky a úprav v krajině - úsek b

853 K-853-0

Pěší a cyklistická stezka do Nezvěstic - úsek b

Účel změny a vybrané specifické podmínky v území a
Plocha
požadavky
(ha)
Vymezení ochranného pásma využívaného vodního zdroje
0,72
Žákava za účelem jeho ochrany před negativními vlivy při
využití dotčených pozemků v rámci plochy smíšené
nezastavěného území.
Vymezení ochranného pásma využívaného vodního zdroje
3,07
Žákava za účelem jeho ochrany před negativními vlivy při
využití dotčených pozemků v rámci plochy smíšené
nezastavěného území.
Zajištění průchodnosti krajiny v návaznosti na místní
0,05
procházkovou a turistickou trasu v údolní nivě řeky Úslavy
v rámci plochy smíšené nezastavěného území.
Připojení zemědělské farmy na nadřazenou komunikační síť
2,34
mimo souvislé obytné území, ochrana stávající zástavby před
zaplavením z polí a vytvoření plochy doprovodné, ochranné a
clonící zeleně podél nové účelové komunikace a vodoteče
s návazností na vnější obvod areálu zemědělské výroby
s BPS (bioplynová stanice) v rámci plochy smíšené
nezastavěného území (SN).
Zajištění průchodnosti krajiny v návaznosti na místní
2,63
procházkovou a turistickou trasu v údolní nivě řeky Úslavy
v rámci plochy přírodní.
Zajištění průchodnosti krajiny v návaznosti na místní
0,34
procházkovou a turistickou trasu v údolní nivě řeky Úslavy
v rámci plochy přírodní.
Zajištění průchodnosti krajiny v návaznosti na pěší a
0,07
cyklistickou stezku podél silnice III. třídy do Nezvěstic v rámci
plochy přírodní.

Vysvětlivky:
K-000-0 plochy změn v krajině
EVL = evropsky významná lokalita evropského systému ochrany přírody a krajiny NATURA 2000

• Koncepce územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES) zahrnuje:
- regionální SES (systém ekologické stability krajiny) s následujícími prvky
Název

Číslo a označení

Typ

Délka (m)

Niva řeky Úslavy

RBC 1718

Regionální biocentrum

Velikost (ha)
38,40 ha

Popis : Biocentrum na travních porostech údolní nivy Úslavy v části pod zástavbou obce Žákava, dále v otevřené krajině, včetně přilehlých zarostlých meziček.
Návrh opatření : Postupné snížení intenzivní činnosti, podpora rozvoje přirozených přírodních partií RBC.
Niva řeky Úslavy

RBK 1718-244/01

Regionální biokoridor

cca 470 m

10,95 ha

Popis : Biokoridor regionální na travních porostech údolní nivy, spojující RBC 1718 a RBC 244/01.
Návrh opatření : Postupné snížení intenzivní hospodářské činnosti na travinách, podpora rozvoje přirozených přírodních partií RBK.
Niva řeky Úslavy

RBK část 245/02-1718

Regionální biokoridor
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Popis : Biokoridor regionální vedoucí (část) na pozemcích při katastrální hranici Žákava x Zdemyslice, tvořený břehovými porosty a trvalými travními porosty
v údolní nivě řeky Úslavy.
Návrh opatření : Postupné snížení intenzivní hospodářské činnosti na travinách, zachovat současný stav vegetace.
Vysvětlivky:
RBC = regionální biocentrum
RBK = regionální biokoridor
ZÚR PK = Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje

- Místní SES (systém ekologické stability krajiny) s následujícími prvky
Název

Označení

Typ

Délka (m)

Plocha (ha)

Niva řeky Úslavy

LC 244/01

Lokální biocentrum
v regionálním koridoru

U LC se neurčuje

9,53 ha

Popis : Biocentrum na travních porostech údolní nivy Úslavy, hospodářsky obdělávané pravidelně kosené, místy zamokřené s přechodem do vedlejšího k.ú.
Nezvěstice.
Návrh opatření : Postupné snížení intenzivní hospodářské činnosti, ponechat přirozenou obnovu keřů při stávající hranici meze.
Niva vodního toku
LK 12-16
Lokální biokoridor
cca 1125 m
9,68 ha
Bradava
Natura 2000
Popis : Hustě zapojené břehové porosty při vodním toku a přilehlé trvalé travní porosty v minimální šířce 20m s lokálním rozšířením přilehlých travin údolní nivy
vodního toku
Návrh opatření : Zachovat současný stav břehové vegetace, nepřipustit mechanický zásah do koryta vodního toku, volit extenzivní způsob hospodaření na
trvalých travních porostech, monitoring přilehlého území (fauna, flora).
Niva vodního toku
LC 12
Lokální biocentrum
U LC se neurčuje
13,19 ha
Bradava
Natura 2000
Popis : Meandry vodního toku s hustě zapojenou vegetací břehových dřevin a přilehlá údolní niva toku Bradava, včetně vodní plochy stávajícího rybníka nad
mlýnem. Rozloha biocentra upravena z důvodu napojení okolních biokoridorů LK 12-13 a LK 7-12.
Návrh opatření : Podpora rozvoje přirozených přírodních prvků v území, pozvolný přechod na extenzivní hospodaření na trvalých travních porostech.
Niva vodního toku
LK 10-12
Lokální biokoridor
cca 905 m
13,56 ha
Bradava
Natura 2000
Popis : Hustě zapojené břehové porosty při vodním toku a přilehlá údolní niva trvalých travních porostů vedoucí až ke katastrální hranici do obce Vlkov u
Spáleného Poříčí.
Návrh opatření : Podpora rozvoje přirozených přírodních prvků v území, pozvolný přechod na extenzivní hospodaření na trvalých travních porostech.
Niva vodního toku
LK 7-12
Lokální biokoridor
cca 980 m
7,00 ha
Od Milínova
Popis : Hustě zapojené břehové porosty smíšeného lesa s malou soustavou vodních ploch. V další partii pouze jehličnaté dřeviny až ke katastrální hranici
s Milínovem.
Návrh opatření : Zachovat současný stav, chránit vodní tok před znečištěním, podpora a obnova listnatých dřevin.
Okraj jehličnatého lesního
LK 12-13(BL017)
Lokální biokoridor
cca 1460 m
7,66 ha
porostu
Popis : Převažující porosty jehličnatých dřevin s vysokým stupněm ekologické stability s přechodem přes polní cesty a silnici III. třídy směr Štítov.
Návrh opatření : Zachovat současný stav hospodaření dle LHP s ohledem na biokoridor.
Údolní niva toku a přilehlé
porosty dřevin

LC 7

Lokální biocentrum

U LC se neurčuje

2,89 ha

cca 850 m

1,17 ha

Popis : Údolní niva potoka s břehovým porostem a travinami při hranic s k.ú. Milínov.
Návrh opatření : Zachovat současný stav jak toku, tak břehových porostů, omezit znečištění.
Polní cesta s porosty dřevin

LK 6-7

Lokální biokoridor

Popis : Navržený biokoridor při trase polní cesty až ke komplexu lesních ploch s přechodem silnice III. třídy Nezvěstice – Milínov, zajišťuje propojení LC 7.
Návrh opatření : Doplnění stávající zeleně, včetně travních porostů s minimální šířkou 20 m k zajištění plné funkce biokoridoru.
Vysvětlivky:
LC = lokální biocentrum
LK = lokální biokoridor
MÚSES = místní územní systém ekologické stability
KPÚ = komplexní pozemková úprava
LHP = lesní hospodářský plán
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- Místní SES (systém ekologické stability krajiny) doplňují interakční prvky (IP)
Označení (kód)

Stav

Výměra celkem
(ha)

IP-1

Funkční

1,69

IP-2

Funkční

1,42

Vysvětlivky:
IP = interakční prvek

• V nezastavěném území, tj. v krajině se dále rozlišují
plochy opatření v krajině
• Plochy opatření v krajině zahrnují:
- protipovodňová opatření
- liniové protipovodňové opatření
- protierozní opatření a zvýšení retenční kapacity území
- revitalizaci vodních toků
- plochy ohrožené povodní nebo jejími důsledky určené
pro rozliv místní povodně a protipovodňová opatření
- asanaci a rekultivaci bývalé skládky

doprovodné zeleně a dalšími úpravami souvisejícími
s vodním tokem, ÚSES (územní systém ekologické
stability), protipovodňovým a protierozním opatřením.
• Tento druh plochy je navržen v rámci údolní nivy vodního
toku:
- Milínovský potok
• Plochy ohrožené povodní nebo jejími důsledky určené
pro rozliv místní povodně a protipovodňová opatření,
které jsou vymezeny v souvislosti s rozsahem možné
záplavy na řece Úslavě a Bradavě a zahrnují území
předpokládaného aktivního i pasivního záplavového
území na levobřežních i pravobřežních plochách
uvedených nejvýznamnějších vodních toků, na kterých
musí být zachovány volné plochy s možností zatravnění
včetně krajinné zeleně a v zastavěném území volné
nezastavěné plochy v takovém rozsahu a formě aby
nedošlo ke zhoršení průběhu případné povodně.
• Tento druh ploch je navržen v rámci údolní nivy
významného vodního toku Úslava a Bradava s
respektováním stanoveného záplavového území a se
zohledněním připravované nové zpřesněné hranice
záplavového území na řece Úslava.

• Plochy pro protipovodňová opatření jsou vymezeny na
řece Bradava a zahrnují plochu pro liniové
protipovodňové opatření za účelem ochrany
nejohroženější části zástavby před zaplavením.
• Tento druh ploch respektive liniových opatření je navržen
v koridoru:
- dílčí úsek levobřežní části Bradavy podél navržené
místní komunikace
• Plochy pro protierozní opatření a zvýšení retenční
kapacity území jsou vymezeny na vybraných plochách s
upřednostněním TTP (trvalé travní porosty), zřizování
protipovodňových a protierozních opatření za účelem
zvýšení retenční kapacity v ploše, zejména terénní
terasy, travnaté průlehy, zatravňovací pásy, výsadba
zeleně doprovodné, ochranné a clonící včetně
větrolamů, obnova mezí, retenční plochy, poldry malého
rozsahu, revitalizace drobných vodních toků, vodotečí a
vodních ploch, mokřadů, obnova rybníků a rybničních
soustav, obnova původních cest s doprovodnou zelení
včetně úprav jejich tras s ohledem na spád terénu apod.
• Tento druh je navržen na více plochách, z nichž kromě
již realizovaných úprav v rámci společných zařízení dle
KPÚ (komplexní pozemková úprava) jsou
nejvýznamnější:
- plochy podél drobné vodoteče kolem zemědělského
areálu v Žákavě až k silnici III. třídy včetně ÚK a
doprovodné, ochranné a clonící zeleně
- svažité pozemky v severovýchodním cípu území obce
v rámci přírodního parku Kornatický potok
- plochy spojené s revitalizací Milínovského potoka

• Plocha pro asanaci a rekultivaci bývalé skládky
komunálního odpadu je vymezena s ohledem na
odvodnění souvisejícího území do říčky Bradava, která je
EVL (evropsky významná lokalita) systému ochrany
přírody NATURA 2000, a je nutné odstranění
ekologických zátěží a ekologického ohrožení z hlediska
případného nebezpečí kontaminace půdy i vody nebo
negativního vlivu na okolí.
• Pro zajištění ochrany přírodního a kulturního dědictví
v krajině, její obnovu a zvyšování ekologické stability
jsou z hlediska RZV (rozdílný způsob využití) vymezeny
plochy:
L(r)
Plochy lesní rekreační
L
Plochy lesní
P
Plochy přírodní
SN
Plochy smíšené nezastavěného území
• Charakteristické rysy krajinného rázu, které musí být
chráněny:
- údolní niva řeky Úslavy proměnné šířky s pravostrannými
a levostrannými přítoky drobných vodotečí

• Plocha pro revitalizaci vodního toku je vymezena za
účelem obnovy původního koryta vodního toku přírodě
blízkým způsobem včetně nábřežních částí s výsadbou
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• Vodní toky a plochy
• Hlavními recipienty řešeného území je řeka Úslava a
Bradava.
• Na významném vodním toku Úslava a Bradava musí být
respektováno stanovené záplavové území.
• Údolní nivu řeky Úslavy a Bradavy je třeba ponechat bez
nové zástavby a umožnit tak volný rozliv vody při
povodňových stavech. Je třeba důsledně dodržovat
omezení v umísťování staveb v záplavovém území podle
§ 67 Vodního zákona č, 273/2010 Sb. a dodržovat
ustanovení Povodňového plánu. Nejohroženější části
zástavby tam, kde je to technicky a ekonomicky možné,
budou chráněny před záplavami ve smyslu ÚP.
• Řešené území je hydrologicky zranitelnou oblastí (§ 39
Vodního zákona 273/2010 Sb.) ve smyslu NV ČR
103/2003 Sb. ve znění Nařízení vlády ČR 262/2012 Sb.
Tomuto faktu se musí přizpůsobit všichni zemědělští
podnikatelé, hospodařící na půdě v daném katastrálním
území (ochrana vod před znečištěním dusíkatými
látkami). Musí být respektovány požadavky na používání
a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a
provádění protierozních opatření.
• V územním plánu jsou určeny vybrané plochy v údolní
nivě řeky Úslavy a Bradavy s omezením staveb.
• Proti nepříznivým vlivům záplavy na stávající zástavbu a
území chat a zahrad zde budou provedena pouze taková
opatření, aby nedošlo k vytvoření překážek v odtoku
vody při zvýšených vodních stavech.
• Ochrana území před povodněmi bude kromě využití
ploch určených pro realizaci protierozních a
protipovodňových opatření postupně zajištěna
naplňováním opatření dle ÚP:
- plochy ve vymezené aktivní zóně záplavového území
jsou nezastavitelné
- všechny objekty včetně oplocení v území aktivní zóny
záplavového území, které nesouvisí s vodním tokem a
jsou z hlediska průchodu povodňové vlny významnou
překážkou nesmí být dále rozšiřovány, dle místních
podmínek a konkrétního využití mohou být odstraněny a
plochy uvolněny a využity v souladu s RZV (rozdílný
způsob využití)
- podél ostatních vodních toků bude při řízení rozvoje
území uplatňován požadavek na dodržování
přiměřeného odstupu nových staveb od katastrální
hranice toku v závislosti na místních podmínkách a
zkušenostech s průběhem minulých povodní
- v souvislosti s povodňovým nebezpečím je nutno při
řízení rozvoje území a při realizaci protierozních a
protipovodňových opatření zohlednit také potenciální
možnosti lokální záplavy způsobené nahromaděním
vody a splavováním při prudkých, vydatných nebo déle
trvajících deštích a při jarním tání
- protipovodňová ochrana bude prováděna v koncepční
provázanosti s celým povodím
- ochrana před povodněmi bude v první řadě zaměřena na
zvýšení přirozené retence v krajině, v druhé řadě na

s doprovodnou zelení a návazností na otevřenou
zemědělskou krajinu západně k železniční trati a jižně
k lesnímu komplexu ke Kamensku
- údolní niva říčky Bradavy s navazujícími lesními
komplexy ke Kamensku a Sváreč a otevřenou
zemědělskou krajinou na svazích směrem k Nezvěsticím
a Milínovu
• S ohledem na výše uvedené charakteristické znaky
krajiny je nutné při řízení rozvoje v území respektovat
zejména při umisťování staveb, dostaveb a nástaveb
citlivé výškové úrovně a horizonty:
- 372 mnm (údolní niva a ostroh nad řekou Úslava s
kostelem),
- 394 mnm (střední úroveň nad údolní nivou a terasa nad
Pokojnicí),
- 406 mnm a výše (nejvyšší krajinná poloha včetně
zástavby k Nezvěsticím a lokalita Štěrkovna za tratí).
• Na území obce Žákava se nachází EVL Bradava
(evropsky významná lokalita) evropského systému
ochrany přírody a krajiny NATURA 2000, která je
v rozsahu údolní nivy stabilizovaná a chráněna.
• Na území obce Žákava zasahuje malá část přírodního
parku Kornatický potok, který je stabilizovaný a chráněn
• Na vybraných plochách jsou vymezeny segmenty
regionálního i místního ÚSES a IP (interakční prvky).
• Na specifické charakteristice krajinného rázu se kromě
uvedených činitelů podílí také skupiny zeleně rostoucí
mimo les, skupin stromů vázaných téměř výhradně na
údolní nivy a okraje lesa, alejí vázaných zejména na
historicky založené komunikace a zahrad v návaznosti
na zastavěné plochy.
• Prostupnost krajiny je zajištěna systémem ÚK (účelové
komunikace) a ostatních cest v krajině, včetně pěších
cest a cyklotras, které jsou v území stabilizovány a
doplněny o chybějící úseky tak, aby byl vytvořen ucelený
a vyvážený systém radiálních a okružních tras.
• V souběhu s novými komunikacemi pro pěší a cyklisty
vedenými v nezalesněném území budou vysazovány
aleje doprovodné zeleně doplněné drobným vybavením s
odpočívadly a informačními tabulemi.
• Vzhledem k místním podmínkám jsou navrženy plochy
pro realizaci protierozních a protipovodňových opatření
včetně zvýšení retenční kapacity území, plochy pro
revitalizaci vodního toku, pro vymezení prvků SES
(systém ekologické stability krajiny).
• Případná další opatření v krajině jsou možná dle RZV
(rozdílný způsob využití) v rámci ploch:
Z
Plochy zemědělské
L(r)
Plochy lesní rekreační
L
Plochy lesní
P
Plochy přírodní
SN
Plochy smíšené nezastavěného území

18
OBEC ŽÁKAVA

ŽÁKAVA
I.ÚZEMNÍ PLÁN

drobné retenční stavby (malé vodní nádrže, suché
nádrže, zasakovací pásy a příkopy apod.) a až
v poslední řadě na inženýrsko-technická řešení
zpevňování a ohrazování břehů
- kolem vodotečí a vodních nádrží musí být zajištěn
minimální volný koridor (manipulační prostor) pro přístup
k vodoteči nebo nádrži z hlediska jejich údržby a zajištění
bezodkladných prací souvisejících se zajištěním
průtočnosti koryta.

• Pro tyto plochy se určuje rozdílný způsob jejich využití
(RZV) v členění:
RZV
RZV - název
B(i)
Plochy bydlení v rodinných domech
B(v)
Plochy bydlení v obytných domech – venkovské
R
Plochy rekreace
R(z)
Plochy rekreace – zahrady a zahrádkové osady
O(v)
Plochy občanského vybavení – veřejná
infrastruktura
O
Plochy občanského vybavení
O(s)
Plochy občanského vybavení pro sport a rekreaci
O(h)
Plochy občanského vybavení – hřbitovy a
pohřebiště
VP
Plochy veřejných prostranství
VP(z) Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň
SO(v) Plochy smíšené obytné venkovské
D
Plochy dopravní infrastruktury silniční
D(z)
Plochy dopravní infrastruktury drážní
TI
Plochy technické infrastruktury
V
Plochy výroby a skladování
VS
Plochy smíšené výrobní
Z
Plochy zemědělské
L(r)
Plochy lesní rekreační
L
Plochy lesní
P
Plochy přírodní
SN
Plochy smíšené nezastavěného území

• Koncepce rekreačního využívání krajiny je založena na
ochraně přírodního a krajinného prostředí jako celku s
využitím okolních lesů, a zejména údolní nivy Bradavy a
Úslavy při stabilizaci stávajících rekreačních lokalit
v krajině bez nároků na jejich další plošné rozšiřování
mimo zastavěné území s výjimkou rozšíření lokality
Štěrkovna za tratí ve smyslu ÚP.
• Rekreace se bude i nadále realizovat v okrajových
částech sídla s návazností na volnou krajinu zejména
údolní nivy obou řek a bude využívat následujících druhů
vybavení a ploch jak v rámci zastavěného území tak i
mimo něj v souladu s určeným RZV (rozdílný způsob
využití) dle ÚP:
- zahrady a zahrádkové osady
- rekreační objekty individuální rekreace (chaty, chalupy a
ostatní rekreační objekty pro individuální rekreaci)
- pobytové a rekreační louky v návaznosti na areál sportu
a rekreace v údolní nivě Bradavy a v údolní nivě Úslavy
u jezu
- pěší a cyklistické trasy a stezky s odpočívadly,
základním vybavením, informačním zařízením včetně
doprovodné, ochranné a clonící zeleně, které jsou dle
ÚP součástí ploch vybraných veřejných prostranství
v zastavěném území nebo ploch nezastavěného území
ve smyslu RZV (rozdílný způsob využití ploch)

• Pro RZV (rozdílný způsob využití) ploch jsou stanoveny
následující požadavky:
- podmínkám rozdílného způsobu využití vymezených
ploch musí odpovídat způsob jejich užívání a zejména
účel umisťovaných a povolovaných staveb, včetně jejich
změn a změn v jejich užívání.
- stavby a jiná opatření, která RZV ploch neodpovídají,
nesmějí být na těchto plochách umístěny ani povoleny.
- dosavadní způsob využití ploch, který neodpovídá
vymezenému RZV podle územního plánu, je možný,
pokud nenarušuje veřejné zájmy nad přípustnou míru a
nejsou oprávněné zásahy a opatření ve veřejném zájmu.

• Dobývání ložisek nerostných surovin se dle ÚP
neuvažuje.

f) Stanovení podmínek pro využití ploch s
rozdílným způsobem využití

• V ÚP nejsou vymezeny plochy, na kterých je vyloučeno
umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely
uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona

• V územním plánu jsou vymezeny plochy podle významu,
míry a způsobu zásahu do území včetně jeho změn
takto:
- S- plochy stabilizované
- Plochy změn v členění:
- Z- plochy zastavitelné
- P- plochy přestavby (plochy ke změně stávající
zástavby)
- K- plochy změn v krajině
- R- plochy územních rezerv

• Podmínky pro využití ploch RZV (rozdílný způsob využití)
jsou členěny na:
- HV - hlavní využití plochy
- PV – přípustné využití plochy
- NV – nepřípustné využití plochy
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HV
PV

NV

HV

PV

NV

HV
PV

B(i)
PLOCHY BYDLENÍ
V RODINNÝCH DOMECH
- bydlení individuální v rodinných domech, v nízkopodlažních domech charakteru rodinného i jiných
specifických formách rodinného bydlení nebo vilách s výrazným podílem obytných a okrasných zahrad
- související občanské vybavení zejména prodej a nevýrobní služby integrované do obytného objektu v rámci
plochy nebo samostatné s maximální výměrou celkové hrubé podlažní plochy do 200 m2
- jiné objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, které
nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením, slouží zejména
obyvatelům v takto vymezené ploše a jsou v územní menšině vzhledem k plochám bydlení a to zejména
technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné plochy, garáže, plochy veřejných
prostranství a plochy sídelní zeleně na veřejných prostranstvích i vyhrazených plochách včetně zeleně
ochranné a doprovodné, ploch vyhrazené zeleně, nezastavitelných zahrad, vodních ploch a vodotečí
- objekty a zařízení občanského vybavení s širší působností s celkovou hrubou podlažní plochou větší
než 200 m2, rušivé výrobní služby, zařízení lesnické a zemědělské výroby a služeb, průmyslové a
stavební výroby, velkoobchodní sklady, veřejné čerpací stanice pohonných hmot, zábavní podniky, a
všechny ostatní plochy, objekty a zařízení neslučitelné s požadavky na bydlení, které by mohly mít
negativní vliv na pohodu bydlení a kvalitu ovzduší v rámci zóny a všechny plochy, objekty a zařízení,
které nejsou podmíněny a nesouvisí s výše uvedeným hlavním a přípustným využitím území, a to chov
hospodářského zvířectva, zpracování dřeva, laminovny a lakovny nebo jsou v rozporu s limity využití
území
B(v)
PLOCHY BYDLENÍ
V OBYTNÝCH DOMECH - VENKOVSKÉ
- bydlení v rodinných domech venkovského typu a usedlostech s odpovídajícím zázemím
hospodářským včetně užitkových zahrad a sadů s možností chovu zvířectva ale pouze v takovém
rozsahu a formě, aby případnými negativními vlivy nebyly zasaženy sousední plochy určené pro
rozdílný způsob využití ani sousední nemovitosti
- prodej, stravování, ubytování, výrobní a nevýrobní služby integrované do obytného, hospodářského nebo
jiného objektu s maximální výměrou celkové hrubé podlažní plochy do 500 m2
- jiné objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, které
nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením, slouží zejména
obyvatelům v takto vymezené ploše a jsou v územní menšině vzhledem k plochám bydlení a to zejména
technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné plochy, garáže, plochy veřejných
prostranství a plochy sídelní zeleně na veřejných prostranstvích i vyhrazených plochách včetně zeleně
ochranné a doprovodné, ploch vyhrazené zeleně, nezastavitelných zahrad, vodních ploch a vodotečí
- objekty a zařízení občanského vybavení s širší působností s celkovou hrubou podlažní plochou větší
než 500 m2, rušivá zařízení lesnické a zemědělské výroby a služeb, průmyslové a stavební výroby,
velkoobchodní sklady, veřejné čerpací stanice pohonných hmot, zábavní podniky, a všechny ostatní
plochy, objekty a zařízení neslučitelné s požadavky na bydlení, které by mohly mít negativní vliv na
pohodu bydlení a kvalitu ovzduší v rámci zóny a všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou
podmíněny a nesouvisí s výše uvedeným hlavním a přípustným využitím území, a to zejména intenzivní
chov hospodářského zvířectva, zpracování dřeva, zejména pily, laminovny a lakovny nebo jsou
v rozporu s limity využití území
R
PLOCHY REKREACE
- pozemky, objekty a zařízení pro individuální rodinnou rekreaci v chatách, chalupách a ostatních
rekreačních objektech
- rekreace ve vícelůžkových zařízeních, penzionech a objektech s maximální kapacitou 10 lůžek
- ojedinělé objekty bydlení v rodinných domech venkovského typu s výrazným podílem zahrad rekreačních,
okrasných a obytných a to pouze v takovém rozsahu a formě slučitelné s převažujícím využitím vymezené
plochy pro rekreaci při zajištění přiměřeného vzájemného odstupu hlavních staveb tak, aby byly splněny
podmínky stavebně technické zejména protipožární ochrana a zajištěna dobrá pohoda rekreace respektive
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NV

HV

PV

NV

HV
PV

bydlení
- sportovně rekreační plochy a zařízení pouze ve spojení s objekty rekreace a ojedinělými objekty bydlení
- občanské vybavení s maximální hrubou podlažní plochou do 200 m2, ostatní objekty, zařízení a plochy, které
prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu rekreace
a bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s rekreačními aktivitami, slouží zejména obyvatelům v takto
vymezené ploše a jsou v územní menšině vzhledem k plochám rekreace a to zejména technická a dopravní
infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné plochy, garáže, plochy veřejných prostranství a plochy sídelní
zeleně na veřejných prostranstvích i vyhrazených plochách včetně zeleně ochranné a doprovodné, ploch
vyhrazené zeleně, nezastavitelných zahrad, vodních ploch a vodotečí
- objekty a zařízení občanského vybavení s širší působností s celkovou hrubou podlažní plochou větší
než 200 m2, rušivé výrobní služby, zařízení lesnické a zemědělské výroby a služeb, průmyslové a
stavební výroby, velkoobchodní sklady, veřejné čerpací stanice pohonných hmot, zábavní podniky a
všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné s hlavním a
přípustným využitím území nebo by mohly mít negativní vliv na pohodu prostředí a kvalitu ovzduší nebo
jsou v rozporu s limity využití území
R(z)
PLOCHY REKREACE
ZAHRADY A ZAHRÁDKOVÉ OSADY
- plochy zahrad a sadů samostatných nebo sdružených do větších celků včetně souvisejících
produkčních a pěstitelských zařízení
- plochy zahrad včetně produkčních, pěstitelských a chovatelských zařízení sdružených do
zahrádkářských osad a kolonií
- ojedinělé objekty individuální rekreace a bydlení v rodinných domech venkovského typu nebo příměstského
typu s výrazným podílem zahrad rekreačních, okrasných a obytných v rozsahu a formě slučitelné s převažujícím
využitím vymezené plochy pro rekreaci, pěstební a chovatelské účely při zajištění přístupové komunikace,
zásobování el. energií, vodou, odkanalizování a vzájemného odstupu hlavních staveb tak, aby byly splněny
podmínky stavebně technické zejména protipožární ochrana a zajištěna dobrá pohoda rekreace respektive
bydlení a to pouze v zastavěném území nebo ve jmenovitě určených plochách
- chov zvířectva pouze v takovém rozsahu a formě, aby případnými negativními vlivy nebyly zasaženy sousední
plochy určené pro rozdílné funkční využití ani sousední nemovitosti
- jiné objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, které
nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše, jsou slučitelné s rekreačními aktivitami, a to zejména technická a
dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné plochy, garáže, plochy veřejných prostranství a
plochy sídelní zeleně na veřejných prostranstvích i vyhrazených plochách včetně zeleně ochranné a
doprovodné, ploch vyhrazené zeleně, vodních ploch a vodotečí
- všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné s hlavním a
přípustným využitím území nebo by mohly mít negativní vliv na pohodu prostředí a kvalitu ovzduší nebo
jsou v rozporu s limity využití území
O(v)
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
- veřejné občanské vybavení, které je nezbytné pro zajištění a ochranu základního standardu a kvality
života obyvatel, a jehož existence v území je v zájmu státní správy a samosprávy
- školská, vzdělávací a výchovná zařízení, zařízení pro kulturu a osvětu a s nimi související stavby, zařízení
sociální péče včetně objektů se sociálním bydlením, zdravotnická zařízení, zařízení pro veřejnou správu a
služby včetně církevních, zařízení pro ochranu obyvatel včetně hasičského útvaru, policie a civilní ochrany,
objekty, zařízení a plochy veřejných technických služeb
- související obchodní zařízení, ubytovací zařízení, stravovací zařízení, zařízení nevýrobních služeb, krytá
sportovní zařízení a zábavní střediska integrovaná do objektu veřejného občanského vybavení
- specifické druhy občanského vybavení včetně zařízení pro vědu a výzkum a zařízení pro prezentaci, zajištění
ochrany kulturních a přírodních hodnot zpřístupněné veřejnosti na nekomerční bázi jako jsou zejména výstavní
galerie, muzea apod.
- jiné objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, a to
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zejména technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné plochy, garáže, plochy
veřejných prostranství a plochy sídelní zeleně na veřejných prostranstvích i vyhrazených plochách včetně
zeleně ochranné a doprovodné, ploch vyhrazené zeleně, nezastavitelných zahrad, vodních ploch a vodotečí
- trvalé bydlení mimo sociální bydlení a bydlení majitelů a správců zařízení a služebních bytů
- průmyslová a stavební výroba, lesnická a zemědělská výroba a služby, velkoobchodní sklady, výrobní
služby a všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné
s hlavním a přípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území
O
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
- neveřejná a komerční občanské vybavení včetně občanského vybavení specifických forem
- obchodní zařízení, ubytovací zařízení, stravovací zařízení, zařízení nevýrobních služeb, obchodní,
administrativní a správní budovy včetně církevních, integrovaná krytá sportovní zařízení a zábavní střediska
- specifické druhy občanského vybavení včetně zařízení pro vědu a výzkum a zařízení pro prezentaci, zajištění
ochrany kulturních a přírodních hodnot zpřístupněné veřejnosti na komerční bázi
- jiné objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, a to
zejména technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné plochy, garáže, plochy
veřejných prostranství a plochy sídelní zeleně na veřejných prostranstvích i vyhrazených plochách včetně
zeleně ochranné a doprovodné, ploch vyhrazené zeleně, nezastavitelných zahrad, vodních ploch a vodotečí
- trvalé bydlení mimo sociální bydlení a bydlení majitelů a správců zařízení a služebních bytů
- průmyslová a stavební výroba, lesnická a zemědělská výroba a služby, velkoobchodní sklady, výrobní
služby a všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné
s hlavním a přípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území
O(s)
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
PRO SPORT A REKREACI
- sportovní, tělovýchovná a sportovně rekreační zařízení otevřená i krytá s výrazným podílem zeleně
okrasné a rekreační
- obchodní zařízení, ubytovací zařízení, stravovací zařízení, zařízení nevýrobních služeb, zábavní střediska a
specifické druhy občanského vybavení doplňující sportovní, tělovýchovná a sportovně rekreační zařízení,
- plochy pro aktivity probíhající omezeně nebo sporadicky, ve kterých se dočasně soustřeďuje vysoký počet
návštěvníků např. cirkusy, lidové poutě, pouťové atrakce a jiné
- jiné objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, a to
zejména technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné plochy, garáže, plochy
veřejných prostranství a plochy sídelní zeleně na veřejných prostranstvích i vyhrazených plochách včetně
zeleně ochranné a doprovodné, ploch vyhrazené zeleně, nezastavitelných zahrad, vodních ploch a vodotečí
- trvalé bydlení kromě majitelů a správců zařízení a služebních bytů, výroba, sklady a jiná zařízení bez
vazby na funkci sportu, rekreace a tělovýchovy a všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou
podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné s hlavním a přípustným využitím území nebo jsou v rozporu
s limity využití území
O(h)
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
- HŘBITOVY A POHŘEBIŠTĚ
- plochy, objekty a zařízení pohřebních služeb, hroby a hrobky, urnové háje a rozptylové louky, márnice
a obřadní síně
- objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, a to zejména
zařízení církevní, jako jsou např. kostely, kaple a modlitebny, technická infrastruktura, plochy veřejných
prostranství a plochy sídelní zeleně na veřejných prostranstvích i vyhrazených plochách včetně zeleně
ochranné a doprovodné
- všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné s hlavním a
přípustným využitím území, mohly by mít negativní vliv na klid a pohodu prostředí nebo jsou v rozporu
s limity využití území
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PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
- ulice, chodníky, náměstí, náves, tržiště, a další veřejné prostory přístupné každému bez omezení jako
například nábřeží vodních ploch a vodotečí, sloužící obecnému užívání bez ohledu na vlastnictví
k tomuto prostoru
- drobné objekty, zařízení veřejného parteru včetně maloplošných rekreačních, herních a pobytových ploch,
kiosků a pavilonů
- plochy pro aktivity probíhající časově omezeně nebo sporadicky, ve kterých se dočasně soustřeďuje vyšší
počet návštěvníků například předváděcí akce, hudební a jiná vystoupení, lidové poutě a slavnosti
- plochy vegetačního porostu, zeleň sídelní veřejná, doprovodná, ochranná a clonící, vodní plochy a vodoteče
přírodní i umělé
- jiné objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, a to
zejména technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné plochy
- všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné s hlavním a
přípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území
VP(z)
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
VEŘEJNÁ ZELEŇ
- sídelní zeleň veřejná, parky a další ozeleněné městské prostory přístupné každému bez omezení, jako
například nábřeží vodních ploch a vodotečí sloužící obecnému užívání bez ohledu na vlastnictví
k tomuto prostoru
- zahrady a parky historické, obecní i lázeňské včetně ostatních veřejně přístupných pozemků a fragmentů
zeleně sloužících k rekreaci, odpočinku i zábavě
- plochy vegetačního porostu, zeleň doprovodná, ochranná a clonící, jako součást ekologické stability, vodní
plochy a vodoteče přírodní i umělé, protierozní a protipovodňová opatření v zastavěném území
- drobné objekty, zařízení městského parteru včetně spojovacích cest, maloplošných rekreačních, herních a
pobytových ploch, kiosků a pavilonů
- plochy pro aktivity probíhající časově omezeně nebo sporadicky, ve kterých se dočasně soustřeďuje vyšší
počet návštěvníků například předváděcí akce, hudební a jiná vystoupení, lidové poutě a městské slavnosti
- jiné objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, a to
zejména technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné plochy
- všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné s hlavním a
přípustným využitím území, mohly by mít negativní vliv na klid a pohodu prostředí nebo jsou v rozporu
s limity využití území
SO(v)
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ
- bydlení ve vícebytových obytných a polyfunkčních domech nízkopodlažních s integrovaným
občanským vybavením
- bydlení individuální v rodinných domech a domech venkovského typu a venkovských usedlostech, i
jiných specifických formách individuálního bydlení s integrovaným občanským vybavením
- občanské vybavení integrované do obytného objektu v rámci plochy nebo samostatné s maximální výměrou
celkové hrubé podlažní plochy do 500 m2 včetně kulturních, sociálních a zdravotnických zařízení, sportovních
zařízení s převahou krytých, ubytování, stravování, obchodních a administrativních budov, zábavních středisek
- pozemky, objekty a zařízení nevýrobních a výrobních služeb charakteru řemeslné výroby, malovýroby a
přidružené výroby integrované do obytného objektu v rámci plochy nebo samostatné s maximální výměrou
celkové hrubé podlažní plochy do 500 m2 včetně zemědělské malovýroby, zahradnictví a přidružených
zemědělských služeb s možností spojení s agroturistikou v takovém rozsahu a formě, aby svým provozem nad
míru stanovenou hygienickými předpisy pro bydlení neovlivňovaly plochy, objekty a zařízení sloužící bydlení
- pouze ve jmenovitě určených plochách pozemky, objekty a zařízení technických služeb obce se sběrným
dvorem v takovém rozsahu a formě, aby svým provozem nad míru stanovenou hygienickými předpisy pro
bydlení neovlivňovaly plochy, objekty a zařízení sloužící bydlení
- jiné objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, které
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nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a to zejména
technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné plochy, garáže, plochy veřejných
prostranství a plochy sídelní zeleně na veřejných prostranstvích i vyhrazených plochách včetně zeleně
ochranné a doprovodné, ploch vyhrazené zeleně, nezastavitelných zahrad, vodních ploch a vodotečí
- objekty a zařízení občanského vybavení s celkovou hrubou podlažní plochou větší než 500 m2,
- objekty a zařízení nevýrobních a výrobních služeb charakteru řemeslné výroby, malovýroby a
přidružené výroby s celkovou hrubou podlažní plochou větší než 500 m2
- rušivá zařízení lesnické a zemědělské velkovýroby a služeb, průmyslové a stavební výroby,
velkoobchodní sklady, veřejné čerpací stanice pohonných hmot, a všechny ostatní plochy, objekty a
zařízení neslučitelné s požadavky na bydlení, které by mohly mít negativní vliv na pohodu bydlení a
kvalitu ovzduší v rámci zóny a všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny a nesouvisí s
výše uvedeným hlavním a přípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území
D
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SILNIČNÍ
- silniční pozemky silnic státních, krajských a vybraných místních komunikací včetně pozemků, na
kterých jsou umístěny součásti komunikace, jako jsou například náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty apod.
- pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení, zastávky a stanoviště autobusů, odstavná
stání pro autobusy a nákladní automobily, hromadné a řadové garáže, odstavné a parkovací plochy,
služby motoristům a čerpací stanice pohonných hmot.
- související občanské vybavení zejména prodej a nevýrobní služby integrované do stavby dopravního zařízení
u stanoviště autobusů, garáží a čerpací stanice pohonných hmot v rámci plochy nebo samostatné
- drobné objekty a zařízení urbanistického parteru včetně pobytových ploch, zastávek, kiosků a pavilonů
- jiné objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, a to
zejména technická infrastruktura, pěší a cyklistická doprava, plochy veřejných prostranství a plochy sídelní
zeleně na veřejných prostranstvích i vyhrazených plochách včetně zeleně ochranné a doprovodné, vodních
ploch a vodotečí
- všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné s hlavním a
přípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území
D(z)
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
DRÁŽNÍ
- pozemky v obvodu dráhy včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů, kolejišť apod.
- pozemky zařízení pro drážní dopravu, stanice, zastávky, nástupiště a přístupové cesty, provozní
budovy a pozemky překladiště, správní a odbavovací budovy
- související občanské vybavení zejména prodej a nevýrobní služby integrované do stavby dopravního zařízení,
dopravního vybavení v rámci plochy nebo samostatné s maximální výměrou celkové hrubé podlažní plochy do
500 m2
- drobné objekty a zařízení urbanistického parteru včetně pobytových ploch, zastávek, kiosků a pavilonů
- jiné objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, a to
zejména technická infrastruktura, doprava silniční, pěší a cyklistická, plochy veřejných prostranství a plochy
sídelní zeleně na veřejných prostranstvích i vyhrazených plochách včetně zeleně ochranné a doprovodné,
vodních ploch a vodotečí
- všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné s hlavním a
přípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území
TI
PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
- pozemky, objekty a zařízení technické infrastruktury vodního hospodářství, energetiky a spojů včetně
produktovodů a pozemků určených pro umísťování staveb a zařízení sloužících k zabezpečení údržby
veřejných ploch a prostranství, technické a úklidové služby, sběr odpadu
- objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, a to zejména
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související objekty a zařízení dopravy, komunikace, parkovací a odstavné plochy, garáže, plochy veřejných
prostranství a plochy sídelní zeleně na veřejných prostranstvích i vyhrazených plochách včetně zeleně
ochranné a doprovodné, vodních ploch a vodotečí
- všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné s hlavním a
přípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území
V
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
- pozemky, objekty a zařízení pro průmyslovou výrobu, velkoobchodní sklady, stavební výrobu a
skladování a energetiku
- pozemky, objekty a zařízení pro zemědělskou výrobu a lesní hospodářství, zemědělské služby, přidruženou
zemědělskou i nezemědělskou výrobu a zpracování dřevní hmoty pouze na jmenovitě určených plochách
areálů zemědělské výroby v Žákavě a ve vzdálenější poloze od souvislého obytného území za silnicí I/19
- pozemky, objekty a zařízení pro výrobní služby a řemeslnou výrobu včetně činností spojených s provozováním
technické infrastruktury a dopravy, čerpací stanice PHM, garáže, služby motoristům a opravny, nevýrobní
služby, administrativní budovy, ubytování, stravování a zařízení zdravotnictví pouze ve spojení s hlavním a
přípustným využitím území
- jiné objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, a to
zejména technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné plochy, plochy veřejných
prostranství a plochy sídelní zeleně na veřejných prostranstvích i vyhrazených plochách včetně zeleně
ochranné a doprovodné, vodních ploch a vodotečí
- objekty a zařízení pro energetiku s vysokými nároky na plochy a to zejména areály FVE nebo parky
VTE
- všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné s hlavním a
přípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území
VS
PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ
- pozemky, objekty a zařízení pro průmyslovou výrobu, velkoobchodní sklady v takovém rozsahu a
formě, aby případnými negativními vlivy nebyly zasaženy sousední plochy určené pro rozdílné funkční
využití ani sousední nemovitosti
- pozemky, objekty a zařízení občanského vybavení pro obchod a služby komerčního i nekomerčního
charakteru
- pozemky, objekty a zařízení pro výrobní služby a řemeslnou výrobu včetně činností spojených s provozováním
technické infrastruktury a dopravy, čerpací stanice PHM, garáže, služby motoristům a opravny, nevýrobní
služby, administrativní budovy
- zařízení pro veřejnou správu a služby, zařízení pro ochranu obyvatel včetně hasičského útvaru, civilní
ochrany, objekty, zařízení a plochy technických služeb i veřejných včetně sběrného dvora
- bydlení a přechodné ubytování pouze výjimečně při zohlednění případných negativních vlivů v rámci plochy
nebo vlivem využití sousedních pozemků a ploch
- jiné objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, a to
zejména technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné plochy, plochy veřejných
prostranství a plochy sídelní zeleně na veřejných prostranstvích i vyhrazených plochách včetně zeleně
ochranné a doprovodné, vodních ploch a vodotečí
- všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné s hlavním a
přípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území
Z
PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
- pozemky zemědělského půdního fondu, orná půda, travní porosty, trvalé a speciální kultury
- pozemky pro chov a pastvu hospodářských zvířat ve volné krajině pouze v takovém rozsahu a formě, aby
případnými negativními vlivy nebyly zasaženy sousední plochy určené pro rozdílné funkční využití ani sousední
nemovitosti
- pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství a vodní hospodářství jako jsou stohy, seníky,
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meliorace, přístřešky pro dobytek, silážní žlaby apod. včetně účelových cest, rozptýlené zeleně, mezí, remízků,
teras a terénních úprav včetně protierozních a protipovodňových opatření a ploch pro rozliv místní povodně
- vodoteče a vodní plochy
- pozemky nehrazených zahrad a sadů samostatných nebo sdružených do větších celků
- plochy krajinné zeleně, zeleně rostoucí mimo les, zeleně doprovodné, ochranné a clonící
- segmenty územního systému ekologické stability krajiny
- plochy a pozemky pro ochranu přírody a krajinného rázu, památkovou ochranu, ochranu archeologického
dědictví, vodohospodářskou ochranu
- plochy a pozemky s vybavením pro nepobytovou rekreaci a relaxaci, turistické, cyklistické a naučné stezky,
pikniková a odpočivná místa, ekologická a informační stanoviště a vyhlídky
- pozemky, objekty a zařízení, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, a to zejména
technická a dopravní infrastruktura, průběh a křížení koridorů nadřazených sítí technické infrastruktury
- všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné s hlavním a
přípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území
L(r)
PLOCHY LESNÍ
REKREAČNÍ
- pozemky určené k plnění funkcí lesa, lesy rekreační
- segmenty územního systému ekologické stability krajiny
- plochy rekultivací
- vodoteče a vodní plochy
- plochy a pozemky pro ochranu přírody a krajinného rázu, památkovou ochranu, ochranu archeologického
dědictví, vodohospodářskou ochranu
- ojedinělé objekty a zařízení jako jsou zejména sklady, přístřešky, a plochy, pozemky staveb, zařízení a jiných
opatření pro lesní a vodní hospodářství, které prokazatelně souvisí s hospodařením na lesní půdě včetně
účelových cest, mezí, teras a terénních úprav, protierozních a protipovodňových opatření
- stávající ojedinělé rekreační objekty a zařízení individuální rodinné rekreace na lesní půdě nebo mimo ní v
rozsahu a formě slučitelné s převažujícím využitím vymezené plochy a to bez nároku na novou výstavbu
- stávající ojedinělé objekty veřejné technické infrastruktury
- plochy a pozemky s vybavením pro nepobytovou rekreaci a relaxaci, turistické, cyklistické a naučné stezky,
pikniková a odpočivná místa, ekologická a informační stanoviště a vyhlídky s vybavením včetně zařízení pro
rekreační a kondiční sport v přírodě
- pozemky, objekty a zařízení, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, a to zejména
technická a dopravní infrastruktura, komunikace účelové, pěší a cyklistické, průběh a křížení koridorů
nadřazených sítí technické infrastruktury
- všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné s hlavním a
přípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území
L
PLOCHY LESNÍ
- pozemky určené k plnění funkcí lesa, lesy hospodářské a ochranné
- segmenty územního systému ekologické stability krajiny
- plochy rekultivací
- vodoteče a vodní plochy
- plochy a pozemky pro ochranu přírody a krajinného rázu, památkovou ochranu, ochranu archeologického
dědictví, vodohospodářskou ochranu
- ojedinělé objekty a zařízení jako jsou zejména sklady, přístřešky a plochy, pozemky staveb, zařízení a jiných
opatření pro lesní a vodní hospodářství a jiné plochy, které prokazatelně souvisí s hospodařením na lesní půdě
včetně účelových cest, mezí, teras a terénních úprav, protierozních a protipovodňových opatření
- stávající ojedinělé rekreační objekty a zařízení individuální rodinné rekreace na lesní půdě nebo mimo ní v
rozsahu a formě slučitelné s převažujícím využitím vymezené plochy a to bez nároku na novou výstavbu
- stávající ojedinělé objekty veřejné technické infrastruktury
- pěší turistické a cyklistické stezky
- pozemky, objekty a zařízení, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, a to zejména
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technická a dopravní infrastruktura, komunikace účelové, průběh a křížení koridorů nadřazených sítí technické
infrastruktury
- všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné s hlavním a
přípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území
P
PLOCHY PŘÍRODNÍ
- pozemky zvláště chráněných území přírody
- pozemky zemědělského půdního fondu, travní porosty
- pozemky určené k plnění funkcí lesa, lesy hospodářské, ochranné a rekreační příměstské
- pozemky vodní a vodohospodářské, pozemky vodních ploch, nádrží a koryt vodních toků,
vodohospodářské plochy a zařízení pro sledování a regulaci vodního režimu včetně pozemků
souvisejících s využíváním vodních zdrojů a ploch a koridorů zahrnujících provozní pásma pro údržbu
- plochy krajinné zeleně, zeleně rostoucí mimo les, zeleně doprovodné, ochranné a clonící
- segmenty územního systému ekologické stability krajiny
- ostatní plochy a pozemky pro ochranu přírody a krajinného rázu, památkovou ochranu, ochranu
archeologického dědictví, vodohospodářskou ochranu
- pozemky opatření pro lesní hospodářství, zemědělství a vodní hospodářství včetně polních a lesních cest,
rozptýlené zeleně, mezí a remízků
- ojedinělé objekty a zařízení, například sklady, přístřešky, a plochy, které prokazatelně souvisí s hospodařením
na lesní půdě
- plochy a pozemky s vybavením pro nepobytovou rekreaci a relaxaci, turistické, cyklistické a naučné stezky,
ekologická a informační stanoviště, vyhlídky a rozhledny
- stávající ojedinělé rekreační objekty a zařízení individuální rodinné rekreace na lesní půdě nebo mimo ní v
rozsahu a formě slučitelné s převažujícím využitím vymezené plochy a to bez nároku na novou výstavbu
- pozemky, objekty a zařízení, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území
- koridory technické a dopravní infrastruktury nadmístního významu pouze výjimečně v souladu s předpoklady
řešení dle ÚP a vyplývající z nadřazené ÚPD
- všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné s hlavním a
přípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území
SN
PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
- pozemky zemědělského půdního fondu, orná půda, travní porosty, trvalé a speciální kultury
- pozemky určené k plnění funkcí lesa, lesy hospodářské, ochranné a rekreační
- pozemky vodní a vodohospodářské, pozemky vodních ploch, nádrží a koryt vodních toků,
vodohospodářské plochy a zařízení pro sledování a regulaci vodního režimu včetně pozemků
souvisejících s využíváním vodních zdrojů a ploch a koridorů zahrnujících provozní pásma pro údržbu
- obory a pozemky pro chov a pastvu hospodářských zvířat ve volné krajině pouze v takovém rozsahu a formě,
aby případnými negativními vlivy nebyly zasaženy sousední plochy určené pro rozdílné funkční využití ani
sousední nemovitosti
- pozemky nehrazených zahrad a sadů samostatných nebo sdružených do větších celků
- pozemky k odlesnění nebo zalesnění zejména jako náhrada za odňaté lesní pozemky
- plochy krajinné zeleně, zeleně rostoucí mimo les, zeleně doprovodné, ochranné a clonící
- segmenty územního systému ekologické stability krajiny
- plochy rekultivací
- plochy a pozemky pro ochranu přírody a krajinného rázu, památkovou ochranu, ochranu archeologického
dědictví, vodohospodářskou ochranu
- pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství a vodní hospodářství včetně polních a lesních
cest, rozptýlené zeleně, mezí, remízků, teras a terénních úprav včetně protierozních a protipovodňových úprav
- ojedinělé objekty a zařízení jako jsou seníky a přístřešky, a plochy, které prokazatelně souvisí s hospodařením
na zemědělské půdě
- ojedinělé objekty a zařízení, například sklady, přístřešky, a plochy, které prokazatelně souvisí s hospodařením
na lesní půdě
- stávající ojedinělé rekreační objekty a zařízení individuální rodinné rekreace na lesní půdě nebo mimo ní v

27
OBEC ŽÁKAVA

ŽÁKAVA
I.ÚZEMNÍ PLÁN

NV

rozsahu a formě slučitelné s převažujícím využitím vymezené plochy a to bez nároku na novou výstavbu
- stávající ojedinělé objekty veřejné technické infrastruktury s možností dostavby, technické obnovy a
udržovacích prací v nutném rozsahu
- plochy a pozemky s vybavením pro nepobytovou rekreaci a relaxaci, turistické, cyklistické, pěší a naučné
stezky, pikniková a odpočivná místa, ekologická a informační stanoviště a vyhlídky, na plochách hospodářských
a účelových vodních ploch a vodotečí drobné objekty a vybavení včetně zařízení pro chov
- pozemky, objekty a zařízení, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, a to zejména
technická a dopravní infrastruktura
- všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné s hlavním a
přípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území

Vysvětlivky:
- nevýrobní služby = služby jako jsou zejména holičství a kadeřnictví, hygienické a kosmetické služby, sběrny a služby pro domácnost (prádelny, čistírny, oprava
domácích spotřebičů a kol, zakázkové krejčovství, oprava oděvů a obuvi, oprava hodin a klenotů, opravy zařízení domácností včetně nestavebního zámečnictví a
nestavebního truhlářství) a ostatní, které lze bez hygienických problémů integrovat do jiných objektů včetně obytných
- výrobní služby = služby včetně opravářských služeb jako jsou zejména tesařství, stavební zámečnictví, truhlářství, klempířství, instalatérské práce, provozovny
zednické a pokrývačské, lakýrnické služby, malířství a natěračství, opravny dopravních a přepravních prostředků, zahradnictví a ostatní, které nelze bez
hygienických problémů integrovat do objektů obytných
- rušivé výrobní služby = služby výše uvedené, které nelze bez hygienických problémů integrovat do objektů obytných
- řemeslná výroba = činnosti jako jsou zejména tesařství, stavební zámečnictví, truhlářství, klempířství, instalatérské práce, provozovny zednické a pokrývačské,
lakýrnické služby, malířství a natěračství včetně výroby uměleckých předmětů, reklamních předmětů apod.
- občanské vybavení s širší působností = občanské vybavení nadmístního významu, tj. vyšší, které slouží širší oblasti než je vlastní sídlo nebo část obce
- zařízení občanského vybavení plošně rozsáhlá pro obchod a služby = areály s objekty prodejních a opravářských hal včetně potřebných zpevněných ploch
parkovišť, odstavných ploch a venkovních skladových ploch
- drobná obchodní zařízení = prodejny s různorodým sortimentem, které lze bez hygienických a provozních problémů integrovat do objektů obytných, jako jsou
například trafika, butik apod.
- rekreace vázaného cestovního ruchu = vyhrazená rekreační zařízení spolků, organizací a podniků s převažujícím využitím pro vlastní potřebu rekreace
- rekreace volného cestovního ruchu = rekreační zařízení s převažujícím využitím pro veřejnost bez omezení
- venkovské usedlosti = převážně objekty původní zachované vesnické zástavby s hospodářským zázemím v tradičním kompaktním uspořádání kolem
hospodářského dvora na plochách, na kterých lze použít opt. a max. hodnoty IVP
- rodinné domy venkovského typu = objekty přizpůsobené tradiční vesnické zástavbě v kompaktním i rozvolněném uspořádání s hospodářským zázemím na
plochách, na kterých lze použít opt. a max. hodnoty IVP a s výrazným podílem zahrad užitkových, rekreačních, okrasných a obytných
- rodinné domy příměstského typu = objekty převážně v rozvolněném uspořádání na plochách, na kterých lze použít min. a opt. hodnoty IVP a s výrazným
podílem zahrad užitkových, rekreačních, okrasných a obytných
- rodinné domy městského typu = objekty převážně v kompaktním uspořádání na plochách, na kterých lze použít max. hodnoty IVP
- domy nízkopodlažní příměstského typu = domy do 4 nadzemních podlaží s případným podkrovím nebo podstřešním podlažím v rozvolněném uspořádání na
plochách, na kterých lze použít opt. i max. hodnoty IVP
- domy nízkopodlažní městského typu = domy do 4 nadzemních podlaží s případným podkrovím nebo podstřešním podlažím v kompaktním uspořádání
blokového uspořádání na plochách, na kterých lze použít max. hodnoty IVP
- domy vícepodlažní = domy vyšší než 4 nadzemní podlaží s případným podkrovím nebo podstřešním podlažím
- výrazný podíl zahrad užitkových, rekreačních, okrasných a obytných = součet ploch zastavěných, zpevněných nebo jinak stavebně upravených na pozemku
musí být menší než plochy zeleně
- ojedinělé objekty = objekty v rozptylu převážně umístěné (např. stabilizované rekreační objekty v krajině bez nároků na další rozšiřování) nebo umisťované
v nezastavěném území, které nesmí vytvářet souvislé celky, jsou stavebně omezeny a slouží zejména pro účely obhospodařování lesních a zemědělských
pozemků
- celková hrubá podlažní plocha = součet všech podlažních ploch jednotlivých podlaží objektu včetně ploch stavebních konstrukcí
-FVE = fotovoltaická elektrárna
-VTE = větrná elektrárna
- čerpací stanice PHM = čerpací stanice pohonných hmot
- ÚPD = územně plánovací dokumentace
- ÚP = územní plán

• Podmínky prostorového uspořádání pro využití
stabilizovaných ploch a ploch změn
• Regulace prostorového uspořádání území při
rozhodování o jeho využití a v návazných RP a ÚS musí
vycházet z podmínek pro rozdílný způsob využití území
(RZV) a podmínek prostorového uspořádání pro využití
stabilizovaných ploch a ploch změn dle ÚP
• V území je možno provádět stavby a jejich změny jen v
takovém objemu, aby nebyly překročeny limity
prostorového využití území
• K regulaci prostorového uspořádání území mohou dle
postupného naplňování předpokladů rozvoje území dle

územního plánu sloužit návazné regulační plány (RP) a
územní studie (ÚS)
• Intenzita využití pozemků v plochách (IVP)
• Na stabilizovaných plochách dle převažujícího využití a
umístění vymezené plochy, místních podmínek a stávající
hodnoty IVP:
RZV

RZV - název

B(i)

Plochy bydlení
v rodinných domech
Plochy bydlení
v obytných domech

B(v)
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IVP
min. (%)
10

IVP
opt. (%)
20-30

IVP
max. (%)
35

5

25-35

55

ŽÁKAVA
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– venkovské
Plochy rekreace
2
5-15
Plochy rekreace –
1
5-10
zahrady a
zahrádkové osady
O(v)
Plochy občanského
20
25-55
vybavení – veřejná
infrastruktura
O
Plochy občanského
10
25-35
vybavení
O(s)
Plochy občanského
n
5-10
vybavení pro sport
a rekreaci
O(h)
Plochy občanského
n
n
vybavení – hřbitovy
a pohřebiště
VP
Plochy veřejných
n
n
prostranství
VP(z) Plochy veřejných
n
1
prostranství –
veřejná zeleň
SO(v) Plochy smíšené
10
25-35
obytné venkovské
D
Plochy dopravní
n
10-40
infrastruktury
silniční
D(z)
Plochy dopravní
n
n
infrastruktury drážní
TI
Plochy technické
n
5-15
infrastruktury
V
Plochy výroby a
20
25-35
skladování
VS
Plochy smíšené
20
25-35
výrobní
Z
Plochy zemědělské
0
0
L(r)
Plochy lesní
0
0
rekreační
L
Plochy lesní
0
0
P
Plochy přírodní
0
0
SN
Plochy smíšené
0
0
nezastavěného
území
Vysvětlivky:
- IVP min. (%)= minimální intenzita využití pozemků v ploše
- IVP opt. (%)= optimální intenzita využití pozemků v ploše
- IVP max. (%)=maximální intenzita využití pozemků v ploše
- 0 = plocha je nezastavitelná
- n = hodnota není v ÚP stanovena
R
R(z)

apod.) při respektování ostatních podmínek dle ÚP
zejména limitů využití území.

20
15

• Na plochách změn bude použita IVP dle podmínek
určených pro dílčí plochy změn v území (viz. Plochy
změn v zastavěném území) s tím, že uvedené hodnoty
jsou průměrné a mohou být podkročeny nebo překročeny
max. o 5 %.

80

50
15

• Výšková regulace zástavby (VRZ)
• Na stabilizovaných plochách dle převažujícího využití a
umístění vymezené plochy, místních podmínek a stávající
výškové hladiny v ploše:

n

n

RZV
B(i)

RZV - název
Plochy bydlení v rodinných domech

B(v)

Plochy bydlení v obytných domech – venkovské

R

Plochy rekreace

n

R(z)
O(v)

n

O

Plochy rekreace – zahrady a zahrádkové osady
Plochy občanského vybavení – veřejná
infrastruktura
Plochy občanského vybavení

n

O(s)

Plochy občanského vybavení pro sport a rekreaci

45

O(h)

45

VP
VP(z)
SO(v)

Plochy občanského vybavení – hřbitovy a
pohřebiště
Plochy veřejných prostranství
Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň
Plochy smíšené obytné venkovské

D
D(z)
TI
V

Plochy dopravní infrastruktury silniční
Plochy dopravní infrastruktury drážní
Plochy technické infrastruktury
Plochy výroby a skladování

VS

Plochy smíšené výrobní

5

55

0
3
0
0
0

VRZ
1-2 NP + P
včetně
1-2 NP + P
včetně
1-2 NP + P
včetně
1 NP + P
max. 2 NP
+ P včetně
max. 2 NP
+ P včetně
max. 2 NP
+ P včetně
n
n
n
max. 2 NP
+ P včetně
n
n
n
max. 2 NP
+ P včetně
max. 2 NP
+ P včetně
0
0
0
0
0

Z
Plochy zemědělské
L(r)
Plochy lesní rekreační
L
Plochy lesní
P
Plochy přírodní
SN
Plochy smíšené nezastavěného území
Vysvětlivky:
- 0 = plocha je nezastavitelná
- n = hodnota není v ÚP stanovena
- VRZ (výšková regulace zástavby)= počet nadzemních podlaží (NP)
s průměrnou konstrukční výškou 3 až 3,5 m,
- +P= podkroví nebo podstřešní podlaží

• IVP opt. bude použita na stabilizovaných plochách
v zastavěném území pro celé území obce.
• IVP min. může být použita především při dostavbě a
přestavbě stabilizovaných ploch v zastavěném území na
plochách mimo vlastní sídlo Žákava nebo na jeho okraji
v přímé návaznosti na volnou krajinu
• IVP max. může být použita především při dostavbě
stávající zástavby a bude možná pouze podmíněně s tím,
že musí být splněny podmínky hygienické (hlukové
poměry, denní osvětlení a oslunění, pohoda bydlení) i
urbanistické a územně technické z hlediska zajištění
veřejné infrastruktury na potřebné úrovni (komunikace,
plochy a objekty pro parkování a odstavení vozidel,
technické sítě, hospodaření s odpady, veřejná
prostranství, veřejná a obytná zeleň, občanské vybavení

• Na plochách V, VS, TI stabilizovaných mohou být
jednotlivé vybrané objekty také vyšší a to zejména
objekty a zařízení technologická (technologické věže,
sila, komíny, stožáry apod.).
• Na plochách změn bude VRZ dle podmínek určených pro
dílčí plochy změn v území (viz. Plochy změn
v zastavěném území) s tím, že na plochách změn pro V,
VS, TI mohou být jednotlivé vybrané objekty vyšší a to
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ČR = Česká republika
ČOV = čistírna odpadních vod
VVN = velmi vysoké napětí
Poznámky:
P-501-W = Dle ZÚR PK – E 09 Zdvojení vedení 400 kV Kočín - Přeštice
P-621-W = Dle ZÚR PK – ZD 190/01 Trať č. 190 – úsek Plzeň –
Nepomuk, zdvojkolejnění a směrová rektifikace

zejména objekty a zařízení technologická (technologické
věže, sila, komíny, stožáry apod.).
• Pro další členění ploch na pozemky jsou stanoveny
následující územní podmínky:
- pro využití stabilizovaných ploch a ploch změn je dělení
pozemků možné
- účel, pro který má být dělení pozemků provedeno musí
odpovídat podmínkám rozdílného způsobu využití
vymezených ploch a nesmí být v rozporu s požadavky na
ochranu veřejných zájmů a nesmí být v rozporu s limity
využití území
- dělení pozemků za účelem nové stavby, dostavby nebo
přístavby v souladu s výše uvedenými požadavky je
možné pouze za předpokladu, že bude zajištěno připojení
oddělených pozemků na dopravní a technickou
infrastrukturu a budou splněny podmínky prostorového
uspořádání pro využití ploch

• Veřejně prospěšná opatření, stavby a opatření
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a plochy pro
asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám,
vyvlastnit se nevymezují.

h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a
veřejných prostranství, pro které lze uplatnit
předkupní právo
• Plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby pouze
s možností uplatnění předkupního práva se nevymezují

i) Stanovení kompenzačních opatření podle
§ 50 odst. 6 stavebního zákona

g) Vymezení veřejně prospěšných staveb,
veřejně prospěšných opatření, staveb a
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti
státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva
k pozemkům a stavbám vyvlastnit

• Plochy kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6
stavebního zákona se v ÚP nestanovují.

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

• Vymezují se plochy a koridory pro veřejně prospěšné
stavby s možností vyvlastnění
• Vymezují se veřejně prospěšné stavby pro dopravní a
technickou infrastrukturu:
Označení

Název

P-501-W

Modernizace
železniční trati
Místní
komunikace
k zemědělskému
areálu
Pěší a
cyklistická
stezka
ČOV včetně
komunikace
Rekonstrukce
elektrického
vedení VVN 400
kV
Protipovodňové
opatření

Z-551-W

Z-552-W

Z-601-W
P-621-W

Z-682-W

Katastrální
území
Žákava u
Nezvěstic
Žákava u
Nezvěstic

Ve prospěch
subjektu
ČR

Žákava u
Nezvěstic

OZ

Žákava u
Nezvěstic
Žákava u
Nezvěstic

OZ

Žákava u
Nezvěstic

OZ

• Plochy územních rezerv navazují na zastavěné území a
zastavitelné plochy.
• Plochy územních rezerv jsou z hlediska rozdílného
způsobu využití (RZV) ve stejném členění jako ostatní
plochy změn v území.
• Plochy územních rezerv jsou do doby vydání změny ÚP
nezastavitelné.
• Plochy, na kterých je vymezena územní rezerva smí být
využity v souladu podmínkami příslušného RZV s tím, že
na těchto plochách nesmí být umístěny žádné objekty,
stavby ani zařízení, které by byly překážkou pro jejich
budoucí předpokládané využití dle ÚP.
• Plochy územních rezerv, které prokazatelně souvisí
s ostatními sousedícími nebo jinak souvisejícími
plochami, pro které bude vypracována územní studie
nebo regulační plán, musí být respektovány a zahrnuty
do řešení těchto návazných územně plánovacích
podkladů a územně plánovací dokumentace.

OZ

ČR

Vysvětlivky:
OZ = Obec Žákava,Žákava, č.p. 76, 332 04 p. Nezvěstice

• Na území obce jsou vymezeny plochy a koridory územních rezerv (R-000-0):
B(i) - Plochy bydlení v rodinných domech
Poř. číslo Označení Název
plochy
plochy
006 R-006-0
Obytná zóna RD VI.

Účel změny a vybrané specifické podmínky v území a
požadavky
Bydlení se zahradami pro dlouhodobý rozvoj obce. Na část
plochy zasahuje ochranné pásmo chovu hospodářských
zvířat. Předpokladem využití této části plochy je změna
podmínek ochranného pásma
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Plocha
(ha)
5,02
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I.ÚZEMNÍ PLÁN

R(z) - Plochy rekreace – zahrady a zahrádkové osady
Poř. číslo Označení Název
plochy
plochy
152 R-152-0
Zahrady II.

153 R-153-0

Účel změny a vybrané specifické podmínky v území a
Plocha
požadavky
(ha)
Zahrady podmíněně zastavitelné. Do plochy zasahuje
1,12
ochranné pásmo chovu hospodářských zvířat. Předpokladem
využití plochy pro zástavbu je změna podmínek ochranného
pásma
Zahrady podmíněně zastavitelné. Do plochy zasahuje
1,98
ochranné pásmo chovu hospodářských zvířat. Předpokladem
využití plochy pro zástavbu je změna podmínek ochranného
pásma

Zahrady III.

D - Plochy dopravní infrastruktury silniční
Poř. číslo Označení Název
plochy
plochy
553 R-553-0
Koridor pro přeložku silnice I/19 – varianta 1

554 R-554-0

Účel změny a vybrané specifické podmínky v území a
požadavky
Koridor šířky 200 m dle ZÚR PK (1. aktualizace 2014)
zpřesněný dle návaznosti na zastavěné území a dopravně
inženýrské studie – varianta S1U (severní)
Koridor šířky 200 m dle ZÚR PK (1. aktualizace 2014)
zpřesněný dle návaznosti na zastavěné území a dopravně
inženýrské studie – varianta S2U (jižní)

Koridor pro přeložku silnice I/19 – varianta 2

Plocha
(ha)
40,98

42,30

VS - Plochy smíšené výrobní
Poř. číslo Označení Název
plochy plochy
752 R-752-0
Výrobní a komerční zóna Žákava II.

Účel změny a vybrané specifické podmínky v území a
požadavky
Podmínkou je realizace přeložky silnice I/19 a z hlediska
prostorových vztahů v území stanovení podmínek z důvodu
ochrany krajinného rázu ve vztahu k údolní nivě Bradavy.

Plocha
(ha)
2,42

Vysvětlivky:
R-000-0 územní rezervy
RD = rodinný dům
ZÚR PK = Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje
Poznámky:
S1U = označení severní varianty trasy přeložky silnice I/19 dle podkladu, tj. studie „Silnice I/19 v úseku křižovatka I/20 – hranice Plzeňského kraje (Valbek,
07/2008)
S2U = označení jižní varianty trasy přeložky silnice I/19 dle podkladu, tj. studie „Silnice I/19 v úseku křižovatka I/20 – hranice Plzeňského kraje (Valbek, 07/2008)

k) Vymezení ploch, ve kterých je
rozhodování o změnách v území podmíněno
dohodou o parcelaci

n) Stanovení pořadí změn v území
(etapizace)
• Pořadí změn v území není stanoveno.

• V ÚP nejsou vymezeny plochy a koridory, ve kterých je
rozhodování o změnách v území podmíněno smlouvou
s vlastníky pozemků a staveb, které budou dotčeny
navrhovaným záměrem.

o) Vymezení architektonicky nebo
urbanisticky významných staveb, pro které
může vypracovávat architektonickou část
projektové dokumentace jen autorizovaný
architekt

l) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je
rozhodování o změnách v území podmíněno
zpracováním územní studie
• V ÚP nejsou vymezeny plochy a koridory, ve kterých je
rozhodování o změnách v území podmíněno
zpracováním územní studie.

• Stavby urbanisticky a architektonicky významné, pro
které může vypracovávat architektonickou část projektové
dokumentace jen autorizovaný architekt se v ÚP Žákava
nevymezují.

m) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je
rozhodování o změnách v území podmíněno
vydáním regulačního plánu

p) Údaje o počtu listů územního plánu a
počtu výkresů k němu připojené grafické části
• I.Územní plán obsahuje:
1) Textovou část s počtem 33 listů A4 včetně titulního listu
a úvodního listu grafické části
2) Grafickou část, která obsahuje výkresy:
- A. Výkres základního členění území (2 listy A1)

• V ÚP nejsou vymezeny plochy a koridory, ve kterých je
pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro
rozhodování o změnách jejich využití.

31
OBEC ŽÁKAVA

ŽÁKAVA
I.ÚZEMNÍ PLÁN

- B.1. Hlavní výkres (2 listy A1)
- B.2 Výkres koncepce veřejné infrastruktury (2 listy A1)

- C. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a
asanací (2 listy A1)

Projektant:

Ing.arch.Oldřich Fára, autorizovaný architekt ČKA
číslo autorizace ČKA 00459

Pořizovatel ÚP Blovice:

Městský úřad Blovice, stavební odbor
Ing. Anna Mašková, vedoucí odboru

32
OBEC ŽÁKAVA

ŽÁKAVA
I.ÚZEMNÍ PLÁN

I. ÚZEMNÍ PLÁN
2. GRAFICKÁ ČÁST
OBSAH:
A. Výkres základního členění území
B1. Hlavní výkres
B2. Výkres koncepce veřejné infrastruktury
C. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
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HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
OBEC ŽÁKAVA

PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ

HRANICE ORP
BLOVICE/PLZEŇ
HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
ŽÁKAVA

PLOCHY ÚZEMNÍ REZERVY

HRANICE URBANISTICKÝCH A KRAJINNÝCH SEKTORŮ

PLOCHY A KORIDORY, KDE ZMĚNY PROVĚŘÍ
ÚZEMNÍ STUDIE - NEVYMEZUJÍ SE

HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
K DATU 30.6.2013

PLOCHY A KORIDORY, KDE PODMÍNKY STANOVÍ
REGULAČNÍ PLÁN - NEVYMEZUJÍ SE

ZASTAVITELNÉ PLOCHY

ÚZEMNÍ PLÁN

PLOCHY PŘESTAVBY

JMENOVITĚ URČENÉ PLOCHY STABILIZOVANÉ

URBANISTICKÁ KONCEPCE
VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ

B(i)-PLOCHY BYDLENÍ
V RODINNÝCH DOMECH

SO(v)-PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ-VENKOVSKÉ

B(v)-PLOCHY BYDLENÍ
V OBYTNÝCH DOMECH-VENKOVSKÉ

D-PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
SILNIČNÍ

R-PLOCHY REKREACE

D(z)-PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
DRÁŽNÍ

R(z)-PLOCHY REKREACE
ZAHRADY A ZAHRÁDKOVÉ OSADY

TI-PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

O-PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
...

V-PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ

O(v)-PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
VEŘEJNÁ INFRASTRUTURA

VS-PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ

O(s)-PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
PRO SPORT A REKREACI
O(h)-PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
...
HŘBITOVY
A POHŘEBIŠTĚ
VP-PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
...
VP(z)-PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
SÍDELNÍ ZELEŇ

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
Z-PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ

P-PLOCHY PŘÍRODNÍ

L-PLOCHY LESNÍ

SN-PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

L(r)-PLOCHY LESNÍ
REKREAČNÍ

PLOCHY DLE DRUHU PŘESTAVBY A PLOCHY S OMEZENÍM STAVEBNÍCH ÚPRAV
PŘESTAVBA DEMOLIČNÍ
(BÝVALÝ PANSKÝ DVŮR-BROWNFIELD)

PLOCHY S OMEZENÍM STAVEBNÍCH ÚPRAV STAVEB V ZÁPLAVOVÉM ÚZEMÍ
PŘI ZABEZPEČENÍ NUTNÉ ÚDRŽBY STAVEBNÍHO FONDU

PŘESTAVBA SMÍŠENÁ
PŘESTAVBA MODERNIZAČNÍ

PLOCHY OPATŘENÍ V KRAJINĚ
PLOCHY PRO PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

PLOCHY PRO REVITALIZACI VODNÍCH TOKŮ

LINIOVÉ PROTIPOVODŇOVÉ OPATŘENÍ (MOBILNÍ STĚNA, HRÁZ, ZEMNÍ VAL,

PLOCHY OHROŽENÉ POVODNÍ NEBO JEJÍMI DŮSLEDKY

PLOCHY PRO PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ A ZVÝŠENÍ RETENČNÍ KAPACITY ÚZEMÍ

PLOCHA PRO ASANACI S REKULTIVAČNÍMI ZÁSAHY
(BÝVALÁ SKLÁDKA TKO)

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY-ÚSES
FUNKČNÍ

K VYMEZENÍ

FUNKČNÍ

K VYMEZENÍ

MILÍNO
V U NE

REGIONÁLNÍ BIOCENTRA
(RBC)

LOKÁLNÍ BIOCENTRA
(LBC)

REGIONÁLNÍ BIOKORIDORY
(RBK)

LOKÁLNÍ BIOKORIDORY
(LBK)

ZVĚSTIC

VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
STAV
NÁVRH
ÚZEMNÍ REZERVY
ŽELEZNICE

STAV

NÁVRH

ÚZEMNÍ REZERVY
OSTATNÍ VYBRANÉ KOMUNIKACE MÍSTNÍHO
VÝZNAMU DOPLŇKOVÉ A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

PLOCHA DRÁŽNÍCH POZEMKŮ

VYBRANÉCYKLISTICKÉ A PĚŠÍ STEZKY A TRASY
MÍSTNÍHO A NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU

SILNICE NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
(SILNICE STÁTNÍ I/19)

DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ HROMADNÉ DOPRAVY
VYBRANÉ ZASTÁVKY S DOCHÁZKOU 3 A 5 MIN.

SILNICE NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
(SILNICE KRAJSKÉ III. TŘÍDY)

VYBRANÁ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ DOPRAVY V KLIDU
P-PARKOVIŠTĚ,G-GARÁŽE

KOMUNIKACE MÍSTNÍHO VÝZNAMU HLAVNÍ
(FUNKČNÍ TŘÍDA C1 NEBO C2)

VYBRANÁ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ DOPRAVY
CSPHM-ČERPACÍ STANICE PHM

KOMUNIKACE MÍSTNÍHO VÝZNAMU VEDLEJŠÍ
(FUNKČNÍ TŘÍDA C2 NEBO C3)
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA-VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ-ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
VYBRANÉ HLAVNÍ ZÁSOBOVACÍ VODOVODNÍ ŘADY
NADMÍSTNÍHO A MÍSTNÍHO VÝZNAMU

ÚPRAVNA VODY (UV)
A OSTATNÍ OBJEKTY NA VODOVODNÍ SÍTI (V)

VODOJEM
(NEZVĚSTICE)
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA-VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ-KANALIZACE
VYBRANÉ HLAVNÍ KANALIZAČNÍ STOKY

VYBRANÉ MÍSTNÍ VODNÍ ZDROJE
...
ČERPACÍ STANICE ODPADNÍCH VOD
(ČS) A RETENČNÍ NÁDRŽ (RN)
ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
(ČOV)

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA-ENERGETIKA-ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE
NADZEMNÍ EL.VEDENÍ VVN 400 kV
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KANALIZAČNÍ VÝTLAK

TRANSFORMAČNÍ STANICE 22/0,4kV
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V

U

SP

NADZEMNÍ EL.VEDENÍ VVN 110 kV

VL

PODZEMNÍ(KABELOVÉ)TRASY VYBRANÝCH
TELEKOMUNIKAČNÍCH VEDENÍ

N E ZV

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA-ENERGETIKA-ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM A TEPLEM
VTL PLYNOVOD

E

EJN

ĚSTIC

VLČ T

RR TRASY A OBJEKTY NA KOMUNIKAČNÍCH
A SDĚLOVACÍCH SÍTÍ

EL.VEDENÍ VN 22 kV

HLAVNÍ ZÁSOBOVACÍ VĚTVE STL PLYNOVODU

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY,OPATŘENÍ A ASANACE
PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ I UPLATNĚNÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA
VYBRANÉ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY
DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

VYBRANÁ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
ZALOŽENÍ PRVKŮ ÚSES
NEVYMEZUJE SE

PLOCHY A KORIDORY POUZE S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ
ASANACE
NEVYMEZUJE SE
PLOCHY A KORIDORY POUZE S MOŽNOSTÍ UPLATNĚNÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA
VYBRANÉ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
NEVYMEZUJE SE

VYBRANÁ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
ROZVOJ A OCHRANA PŘÍRODNÍHO DĚDICTVÍ
NEVYMEZUJE SE

HRANICE, ÚZEMNÍ LIMITY, HODNOTY A VLASTNOSTI ÚZEMÍ
PAMÁTKOVÁ PÉČE
NEMOVITÁ KULTURNÍ PAMÁTKA

ÚAN-ÚZEMÍ ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

PAMÁTKY MÍSTNÍHO VÝZNAMU
NAVRŽENÉ K OCHRANĚ
OCHRANA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH ZDROJŮ
OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE
(BRADAVA - NEZVĚSTICE)-ORIENTAČNÍ ZÁKRES
VODNÍ TOKY A PLOCHY
STANOVENÉ ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ
(Q100)

VÝZNAMNÁ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
NAVRŽENÁ K OCHRANĚ

AKTIVNÍ ZÓNA STANOVENÉHO ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ
(BRADAVA)
OCHRANA PŘÍRODY,KRAJINY A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ
LESNÍ PLOCHY
(PUPFL) S FUNKCÍ PŘEVÁŽNĚ HOSPODÁŘSKÉHO LESA

VODNÍ TOKY A PLOCHY
...

NÁVRH OCHRANNÉHO PÁSMA I. A II.ST.VODNÍHO ZDROJE
(ŽÁKAVA)
NÁVRH NOVĚ STANOVENÉHO ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ
(ÚSLAVA)

OCHRANNÉ PÁSMO PP (EVL NATURA 2000 - BRADAVA)
(50M)
PŘÍRODNÍ PARK
(KORNATICKÝ POTOK)
INTERAKČNÍ PRVKY V KRAJINĚ
A PLOCHY S VÝZNAMNÝM BIOTOPEM (IP)

VZDÁLENOST 50M OD OKRAJE LESA
CHRÁNĚNÁ OBORA
ŽÁKAVA POD VLČTEJNEM
EVL NATURA 2000
(BRADAVA)
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
OCHRANNÉ PÁSMO HŘBITOVA

PÁSMO HYGIENICKÉ OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉHO VELKOCHOVU

OCHRANNÁ PÁSMA, BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA A KORIDORY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
VYBRANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA
DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
ZVLÁŠTNÍ ZÁSAHY DO ZEMSKÉ KŮRY
NEVYMEZUJÍ SE
...

VYBRANÉ KORIDORY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

SLICE
BLOVIC
E

ZÁBOR PŮDNÍHO FONDU

ZDEMY

SEVER

ZÁBOR PŮDNÍHO FONDU
(PLOCHY ZASTAVITELNÉ/PLOCHY PŘESTAVBY)

ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA S TŘÍDOU OCHRANY IV.

HRANICE A KÓD BPEJ ZPF
...

ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA S TŘÍDOU OCHRANY V.

INVESTICE DO PŮDY
(ODVODNĚNÍ A ZÁVLAHY)

POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA
(PUPFL)

ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA S TŘÍDOU OCHRANY I.

ROZVOJOVÉ LOKALITY POSUZOVANÉ V PŘEDCHOZÍ ÚPD
(ÚPO ŽÁKAVA VČETNĚ NÁSLEDNÉ ZMĚNY Č. 1

ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA S TŘÍDOU OCHRANY II.

AREÁLY ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY

ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA S TŘÍDOU OCHRANY III.

OBVOD KPÚ (KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA 1996)
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PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ
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HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
ŽÁKAVA

PLOCHY ÚZEMNÍ REZERVY
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PLOCHY A KORIDORY, KDE ZMĚNY PROVĚŘÍ
ÚZEMNÍ STUDIE - NEVYMEZUJÍ SE

HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
K DATU 30.6.2013

PLOCHY A KORIDORY, KDE PODMÍNKY STANOVÍ
REGULAČNÍ PLÁN - NEVYMEZUJÍ SE

ZASTAVITELNÉ PLOCHY

ÚZEMNÍ PLÁN

PLOCHY PŘESTAVBY

URBANISTICKÁ KONCEPCE

III./11731-MILÍNOV

VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

LK-6-7

B(i)-PLOCHY BYDLENÍ
V RODINNÝCH DOMECH

SO(v)-PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ-VENKOVSKÉ

B(v)-PLOCHY BYDLENÍ
V OBYTNÝCH DOMECH-VENKOVSKÉ

D-PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
SILNIČNÍ

R-PLOCHY REKREACE

D(z)-PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
DRÁŽNÍ

R(z)-PLOCHY REKREACE
ZAHRADY A ZAHRÁDKOVÉ OSADY

TI-PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

O-PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
...

V-PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ

O(v)-PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
VEŘEJNÁ INFRASTRUTURA

VS-PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ

O(s)-PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
PRO SPORT A REKREACI

ÍNO
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HLAVNÍ VÝKRES

JMENOVITĚ URČENÉ PLOCHY STABILIZOVANÉ

III./
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O(h)-PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
...
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...
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VP(z)-PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
SÍDELNÍ ZELEŇ

-NE

ZV

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY

III./
1

777

VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
Z-PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ

P-PLOCHY PŘÍRODNÍ

L-PLOCHY LESNÍ

SN-PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

L(r)-PLOCHY LESNÍ
REKREAČNÍ
I./1

LC-244/01

9-P
LZ
EŇ

PLOCHY DLE DRUHU PŘESTAVBY A PLOCHY S OMEZENÍM STAVEBNÍCH ÚPRAV

LC-7

PŘESTAVBA DEMOLIČNÍ
(BÝVALÝ PANSKÝ DVŮR-BROWNFIELD)

PLOCHY S OMEZENÍM STAVEBNÍCH ÚPRAV STAVEB V ZÁPLAVOVÉM ÚZEMÍ
PŘI ZABEZPEČENÍ NUTNÉ ÚDRŽBY STAVEBNÍHO FONDU

PŘESTAVBA SMÍŠENÁ
PŘESTAVBA MODERNIZAČNÍ

PLOCHY OPATŘENÍ V KRAJINĚ

RK-1718-244/01

PLOCHY PRO PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

PLOCHY PRO REVITALIZACI VODNÍCH TOKŮ

LINIOVÉ PROTIPOVODŇOVÉ OPATŘENÍ (MOBILNÍ STĚNA, HRÁZ, ZEMNÍ VAL,

PLOCHY OHROŽENÉ POVODNÍ NEBO JEJÍMI DŮSLEDKY

PLOCHY PRO PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ A ZVÝŠENÍ RETENČNÍ KAPACITY ÚZEMÍ

PLOCHA PRO ASANACI S REKULTIVAČNÍMI ZÁSAHY
(BÝVALÁ SKLÁDKA TKO)

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY-ÚSES

LK-7-12

FUNKČNÍ

K VYMEZENÍ

FUNKČNÍ

K VYMEZENÍ

MILÍNO
V U NE

REGIONÁLNÍ BIOCENTRA
(RBC)

LOKÁLNÍ BIOCENTRA
(LBC)

REGIONÁLNÍ BIOKORIDORY
(RBK)

LOKÁLNÍ BIOKORIDORY
(LBK)

ZVĚSTIC

VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
STAV
NÁVRH
ÚZEMNÍ REZERVY
ŽELEZNICE

LK 12-16

STAV

NÁVRH

ÚZEMNÍ REZERVY
OSTATNÍ VYBRANÉ KOMUNIKACE MÍSTNÍHO
VÝZNAMU DOPLŇKOVÉ A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

PLOCHA DRÁŽNÍCH POZEMKŮ

VYBRANÉCYKLISTICKÉ A PĚŠÍ STEZKY A TRASY
MÍSTNÍHO A NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU

SILNICE NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
(SILNICE STÁTNÍ I/19)

DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ HROMADNÉ DOPRAVY
VYBRANÉ ZASTÁVKY S DOCHÁZKOU 3 A 5 MIN.

SILNICE NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
(SILNICE KRAJSKÉ III. TŘÍDY)

VYBRANÁ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ DOPRAVY V KLIDU
P-PARKOVIŠTĚ,G-GARÁŽE

KOMUNIKACE MÍSTNÍHO VÝZNAMU HLAVNÍ
(FUNKČNÍ TŘÍDA C1 NEBO C2)

VYBRANÁ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ DOPRAVY
CSPHM-ČERPACÍ STANICE PHM

KOMUNIKACE MÍSTNÍHO VÝZNAMU VEDLEJŠÍ
(FUNKČNÍ TŘÍDA C2 NEBO C3)
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA-VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ-ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
VYBRANÉ HLAVNÍ ZÁSOBOVACÍ VODOVODNÍ ŘADY
NADMÍSTNÍHO A MÍSTNÍHO VÝZNAMU

ÚPRAVNA VODY (UV)
A OSTATNÍ OBJEKTY NA VODOVODNÍ SÍTI (V)

VODOJEM
(NEZVĚSTICE)
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA-VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ-KANALIZACE
VYBRANÉ HLAVNÍ KANALIZAČNÍ STOKY

VYBRANÉ MÍSTNÍ VODNÍ ZDROJE
...
ČERPACÍ STANICE ODPADNÍCH VOD
(ČS) A RETENČNÍ NÁDRŽ (RN)
ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
(ČOV)

KANALIZAČNÍ VÝTLAK
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA-ENERGETIKA-ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE
NADZEMNÍ EL.VEDENÍ VVN 400 kV
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TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA-ENERGETIKA-ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM A TEPLEM
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RK-1718
I./19-
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LK-10-12

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY,OPATŘENÍ A ASANACE
PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ I UPLATNĚNÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA
VYBRANÉ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY
DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

VYBRANÁ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
ZALOŽENÍ PRVKŮ ÚSES
NEVYMEZUJE SE

PLOCHY A KORIDORY POUZE S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ
ASANACE
NEVYMEZUJE SE
IP-1

PLOCHY A KORIDORY POUZE S MOŽNOSTÍ UPLATNĚNÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA
VYBRANÉ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
NEVYMEZUJE SE

VYBRANÁ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
ROZVOJ A OCHRANA PŘÍRODNÍHO DĚDICTVÍ
NEVYMEZUJE SE

HRANICE, ÚZEMNÍ LIMITY, HODNOTY A VLASTNOSTI ÚZEMÍ
PAMÁTKOVÁ PÉČE
NEMOVITÁ KULTURNÍ PAMÁTKA
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LK-12-13(BL017)

ÚAN-ÚZEMÍ ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

PAMÁTKY MÍSTNÍHO VÝZNAMU
NAVRŽENÉ K OCHRANĚ
OCHRANA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH ZDROJŮ
OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE
(BRADAVA - NEZVĚSTICE)-ORIENTAČNÍ ZÁKRES
VODNÍ TOKY A PLOCHY
STANOVENÉ ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ
(Q100)

VÝZNAMNÁ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
NAVRŽENÁ K OCHRANĚ

AKTIVNÍ ZÓNA STANOVENÉHO ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ
(BRADAVA)
OCHRANA PŘÍRODY,KRAJINY A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ
LESNÍ PLOCHY
(PUPFL) S FUNKCÍ PŘEVÁŽNĚ HOSPODÁŘSKÉHO LESA

VODNÍ TOKY A PLOCHY
...

NÁVRH OCHRANNÉHO PÁSMA I. A II.ST.VODNÍHO ZDROJE
(ŽÁKAVA)
NÁVRH NOVĚ STANOVENÉHO ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ
(ÚSLAVA)

OCHRANNÉ PÁSMO PP (EVL NATURA 2000 - BRADAVA)
(50M)
PŘÍRODNÍ PARK
(KORNATICKÝ POTOK)
INTERAKČNÍ PRVKY V KRAJINĚ
A PLOCHY S VÝZNAMNÝM BIOTOPEM (IP)

VZDÁLENOST 50M OD OKRAJE LESA
CHRÁNĚNÁ OBORA
ŽÁKAVA POD VLČTEJNEM

RK-245/02-1718

EVL NATURA 2000
(BRADAVA)
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
OCHRANNÉ PÁSMO HŘBITOVA

IP- 2

PÁSMO HYGIENICKÉ OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉHO VELKOCHOVU

OCHRANNÁ PÁSMA, BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA A KORIDORY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
VYBRANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA
DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
ZVLÁŠTNÍ ZÁSAHY DO ZEMSKÉ KŮRY
NEVYMEZUJÍ SE
...

VYBRANÉ KORIDORY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

SLICE
BLOVIC
E

ZÁBOR PŮDNÍHO FONDU

ZDEMY

SEVER

ZÁBOR PŮDNÍHO FONDU
(PLOCHY ZASTAVITELNÉ/PLOCHY PŘESTAVBY)

ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA S TŘÍDOU OCHRANY IV.

HRANICE A KÓD BPEJ ZPF
...

ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA S TŘÍDOU OCHRANY V.

INVESTICE DO PŮDY
(ODVODNĚNÍ A ZÁVLAHY)

POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA
(PUPFL)

ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA S TŘÍDOU OCHRANY I.

ROZVOJOVÉ LOKALITY POSUZOVANÉ V PŘEDCHOZÍ ÚPD
(ÚPO ŽÁKAVA VČETNĚ NÁSLEDNÉ ZMĚNY Č. 1

ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA S TŘÍDOU OCHRANY II.

AREÁLY ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY

ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA S TŘÍDOU OCHRANY III.

OBVOD KPÚ (KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA 1996)
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PŘESTAVBA DEMOLIČNÍ
(BÝVALÝ PANSKÝ DVŮR-BROWNFIELD)

PLOCHY S OMEZENÍM STAVEBNÍCH ÚPRAV STAVEB V ZÁPLAVOVÉM ÚZEMÍ
PŘI ZABEZPEČENÍ NUTNÉ ÚDRŽBY STAVEBNÍHO FONDU

PŘESTAVBA SMÍŠENÁ
PŘESTAVBA MODERNIZAČNÍ

PLOCHY OPATŘENÍ V KRAJINĚ
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LINIOVÉ PROTIPOVODŇOVÉ OPATŘENÍ (MOBILNÍ STĚNA, HRÁZ, ZEMNÍ VAL,

PLOCHY OHROŽENÉ POVODNÍ NEBO JEJÍMI DŮSLEDKY

PLOCHY PRO PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ A ZVÝŠENÍ RETENČNÍ KAPACITY ÚZEMÍ

PLOCHA PRO ASANACI S REKULTIVAČNÍMI ZÁSAHY
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VÝZNAMU DOPLŇKOVÉ A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

PLOCHA DRÁŽNÍCH POZEMKŮ

VYBRANÉCYKLISTICKÉ A PĚŠÍ STEZKY A TRASY
MÍSTNÍHO A NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU

SILNICE NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
(SILNICE STÁTNÍ I/19)

DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ HROMADNÉ DOPRAVY
VYBRANÉ ZASTÁVKY S DOCHÁZKOU 3 A 5 MIN.

SILNICE NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
(SILNICE KRAJSKÉ III. TŘÍDY)
KOMUNIKACE MÍSTNÍHO VÝZNAMU HLAVNÍ
(FUNKČNÍ TŘÍDA C1 NEBO C2)
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PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ I UPLATNĚNÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA
VYBRANÉ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY
DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

VYBRANÁ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
ZALOŽENÍ PRVKŮ ÚSES
NEVYMEZUJE SE
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O V-

PLOCHY A KORIDORY POUZE S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ
ASANACE
NEVYMEZUJE SE
PLOCHY A KORIDORY POUZE S MOŽNOSTÍ UPLATNĚNÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA
VYBRANÉ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
NEVYMEZUJE SE

VYBRANÁ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
ROZVOJ A OCHRANA PŘÍRODNÍHO DĚDICTVÍ
NEVYMEZUJE SE

HRANICE, ÚZEMNÍ LIMITY, HODNOTY A VLASTNOSTI ÚZEMÍ
PAMÁTKOVÁ PÉČE
NEMOVITÁ KULTURNÍ PAMÁTKA
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ÚAN-ÚZEMÍ ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

PAMÁTKY MÍSTNÍHO VÝZNAMU
NAVRŽENÉ K OCHRANĚ
OCHRANA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH ZDROJŮ
OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE
(BRADAVA - NEZVĚSTICE)-ORIENTAČNÍ ZÁKRES
VODNÍ TOKY A PLOCHY
STANOVENÉ ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ
(Q100)

VÝZNAMNÁ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
NAVRŽENÁ K OCHRANĚ

AKTIVNÍ ZÓNA STANOVENÉHO ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ
(BRADAVA)
OCHRANA PŘÍRODY,KRAJINY A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ
LESNÍ PLOCHY
(PUPFL) S FUNKCÍ PŘEVÁŽNĚ HOSPODÁŘSKÉHO LESA

VODNÍ TOKY A PLOCHY
...

NÁVRH OCHRANNÉHO PÁSMA I. A II.ST.VODNÍHO ZDROJE
(ŽÁKAVA)
NÁVRH NOVĚ STANOVENÉHO ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ
(ÚSLAVA)

OCHRANNÉ PÁSMO PP (EVL NATURA 2000 - BRADAVA)
(50M)
PŘÍRODNÍ PARK
(KORNATICKÝ POTOK)
INTERAKČNÍ PRVKY V KRAJINĚ
A PLOCHY S VÝZNAMNÝM BIOTOPEM (IP)

VZDÁLENOST 50M OD OKRAJE LESA
CHRÁNĚNÁ OBORA
ŽÁKAVA POD VLČTEJNEM
EVL NATURA 2000
(BRADAVA)
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
OCHRANNÉ PÁSMO HŘBITOVA

PÁSMO HYGIENICKÉ OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉHO VELKOCHOVU

OCHRANNÁ PÁSMA, BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA A KORIDORY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
VYBRANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA
DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
ZVLÁŠTNÍ ZÁSAHY DO ZEMSKÉ KŮRY
NEVYMEZUJÍ SE
...

VYBRANÉ KORIDORY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
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ROZVOJOVÉ LOKALITY POSUZOVANÉ V PŘEDCHOZÍ ÚPD
(ÚPO ŽÁKAVA VČETNĚ NÁSLEDNÉ ZMĚNY Č. 1

ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA S TŘÍDOU OCHRANY II.
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TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA-ENERGETIKA-ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE
NADZEMNÍ EL.VEDENÍ VVN 400 kV
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22.10.2013 ohledně koridorů přeložky silnice I/19, s
ohledem na schválenou aktualizaci Zásad územního
rozvoje Plzeňského kraje, kde přeložky silnice jsou
územní rezervy (řešení převzít z aktualizace ZÚR do
nového ÚP). Ostatní připomínky zohlednit
v podrobnostech, které svým obsahem přísluší územnímu
plánu.
• Tyto úpravy a dílčí změny, které neměly podstatný vliv
na urbanistickou koncepci a koncepci uspřádání krajiny,
nevyžadovaly provádět podstatnou úpravu územního
návrhu plánu a nevyžadovaly tudíž vypsání opakovaného
společného jednání.
• Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního
rozvoje vydal dne 17.7.2014 souhlasné stanovisko
k návrhu územního plánu Žákava.
• Do nového územního plánu byly zapracovány záměry
z aktualizace ZÚR Plzeňského kraje, kde jsou vymezeny
dva koridory pro rezervu přeložky komunikace I/19, jež
byly projednány s Ministerstvem dopravy ČR a zpřesněny
na základě studie z r. 2008. Dále jsou převzaty veřejně
prospěšné stavby pro zdvojkolejnění a směrovou
rektifikaci železniční tratě č. 190 a vedení VVN 400kV
Kočín – Přeštice.
• Z hlediska územních limitů nadmístního významu jsou
respektována ochranná pásma vodních zdrojů a
stanovená záplavová území Úslavy a Bradavy.
• Upravený a posouzený návrh územního plánu a
oznámení o konání veřejného projednání pořizovatel
doručil veřejnou vyhláškou.
• Veřejné projednání návrhu územního plánu se konalo
dne 20.8.2014.
• K veřejnému projednání pořizovatel přizval jednotlivě
obec, pro kterou územní plán pořizoval, dotčené orgány,
krajský úřad a sousední obce.
• Námitky proti návrhu územního plánu mohli podat pouze
vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,
oprávněný investor a zástupce veřejnosti (dotčené
osoby). Do 7 dnů ode dne veřejného projednání mohl
každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky.
• Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán mohl
uplatnit ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které
byly od společného jednání změněny či upraveny.
• Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu územního plánu
po úpravě zejména
- a) s politikou územního rozvoje a územně plánovací
dokumentací vydanou krajem (ZÚR vč. aktualizace),
- b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s
požadavky na ochranu architektonických a urbanistických
hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného
území,
- c) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích
právních předpisů,
- d) s požadavky zvláštních právních předpisů a se
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních
předpisů

a) Postup při pořízení územního plánu
Žákava

• Návrh na pořízení územního plánu schválilo
Zastupitelstvo obce Žákava dne 27.6.2008.
• Zadání územního plánu bylo řádně projednáno.
• Zadání územního plánu schválilo Zastupitelstvo obce
Žákava dne 30.11.2011.
• Návrh územního plánu se v rozpracovanosti projednával
s dotčenými orgány v souladu se schváleným zadáním.
• Na základě jejich stanovisek bylo po úpravě návrhu dne
25.9.2013 svoláno společné jednání.
• Na základě stanovisek dotčených orgánů k návrhu
územního plánu po společném jednání a po jednání
s oprávněným investorem ( KaV Starý Plzenec a.s.) a
dotčenými orgány (MěÚ Blovice, odbor životního
prostředí), které proběhlo dne 26.3.2014, a také na
základě připomínky firmy Alimex a.s. k návrhu územního
plánu, byla provedena úprava návrhu územního plánu pro
veřejné projednání.
• Úpravy a dílčí změny, které byly zejména nutné do
návrhu územního plánu zapracovat:
- a) Zapracovat do návrhu závěry z jednání, které se
konalo na obecním úřadě v Žákavě dne 26.3.2014 a
týkalo se mimo jiné navržených protipovodňových
opatření. Z-682-W zůstane nezměněno, ohledně Z-681W (VPS) bude v ploše P-401-0 část, která je dotčena
záplavovým územím řeky Bradavy, navržena jako
nezastavitelná (zeleň, veřejná prostranství, zahrady bez
oplocení a překážek v rozlivu). Opatření Z- 681-W bude
zrušeno.
- b) U plochy Z-701-0 – rozšíření areálu firmy OKAL a
plocha Z-702-0 rozšíření areálu firmy ALIMEX bude
v odůvodnění doplněno, že řešení nemá varianty
vzhledem ke koridorům R-553-0 a R-554-0 (přeložka
silnice I/19- rezervní plochy) a území EVL Bradava.
- c) V plochách smíšeného nezastavěného území bude
přípustné zalesnění (náhrady za odňaté lesní pozemky viz b), a plochy na zalesnění nebudou v územním plánu
samostatně vymezovány.
- d) Do návrhu budou zapracována vydaná pravomocná
územní rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, která
byla vydána v době pořizování územního plánu do
současnosti. Plocha silážního žlabu, na kterou bylo
vydáno územní rozhodnutí, bude do návrhu zapracována
jako zastavitelná pro výrobu (pod oplocením) a budou
v ní stanoveny podmínky pro ochrannou a clonící zeleň.
- e) Do návrhu územního plánu bude zapracována varianta
dle návrhu pro společné jednání Z-551-W, rezervní
plochy R- 555-0 budou vypuštěny (viz lokalita Z-753-0).
- f) V odůvodnění územního plánu zohlednit stanovisko
MěÚ Blovice, odboru správního a vnitřních věcí, oddělení
školství a památkové péče č.j. MUBlov 10150/13/OŠ/Číž
ze dne 22. října 2013.
- g) V odůvodnění územního plánu zohlednit stanovisko
Ministerstva dopravy zn. 804/2013-910-UPR/2 ze dne
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nároky na případné změny vedení koridoru v území i jako
spojnice III. a IV. tranzitního železničního koridoru, tak i
propojení Plzeň (III. TŽK ) –Strakonice–České Budějovice
(IV. TŽK)-České Velenice – hranice ČR/Rakousko (Wien) za účelem posílení obsluhy území a jako
alternativa ke koridoru v SRN. Významným důvodem je
podpora rozvoje cestovního ruchu prostřednictvím
dopravy šetrné k životnímu prostředí.
• Výše uvedený konkrétní požadavek vyplývající z PÚR ČR
2008 je v ÚP respektován a železniční koridor ŽD 4 je
zapracován.
• Z hlediska kritérií a podmínek pro rozhodování o
změnách v území je třeba při rozhodování a posuzování
rozvojových záměrů v dotčeném území sledovat
zejména:
- zajištění vyšší kvality dopravy, např. zvýšení přepravní
rychlosti dopravy a atraktivity železniční dopravy
- hledání nejméně konfliktních řešení s ochranou přírody a
krajiny
• Výše uvedené požadavky vyplývající z PÚR ČR 2008
jsou v ÚP respektovány:
- v ÚP Žákava je zapracován železniční koridor ŽD 4
s ohledem na nejméně konfliktní řešení s ochranou
přírody a krajiny, což je zajištěno zapracováním
zpřesněného koridoru dle podrobné dopravně inženýrské
dokumentace ČD v rozsahu a trase, která byla
zapracována a posouzena z hlediska vlivu koncepce
(SEA) v ZÚR PK (2008)
• Základní úkoly, které z daného záměru vyplývají pro
územní plánování, jsou:
- obce zajistí územní ochranu vymezených koridorů a
ploch, případně územní rezervou,
- obce postupují při pořizování územně plánovací
dokumentace v souladu s kriterii a podmínkami pro
rozhodování o změnách v území
• Výše uvedené požadavky vyplývající z PÚR ČR 2008
jsou v ÚP Žákava respektovány:
- Plzeňský kraj v zásadách územního rozvoje upřesnil
vymezení ploch a koridorů dopravní infrastruktury včetně
řešení územních souvislostí vymezených koridorů a ploch
a ZÚR PK byly závazným podkladem pro jejich
zapracování v ÚP Žákava
- v ÚP je zajištěna územní ochrana vymezeného koridoru
pro realizaci VPS (veřejně prospěšná stavba) s tím, že
bylo postupováno v souladu s kriterii a podmínkami pro
rozhodování o změnách v území

a došel k závěru, že územní plán Žákava je v souladu s
§ 53 odst. 4 stavebního zákona a přílohou č. 7 vyhlášky
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti.
• Zdůvodnění přijatého řešení je součástí odůvodnění
územního plánu.
• Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a
vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch je
součástí vyhodnocování územního plánu dle § 55
stavebního zákona.
• Městský úřad Blovice, odbor stavební a dopravní (dále
jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování
příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"),
vyhodnotil výsledky veřejného projednání návrhu
územního plánu a s ohledem na veřejné zájmy zpracoval
podle § 53 odst. 1 stavebního zákona rozhodnutí o
námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných
k návrhu územního plánu Žákava.

b) Soulad územního plánu s PÚR ČR a ZÚR
PK

• PÚR ČR 2008 (Politika územního rozvoje České
republiky, dále jen PÚR) byla schválena usnesením vlády
č. 929/2009 ze dne 20. 7. 2009.
• ZÚR (zásady územního rozvoje) Plzeňského kraje byly
vydány Zastupitelstvem Plzeňského kraje, usnesením č.
834/08 dne 2. 9. 2008, veřejnou vyhláškou č. j.
RR/3079/08 ze dne 19. 9. 2008, která nabyla účinnosti
dne 17. 10. 2008.
• 1. aktualizace ZÚR (Zásady územního rozvoje)
Plzeňského kraje byla vydána Zastupitelstvem
Plzeňského kraje, usnesením č. 437/14 dne 10. 3. 2014,
a nabyla účinnosti dne 1. 4. 2014.
• Tato aktualizovaná územně plánovací dokumentace pro
celé území kraje nahradila dosud platné Zásady
územního rozvoje PK a je závazná pro vydávání
územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování
v území.
- Základní předpoklady a podmínky rozvoje území
vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR 2008
• Území obce Žákava se nachází mimo rozvojové osy a
oblasti republikového významu, které vymezuje Politika
územního rozvoje ČR 2008 (dále PÚR ČR).
• Vzhledem k charakteru a rozsahu řešeného území v ÚP
Žákava, vyplývají následující konkrétní požadavky z PÚR
ČR (Politika územního rozvoje České republiky):
- železniční koridor ŽD 4, který je vymezen v trase Plzeň –
Strakonice – České Budějovice – České Velenice-hranice
ČR (-Wien) za účelem vytvoření podmínek pro zvýšení
rychlosti a zkapacitnění (zdvojkolejnění) železničního
koridoru zařazeného do evropské železniční sítě TEN-T s

• Z PÚR ČR (2008) vyplývají také následující obecné
požadavky:
- 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.
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- bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku
nedostatku lidských zásahů
- předcházet při změnách nebo vytváření urbánního
prostředí prostorově sociální segregaci s negativními vlivy
na sociální soudržnost obyvatel a při tom 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
- při stanovování způsobu využití území v územně
plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním
řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a
požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i
hodnoty území
- při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat
také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a
hospodářského rozvoje území. Přitom 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
- vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků
náhlých hospodářských změn lokalizací zastavitelných
ploch pro vytváření pracovních příležitostí, zejména v
regionech strukturálně postižených a hospodářsky
slabých a napomoci tak řešení problémů v těchto
územích
- 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
- 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 a
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 ve volné krajině a pro ochranu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných
územích včetně 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
vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před
zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých
ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v
rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve
specifických oblastech, na jejichž území je krajina
negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její
přirozené obnovy
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,
cyklistická, lyžařská apod.)
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, a pokud je to z těchto hledisek
účelné, umísťovat tato zařízení souběžně.
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 posuzovat vždy s ohledem na to,
jaké vyvolá nároky na změny veřejné dopravní
infrastruktury a veřejné dopravy.
vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti
dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a
zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s
ohledem na to vytvářet v území podmínky pro
environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční a
cyklistickou)
vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a
obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními
katastrofami v území (záplavy, eroze atd.) s cílem
minimalizovat rozsah případných škod
zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro
umísťování staveb a opatření na ochranu před
povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným
rozlivům povodní
vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence
srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení
a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod.
v zastavěných územích a na zastavitelných plochách
vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání
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dešťových vod jako zdroje vody s cílem zmírňování
účinků povodní
- 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
- vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné
infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat její
účelné využívání v rámci sídelní struktury
- pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky
dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve všech
potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků
na veřejnou infrastrukturu
- návrh a ochranu kvalitních urbánních prostorů a veřejné
infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i
soukromého sektoru s veřejností
- zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů
dopravy. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a
dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům
rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S
ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a
užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest
- 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
- 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
• Výše uvedené obecné požadavky vyplývající z PÚR ČR
2008 jsou v ÚP Žákava respektovány a zapracovány
v rámci urbanistické koncepce, koncepce uspořádání
krajiny a koncepce veřejné infrastruktury:
- jsou vymezeny nejvýznamnější hodnoty v území (NKP,
ostatní významné památky, významný veřejná
prostranství apod.) a jsou stanoveny podmínky jejich
ochrany
- v rámci urbanistické koncepce je preferován kompaktní
způsob rozvoje území při respektování stávající kvalitní
urbanistické struktury zástavby
- v rámci urbanistické koncepce jsou určeny nové
rozvojové plochy za účelem zajištění nových nebo
stabilizaci stávajících pracovních míst v území přiměřeně
postavení sídla ve struktuře osídlení a s ohledem na širší
vztahy
- v rámci urbanistické koncepce je navrženo nové smíšené
využití bývalého areálu zemědělské výroby, tzv. panský
dvůr, v souvislé obytné zástavbě obce
- důsledně byla prověřena možnost využití ploch
nedostatečně nebo nevhodně využitých ploch uvnitř
zastavěného území a nové zastavitelné plochy byly

-

-

-

-

-

-

-

v rámci urbanistické koncepce navrženy v minimálním
nutném rozsahu
v rámci celkové koncepce rozvoje území musely být
respektovány záměry nadmístního významu vyplývající
z nadřazené ÚPD (územně plánovací dokumentace)
zejména ZÚR PK včetně 1. aktualizace s tím, že
plánované přeložky silnice I/19 jsou zapracovány ve dvou
variantách tak, aby do budoucna byla otevřena cesta
k hledání úsporných variant řešení s menšími nároky a
důsledky pro přírodu a danou krajinu
ochrana přírody a krajiny je nadřazena všem záměrům na
změny v území zejména z důvodu existence EVL
Bradava a hodnot krajinného rázu údolní nivy na soutoku
významného vodního toku Úslava a Bradava
celkovou koncepcí rozvoje území je posílena atraktivita
území za účelem zatraktivnění území pro turistiku a
případný cestovní ruch (pěší turistické a cyklistické
promenádní trasy, doplnění občanského vybavení,
posílení ochrany významných hodnot v území, ochrana
přírody a krajiny, případná možnost zřízení železniční
stanice v rámci modernizace železniční trati apod.)
koncepcí veřejné infrastruktury jsou řešeny
nejvýznamnější negativní vlivy na obytnost daného území
(úpravy na síti místních komunikací včetně nové MK a ÚK
s připojením areálu zemědělské výroby v Žákavé přímo
na nadřazenou dopravní síť převážně mimo souvislé
obytné území)
v rámci koncepce veřejné infrastruktury kromě navržené
koncepce uspořádání krajiny (protierozní opatření apod.)
jsou navrženy protipovodňová opatření v minimálním
nutném rozsahu v návaznosti na ostatní opatření nebo
stavby
řešení územního plánu se soustřeďuje zejména na
střednědobé a dlouhodobé cíle zachování a zlepšení
kvalitního životního prostředí pro bydlení a rekreaci
obyvatel při adekvátní nabídce pracovních míst
s přiměřeným využitím místních zdrojů na úseku veřejné
technické infrastruktury (ochrana místních vodních zdrojů
apod.)
urbanistická koncepce umožňuje realizaci a využití
obnovitelných zdrojů energií, ale zároveň z důvodu
ochrany hodnot území včetně krajinného rázu zamezuje
realizaci nepřiměřených požadavků a nároků
(velkoplošné FVE- fotovoltaická elektrárna a parky VTEvětrná elektrárna)

-Předpoklady a podmínky rozvoje území vyplývající ze
Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje (ZÚR PK
2008)
Ze ZÚR PK vyplývá a bylo do ÚPD řešeného území
zapracováno:
- koridor přeložky silnice I/19 v šířce 200 m s tím, že
z rozpracované 1. aktualizace ZÚR PK vyplývá
zapracování jako územní rezerva ve dvou variantách
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nadměrné infrastrukturní investice, vytvářejících
prostorovou a sociální segregaci s negativními vlivy na
soudržnost obyvatel území
- v sídlech je nutné lokalizaci a koncentraci vybavenosti
regulovat především s ohledem na dopravní předpoklady
území a další funkce (zejména vytváření souvislých ploch
veřejné zeleně, památkovou ochranu a zachování
civilizačních a kulturních hodnot)
- při urbanistickém rozvoji a intenzifikací využití
zastavěného území minimalizovat fragmentaci krajiny a
vytvořit podmínky ke zvyšování její biodiverzity
- 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
- racionálním využitím území minimalizovat negativní
dopady hospodářského rozvoje, zejména na životní
prostředí
• Výše uvedené požadavky vyplývající ze ZÚR PK 2008
jsou v ÚP Žákava respektovány a zapracovány
diferencovaně s ohledem na charakteristické vlastnosti
předmětného území.

- koridor pro zdvojkolejnění a modernizaci železniční trati č.
190 (označení dle ZÚR PK 190/01) v šířce 200 m jako
VPS
- rezervní území pro realizaci akumulační nádrže Žákava
na řece Bradavě s tím, že z rozpracované 1. aktualizace
ZÚR PK vyplývá zrušení původního záměru bez náhrady
- vymezené skladebné části regionálního ÚSES a vymezit
navržené skladebné části regionálního ÚSES jako VPO
(veřejně prospěšná opatření) založení prvků ÚSES
- zajistit podmínky pro spojitost a funkčnost ÚSES a jeho
návaznost na sousedící území
- na skladebné části ÚSES vyšších úrovní bude navazovat
ÚSES lokální úrovně pro jednotlivé obce.
- při návrhu nových rozvojových ploch upřednostňovat
volné plochy v zastavěném území, brownfields a plochy s
III., IV. a V. třídou ochrany ZPF.
- ochrana historicky vzniklé zástavby, příp. její dotvoření
- zabezpečit územní podmínky pro přiměřenou ochranu a
dotváření krajiny a její rázovitosti na místní úrovni.
- minimalizovat zábory zemědělské půdy I. a II. třídy
ochrany ZPF.
• Pro předmětné území vyplývají ze ZÚR PK další obecné
požadavky na:
- prostorové uspořádání a rozvoj sídelní struktury
- vymezování rozvojových území
- rozvoj dopravní infrastruktury
- rozvoj technické infrastruktury
- ochrana krajinných hodnot
- ochrana památek
- ochrana ložisek nerostů
- protipovodňová ochrana
- limity využití území

• Vymezování rozvojových území:
- nové rozvojové lokality výrobních a obslužných zařízení s
plochou nad 30 ha jsou vymezeny v ZÚR PK a netýkají
se území obce Žákava
- rozvojové lokality výrobních a obslužných zařízení o
výměře větší než 15 ha jsou vymezeny v ZÚR PK a
netýkají se území obce Žákava
- vymezení kapacitních ploch pro bydlení dle podmínek v
ZÚR PK se netýkají území obce Žákava
• Požadavky vyplývající ze ZÚR PK 2008 jsou v ÚP
Žákava respektovány a zapracovány v přiměřeném
rozsahu při zohlednění demografických a ekonomických
předpokladů rozvoje předmětného území.

• Prostorové uspořádání a rozvoj sídelní struktury:
- využití území usměrňovat s cílem vyloučení možnosti
vzniku pásové zástavby.
- vytvářet podmínky přednostního zabezpečení funkcí
území z hlediska infrastrukturních podmínek (zejména
dopravy) a podmínky ochrany životního prostředí
- regulovat rozvoj zástavby s preferencí širších dopravních
funkcí a vyváženého územního rozvoje s ohledem na
specifické podmínky jednotlivých částí rozvojové osy.
- do územního plánu zapracovat návrhy změn silnice II/178
a modernizace železniční trati č. 190 včetně výhledů,
které budou zapracovány jako územní rezervy.
- změnami v území vytvářet podmínky pro posílení stability
osídlení a hospodářské výkonnosti v rozvojových
oblastech, které představují přirozené póly ekonomického
rozvoje území
- vytvářet územně plánovacích předpoklady pro stabilizaci
osídlení především posílením nabídky ploch pro
podnikání
- k rozvoji jednotlivých obcí přistupovat diferencovaně s
ohledem na místní podmínky a preferované funkce území
- výstavbu v obcích usměrňovat s cílem omezit vznik
nových satelitních obytných lokalit vyvolávajících

• Rozvoj dopravní infrastruktury:
- v území koordinovat záměry s ohledem na modernizaci
železniční tratě č.190
- v území koordinovat záměry s ohledem na úpravy silnice
I/19
- pro zlepšení dopravní dostupnosti a ochranu životního
prostředí dále zpřesňovat vymezené koridory pro
zkapacitnění silničních komunikací, preferovat přestavbu
nevyhovujících úseků zejména v průtazích sídel,
odstranění kolizních míst a bodových závad také pro
modernizaci a přestavbu železniční trati č. 190
- požadované šířky koridorů nadmístního významu jsou:
a) železniční trať – 200 m
b) silnice I. třídy – 200 m
- v územních plánech jednotlivých obcí je nutné územně
stabilizovat trasu nadregionálních cyklostezek (netýká se
předmětného území)
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- 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
- v územních plánech je nutná koordinace záměrů v území
z hlediska lokalizace a návaznosti SES na regionální a
místní úrovni
• Výše uvedené požadavky vyplývající ze ZÚR PK 2008
jsou v ÚP respektovány a zapracovány:
- ÚSES (územní systém ekologické stability) regionální
úrovně je zpřesněn a doplněný systémem místního SES
včetně interakčních prvků v krajině
- na území obce byla realizována společná opatření dle
KPÚ (komplexní pozemková úprava), která byla
zohledněna při upřesnění prvků regionální a místní
úrovně ÚSES
- nadregionální systém ÚSES se území obce Žákava
nedotýká.

- na území kraje a nejblíže Žákavé se nachází veřejné
vnitrostátní letiště Líně a Klatovy. S vymezením nových
ploch s dopadem do řešeného území se neuvažuje.
• Výše uvedené požadavky vyplývající ze ZÚR PK 2008
jsou v ÚP Žákava respektovány a zapracovány ve
zpřesněné formě na základě podrobnější dopravně
inženýrské dokumentace s ohledem na potřeby rozvoje
obce při koordinaci místních a nadmístních zájmů.
• Rozvoj technické infrastruktury:
- v územních plánech musí být územně stabilizovány
koridory technické infrastruktury nadmístního významu.
- navržené plochy a koridory technické infrastruktury
nadmístního významu pro zásobování elektřinou jsou:
- a) rekonstrukce vzdušného vedení VVN 400 kV
- v územních plánech musí být navržené plochy a koridory
zapracovány jako veřejné prospěšné stavby
- požadované šířky koridorů nadmístního významu jsou:
a) elektrické vedení VVN - 100 m
- do územních plánů obcí je nutné zapracovat záměry
stanovené platným Plánem rozvoje vodovodů a
kanalizací Plzeňského kraje.
• Výše uvedené požadavky vyplývající ze ZÚR PK (2008)
jsou v ÚP respektovány a zapracovány s ohledem na
potřeby rozvoje města při koordinaci místních a
nadmístních zájmů a s ohledem na již vypracovanou a
posouzenou dokumentaci (upřesnění šířky koridoru
v rozsahu ochranného pásma vedení VVN 400 kV) a
limity využití území (upřesnění koncepce odkanalizování
území včetně umístění ČOV mimo aktivní zónu
záplavového území Bradava).

• 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.
- v územních plánech je nutné respektovat zásady ochrany
urbanistických hodnot území, prostorové uspořádání
krajiny a sídel, chránit historický půdorys sídel a v
návaznosti na hodnotné soubory staveb respektovat
charakter zástavby.
• Výše uvedené požadavky vyplývající ze ZÚR PK (2008)
jsou v ÚP Žákava respektovány a zapracovány v rámci
urbanistické koncepce a koncepce uspořádání krajiny
zejména vymezením kulturních památek, hodnotných
souborů staveb a veřejných prostranství a v neposlední
řadě stanovením plošných i prostorových regulativů (RZV
– rozdílný způsob využití ploch, IVP – intenzita využití
pozemků v rámci ploch, VRZ – výšková regulace
zástavby) apod.

• Ochrana krajinných hodnot:
- k ochraně volné krajiny je nutné podporovat intenzifikaci
využití zastavěných a zastavitelných ploch
- v území 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 a jednotlivé záměry je třeba
krajinářsky posoudit z hlediska snesitelnosti této změny
- minimalizovat zábory zemědělské půdy I. a II. třídy
ochrany ZPF
- při návrhu nových rozvojových ploch upřednostňovat
volné plochy v zastavěném území, brownfields a plochy s
III. a IV. třídou ochrany ZPF
- zabezpečit územní podmínky pro přiměřenou ochranu a
dotváření krajiny a její rázovitosti na místní úrovni
• Výše uvedené požadavky vyplývající ze ZÚR PK 2008
jsou v ÚP respektovány a zapracovány s tím,že jednotlivé
složky krajiny jsou chráněny příslušnými zákony.

• Ochrana ložisek nerostů:
- úkolem pro územní plánování obcí je zahrnutí ploch s
předpokládanými a zjištěnými výhradními ložisky i ložisky
nevyhrazených nerostů do územních plánů obcí jako
přírodní hodnoty území a jako limity pro jeho využití.
• Výše uvedené požadavky vyplývající ze ZÚR PK (2008)
se ÚP Žákava nedotýkají.
• Protipovodňová ochrana:
- v územních plánech je třeba při koncipování
protipovodňových 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:

• Územní systém ekologické stability:
- v územních plánech je nutné zpřesnit území vymezených
částí regionálního a nadregionálního ÚSES.
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- minimalizovat nebo zcela vyloučit novou výstavbu v
záplavových územích, především v aktivních zónách
- vymezit rezervní plochy pro vymístění zástavby ze
záplavových území, především z jeho aktivních zón
- zajistit, aby výstavbou komunikací nevznikaly v území
bariéry, zhoršující odtok vody z území
- návrhem lokálního systému ekologické stability přispět ke
zvýšení retenčních schopností území obcí
• Ke zlepšení protipovodňové ochrany územně plánovacími
opatřeními zlepšovat retenční schopnosti krajiny a
zpomalovat odtok z povodí.
• Při územně plánovací činnosti je nutné v územích
ohrožených povodní minimalizovat:
- návrhy nových liniových dopravních staveb
- návrhy rozšíření zástavby, návrhy nových vedení a
zařízení technické infrastruktury citlivých na ohrožení
velkou vodou
- návrhy umístění zdrojů možné kontaminace území při
zaplavení vodou
• Je potřebné vytvořit podmínky pro využití územních
rezerv, především zastavěných ploch s nevhodným či
žádným funkčním využitím (brownfields).
• V územních plánech je třeba vymezovat plochy a územní
rezervy pro postupné vymístění nevhodné zástavby ze
záplavových území a vytvořit tak podmínky pro bezkolizní
převedení povodňových vln.
• K retenci vody v území je nutno využít:
- opatření ke zlepšení retenčních vlastností krajiny
- návrhy nových malých vodních nádrží, přirozených v
měřítku a ve struktuře krajiny
- návrhy ochranných hrází a suchých poldrů a obtokových
koryt
- návrhy dalších území řízené inundace
- zpřesnění regionálního a nadregionálního územního
systému ekologické stability
• Výše uvedené požadavky vyplývající ze ZÚR PK 2008
jsou v ÚP Žákava respektovány a zapracovány v rámci
urbanistické koncepce, koncepce veřejné infrastruktury a
zejména v koncepci uspořádání krajiny s vymezením
ploch změn a opatření v krajině.

c) Vyhodnocení koordinace využívání území
z hlediska širších územních vztahů
- Základní koncepce řešeného území vymezená územní
studií Plzeň - JV
• Územní studie oblasti Plzeň – JV byla v ÚP Žákava
zohledněna.
- Předpoklady a podmínky rozvoje území vyplývající
z platné ÚPD a rozvoje obce a mikroregionu
• Předpoklady a podmínky rozvoje dle výše uvedené
dokumentace byly z důvodu zachování kontinuity
rozhodování v území v ÚP Žákava zohledněny.
- Širší vztahy v území
• Obec tvoří 1 katastrální území , 1 místní část a 1 ZSJ
(základní sídelní jednotka).
• Sousední obce jsou:
- Nezvěstice
- Vlčtejn
- Zdemyslice
- Blovice
- Spálené Poříčí
- Milínov
- Šťáhlavy
• Obec Žákava, která je závislá na hospodářské a
ekonomické oblasti Blovicka, Spálenopoříčska a městě
Plzeň a je s širším zájmovým územím spjata řadou vazeb
v oblasti:
- hospodářské
- pohybu za prací
- občanského vybavení
- dopravní a technické infrastruktury
• Vztahy k sousedním obcím vyplývají zejména z postavení
obce Žákava jako obce obsluhované.
• Vzájemné vztahy sousedících obcí jsou z hlediska
územně technického založeny na vazbách na:
- nadřazené dopravní koridory (silnice I. třídy a železniční
trať č. 190 nadregionálního významu) s vazbou na
nadřazené dopravní koridory
- technickou infrastrukturu (zásobování vodou, VVN 400 kV
a 110 kV, distribuční vedení VN 22 kV, VTL a STL
plynovod)
- uspořádání krajiny a ÚSES (přírodní park Kornatický
potok, krajinné veduty, regionální a místní systém
ekologické stability)

• 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.
• Výše uvedené požadavky vyplývající ze ZÚR PK 2008
jsou v ÚP Žákava respektovány a zapracovány.

d) Soulad s cíli a úkoly územního plánování

• Územní plán je v souladu s cíli územního plánování a to
zejména z následujících důvodů:
- Hlavní cíl územního plánování, tj. vytvářet předpoklady
pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní
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prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost
společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby
současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života
generací budoucích, je splněn celkovou koncepcí
urbanistickou a koncepcí uspořádání krajiny tak, aby byl
vytvořen vyvážený systém mezi urbanizovaným územím
a jeho zázemím krajinným, které tvoří základní matrici pro
trvale udržitelný rozvoj území obce Žákava.
Územní plán zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj
území komplexním řešením s předpokladem soustavného
sledování území z důvodu účelného využití a
prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně
prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na
rozvoji území na podkladě ÚAP, doplňujících průzkumů a
rozborů a zadání, při jejichž zpracování byl sledován
společenský a hospodářský potenciál rozvoje obce
Žákava.
Proces tvorby včetně způsobu projednávání územního
plánu s dotčenými orgány a dalšími subjekty plně ve
smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění
pozdějších předpisů včetně navazujících právních
předpisů byl koordinován tak, aby orgány územního
plánování postupem podle tohoto zákona mohli
koordinovat veřejné i soukromé záměry změn v území,
výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a mohli
konkretizovat ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze
zvláštních právních předpisů.
Územní plán svojí urbanistickou koncepcí, koncepcí
veřejné infrastruktury a koncepcí uspořádání krajiny
včetně stanovení základních omezujících i pobídkových
činitelů 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 ztotožnění s ní. S
ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné
využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu
nezastavěného území a nezastavitelných pozemků.
Zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na
potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného
území obce Žákava.
Podmínky stanovené územním plánem z hlediska
rozdílného způsobu využití území ve smyslu zákona č.
183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších
předpisů včetně navazujících právních předpisů umožňují
v nezastavěném území a v míře přiměřené z hlediska
ochrany krajiny jako celku a v souladu s jejím
charakterem a dosavadním využitím umisťovat stavby,
zařízení, a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní
hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou
dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování
nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro
odstraňování jejich důsledků, a dále takových technických
opatření a staveb, které zlepší podmínky jejího využití pro
účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické

stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační
centra apod.
• Územní plán je v souladu s úkoly územního plánování a
to zejména z následujících důvodů:
- Územní plán obce Žákava byl vypracován na podkladě
ÚAP ORP Blovice včetně RURÚ, doplňujících průzkumů
a rozborů a zadání ÚP, při kterých byl zevrubně zjištěn a
posouzen stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační
hodnoty a stanoveny základní požadavky na řešení v ÚP
- Koncepce rozvoje území, včetně urbanistické koncepce,
koncepce veřejné infrastruktury a koncepce uspořádání
krajiny, byla s ohledem na výše uvedené podklady a
nadřazenou ÚPD Plzeňského kraje, tj. ZÚR PK
stanovena s ohledem na ochranu konkrétních hodnot v
území a ostatní podmínky v území a požadavky na jeho
rozvoj
- Potřeba změn v území, veřejný zájem na jejich
provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem na
veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu
území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její
hospodárné využívání byly s ohledem na výše uvedené
podklady a nadřazenou ÚPD Plzeňského kraje, tj. ZÚR
PK v rámci procesu tvorby, projednávání a schvalování
ÚP Žákava náležitě prověřeny a posouzeny.
- V ÚP jsou stanoveny urbanistické, v přiměřené míře
architektonické a estetické požadavky na využívání a
prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména
na umístění, uspořádání a řešení staveb ve formě
regulativů pro rozdílný způsob využití území (RZV),
intenzitu využití pozemků v plochách (IVP), výškovou
regulaci zástavby (VRZ).
- V ÚP jsou v příslušných částech dokumentace ve formě
výše uvedených regulativů (RZV, IVP, VRZ a jiné)
stanoveny podmínky pro provedení změn v území,
zejména pak pro umístění a uspořádání zástavby
s ohledem na charakter a hodnoty území.
- Pořadí provádění konkrétních změn v území (etapizace)
není v ÚP stanoveno. Způsob využití území a zejména
postupné využití nových zastavitelných ploch vyplývá z
urbanistické koncepce, ve které jsou stanoveny
podmiňující požadavky pro využití území.
- Celkovou koncepcí urbanistickou, koncepcí veřejné
infrastruktury a zejména koncepcí uspořádání krajiny jsou
ÚP v území vytvořeny podmínky pro snižování nebezpečí
ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování
jejich důsledků přírodě blízkým způsobem.
- Celkovou urbanistickou koncepcí území včetně koncepce
veřejné infrastruktury, zejména způsobem jeho
budoucího využití se stanovením jeho optimálního
rozvoje s přiměřenou flexibilitou regulativů a vymezením
ploch územních rezerv jsou v území vytvořeny podmínky
pro případné odstraňování důsledků náhlých
hospodářských změn.
- V urbanistické koncepci jsou stanoveny podmínky pro
obnovu sídelní struktury formou ploch přestavby a ploch
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změn v krajině a rozvoj sídelní struktury formou nových
ploch zastavitelných při respektování požadavků na
kvalitní bydlení.
Z hlediska koncepce urbanistické, veřejné infrastruktury i
koncepce uspořádání krajiny byly na podkladě ÚAP ORP
Blovice včetně RURÚ, doplňujících průzkumů a rozborů,
zadání ÚPD a nadřazené ÚPD Plzeňského kraje, tj. ZÚR
PK prověřeny a v ÚP jsou v území vytvářeny podmínky
pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných
rozpočtů na změny v území zejména při realizaci
nejvýznamnějších záměrů v rámci zajištění veřejné
infrastruktury včetně vymezení veřejně prospěšných
staveb (VPS).
V ÚP jsou v území koncepcí urbanistickou a koncepcí
uspořádání krajiny vytvořeny podmínky pro zajištění
civilní ochrany a to zejména z hlediska případného vzniku
mimořádných událostí na podkladě havarijního plánu,
povodňového plánu a ostatních podkladů na tomto úseku.
V území jsou vymezeny plochy přestavby
s diferencovaným způsobem této územní operace dle
konkrétních podmínek v dané ploše a plochy změn
respektive opatření v krajině, které sledují hlavní cíle
celkové koncepce urbanistické i uspořádání krajiny
včetně určení nutných asanačních, rekonstrukčních a
rekultivačních zásahů do území.
Celkovou koncepcí rozvoje území, která kromě jiného
vychází také z nadřazené ÚPD nebo ÚPP Plzeňského
kraje (Územní studie Plzeň – jihovýchod), jsou v ÚP
vytvářeny podmínky pro ochranu území podle zvláštních
právních předpisů před negativními vlivy záměrů na
území s tím, že vzhledem k umístění zastavitelných
ploch a jejich charakteru se nepředpokládá negativní vliv
záměru na území, který by vyžadoval kompenzační
opatření v území
V procesu zpracování ÚP a zejména při stanovení
základní koncepce urbanistické, veřejné infrastruktury a
koncepce uspořádání krajiny byly uplatňovány poznatky
zejména z oborů architektury, urbanismu, územního
plánování a ekologie a památkové péče.
Vyhodnocení vlivů územního plánu (ÚP) na vyvážený
vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí,
pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství
obyvatel území, tj. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území, jehož součástí má být posouzení vlivů na životní
prostředí a posouzení vlivu na evropsky významnou
lokalitu nebo ptačí oblast, nebylo nutné vypracovat,
protože příslušný orgán ochrany přírody svým
stanoviskem takovýto vliv vyloučil.

a o způsobu evidence územně plánovací činnosti,
vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na
využívání území ve znění pozdějších předpisů a zákonem
č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších
předpisů.

f) Soulad s požadavky zvláštních právních
předpisů – a soulad se stanovisky dotčených
orgánů podle zvláštních právních předpisů,
popřípadě s výsledkem řešení rozporů

• Územní plán Žákava (dále ÚP) je v souladu s požadavky
dle zvláštních právních předpisů a to zejména proto, že
nejsou nad míru únosnou dotčeny veřejné zájmy
vyplývající ze zvláštních právních předpisů.
• V územním plánu jsou respektována ochranná pásma
energetických zařízení, sloužících pro přenos nebo
distribuci elektřiny, přepravu a distribuci plynu, definovaná
v zákoně č. 458/2000 Sb. energetický zákon ve znění
pozdějších předpisů.
• V územním plánu je respektováno ochranné pásmo dráhy
(železniční trať Plzeň – Horažďovice předměstí – České
Budějovice) dle §§ 4, 4a, 8, 9 a následujících dle zákona
č. 266/1994 Sb. o drahách.
• V územním plánu jsou ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
vytvořeny podmínky pro ochranu nemovitých kulturních
památek zapsaných do Ústředního seznamu kulturních
památek včetně ÚAN (území archeologických nálezů) a
archeologických zón.
• V územním plánu jsou vytvořeny předpoklady pro
ochranu přírody a krajiny a to zejména celkovou koncepcí
uspořádání krajiny se stanovením požadavků na její
využívání z hlediska RZV (rozdílný způsob využití)
vymezených ploch. Skladebné prvky ÚSES jsou
přednostně vymezeny jako plochy přírodní a plochy
smíšené nezastavěného území ve smyslu §§ 16 a 17
vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území ve znění pozdějších předpisů. Zároveň
je zajištěna ochrana významných krajinných prvků (lesy,
mokřady, údolní nivy apod.) a krajiny jako celku včetně
umožnění jejího přiměřeného využívání obyvateli pro
rekreaci při respektování významných limitů využití území
(vymezené záplavové území). V území je zpřesněn SES
(systém ekologické stability) krajiny na podkladě ZÚR PK
a KPÚ, který zohledňuje širší souvislosti.
• V ÚP je v rámci koncepce veřejné infrastruktury řešeno
vodní hospodářství včetně stabilizace a rozšíření
zásobování pitnou vodou, koncepce odkanalizování a
čištění odpadních vod a problematiky vodních ploch a
vodotečí včetně protipovodňových opatření a protierozní
a protipovodňová opatření v krajině za účelem zvýšení
retenční kapacity území včetně ochrany zastavěného
území před povodní. Řešení vodního hospodářství
vychází z Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací

e) Soulad s požadavky stavebního zákona a
jeho prováděcích právních předpisů

• Územní plán Žákava byl vypracován v souladu se
zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění
pozdějších předpisů, vyhláškou č.500/2006 Sb. o územně
plánovacích podkladech, územně plánovací dokumentaci
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Plzeňského kraje bez podstatné změny s tím, že určuje
jinou polohu obecní ČOV na vlastním území obce Žákava
mimo stanovenou aktivní zónu záplavového území
Bradava.
• Řešení urbanistické koncepce v ÚP respektuje stanovené
záplavové území na významném vodním toku Úslava
(ONV Plzeň-jih, č.j. ZVLH 2075/84 ze dne 14.12.1984) a
Bradava (KÚ PK, č.j. ŽP/68/08 ze dne 12.6.2009 včetně
aktivní zóny). V území je vyloučeno umístění staveb a
zařízení, která by mohla mít negativní vliv na odtokové
poměry, jakož i stavby, jejichž provoz by mohl ohrozit
jakost povrchových a podzemních vod s tím, že je do
budoucna zohledněno omezení v aktivních zónách
záplavového území podle ust. § 67 vodního zákona.
Zároveň jsou stanoveny podmínky pro stavby, které se již
nachází v záplavovém území případně je navrženo a to
zejména u hodnotné historicky založené zástavby
protipovodňové opatření. Údolní plocha podél řeky Úslavy
a Bradavy slouží pro rozliv případné povodně a na
hlavním přítoku Bradavy, tj. Milínovský potok, je navržena
revitalizace včetně protipovodňových opatření.
• V ÚP je řešena urbanistická koncepce, koncepce veřejné
infrastruktury a zejména koncepce uspořádání krajiny se
důsledným zaměřením na ochranu přírody a krajiny
včetně chráněných území přírody (EVL Bradava
NATURA 2000, přírodní park Kornatický potok) a ochranu
PUPFL (pozemky určené k plnění funkcí lesa) a ZPF
(zemědělský půdní fond) a v rozpracovanosti bylo řešení
ÚP koordinováno se záměry a požadavky vybraných DO
a to především z hlediska případného vlivu na EVL
Bradava (NATURA 2000) a vlivu koncepce na životní
prostředí. Cílem celkové koncepce ÚP bylo zejména
vyloučení významného vlivu na evropsky významnou
lokalitu a nepříznivého kumulativního vlivu jednotlivých
funkčních využití území ve smyslu zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí.
• Řešení ÚP plně respektuje požadavky na ochranu
PUPFL s tím, že podrobné vyhodnocení záboru půdního
fondu je v příslušné kapitole textové části ÚP. Zábor
PUPFL je optimalizován a v pásmu 50 m od okraje lesa
se nachází pouze některé plochy.
• V rámci společného jednání byla uplatněna následující
stanoviska DO (dotčený orgán) s podmínkami:
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, krajské
ředitelství, č.j. HSPM-3125-8/2011 ÚPP ze dne 3.9.2014
- Městský úřad Blovice, Odbor správní a vnitřních věcí,
Oddělení školství a památkové péče, č.j. MUBlov
10150/13/OŠ/Čiž ze dne 22.10.2013
- Ministerstvo dopravy ČR č.j. 804/2013-910-UPR/2 ze dne
22.10.2013
• Do návrhu ÚP Žákava pro veřejné projednání byly
požadavky vyplývající z výše uvedených stanovisek
zapracovány:
- Zásobování požární vodou v souladu se zněním § 29,
odst. 1 písm. k) zákona o požární ochraně a v souladu
s požadavky ČSN 73 0873 – Zásobování požární vodou a

-

-

-

-

-

-

-
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ČSN 75 2411 – Zdroje požární vody jsou v ÚP
zohledněny s tím, že v následné PD a při realizaci staveb
bude tento požadavek plně respektován
Požadavek na komunikace pro příjezd a přístup požární
techniky je řešen v souladu s ustanovením ČSN 73 0802
a ČSN 73 0804 a bude plně respektován v v následné PD
a při realizaci staveb
Přeložka silnice I/19 je zapracována ve dvou variantách
severní a jižní dle 1. aktualizace ZÚR PK s tím, že je do
budoucna umožněno jejich podrobnější posouzení a
zpřesnění z hlediska negativního vlivu a v rámci
vymezených koridorů lze v budoucnu stabilizovat
nejvhodnější trasu s minimalizovanými negativním
dopady do území včetně zasažení ÚAN a
archeologických zón
Lokality s prokázanými archeologickými nálezy v rámci
ÚAN I. a II. byly v grafické části ÚP zpřesněny a v textové
části ÚP upraveny a doplněny
Přeložka silnice I/19 je plně respektovaná s tím, že je
zapracováno řešení prověřené a posouzené v nadřazené
ÚPD, tj. ZÚR Plzeňského kraje, ve dvou variantách jako
koridor územní rezervy. Tím není dotčen veřejný zájem a
je zároveň umožněno další podrobnější a aktualizované
prověření vedení trasy s minimálními nároky na zábor
půdního fondu a negativními dopady do území zejména
z hlediska ochrany jeho hodnot.
Plocha Z-010-0 je včetně okolních ploch stabilizovaných
nebo ploch přestavby potenciálně dotčených negativními
vlivy z provozu na stávající silnici I/19 zapracovaná pro
B(v) – Bydlení v obytných domech – venkovské jako
podmíněně zastavitelná se stanovením podmínek
z hlediska hygienického. V rámci ploch B(v) je zároveň
lépe umožněno reagovat na negativní vlivy provozu na
stávající silnici I/19 odstupovou vzdáleností (vyšší podíl
zeleně zahrad a sadů) nebo bariérovým uspořádáním
budoucí zástavby s podílem občanského vybavení nebo
služeb v integrovaných nebo samostatných objektech
v rámci zástavby, které mohou fungovat jako bariérové a
clonící vůči negativním vlivům z okolí
Plocha Z-701-0 je zapracovaná pro V – Plochy výroby a
skladování fy OKAL CZ s přímou návazností na stávající
areál výroby s tím, že je možné dopravní připojení přes
stávající areál, pokud nebude možné jiné řešení
s ohledem na připravovanou přeložku silnice I/19
Plochy P-201-0, P-401-0, P-051-0 (upraveno na P-0540), Z-008-0 a Z-402-0 jsou situovány v rámci zastavěného
území nebo v přímé návaznosti na něj ve vztahu k silnici
I/19 za říčkou Bradava v dostatečné vzdálenosti
z hlediska hygienického a to od cca 240 m do 450 m.

ŽÁKAVA
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d) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území,
urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny
• Urbanistická koncepce, koncepce veřejné infrastruktury a
koncepce uspořádání krajiny respektuje požadavky ze
zadání tím, že určuje RZV pro celé území včetně
prostorových požadavků.
• Zapracována je koncepce ÚSES včetně vymezení a
upřesnění segmentů SES na úrovni regionální a místní.
• Pro nezastavěné území byly zároveň stanoveny
podmínky, které umožní na těchto pozemcích vybudování
polní a lesní cestní sítě a společných zařízení
vodohospodářských, protierozních apod. Řešení ÚP bylo
koordinováno s již dříve realizovanými KPÚ.
• V ÚP nejsou zakládány úplně nové samoty. ÚP zároveň
zachovává rozsah stávajících samot a nijak je významně
nerozšiřuje s výjimkou rekreační lokality Štěrkovna, kde je
převzat záměr z předchozí ÚPD.
• Etapizace v ÚP není stanovena. Má se za to, že řešení
ÚP předurčuje postup výstavby ve vymezených
ucelených plochách dostatečným způsobem, které nejsou
často větší než 2 ha a žádná nedosahuje výměry 10 ha.
• Plochy přestavby jsou z hlediska způsobu přestavby
řešeny podrobněji s určením požadavků na přestavbu.

g) Vyhodnocení splnění požadavků zadání a
vyhodnocení souladu s pokyny k úpravě
návrhu územního plánu

• Zadání územního plánu je splněno a požadavky z něj
vyplývající byly v dokumentaci zapracovány s ohledem na
novelu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, která
vstoupila v platnost včetně návazných předpisů
k 1.1.2013 a závěry z rozpracované 1. aktualizace ZÚR
PK.
• Požadavky na zapracování do ÚP vyplynuly zejména
z následujících částí zadání ÚP:
a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje,
územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě
z dalších širších územních vztahů
Požadavky vyplývající z PÚR ČR a ZÚR Plzeňského kraje
jsou zapracovány včetně závěrů z rozpracované 1.
aktualizace ZÚR PK. Popis a způsob zapracování dílčích
požadavků vyplývajících ze zadání ÚP Žákava je uveden
v příslušných částech odůvodnění ÚP.
b) Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických
podkladů
ÚAP ORP Blovice byly vydány k 31.12.2008 a
aktualizovány k 31.12.2010 a k 31.12.2012.
Popis a způsob zapracování dílčích požadavků je uveden
v příslušných částech odůvodnění ÚP.

e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury
- Dopravní infrastruktura
• Koncepce dopravní infrastruktury je v předmětném území
výsledkem více variant konzultovaných a projednaných
variant a alternativ a je řešena důrazně s ohledem na
nadřazené zájmy v území a ochranu životního prostředí
v obci při zachování jeho dostatečné dopravní obsluhy.
• Výsledkem dopravní koncepce je kromě jiného také
rezervní koridor pro jihovýchodní obchvat Žákavé
respektive přeložku silnice III. třídy a to především
z důvodů ochrany vnitřních obytných a historicky cenných
částí a zásadního řešení dopravních závad. Důvodem
jsou také v ÚP předpokládané změny přepravních
podmínek po realizaci přeložky silnice I/19 a převedení
stávající do jiné, nižší kategorie silnic III. třídy.

c) Požadavky na rozvoj území
• V ÚP jsou respektovány požadavky na rozvoj území.
Jsou vymezeny rozvojové plochy pro požadované využití
v přiměřeném rozsahu a to zejména s ohledem na
předpokládaný demografický a hospodářský rozvoj
sledované oblasti.
• Využívá se zejména přestavbových ploch včetně využití
proluk a ploch nedostatečně využitých a nové
zastavitelné plochy téměř výhradně přímo navazují na
zastavěné území nebo jsou převzaty z předchozí ÚPD.
• Koncepce RZV (rozdílný způsob využití) území
zohledňuje požadavek na minimalizaci negativních vlivů
na okolí.
• Rozvojové plochy jsou navrženy s ohledem na radonové
riziko v území, které je obecně nízké až střední a potřebu
veřejné infrastruktury.
• V ÚP jsou přiměřeně respektovány konkrétní požadavky
na rozvoj území v členění dle k.ú. s tím, že je kladen
důraz na pohodu bydlení v území jako celku.
• Pokud nebylo možné přímo splnit konkrétní požadavek, je
navrženo adekvátní řešení například s ochrannou a
clonící zelení apod. ve vztahu obytného území a areálu
zemědělské farmy.
• Konkrétní řešení bylo v rozpracovanosti konzultováno
s určeným zastupitelem a v závěru prací při zasedání ZO.

- Technická infrastruktura
- Zásobování vodou
• Obec Žákava je zásobována pitnou vodou ze
skupinového vodovodu a dalších dvou místních zdrojů.
Do budoucna je zásobování vodou ze skupinového
vodovodu dále rozšířeno a stávající systém z místního
zdroje Žákava v souvisle urbanizovaném území je
stabilizován včetně ochrany vodního zdroje návrhem
ochranného pásma (OPVZ). Možnost zásobování vodou,
vydatnost a kvalita zdrojů vody je jedním z limitujících
faktorů jejich budoucího rozvoje a to zejména ve
vzdálenějších a výše položených polohách. Návrh řešení
zásobování vodou zohledňuje PRVKPK (Plán rozvoje
vodovodu a kanalizace Plzeňského kraje), což vyplývá ze
ZÚR PK.
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f) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
• Ochraně hodnot v území bylo třeba podřídit ostatní
záměry v území. Jedná se zejména o ochranu:
- přírody a krajiny včetně systému regionálního (generel
ÚSES Plzeňského kraje), místního SES, EVL Bradava,
významných krajinných prvků a topologie krajiny včetně
vybrané zeleně rostoucí mimo les a skupin stromů a
stromořadí
- kulturně historických hodnot, nemovitých kulturních
památek, památek místního významu, archeologických
zón a ÚAN (území archeologických nalezišť apod.)
- urbánních hodnot za účelem zachování charakteru
zástavby
• Vymezení regionálního a místního SES bylo zapracováno
včetně koordinace ostatních ploch z hlediska rozdílného
způsobu využití tak, že vybrané segmenty ÚSES jsou
součástí ploch přírodních a ploch smíšených
nezastavitelných.
• Zábor půdního fondu v závislosti na celkové urbanistické
koncepci a koncepci uspořádání krajiny byl
v rozpracovanosti konzultován s příslušným DO a
optimalizován se zohledněním požadavků vyplývajících
ze zadání ÚP na rozvojové plochy v návaznosti na
předchozí ÚPD.
• V ÚP je zapracována základní koncepce ochrany území
před záplavami.

- Odkanalizování a čištění odpadních vod
• Soustavná kanalizační síť dále bude rozšiřována
v souvisle urbanizovaném území.
• V územním plánu je řešena veřejná kanalizace v souladu
s PRVKPK včetně umístění čistírny odpadních vod dle
technických a ekonomických možností. Odkanalizování a
čištění odpadních vod z chatových osad bylo prověřeno
s ohledem na technické a ekonomické nároky takových
opatření. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury jsou
řešeny s tím, že zásobování vodou, odkanalizování a
čištění odpadních vod je řešeno koncepčně s novou ČOV
(čistírna odpadních vod).
- Zásobování elektrickou energií a telekomunikace
• Rozšíření sítě VN 22 kV s novými trafostanicemi je
řešeno s ohledem na umístění a rozsah nových
zastavitelných ploch pro bydlení a výrobu a sklady.
V územním plánu jsou zapracovány koridory
nadřazených vedení VVN 110 a rekonstrukce vedení
VVN 400 kV ve stávajícím koridoru, které vyplývají ze
ZÚR PK.
• Zásobování el. energií je řešeno koncepčně v závislosti
na konkrétních potřebách rozvoje obce Žákava a
koordinovaně se záměry nadmístního významu.
- Zásobování teplem a plynem
• Zásobování obce plynem je v současné době zajištěno
pro celé souvislé urbanizované území. Do budoucna se
uvažuje s rozšířením sítě STL. Zároveň jsou v ÚP
rámcově určeny cílové charakteristiky rozvoje zásobování
teplem včetně umožnění přiměřeného využití NZE
(netradiční zdroje energie) v návaznosti na energetickou
koncepci Plzeňského kraje a SEK (Státní energetická
koncepce).

g) Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně
prospěšná opatření a asanace
• VPS (veřejně prospěšné stavby) jsou vymezeny pouze
v nejnutnějším rozsahu a to především pro dopravní a
technickou infrastrukturu.
• VPO (veřejně prospěšná opatření) nejsou v ÚP
vymezeny.
• V ÚP byla prověřena opatření k ochraně proti povodním
včetně stanovení podmínek v území a vybraných staveb
v minimálním nutném rozsahu jako VPS s tím, že je
respektováno současně platné stanovené záplavové
území se zohledněním případných přísnějších požadavků
na využití území v aktivní zóně záplavového území
vodohospodářsky významného vodního toku Úslava a
Bradava.
• Koncepce vodního hospodářství respektuje PRVKPK a
navrhuje některá opatření, která nejsou přímo v souladu
s ním jako odlišné umístění ČOV.
• Koncepce ploch VPS zohledňuje vlastnické vztahy
v území na podkladě účelové DÚKM (digitální účelová
katastrální mapa) předané pořizovatelem ÚP.

- Hospodaření s odpady
• Hospodaření s odpady je řešeno v souladu s platnou
legislativou. V řešeném území není a nebude umístěna
nová skládka odpadu. Odpad bude i nadále
zneškodňován mimo řešené území. Je zapracován záměr
obce na umístění technického dvora včetně sběrného
dvora na části odstraněného bývalého areálu Panského
dvora v Žákavě.
- Veřejná občanská vybavenost
• Rozvoj veřejné občanské vybavenosti byl řešen
v územním plánu s ohledem na rozsah rozvoje obce se
zohledněním funkce obce v sídelní struktuře jako obce
obsluhované, tj. závislé na sousedních větších obcích
(Nezvěstice) a městech (Blovice) v jejich spádové oblasti.

h) Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních
předpisů (například požadavky na ochranu veřejného
zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany
ložisek nerostných surovin, geologické stavby území,
ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními
jevy)

- Veřejná prostranství
• Veřejná prostranství jsou řešena v přiměřené podrobnosti
a s ohledem na stávající veřejná prostranství, která musí
být zachována a chráněna zejména v obvodu původní
historické zástavby kolem kostela a v dolní části obce.
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• V řešeném území musely být respektovány limity využití
území vyplývající z:
- ochrany přírody a krajiny
- ochrany památek
- hygienických ochranných pásem
- ochranných a bezpečnostních pásem dopravní a
technické infrastruktury
- vlivu záplav
- ochrany PUPFL, ZPF třídy ochrany I. a II. včetně ploch
meliorovaných
• Na vodních tocích je proto respektováno záplavové
území. V souladu s nadřazenou ÚPD je řešením
rozdílného způsobu využití ploch umožněna revitalizace
vodních toků včetně protierozních a protipovodňových
opatření v krajině i zastavěném území.
• Řešením ÚP je zajištěna dostatečná ochrana PÚPFL tím,
že k záboru lesní půdy dochází výjimečně v malém
rozsahu.
• Z hlediska ochrany veřejného zdraví je kladen důraz na
splnění požadavků z hlediska ochrany veřejného zdraví z
hlediska nadměrného hluku, otřesů, ochrany místních
zdrojů pitné vody apod.
• Případné nevhodné využití stabilizovaných ploch
v zastavěném území a na zastavitelných plochách je
z hlediska hygienického limitováno podmínkami v rámci
ploch s rozdílným způsobem využití.
• V odůvodnění územního plánu jsou zapracovány
požadavky civilní ochrany v souladu s § 20 vyhlášky č.
380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů civilní
ochrany obyvatelstva ve znění pozdějších předpisů

• V ÚP jsou nejvýznamnější plochy zapracovány dle
předchozí ÚPD.
• Případný požadavek na ÚS bude prověřen při společném
jednání k ÚP.
l) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které
budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití
stanoveny regulačním plánem
• Územní plán neobsahuje požadavek na regulační plány,
protože jsou v ÚP vymezeny plochy vcelku jednoznačně
a převážně menšího plošného rozsahu se stanovením
podmínek, které se jeví jako dostatečné z hlediska řízení
rozvoje území.
• V ÚP jsou nejvýznamnější plochy zapracovány dle
předchozí ÚPD a ÚPP.
m) Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na
udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém
stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na
zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní
prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky
významnou lokalitu či ptačí oblast
• Požadavky na vyhodnocení vlivu územního plánu na
udržitelný rozvoj území z projednání upraveného zadání
územního plánu nevyplynuly.
• Negativní vliv koncepce nového územního plánu na
celistvost a předmět ochrany evropsky významné lokality
EVL Bradava evropského systému ochrany přírody
NATURA 2000 se při zpracování ÚP nepotvrdil.
Urbanistická koncepce, koncepce veřejné infrastruktury a
koncepce uspořádání krajiny byla v rozpracovanosti
konzultována s příslušným DO.

i) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a
problémů v území
• V řešeném území byly zjištěny závady, problémy a střety
v území, které jsou územním plánem řešeny a způsob
jejich řešení je v ÚP uveden.

n) Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně
požadavků na zpracování variant
• Varianty řešení územního plánu ze zadání ÚP
nevyplynuly a nebyly požadovány. Případný požadavek
na řešení územního plánu respektive konceptu ÚPD
nevyplynul ani z projednání rozpracovaného ÚP.

j) Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch
přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a
polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose
• Vzhledem ke skutečnosti, že obec Žákava se nenachází
v rámci rozvojového území v rozvojové ose dle ZÚR PK
(2008) je rozvoj přizpůsoben také požadavkům
především z hlediska omezených místních územně
technických zdrojů s důrazem na lokalizaci zastavitelných
ploch včetně využití ploch přestavby a prvořadé ochrany
krajinného prostředí a dalších hodnot v území.

o) Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a
návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jejich
odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy
k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení
• Územní plán byl vypracován v následujících dílčích
fázích:
- vypracování návrhu územního plánu pro společné
jednání
• vypracování návrhu upraveného územního plánu pro
společné jednání na základě pracovních jednání
vzhledem ke složitosti řešení ve vztahu k nadmístním
zájmům v území, ochraně přírody a krajiny.
• Dokumentace obsahuje náležitosti v souladu se zákonem
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a

k) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých
bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií
• Územní plán neobsahuje požadavek na územní studie,
protože jsou v ÚP vymezeny plochy vesměs menšího
plošného rozsahu se stanovením podmínek, které se jeví
jako dostatečné z hlediska řízení rozvoje území.
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vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti.
• Grafická část územního plánu byla vypracována na
podkladě digitální mapy předané pořizovatelem ÚP pro
celé řešené území.

h) Výčet záležitostí nadmístního významu

• ÚP neobsahuje záležitosti nadmístního významu, které
nejsou řešeny v ZÚR PK. Proto ÚP neobsahuje jejich
výčet s odůvodněním potřeby jejich vymezení.

i) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj

• Pokyny k úpravě návrhu územního plánu jsou splněny
a požadavky z nich vyplývající byly v dokumentaci
zapracovány:
- Do návrhu ÚP byly zapracovány závěry z jednání, které
se konalo na obecním úřadě v Žákavě dne 26.3.2014 a
týkalo se mimo jiné navržených protipovodňových
opatření tím, že plocha Z-682-W zůstane nezměněna,
ohledně Z-681-W (VPS) je v ploše P-401-0 část, která je
dotčena záplavovým územím řeky Bradavy, navržena
jako nezastavitelná ( zeleň, veřejná prostranství, zahrady
bez oplocení a překážek v rozlivu) . Opatření Z- 681-W
bylo zrušeno.
- U plochy Z-701-0 – rozšíření areálu firmy OKAL a plocha
Z-702-0 rozšíření areálu firmy ALIMEX bylo
v odůvodnění doplněno, že řešení nemá varianty
vzhledem ke koridorům R-553-0 a R-554-0 ( přeložka
silnice I/19- rezervní plochy) a území EVL Bradava.
- V plochách smíšeného nezastavěného území bude
přípustné zalesnění ( náhrady za odňaté lesní pozemky viz b), a plochy na zalesnění nebudou v územním plánu
samostatně vymezovány.
- Do návrhu byla zapracována vydaná pravomocná územní
rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, která byla
vydána v době pořizování územního plánu do
současnosti a to zejména plocha silážního žlabu, na
kterou bylo vydáno územní rozhodnutí bude do návrhu
zapracována jako zastavitelná pro výrobu ( pod
oplocením) a byly v ní stanoveny podmínky pro
ochrannou a clonící zeleň.
- Do návrhu územního plánu byla zapracována varianta dle
návrhu ÚP pro společné jednání Z-551-W. Rezervní
plochy R- 555-0 byly vypuštěny.
- V odůvodnění územního plánu bylo zohledněno
stanovisko MěÚ Blovice, odboru správního a vnitřních
věcí, oddělení školství a památkové péče č.j. MUBlov
10150/13/OŠ/Číž ze dne 22. října 2013.
- V odůvodnění územního plánu bylo zohledněno
stanovisko Ministerstva dopravy zn. 804/2013-910-UPR/2
ze dne 22.10.2013 ohledně koridorů přeložky silnice I/19,
s ohledem na schválenou aktualizaci Zásad územního
rozvoje Plzeňského kraje, kde přeložky silnice jsou
územní rezervy (řešení bylo převzato z aktualizace ZÚR).
Ostatní připomínky byly zohledněny v podrobnostech,
které svým obsahem příslušejí územnímu plánu.

• V zadání územního plánu nebylo požadováno, a proto
nebylo vypracováno vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný
rozvoj území respektive posouzení z hlediska vlivu
koncepce územního plánu na životní prostředí a EVL
(evropsky významná lokalita) nebo PO (ptačí oblast)
evropského systému ochrany přírody a krajiny NATURA
2000 především z následujících důvodů:
- PO se na území obce ani v její blízkosti nenachází a
nejsou proto koncepcí rozvoje území dotčeny
- EVL se na území obce nachází, ale není významně
dotčena koncepcí rozvoje území
- záměry nadmístního významu dopravní a technické
infrastruktury převzaté z nadřazené ÚPD Plzeňského
kraje, tj. ZÚR PK (2008), které v rámci procesu
projednání uvedené dokumentace již byly posouzeny
z hlediska vlivu na životní prostředí, evropský systém
ochrany přírody a krajiny Natura 2000 a udržitelný rozvoj,
byly v ÚP pouze zpřesněny dle podrobnější přípravné
nebo projektové dokumentace
- urbanistická koncepce obce Žákava se orientuje na
stabilizaci obyvatel při optimalizované nabídce
disponibilních ploch pro případný nárůst počtu obyvatel a
přiměřený rozvoj s důrazem na kvalitativně vyšší úroveň
venkovského sídla
- koncepcí ploch přestavby a nových zastavitelných ploch
převážně v přímé návaznosti na zastavěné území nejsou
negativně nad únosnou míru zasaženy zájmy z hlediska
ochrany přírody a krajiny
- koncepce uspořádání krajiny se orientuje na ochranu
hodnot v území při jeho přiměřeném rekreačním využití.
• Požadavek na vyhodnocení vlivů změny územního plánu
na udržitelný rozvoj území podle § 47, odst. 3, zákona č.
183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších
předpisů v zadání ÚP Žákava tak nebyl uplatněn. Vliv
koncepce na životní prostředí nebo významný vliv na
evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast byl při
projednání zadání vyloučen.
• Krajský úřad Plzeňského kraje, jako orgán ochrany
přírody, příslušný podle ustanovení § 77a odst. 3 písm.
w) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů, po posouzení
záměru „Návrh zadání ÚP Žákava" vydal v souladu s
ustanovením § 45i odst. 1 výše uvedeného zákona
stanovisko s tím, že koncepce řeší území v blízkosti EVL
Žákava, svým charakterem ji však nijak neovlivňuje.
Požadavky na ÚP jsou navrženy v rozsahu, který
nepředpokládá kumulativní vliv jednotlivých funkčních
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využití území ve smyslu zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí
• Záměr na modernizaci železniční trati byl v rámci ZÚR PK
(2008) posouzen z hlediska vlivu na soustavu NATURA
2000 (06/2008) včetně Vyhodnocení vlivů na životní
prostředí a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
(06/2008).
• Záměr na přeložku silnice I/19 a rekonstrukci elektrického
vedení 400 kV byl posouzen z hlediska vlivu na soustavu
NATURA včetně Vyhodnocení vlivů na životní prostředí
v samostatném řízení EIA na podkladě PD (projektová
dokumentace).

- Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a
rozvoje jeho hodnot
• Obyvatelstvo a osídlení Žákavy v rámci dnešního POÚ
Spálené Poříčí (pověřený obecní úřad), ORP Blovice
(obec s rozšířenou působností) a Plzeňského kraje prošlo
v předchozím období poměrně složitým vývojem.
Převážně zemědělská oblast od poloviny 19. století si
zachovala svůj charakter až do nedávné doby s tím, že
došlo k útlumu zemědělské živočišné výroby v dané
oblasti. Přímo v Žákavě byla zemědělská živočišná a
rostlinná výroba zachována.
• Obec Žákava se nachází poblíž hlavní urbanizační osy a
oblasti ve smyslu ZÚR PK, ale není její součástí. Obcí
prochází železniční trať nadregionálního významu.
Železniční stanice je ale v nedalekých Nezvěsticích.
Obec je přímo dopravně napojena na dopravní koridor
silnice nadregionálního významu č. I/19
• Osídlení předmětného území lze hodnotit jako
decentralizované klasické venkovské s novodobými
částmi spíše charakteru příměstského. V území se
projevují intenzivní vazby v rámci aglomerace zejména k
městům Plzeň a Blovice. Výhledově bude vývoj osídlení
výrazně ovlivněn dalším vývojem rekreace, cestovního
ruchu a rozvojem ekonomických aktivit vázaných
zejména na sídla Blovice a Nezvěstice. Nejsou
předpokládány zásadní změny ve struktuře osídlení.
• Vývoj obce bude přímo ovlivněn vývojem celého regionu
jižního Plzeňska. Proto bylo nutno územní řešení
zpracovat s dostatečnou flexibilitou tak, aby postihlo
možné odchylky od předpokládaného vývoje.
• Pro budoucí úspěšný a přiměřený rozvoj předmětného
území je nutné nadále prosazovat rovnováhu mezi
přírodně, kulturně a historicky danými podmínkami v
území a nově založenými rozvojovými možnostmi
s ohledem na trvale udržitelný rozvoj dané oblasti jak po
stránce ekonomické, kvalitního životního prostředí tak i
sociálně přívětivého prostředí.
• Z hlediska současných a budoucích trendů je možné
obec Žákava charakterizovat jako stabilizovanou.
• Z hlediska rozvojových možností a limitujících faktorů
v území je možné obec Žákava charakterizovat jako
stabilizovanou až mírně progresivní.
• Základním cílem je do budoucna v prvé řadě stabilizace
obyvatel a následně případný nárůst počtu obyvatel
v souvislosti s rozvojem individuálního bydlení na nových
plochách.
• Základní rozvržení stabilizovaných ploch, ploch změn a
územních rezerv, provozních a komunikačních vazeb na
území obce Žákava je v mnoha aspektech
předznamenáno předešlým vývojem vesnického
organizmu. To se týká zejména koncepce souvisle
urbanizovaného území venkovského sídla, rekreačních
lokalit a samot.

Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5
stavebního zákona
• Stanovisko Krajského úřadu Plzeňského kraje k návrhu
koncepce v ÚP podle § 50 odst. 5 stavebního zákona
nebylo vzhledem k výše uvedeným skutečnostem
vydáno.
Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5
stavebního zákona zohledněno
• Stanovisko Krajského úřadu Plzeňského kraje k návrhu
koncepce v ÚP podle § 50 odst. 5 stavebního zákona
nebylo vzhledem k výše uvedeným skutečnostem
vydáno.

j) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení
- Vymezení zastavěného území
• Územní plán řeší celé území obce ve smyslu § 43, odst. 4
zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon ve znění
pozdějších předpisů respektive území obce Žákava
v rozsahu jeho katastrálního území Žákava u Nezvěstic.
• Zastavěné území bylo vymezeno dle § 58 zákona
č.183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších
předpisů v řešeném území vymezeno v rámci prací na
ÚP ke dni 30.6.2013 na podkladě:
- zákresu intravilánu k 1.9.1966 v katastrálních mapách
Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj poskytnutých obcí
- DKM předané pro celé řešené území ze strany obce
- předchozí ÚPD obce včetně následné změny
- doplňujících průzkumů a rozborů pro ÚP (2009)
- požadavků obce a pořizovatele ÚP
- požadavků vzešlých ze zadání a při projednání ÚP
• Na území obce je vymezeno více dílčích zastavěných
území z důvodu předchozího urbanistického vývoje
území a se zohledněním souvisejících pozemků dle
vlastnických vztahů v území, které zahrnuje také dílčí
urbanizované plochy mimo souvislé zastavěné území
• Hranice ZÚ (zastavěné území) je vymezena tak, aby její
průběh bylo možné v grafické části ÚP jednoznačně určit.
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• Urbanistická struktura a měřítko sídla a ostatních částí na
území obce Žákava jsou podřízeny konfiguraci terénu
s řídícím prvkem údolní nivy Úslavy a Bradavy.
• V závislosti na charakteru území, limitech využití a jeho
hodnotách společenských, krajinných, urbanistických a
stavebně architektonických je celé území obce rozděleno
na urbanistické a krajinné sektory.
• Základní členění území obce na urbanistické a krajinné
sektory určuje celkovou koncepci rozvoje území obce
z obecného a širšího hlediska.
• Rozvoj zastavitelných ploch je řešen téměř výhradně
v rámci urbanistického sektoru převážně v přímé
návaznosti na zastavěné území s tím, že všechny záměry
jsou podřízeny ochraně hodnot v území.
• Jednou z nejvýznamnějších jsou kulturně historické
hodnoty.
• Význam sídla a jeho atraktivita jsou posíleny existencí
památkově chráněných, kulturních a přírodních hodnot a
zajímavostí a navazujícího převážně zemědělského
krajinného rámce.
• Z historické struktury se dle srovnání se stabilním
katastrem do současné doby zachovala podstatná část
původní zástavby.
• Součástí urbánní struktury jsou významné objekty
dokládající kulturně historický vývoj území a jsou kromě
přírodního a krajinného zázemí, památkově chráněných
objektů, archeologických nalezišť významnou hodnotou,
kterou je nutné zachovat a chránit před nepříznivými
zásahy pro budoucí generace a to zejména pro zvýšení
atraktivity širší oblasti z hlediska využití pro rekreaci a
cestovní ruch.
• Pro budoucí úspěšný přiměřený rozvoj předmětného
území je proto nutné nadále prosazovat rovnováhu mezi
přírodně, kulturně a historicky danými fenomény území a
nově založenými rozvojovými možnostmi s ohledem na
trvale udržitelný rozvoj dané oblasti jak po stránce
ekonomické, kvalitního životního prostředí tak i sociálně
přívětivého prostředí.
• Na území obce Žákava není vyhlášena ochrana sídelního
souboru ve formě VPZ (vesnická památková zóna).
• Na území obce Žákava se nachází nemovité kulturní
památky zapsané do Ústředního seznamu kulturních
památek:
- kostel sv. Vavřince
- socha sv. Václava
- bývalá tvrz Pokojnice (viz také ÚAN I. kategorie)
• Na území obce se dále nachází následující nemovité
objekty v památkovém zájmu a z hlediska historického
důležité jako doklad vývoje osídlení:
- kaplička sv. Jana Nepomuckého (u hasičské zbrojnice)
- křížek (Na Hájku)
- sýpka (součást bývalé tvrze)
• Na území obce Žákava je ochranným pásmem
archeologické zóny I. chráněn širší plošný obvod kolem
sídla s propojením na území obce Nezvěstice. Jako dílčí

části jsou chráněny menší plochy ve východním, jižním
až jihozápadním sektoru přecházející na sousední
katastrální území.
• V daném území jsou stavebníci již od doby přípravy
záměru povinni jej oznámit a umožnit provést na
dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
• Na území města se dále nachází ÚAN I. kategorie (území
archeologického naleziště):
Označení
9

Identifikátor
SAS ČR
22-11-09/16

2

22-11-09/2

1

22-11-09/15

3

22-11-14/4

4

22-11-09/3

5

22-11-14/5

7

22-11-14/6

8

22-11-13/9

Název UAN

Lokalizace

Žákava-Podskalí pole Podskalí, S
od Žákavy
Žákava - mohyly Mohyly cca 1km S
od obce, pole na
svahu "Varta".
Nezvěstice vrch Varta kóta
depot "Na Vartě" 432
Žákava - mohyly cca 1,5 km SJ od
Sváreč
obce v lese
Sváreč
Žákava - sídliště v místě soutoku
Bradavy a
mlýnské stoky
Žákava - tvrz
150m JV od
kostela v areálu
dvora
Žákava - tvrziště a cca 600m JZ od
ZSO "Pokojnice", vsi na levém
KP (kulturní
břehu Úslavy
památka)
Žákava
cca 1800m S od
kostela ve
Zdemyslicích, nad
L břehem Úslavy

Vysvětlivky:
SAS ČR = Státní archeologický seznam České republiky

• Na území města se dále nachází ÚAN II. kategorie
(území archeologického naleziště):
Označení

Název UAN

6

Žákava - jádro vsi

- Urbanistická koncepce včetně vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně
• Současné uspořádání území obce Žákava má podstatně
omezené možnosti prostorového rozvoje zejména
z následujících důvodů:
- konfigurace převážně zemědělské krajiny s proměnnou
šířkou a hloubkou údolních niv s vymezeným záplavovým
územím řeky Úslavy a Bradavy
- důsledná ochrana přírody a krajiny, existence EVL
Bradava (evropsky významná lokalita) NATURA 2000
- koncepce regionálního a místního systému ekologické
stability vyplývající z nadřazené ÚPD Plzeňského kraje
- ochrana zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany
- existence stávajících i zamýšlených koridorů
nadřazených systémů dopravní a technické infrastruktury
s ochrannými pásmy a nezastavitelnými koridory

18
OBEC ŽÁKAVA

ŽÁKAVA
II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

• Dílčí plocha změny v území pro silážní žlab fy Alimex
s.r.o. v návaznosti ale částečně odsazené poloze u
stávající zemědělské farmy v Žákavě u silnice III. třídy ve
směru do Štítova byla ÚP zapracována jako plocha Z703-0 pro V – Plochy výroby a skladování na základě
vydaného ÚR (územní rozhodnutí) č.j. 432/2013/MěÚSP26 ze dne 2.12.2013 podle § 79 a 92 SZ, které nabylo
účinnosti před zahájením prací na úpravě ÚP před
veřejným projednáním i přesto, že zamýšlený objekt je
nevhodný v daném území z důvodu dopravního připojení
s průjezdem obcí s nevhodnými šířkovými parametry a
dopravními závadami v křižovatkách. Zároveň tím
pravděpodobně dojde ke zhoršení hygienických
podmínek v okolí farmy a nevhodnému zásahu do
krajinného rázu na okraji chráněné údolní nivy říčky
Bradavy, která je chráněna jako EVL (evropsky
významná lokalita systému NATURA 2000). Se
záměrem, který nebyl součástí schváleného zadání,
vyslovilo ZO Žákava nesouhlas v závazném stanovisku
č.j. 46/2013 ze dne 24.5.2013 s tím, že důvodem je
nesoulad s platným územním plánem obce Žákava a
nesouhlas s dalším rozšiřováním areálu živočišné výroby
• Sídelní zeleň je nezbytnou složkou životního prostředí
města, a proto musí být v zastavěném území chráněna
zeleň stávající a rozvíjena zeleň nová v souladu
s celkovou urbanistickou koncepcí.
• V předmětném území je kladen důraz na vytvoření
předpokladů pro uplatnění požadavků na zastoupení
zeleně na všech plochách s rozdílným způsobem využití
území se záměrem vytvoření uceleného systému sídelní
zeleně, která v sobě zahrnuje všechny plochy zeleně i
solitéry v obci a přilehlé krajinné oblasti.
• Z důvodu zajištění optimálního rozsahu ploch zeleně
v návaznosti na urbanistickou koncepci a převažující
způsob využití konkrétní plochy, zóny i sídla je zeleň
v zastavěném území (sídelní zeleň) dále členěna:
- zeleň veřejná (orientační ukazatel 8-12 m2/ob) v parcích,
ozeleněná městská prostranství a uliční zeleň
- zeleň obytná (orientační ukazatel 14-19 m2/ob) u RD,
zeleň u vícebytových domů
- zeleň vyhrazená (orientační ukazatel 6-9 m2/ob) u
občanské vybavenosti
- zeleň ostatní (ukazatel 22-35 m2/ob) v zahrádkových
osadách, u chat a ostatních rekreačních objektů
individuální rekreace
• Zeleň doprovodná, ochranná a clonící, která je součástí
krajiny a zároveň může prostupovat urbanizovaným
respektive zastavěným územím je součástí ploch
zejména tam, kde je nutné zajistit:
- přechod mezi zastavěným územím a volnou krajinou
- průchod prvků ÚSES
- stabilizaci přírodních nebo přírodě blízkých prvků
v zastavěném území
- ochranná a clonící funkce na okrajích ploch s případným
negativním vlivem na okolí jak z hlediska hygienického,
tak i z hlediska estetického

- omezené energetické zdroje (zásobování el. energií a
plynem)
• Urbanistická koncepce předmětného území vychází
zejména z předpokladů a podmínek rozvoje vyplývajících
ze ZÚR PK, předchozí ÚPD a ze známých rozvojových
záměrů a trendů zjištěných v průběhu prací na ÚP a
vyplývajících ze zadání ÚP.
• Důraz je kladen na rozvoj území v souladu s limity využití
území a rozvoj zastavitelných ploch je řešen v přímé
návaznosti na zastavěné území.
• V řešeném území je s ohledem na jeho charakter a
územní souvislosti vymezen urbanistický sektor
• Pro urbanistický sektor je stanovena základní
urbanistická koncepce ve formě:
- územní vymezení
- charakteristické hodnoty a vlastnosti území
- nejvýznamnější limity
- rozvojové možnosti
- nejzávažnější záměry
• V zastavěném území, tj. převážně urbanizovaném území,
jsou vymezeny plochy, které se dále člení dle stávajícího
způsobu využití, požadovaného způsobu využití a
významu v souladu s § 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o
obecných požadavcích na využívání území ve znění
pozdějších předpisů.
• Plochy změn v území jsou vymezeny pouze v nutném
rozsahu s ohledem na předpokládané demografické a
ekonomické podmínky pro zabezpečení optimálního
rozvoje obce převážně v návaznosti na zastavěné území.
• Plochy přestavby jsou v závislosti na předpokládaném
druhu přestavby a míře zásahu do stávající urbánní
struktury dále členěny.
• Podrobnější členění ploch přestavby je stanoveno
z důvodu zajištění adekvátní územní operace
v konkrétním území se stanovením podrobnějších
podmínek z hlediska jeho přestavby s ohledem na
požadovaný způsob využití při zabezpečení přiměřené
ochrany hodnot.
• Plochy přestavby jsou dle druhu přestavby zakresleny
v příslušných výkresech grafické části ÚP.
- V území jsou vymezeny plochy změn, které jsou
významné pro zabezpečení přiměřeného rozvoje
v následném období do roku 2030 s ohledem na
postavení a funkci obce ve struktuře osídlení.
• Dílčí plochy změn v území jsou vymezeny v souladu
s celkovou urbanistickou koncepcí a jsou označeny:
- pořadovým číslem plochy
- označením plochy, které je zároveň uvedeno
v příslušných výkresech grafické části ÚP
- označením plochy textovým symbolem dle RZV (rozdílný
způsob využití), které je zároveň uvedeno v příslušných
výkresech grafické části ÚP
- U každé dílčí plochy změny v území jsou uvedeny
v souladu s celkovou urbanistickou koncepcí základní
údaje.
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• Mimoúrovňové komunikační propojení formou účelové
komunikace (ÚK) mezi obcí a územím za tratí je řešeno
v souvislosti s modernizací železniční trati. Modernizací
trati dojde ke zrušení všech úrovňových přejezdů na
komunikacích. Chybělo by jakékoliv propojení na takto
oddělené pozemky v rámci území obce, která by tak byla
závislá na komunikacích mimo její správní území.
Rekreační lokalita Štěrkovna je určena k rozšíření a
chybělo by adekvátní dopravní připojení.
• Komunikační propojení pro pěší a cyklisty mezi Žákavou
a Nezvěsticemi podél silnice III. třídy řeší velice
frekventovanou trasu směrem do Nezvěstic, kde je
umístěno občanské vybavení a železniční stanice
Nezvěstice na směrech do Plzně, Českých Budějovic a
Rokycan, na kterých je Žákava jako obec obsluhovaná
závislá. Rozšíření přidruženého dopravního prostoru
silnice III. třídy je navrženo v šířce cca 10 m pro
samostatné vedení pěší a cyklistické stezky z důvodu
bezpečnosti silničního provozu s doprovodnou zelení a
pro vedení nadzemních (VO – veřejné osvětlení) a
podzemních sítí (vodovod a kanalizace, sdělovací a jiná
el. vedení)
• Komunikační připojení areálu zemědělské výroby novou
místní komunikací mimo centrální část obce na
nadřazenou komunikační síť je zapracováno dle
podkladu, který poskytla obec Žákava (rozpracovaný
projekt pro územní řízení, projektant: Ing. Václav Hucl).
V souvislosti s výstavbou komunikace bude vybudováno
protipovodňové opatření v části trasy u mostu přes
Bradavu. Nová komunikace včetně jejího přidruženého
dopravního prostoru bude sloužit pro přístup do nových
zastavitelných ploch, vedení technických sítí, pro
doprovodnou, clonící a ochrannou zeleň a zejména pro
převedení dopravy ze zemědělské farmy na nejbližší
nadřazenou komunikaci III. a I. třídy mimo souvislé
obytné území a střed obec s významnými dopravními
závadami (nevyhovující křižovatka silnic III. třídy,
nevyhovující šířkové a rozhledové parametry v dílčích
úsecích a nepřehledné úseky z hlediska bezpečnosti
silničního provozu), které nelze v rámci stávajících
veřejných prostranství uvnitř obce odstranit. Tím se také
zkrátí průjezd obcí s kladným vlivem na životní prostředí
(hluk, otřesy a prašnost z dopravy) a zlepší se celkově
pohoda bydlení v obci při lepším zajištění bezpečnosti a
plynulosti silniční dopravy na silnicích a místních
komunikacích v zastavěném území Žákavy.

- Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek
pro její umísťování
• Dopravní infrastruktura
• Systém dopravní infrastruktury je koncepčně řešen
s ohledem na urbanistickou koncepci a celkový
předpokládaný rozvoj obce s výhledem do roku 2030
s tím, že z hlediska koncepce technické infrastruktury
jsou nejzávažnější následující záměry v území:
- modernizace železniční trati včetně zdvojkolejnění a
elektrifikace dle ZÚR PK a podrobnější dopravně
inženýrské dokumentace, která byla v době zapracování
k dispozici
- přeložka silnice I/19 ve dvou sledovaných koridorech
územní rezervy dle ZÚR PK a podrobnější dopravně
inženýrské dokumentace, která byla v době zapracování
do ÚP k dispozici
- mimoúrovňové komunikační propojení v souvislosti
s modernizací železniční trati mezi Žákavou a rekreační
lokalitou Štěrkovna, která je určena k rozšíření a chybělo
by adekvátní dopravní připojení
- komunikační propojení pro pěší a cyklisty mezi Žákavou a
Nezvěsticemi podél silnice III. třídy
- komunikační připojení areálu zemědělské výroby novou
místní komunikací mimo centrální část obce na
nadřazenou komunikační síť
- doplnění sítě účelových komunikací včetně cyklistických a
pěších tras v krajině zejména v návaznosti na nejbližší
krajinné zázemí v údolní nivě Úslavy včetně lávky
• Silniční doprava
• Navrhované úpravy na státní silniční síti řeší záměry
vyplývající z nadřazené ÚPD Plzeňského kraje, tj. ZÚR
PK s tím, že plocha územní rezervy pro koridor přeložky
silnice I/19 ve dvou variantách je zapracován a upřesněn
dle variant S1U (severní) a S2U (jižní), které vychází
z předchozí studie „Silnice I/19 v úseku křižovatka I/20 –
hranice Plzeňského kraje“ (Valbek, 07/2008) a jsou
součástí dokumentace záměru podle zákona č. 100/2001
Sb. Rekonstrukce silnice I/19 – Úsek křižovatka s I/20 –
Spálené Poříčí, kterou vypracoval RNDr. O. Bílek
společně s řešitelským týmem GeoVision s.r.o. a spol.
v červenci 2010. Dokumentace byla pro zapracování do
ÚP zapůjčena obcí Žákava.
• Navrhované úpravy na krajské silniční síti řeší dílčí
dopravní závady, které není možné v rámci zastavěné
části obce jinak řešit.
• Navrhované úpravy na místní komunikační síti řeší dílčí
dopravní závady a s tím související úpravy nebo souvisí
s úpravami na nadřazené silniční síti a s modernizací
železniční trati a s připojením zastavitelných ploch a
ploch přestavby včetně sítě místních komunikací
doplněných stabilizovanými komunikacemi účelovými
s integrovanými nebo samostatně vedenými turistickými,
pěšími nebo cyklistickými trasami, které umožňují
propojení zemědělských a lesnických doprav tak, aby
měly minimální dopad na životní prostředí obce.

• Dopravní plochy
• Vzhledem k velikosti a postavení sídla ve struktuře
osídlení jsou veřejné parkování a garáže řešeny v rámci
ploch RZV (rozdílný způsob využití), ve kterých je
v zastavěném území umožněna realizace parkovišť,
odstavných ploch a garáží v závislosti na hlavním
způsobu využití příslušné plochy.
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• Zařízení dopravy
• Stávající plochy pro služby motoristům jsou zastoupeny
veřejnou čerpací stanicí PHM při silnici I/19.
• Z důvodu ochrany obytného území obce před
negativními vlivy dopravy se s jiným zařízením služeb pro
motoristy s širší působností neuvažuje.
• V rámci ostatních ploch RZV (rozdílný způsob využití)
v zastavěném území je umožněna realizace zařízení
dopravy místního významu dle konkrétní potřeby
v závislosti na hlavním způsobu využití příslušné plochy
dle ÚP.

využití územních rezerv pro bydlení lze zvážit zřízení
zastávky na silnici III. třídy při výjezdu do Blovic.
• Železniční (kolejová) doprava
• Územím prochází žel. trať č. 190 s nejbližší žst.
Nezvěstice, která je určena pro modernizaci.
• Záměr vychází ze ZÚR PK (viz ZD 190/01 Trať č. 190
úsek Plzeň – Nepomuk, zdvojkolejnění a směrová
rektifikace) a je zapracován jako VPS (veřejně prospěšná
stavba) s koridorem šířky 200 m s tím, že v rámci ÚP
Žákava je záměr zpřesněn dle dopravně inženýrské
dokumentace Modernizace traťového úseku České
Budějovice – Plzeň, Územně technická studie (2007).

• Cyklistická doprava
• Řešeným územím prochází hlavní cyklistické trasy
nadmístního významu vyplývající z nadřazených
podkladů (ÚAP ORP Blovice) ve směru Nezvěstice,
Zdemyslice a Štítov.
• Řešeným územím prochází regionální cyklistické trasy
v dopravním prostoru silnic III. třídy. S ohledem na
intenzity motorové a cyklistické dopravy se trasy
respektují a zachovávají, včetně jejich vedení.
• Ve směru do Nezvěstic je cyklistická trasa společně
s pěší vedena v rozšířeném přidruženém dopravním
prostoru tak, aby byla zajištěna maximální bezpečnost
v nepřehledném a dopravně zatíženém úseku silnice III.
třídy.

• Letecká doprava
• V řešeném území se nenavrhuje žádné nové zařízení
letecké dopravy.
• Nejblíže je z hlediska širších vztahů lokalizováno letiště
Líně a Klatovy.
• Negativní vlivy dopravy
• Železniční trať je vedena mimo obytné souvislé
zastavěné území obce. Vysoké zatížení hlukem a otřesy
je pouze podél železniční trati při průjezdu rekreační
lokalitou Štěrkovna, kde jsou negativní účinky poněkud
zmírněny vedením trati v zářezu.
• Případné nadlimitní zatížení okolní zástavby hlukem a
otřesy z provozu na dráze by mělo být částečně
odstraněno modernizací železniční trati s protihlukovými
stěnami a stavebně technickým řešením včetně
přizpůsobení provozu moderním vlakovým soupravám.
• S ohledem na zatížení území v ochranném pásmu dráhy
zvýšeným hlukem a otřesy jsou v ÚP takto dotčené
plochy nezastavěné s výjimkou stávající rekreační lokality
Štěrkovna, u které se předpokládá ochrana technickým
opatřením (protihlukové stěny apod.) při modernizaci
železniční trati
• Nejvyšší zatížení hlukem, prachem a otřesy je podél
silnice I. při průjezdu zastavěným územím na okraji území
obce ve směru do Nezvěstic.
• S ohledem na zatížení území v okolí silnice I. třídy
zvýšeným hlukem a otřesy jsou v ÚP na takto dotčených
plochách v zastavěném území a na zastavitelných
plochách určeny minimální odstupy včetně stanovení
podmínek a upřednostněno využití území pro výrobu
s výjimkou ploch, u kterých se předpokládá ochrana
technickým opatřením (protihlukové stěny, valy apod.)
nebo se navrhuje přeložka příslušné silnice.

• Pěší doprava
• Koncepce pěších koridorů, ploch a veřejných prostranství
je řešena za účelem celkového zkvalitnění a rozšíření
tohoto způsobu dopravy jak uvnitř obce, tak i do blízkých
sídelních částí včetně vazby na krajinné zázemí za
účelem zajištění nezbytné prostupnosti pro každodenní
uspokojování potřeb a rekreaci obyvatel i návštěvníků.
• Pěší doprava se bude realizovat zejména po dostatečně
kapacitních chodnících pro pěší, jež doprovázejí síť
komunikací motoristických a po obytných zklidněných
komunikacích nemotoristických, kde je pěší provoz
upřednostněn před ostatními druhy provozu.
• Z hlediska pěší dopravy ve vlastním sídle je nutné se
zabývat koncepcí pěších ploch a veřejných prostranství.
Chodníky podél frekventovaných komunikací jsou často
ve špatném technickém stavu nebo úplně chybí.
Významným přínosem se může stát komunikační
propojení břehů prostřednictvím lávky v údolní nivě
Úslavy a to zejména pro procházky a každodenní
nenáročnou rekreaci obyvatel zejména rodin s dětmi.
Napříč územím prochází turistická trasa KČT v trase
Nezvěstice – Spálené Poříčí, která je stabilizovaná.

• Technická infrastruktura
• Systém technické infrastruktury na úseku vodního
hospodářství, energetiky a spojů je koncepčně řešen
s ohledem na urbanistickou koncepci a celkový
předpokládaný rozvoj obce s výhledem do roku 2030

• Hromadná doprava
• Stávající autobusová doprava je zajišťována
meziměstskými spoji. Zastávky jsou umístěny vcelku
rovnoměrně. Docházkové vzdálenosti se doporučuje
zajistit ve vzdálenosti do 500 m. Výhledově v případě
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• Dalším vodovodem pro veřejnou potřebu ve správě
společnosti „Sdružení naše obec“ je zásobována řada
objektů v západní části obce. Zdrojem vody je vrtaná
studna na pravém břehu řeky Úslavy.
• Vlastní zdroje vody – vrtané studny má zemědělská
farma společnosti Alimex Nezvěstice na jižním okraji
obce. Z vodovodu farmy je zásobováno několik bytových
objektů v jižní části obce.
• Zbývající objekty jsou zásobovány z lokálních studní.
Vydatnost studní je vesměs údajně dostatečná, kvalita
vody je dobrá.
• Samostatné vodovody s lokálními studnami mají rovněž
areály společností Alimex a Okal východně od obce při
silnici I/19. Z lokálních studní jsou zásobovány také
rekreační chaty východně od obce v údolí Bradavy a
v jihozápadním cípu katastru východně od železniční trati
ČD.
• Severně od středu obce je ve funkci úpravna vody
vodovodu Nezvěstice. Úpravna vody včetně břehového
jímání na pravém břehu říčky Bradavy a přívodního
potrubí do úpravny leží na území katastru Žákavy, právě
tak, jako i část výtlačného a zásobovacího vodovodního
řadu, na který je připojeno několik domků ve čtvrti Malá
strana. V souladu s předpokladem Plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje (PRVK PK) byl
v roce 2012 vybudován nový výtlačný řad z úpravny vody
Nezvěstice do vodojemu Varta kolem zástavby Malé
strany na území Žákavy.
• Vodovodní síť v obci navrhujeme prodloužit novými
zásobovacími řady do ploch nově navrhovaných
k zástavbě a pokud možno jednotlivé části sítě
zokruhovat tak, aby bylo možno na vodovod pro veřejnou
potřebu připojit všechny objekty v obci.
• V současnosti je na skupinový vodovod Plzeň-Starý
Plzenec-Blovice připojeno jen asi 30 % obyvatel, bylo by
vhodné kapacitu tohoto vodovodního systému více využít
a zásobovat obyvatelstvo pitnou vodou s řádně
pravidelně sledovanou kvalitou.
• Nabízí se možnost přepojit vodovod společnosti Alimex,
který zásobuje bytové domy v jižní části obce na systém
skupinového vodovodu Plzeň-Starý Plzenec-Blovice.
Vodní zdroj Alimexu – vrtaná studna, u které je
problematické vytýčit pásmo hygienické ochrany, by byla
odpojena a ponechána v rezervě jako záložní vodní zdroj.
• Orientační výpočet potřeby vody dle přílohy č. 12
vyhlášky MZ ČR č. 428/2001 ve znění vyhl. č. 120/2011
Sb. Pro účely výpočtu se uvažuje výhledový počet
zásobovaných obyvatel obce 550 a k tomu připočteno
cca 4 m3 za den jako průměrnou spotřebu vody
v průmyslových provozovnách:
• Denní průměr potřeby vody:
Qd = 550 x 96 + 4000 = 56 800 l.den-1 = 0,66 l.s-1
• Denní maximu potřeby:
Qm = 1,5 x Qd = 1,5 x 0,66 = 0,99 l.s-1

s tím, že z hlediska koncepce technické infrastruktury
jsou nejzávažnější následující záměry v území:
výstavba nové ČOV v dostatečné vzdálenosti od obytné
zástavby na vlastním k.ú.
rozšíření veřejné vodovodní a kanalizační sítě v Žákavě
v návaznosti na stávající systém zásobování vodou a
odkanalizování
rekonstrukce nadzemního vedení VVN 400 kV projekčně
připravované k realizaci po roce 2015
rozšíření plynovodní sítě do nových zastavitelných ploch
v Žákavě

• Vodní hospodářství – zásobování vodou
• Řešení koncepce technické infrastruktury v zásobování
vodou vychází z následujících podmínek a požadavků:
- zachování dílčích systémů zásobování vodou
- rozšíření vodovodu pro veřejnou potřebu do
zastavitelných ploch ze systému skupinového vodovodu
- respektovat PRVKPK
- prověřit rámcové požadavky v oblasti vodního
hospodářství také na plochách územních rezerv
• V řešeném území jsou dle ZÚR PK vedena pásma
hygienické ochrany (PHO) vodních zdrojů Žákava.
Vzhledem k nedostatečným podkladům je zákres PHO
pouze orientační je doporučeno prověřit a v ÚAP ORP
Blovice zpřesnit skutečný rozsah uvedených PHO.
• Z důvodu ochrany místního vodního zdroje Žákava je
v ÚP zapracován návrh na vyhlášení OPVZ (ochranné
pásmo vodního zdroje) na podkladě Návrhu ochranného
pásma vodního zdroje Žákava, který z podnětu obce
vypracovala Mgr. Marta Šindelářová, držitelka odborné
způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat
geologické práce – obor hydrogeologie a sanační práce,
osvědčení č. 1576/2002, v srpnu 2011. V dokumentaci na
straně 6 až 8 jsou stanoveny podmínky a omezení
spojená s vymezením OPVZ I. a II. stupně, které budou
při řízení rozvoje území dle ÚP respektovány.
• Podle §23 zákona č. 274/2001Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění
pozdějších předpisů jsou stanovena ochranná pásma
vodovodních řadů k jejich ochraně před poškozením.
• Ochranným pásmem je prostor v bezprostřední blízkosti
vodovodních řadů určený k zajištění jejich
provozuschopnosti.
• Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností
od vnějšího líce potrubí dle průměru potrubí:
- do 500 mm 1,5 m
- nad 500 mm 2,5 m
• V ochranném pásmu lze provádět vybrané činnosti jen se
souhlasem vlastníka respektive provozovatele vodovodu.
• Obec Žákava je zásobována pitnou vodou ze
skupinového vodovodu pro veřejnou potřebu Plzeň–Starý
Plzenec–Blovice z úpravny vody Plzeň-Homolka
s připojením na síť v obci Nezvěstice. Na tento vodovod
je připojeno asi 30 % obyvatel obce.

22
OBEC ŽÁKAVA

ŽÁKAVA
II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

• Objekty a areály mimo souvislou zástavbu obce budou
ponechány v systému zásobování vodou z lokálních
studní. Rovněž v oblastech rekreačních chat východně od
obce v údolí Bradavy a v jihozápadním cípu katastru
východně od železniční trati ČD navrhujeme ponechat
zásobování vodou jako dnes na lokálních zdrojích
(studnách). Nepočítá se v těchto lokalitách s výstavbou
vodovodu pro veřejnou potřebu.

• Areály zemědělské společnosti Alimex mají vlastní jímky
na vyvážení. Dešťové vody ze zpevněných těchto areálů
jsou odváděny dešťovou kanalizací do Milínovského
potoka s retencí v místním rybníčku. Myčka vozidel
v areálu Alimex je vybavena recirkulační čistírnou mycích
vod, u čerpací stanice pohonných hmot je odlučovač
ropných látek.
• V souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací
Plzeňského kraje (PRVK PK) bude dobudována
kanalizační síť v celém území souvislé zástavby obce se
zakončením v nové centrální čistírně odpadních vod.
V PRVK PK byla vedena úvaha o umístění kořenové
ČOV (umělého mokřadu) na levém břehu Bradavy na
katastru obce Nezvěstice. Takové umístění tohoto typu
čistírny v aktivní zóně zaplavované údolní nivy Bradavy
není vhodné. Na rozdíl od této úvahy je navrženo umístit
centrální ČOV s kapacitou 550 E.O. v kompaktním
zakrytém provedení na katastru obce Žákava na pravém
břehu Úslavy s vyústěním vyčištěných odpadních vod do
této řeky. Objekty čistírny odpadních vod budou
nasedlány na terén, aby byly ochráněny před vlivy
průtoku velkých vod v Úslavě. Odpadní vody z níže
položeného kanalizačního sběrače na levém břehu říčky
Bradavy budou na ČOV dopravovány pomocí čerpací
stanice pod severovýchodním okrajem zástavby, před
kterou bude vybudována dešťová zdrž, která eliminuje
nerovnoměrnost přítoků z jednotné kanalizační sítě.
• Umístění nové čistírny odpadních vod (ČOV) včetně
obslužné místní komunikace vychází zejména
z podmínek terénních, ochrany životního prostředí a
technických podmínek. ČOV je umístěna ve vzdálenosti
min. 100 a více m od souvislé obytné zástavby mimo
předpokládanou hranici aktivní zóny případné záplavy na
řece Úslava, mimo ochranná pásma technické
infrastruktury (VVN 110 a 22 kV, ochranné a
bezpečnostní pásmo VTL plynovodu a ochranné pásmo
silnice III. třídy). Umístění ČOV je limitováno možností
připojení na silnici III. třídy z důvodu rozhledových
parametrů za obloukem silnice.
• V zastavitelných plochách, nové výstavby rodinných
domků i v plochách pro výrobu a služby je navrženo
budovat zásadně oddílnou kanalizaci pro veřejnou
potřebu s cílem splaškové odpadní vody odvést do
čistírny, nepřetěžovat zbytečně dešťovou zdrž před
čerpací stanicí a dešťové vody v co největší míře
zadržovat v krajině, jen jejich přebytky odvádět do
místních vodotečí a nádrží.
• V odlehlých oblastech chatových osad a zahrádkářských
kolonií budou ponechány jímky na vyvážení (žumpy),
případně suché nebo chemické záchody. U domů na
samotě bude zneškodnění odpadních vod řešeno buď
nepropustnou jímkou s vyvážením odpadních vod do
nové ČOV Nezvěstice nebo domovní čistírnou odpadních
vod a vsakováním vyčištěné vody při respektování
ustanovení nařízení vlády ČR č. 416/2010 Sb. z. U
objektů na Malé straně pod vrchem Varta lze počítat

• Vodní hospodářství – kanalizace a čištění odpadních vod
• Řešení koncepce technické infrastruktury
v odkanalizování a čištění odpadních vod vychází
z následujících podmínek a požadavků:
- rekonstrukce rozšíření kanalizační sítě v Žákavé
- umístění nové ČOV
- srážkové vody řešit vsakem a pouze v nutných případech
odvedením oddílnou kanalizací do recipientu
- odkanalizování nových ploch řešit oddílnou kanalizací se
zaústěním do ČOV
- pouze v nezbytně nutných případech odvádět srážkové
vody jednotnou kanalizací
- respektovat PRVKPK
- prověřit rámcové požadavky v oblasti odkanalizování a
čištění odpadních vod také na plochách územních rezerv
• Ochranná pásma kanalizačních stok jsou stanovena
podle §23 zákona č. 274/2001Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění
pozdějších předpisů.
• Ochranným pásmem je prostor v bezprostřední blízkosti
kanalizačního potrubí určený k zajištění jeho
provozuschopnosti.
• Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností
od vnějšího líce potrubí dle průměru potrubí:
- do 500 mm 1,5 m
- nad 500 mm 2,5 m
• V ochranném pásmu lze provádět vybrané činnosti jen se
souhlasem vlastníka respektive provozovatele
kanalizace.
• V obci Žákava je vybudována jednotná síť kanalizace pro
veřejnou potřebu z betonových trub vesměs ve
vyhovujícím technickém stavu. Kanalizace ze
severovýchodní části obce je vyústěna do říčky Bradavy,
jižní část obce má kanalizaci vyústěnu do řeky Úslavy. Do
kanalizace pro veřejnou potřebu jsou odváděny
komunální odpadní vody po přečištění v septicích a
domovních čistírnách od cca 62 % obyvatel. Zbývajících
38 % obyvatel zachycuje odpadní vody v jímkách, odkud
jsou vyváženy buď na ČOV Blovice (cca 5 km), případně
na novou ČOV Nezvěstice (cca 2 km) nebo bez řádného
povolení na zemědělské pozemky.
• Areál firmy Okal východně od obce má vlastní malou
čistírnu odpadních vod s vyústěním do Milínovského
potoka.
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• Umístění velkoplošných FVE (fotovoltaická elektrárna) a
parku VTE (větrná elektrárna) se na samostatných
plochách dle ÚP neuvažuje.
• V oblasti je zajištěna dodávka a rozvod elektrické energie
sítí ČEZ a.s.
• Kapacita rozvodné sítě elektrické energie je dostačující a
v případě nových požadavků je technicky realizovatelné
její navýšení.
• Zásobování el. energií je zajištěno ze zokruhovaného
vedení VN 22 kV.
• Územím prochází nadřazené vedení VVN 400 kV, u
kterého se počítá s rekonstrukcí a navýšením jeho
přenosové kapacity. Záměr vychází ze ZÚR PK (viz E 09
Zdvojení vedení 400 kV Kočín – Přeštice) a je
zapracován jako VPS (veřejně prospěšná stavba).
Záměr je v ÚP zapracován a upřesněn také na podkladě
dokumentace záměru dle §8 a přílohy č. 4 zákona č.
100/2001 – V432 Kočín – Přeštice – zdvojení stávajícího
vedení 400 kV, ČEPS, a.s., srpen 2012, kterou pro
zapracování do ÚP poskytla obec.

s instalací domovních čistíren odpadních vod se
zaústěním vyčištěných vod do společné stoky a do říčky
Bradava, případně – se souhlasem obce Nezvěstice –
s odvedením odpadních vod do kanalizace
v Nezvěsticích.
• Vodní hospodářství – protipovodňové opatření
• Řešení koncepce technické infrastruktury pro
protipovodňové opatření vychází z požadavku na řešení
ochrany zastavěné části obce na části pravobřežní strany
řeky Úslavy s pokračováním podél pravé strany
mlýnského náhonu a části levobřežní strany řeky
Bradava.
• Protipovodňové opatření je navrženo v liniové formě
s vymezením ploch pro jejich realizaci pouze ve
vybraných částech s tím, že se v části podél Bradavy
využívá stávajícího valu v zahradách (sdělení určeného
zastupitele), který byl při minulé povodni porušen
z důvodu zajištění odtoku ze zatopených částí zástavby.
V souvislosti s budováním nových úseků je nutná obnova
původních opatření.
• Protipovodňové opatření na Bradavě je navrženo oproti
předchozí ÚPD (územně plánovací dokumentace) ve
velmi omezené míře tak, aby nemohlo dojít k zatopení
částí, které jsou mimo dnešní čáru záplavy.
• Protipovodňové opatření na Úslavě respektuje současně
stanovenou hranici záplavy Q100 (úroveň stoleté vody) a
zohledňuje předpokládanou novou připravovanou hranici
zatím nevyhlášenou dle podkladu ORP Blovice.

• Návrh řešení napojení nové zástavby
• Pro zásobování navržených lokalit je pokrytí území
stávajícími transformačními stanicemi nedostatečné.
Navrženo je místní osazení nových stanic.
• Kromě výstavby nových stanic bude příkon jednotlivých
transformátorů navyšován se zástavbou navržených
území až po maximální zástavbovou kapacitu trafostanic.
• Rozvody nízkého napětí (NN)
• Rozvody nízkého napětí budou posíleny v místech
napojení nové zástavby na hlavních přívodech od TS, v
ucelených návrhových lokalitách budou provedeny
rozvody zemními kabely. Veřejné osvětlení bude
rozšířeno v rámci navrhované zástavby svítidly na
samostatných stožárech se zemními kabelovými rozvody.
• V rámci rozvodů zemními kabely je třeba dodržovat
prostorové uspořádání sítí technické vybavenosti a
počítat i s pokládkou nových místních sdělovacích
vedení.

• Energetika - zásobování el. energií, slaboproudé rozvody
a radiokomunikace
• Řešení koncepce technické infrastruktury v energetice
pro zásobování el. energií vychází z následujících
podmínek a požadavků:
- zapracování koridoru pro rekonstrukci nadřazeného
vedení VVN 400 kV vyplývající ze ZÚR PK
- řešení respektuje ochranná a bezpečnostní pásma
stávajících energetických zařízení
- pouze v nutných případech je řešeno rozšíření sítě VN 22
kV s novými trafostanicemi dle rozsahu nových
rozvojových ploch a v návaznosti na nadřazené a
stávající sítě el. vedení
- řešení umožňuje využití alternativních zdrojů energie na
stávajících zastavěných plochách určených pro přestavbu
pro výrobu nebo smíšenou výrobu
- vzhledem k výhledovým záměrům v území byly prověřeny
rámcové požadavky v oblasti energetiky také na plochách
územních rezerv
• Na území Žákavé nejsou žádné významné zdroje
elektrické energie.
• Na vodních tocích je umístění MVE (malé vodní
elektrárny) možné.

• Telefon a meziměstské a telefonní kabely
• Územím prochází řada v zemi uložených kabelů, které je
nutno při řešení zohlednit.
• Radiokomunikace
• Řešeným územím prochází provozované RR trasy, které
musí být při plánované nadzemní výstavbě respektovány.
• Ochranná a bezpečnostní pásma energetických zařízení
jsou stanovena zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický
zákon) ve znění pozdějších předpisů. Ochranná a
bezpečnostní pásma spojových zařízení jsou stanovena
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• Hospodaření s odpady
• Na území obce Žákava není a nebude umístěna žádná
funkční skládka TKO (tuhý komunální odpad).
• Bývalá skládka Apolena byla zastavena a částečně
rekultivována. Celkový roční objem TKO činí cca 91 tun.
Rizikovost bývalé skládky je dle údajů z portálu veřejné
správy vyhodnocena jako střední. Proto je v případě
potřeby v ÚP navržena asanace skládky s rekultivačními
zásahy zejména s ohledem na odvodnění pozemků nad
skládkou a ochranu EVL Bradava na vodním toku
Bradava, do kterého je odvodnění skládky respektive
uvedených pozemků zaústěno.
• Na území obce není situován sběrný dvůr. Do budoucna
se s jeho realizací uvažuje na ploše přestavby bývalého
Panského dvora uvnitř obce Žákava v rámci areálu
technických služeb obce, který se má vytvořit.

zákonem č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích, ve znění
pozdějších předpisů. V rámci rozvodů zemními kabely je
třeba dodržovat prostorové uspořádání sítí technické
vybavenosti dle ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání
sítí technického vybavení
• Zásobování plynem a teplem
• Řešení koncepce technické infrastruktury v energetice
pro zásobování plynem a teplem vychází z následujících
podmínek a požadavků:
- řešení respektuje ochranná a bezpečnostní pásma
stávajících energetických zařízení
- vzhledem k výhledovým záměrům v území jsou
prověřeny rámcové požadavky v oblasti energetiky také
na plochách územních rezerv
- rozšíření sítě STL plynovodu do nových rozvojových
ploch
• Ochranná a bezpečnostní pásma energetických zařízení
jsou stanovena zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický
zákon) ve znění pozdějších předpisů. V rámci rozvodů
zemními kabely je třeba dodržovat prostorové uspořádání
sítí technické vybavenosti dle ČSN 73 6005 – Prostorové
uspořádání sítí technického vybavení

• Občanské vybavení
• V ÚP jsou stabilizovány a případně vymezeny plochy
občanského vybavení v závislosti na předpokládaném
demografickém a ekonomickém rozvoji obce a jejím
postavení v sídelní struktuře.
• V ÚP jsou určeny plochy, které v rámci RZV (rozdílný
způsob využití) umožňují využití pro různé druhy
občanského vybavení dle konkrétních potřeb obce.

• Zásobování plynem
• Obec Žákava je plynofikována. Zásobování plynem je
zajištěno středotlakou větví z regulační stanice
Nezvěstice, z které je zásobována také obec Milínov.
• Další rozvoj obce je závislý na kapacitě RS a
přenosových možnostech stávajícího STL plynovodu
• Územím obce prochází potrubí nadřazeného VTL
plynovodu.
• S výstavbou vlastní RS pro obec se zatím neuvažuje.

• Školská zařízení
• V obci není umístěno školské ani předškolní zařízení.
• Zdravotnictví a sociální péče
• Dostupnost sociálních služeb není dobrá. Odbornou
zdravotnickou pomoc pro sledované území nabízí
zdravotní středisko v Blovicích nebo v Plzni.
Oblast sociálních služeb je nutno řešit koncepčně v rámci
širšího území zejména s ohledem na očekávané stárnutí
populace regionu, změny ve fungování rodiny i změny ve
struktuře poskytovaných služeb. Na území obce není
lokalizováno žádné zařízení zdravotnictví nebo sociální
péče. Ve stádiu úvah je záměr na výstavbu menšího
počtu sociálních bytů v rámci plochy přestavby bývalého
Panského dvora.

• Zásobování teplem
• Na plochách změn v území se předpokládá využití
zemního plynu jako hlavního média pro zásobování
teplem s tím, že u stabilizovaných i nově navržených
objektů mimo dosah rozvodné sítě plynu se předpokládá
užití el. energie pro vytápění i ohřev vody.
• Místo el. energie lze u stabilizovaných i nově navržených
objektů mimo dosah rozvodné sítě plynu s ohledem na
zajištění dobré kvality ovzduší připustit také spalování
ekologických tuhých paliv jako dřeva, dřevního odpadu a
briket z organických materiálů včetně využití
obnovitelných zdrojů energie.
• Z hlediska výhledového způsobu energetického
zásobování jsou na území města přípustné možnosti,
které vychází z Regulativů pro stanovení způsobu
energetického zásobování územních jednotek v
Energetické koncepci Plzeňského kraje a z Energetické
koncepce ČR

• Kultura a osvěta
• V kulturním životě mikroregionu má významné postavení
nejbližší město Blovice, kde je soustředěno nejvíce
kulturních aktivit. V obci funguje pohostinství se sálem a
vnější zahradou pro pořádání kulturních a společenských
akcí.
• Tělovýchova a sport
• Podmínky pro činnost tělovýchovných a sportovních
klubů jsou dány především existencí sportovních ploch a
jejich kvalitou. Na území obce se nachází sportovní areál
pro kopanou, který bude v budoucnu rozšířen
v souvislosti s asanací bývalého Panského dvora.
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• K možným turistickým výletům místních obyvatel i turistů
je k dispozici několik turistických tras a cyklotras, které
navazují na další trasy Blovicka a Spálenopoříčska.

zabezpečení optimálního využití volné krajiny
v návaznosti na zastavěné území při zabezpečení
ochrany přírody a krajiny jako celku.
• V nezastavěném území, tj. převážně neurbanizovaném
území, jsou vymezeny plochy, které se dále člení dle
stávajícího způsobu využití, požadovaného způsobu
využití a významu v souladu s § 3 vyhlášky č. 501/2006
Sb. o obecných požadavcích na využívání území ve
znění pozdějších předpisů.
• V území jsou vymezeny plochy změn v krajině a plochy
opatření v krajině pro:
- vymezení prvků územního systému ekologické stability ÚSES
- umístění ÚK (účelová komunikace)
- ochrana vodních zdrojů
- protipovodňová opatření
- liniové protipovodňové opatření
- protierozní opatření a zvýšení retenční kapacity území
- revitalizaci vodních toků
- plochy ohrožené povodní nebo jejími důsledky určené pro
rozliv místní povodně a protipovodňová opatření
- asanaci a rekultivaci bývalé skládky
• Plochy změn a opatření v krajině jsou dle jejich
charakteru zakresleny v příslušných výkresech grafické
části ÚP.
• Dílčí plochy změn v území jsou vymezeny v souladu
s celkovou koncepcí uspořádání krajiny a jsou označeny:
- pořadovým číslem plochy
- označením plochy, které je zároveň uvedeno
v příslušných výkresech grafické části ÚP
- označením plochy textovým symbolem dle RZV (rozdílný
způsob využití), které je zároveň uvedeno v příslušných
výkresech grafické části ÚP
• U každé dílčí plochy změny v území jsou uvedeny
v souladu s celkovou koncepcí uspořádání krajiny:
- charakter plochy změny
- název plochy změny
- účel změny a vybrané specifické podmínky v území
- základní prostorové podmínky (plocha)

• Veřejná prostranství
• Nejvýznamnější veřejná prostranství jsou s ohledem na
ochranu hodnot v území spočívající v zachování
historicky vzniklé urbánní struktury vymezena obvodem
původní urbanistické struktury sídla dle stabilního
katastru.
• Na území Žákavé jsou vymezeny urbanisticky a
architektonicky významné zóny a ulice se stanovením
základních podmínek a požadavků na ochranu hodnot
s tím, že při řízení jejich rozvoje mohou sloužit navazující
ÚS (územní studie) a RP (regulační plány) se stanovením
konkrétních opatření ve větší podrobnosti.
• V ÚP jsou stanoveny základní prostorové požadavky na
koridory v nezastavěném území a na vybraná veřejná
prostranství v zastavěném území, jejichž součástí jsou
komunikace a mohou sloužit také pro umisťování sítí
technické infrastruktury se zohledněním požadavků na
pozemky veřejných prostranství vyplývajících z vyhlášky
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území, ve znění pozdějších předpisů a na dopravní
prostor vyplývajících z ČSN 73 6110 Projektování
místních komunikací a dále ČSN 73 6101 Projektování
silnic a dálnic, ČSN 73 6108 Lesní dopravní síť, ČSN 73
6109 Projektování polních cest .
- Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch
a stanovení podmínek pro změny v jejich využití,
územní systém ekologické stability, prostupnost
krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi,
rekreaci a dobývání ložisek nerostných surovin
• Koncepce uspořádání krajiny vychází z předpokladů a
podmínek rozvoje vyplývajících ze ZÚR PK, předchozí
ÚPD a ze zjištěných rozvojových záměrů a trendů se
zohledněním regionálního a místního systému ekologické
stability krajiny a požadavků a podmínek sloužících při
řízení rozvoje nezastavěného území z důvodů ochrany
přírodních a krajinných hodnot při zajištění přiměřené
hospodářské a rekreační funkce krajiny a eliminaci
nepříznivých vlivů v území a to zejména eroze, záplav
apod.
• V řešeném území jsou s ohledem na jeho charakter a
územní souvislosti vymezeny krajinné sektory.
• Pro každý krajinný sektor je stanovena základní
urbanistická koncepce ve formě:
- územní vymezení
- charakteristické hodnoty a vlastnosti území
- nejvýznamnější limity
- rozvojové možnosti
- nejzávažnější záměry
- základní urbanistická koncepce
• Plochy změn v krajině jsou vymezeny v nutném rozsahu s
ohledem na předpokládaný rozvoj obce a pro

• Koncepce územního systému ekologické stability krajiny
(ÚSES)
• Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) a jeho
vymezené prvky v daném území obce Žákava jsou typem
takového území, kde jsou zvýšené zájmy ochrany přírody
a takto vymezená území pokrývají celou republiku. Zákon
tento územní systém definuje jako propojený soubor
přirozených i pozměněných ekosystémů (prvky krajiny),
které jsou schopny udržovat přírodní rovnováhu.
• Návrh na vymezení ÚSES zajišťuje uchování a
reprodukci přírodního bohatství, příznivě působí na
okolní, méně stabilní části krajiny a vytvoření základů pro
mnohostranné využívání krajiny. Ochrana takto
vymezeného ÚSES je povinností všech vlastníků
pozemků i uživatelů pozemků tvořících jeho základ. Jeho
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vytvoření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí
vlastníci pozemků, dotčené obce a zejména stát (ČR).
• Rozlišuje se ÚSES lokální (místní), regionální a
nadregionální, který v k. ú. Žákava se nenachází. Zákon
o ochraně přírody a krajiny vymezuje jednak práva a
povinnosti směřující ke komplexní obecné ochraně
přírody a krajiny (obecná ochrana) a dále práva a
povinnosti směřující ke zvláštní ochraně vybraných částí
přírody (zvláštní ochrana přírody) např. NATURA 2000 na
toku Bradava.

ÚSES s hlavním cílem zajištění maximální funkčnosti
navrhovaného systému.
• Jednotlivé skladebné prvky regionálního ÚSES plně
zajišťují návaznost na sousední biokoridory v k. ú.
Zdemyslice a Nezvěstice (RBK 244, 245) na toku Úslavy
a lokální na pravostranném přítoku řeky Úslavy, to je
potok Bradava. Návaznost je dále zajištěna na přilehlé k.
ú. Vlčtejn (IP 2) a především tak přilehlého území obce
Milínov, Vlkov, Nezvěstice, kde také současně probíhá
zpracování nového územního plánu.

• Přírodní podmínky v řešeném území z hlediska ÚSES
• Podnebí je mírně teplé, území spadá do klimatické oblasti
MT1 a MT2 v nadmořské výšce 300 až 450 m.
Zastoupeny jsou půdy na sprašových hlínách a
svahovinách.
• Průměrná roční teplota 7 – 8,5 °C, suma teplot nad 10 °C
činí 2000 – 2800. Průměrný úhrn srážek za vegetační
období 345 mm a roční úhrn srážek činí 520 mm.
• S pohledu biogeografického členění ČR (Culek, 2005) je
zařazeno
- Podprovincie : Hercynské
- Bioregion : 1.28 Plzeňský
- Biochora : 3RE
• Geomorfologické členění
- Systém: Hercynský
- Provincie: Česká Vysočina
- Subprovincie : Podberounská soustava
- Oblast : Brdská oblast
- Celek : Plzeňská vrchovina
- Podcelek: Radyňská pahorkatina
- Okrsek : Blovická pahorkatina
• Koeficient ekologické stability (KES) byl stanoven podle
vzorce (Michal 1994), který vychází z podílu ploch
stabilních a nestabilních ekosystémů. Pro výpočet byly
použity úhrnné hodnoty druhů pozemků uvedené
v evidenci KN z r. 2013 a jeho hodnota je 1,19. Řešené
území se řadí do kategorie – Krajina relativně vyvážená

• Hospodaření, obecná a zvláštní ochrana přírody a krajiny
• Z hlediska obecné ochrany přírody a krajiny se v řešeném
území nachází tyto uvedené části krajiny.
• Významné krajinné prvky (VKP)
• Významný krajinný prvek je definován jako ekologicky,
geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny,
utvářející její typický vhled nebo přispívající k udržení její
ekologické stability.
• Významné krajinné prvky jsou ze zákona č. 144/1992 Sb.
o ochraně přírody a krajiny jednak obligatorní (§3, písm.
b), což jsou lesy, vodní toky, rybníky a údolní nivy, jednak
tzv. „registrované“ (podle §6 tohoto zákona), což jsou jiné
části přírody, které zaregistruje příslušný orgán OP.
• Významné krajinné prvky jsou chráněny před
poškozováním a ničením. K zásahům, které by mohly
vést k poškození nebo zničení VKP si musí ten, kdo
takové zásahy zamýšlí opatřit závazné stanovisko orgánu
ochrany přírody (OP). K pěstebním a těžebním zásahům
v lesích, pokud jsou prováděny v souladu s lesním
hospodářským plánem a při nahodilé těžbě, se závazné
stanovisko orgánu OP nevyžaduje.
• Zvláštní ochrana přírody a krajiny je realizována ve třech
skupinách a to jako ochrana území (ZCHÚ) za prvé.
Druhá je ochrana druhová (ochrana zvláště chráněných
druhů živočichů, rostlin a památných stromů). Třetí
skupina zvláštní ochrany přírody je ochrana soustavy
NATURA 2000, která v řešeném území obce Žákava se
přímo nachází v procházejícím toku Bradava od
Spáleného Poříčí.
• Obě výše uvedené skupiny chráněných lokalit (ZCHÚ a
ochrana druhová) zahrnuje NATURA 2000, jako soustava
přírodovědně významných území, jejichž vznik se stal
jednou z podmínek pro vstup ČR do EU. Pro vlastníka
lesa nebo vodního toku má skutečnost, že se jeho
pozemek stal součástí soustavy NATURA 2000 ten
význam, že není oprávněn některé činnosti vykonávat
bez souhlasu orgánu OP.
• Další koncepce nebo záměry, které mohou významně
ovlivnit tato území, podléhají hodnocení jejich důsledků
podle zákona 100/2001 Sb. a to posouzení těchto vlivů
na životní prostředí. Ochrana přírody a krajiny je
veřejným zájmem a každý je povinen při užívání přírody a
krajiny strpět omezení vyplývající z tohoto zákona.

• Návrh vymezení prvků ÚSES
• Řešená oblast v daném okolí obce Žákava leží
v bioregionu plzeňském (1.28), kde charakteristickým
prvkem v krajině je vymezený vodní tok řeky Úslavy
(Regionální biokoridor) a tok Bradava (NATURA 2000).
• V katastrálním území Žákava proběhly v roce 2006
komplexní pozemkové úpravy, které z tehdy platných
podkladů převzaly a pozemkově vymezily skladebné
prvky regionálního a lokálního ÚSES Žákava.
• Jako podklad pro zpracování nového ÚP obce
zpracovatel ÚSES vycházel z generelu ÚSES
Plzeňského kraje a v souladu se ZÚR PK jsou nově
upraveny prvky jak regionálního, tak místního (lokálního)
ÚSES. Takto zpracovaná úprava v přiměřeném rozsahu
upravuje zejména plošné nároky prvků, jejich textové
označení a to podle platného generelu regionálního
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• Na části území za tratí je vyhlášena uznaná obora
Žákava pod Vlčtejnem rozhodnutím Magistrátu města
Plzně pod. č.j. ŽP/7275/05 ze dne 28. 12. 2013. Obora je
v koncepci ÚP respektována a zahrnuta do ploch
smíšených nezastavěného území s tím, že podél trati
jsou dílčí plochy obory dotčeny vedením ÚK v souvislosti
s modernizací železniční trati. ÚK zpřístupňuje pozemky
za tratí směrem od obce, neboť elektrifikací a
zdvojkolejněním trati dojde ke zrušení všech úrovňových
přejezdů přes trať. ÚK je navržena s mimoúrovňovým
křížením trati.

z hlediska často zbytečných úprav (částečně se týká i
trasy toku mimo obce) a stavu. Potenciálními střety
s ochranou EVL je skutečnost, že dochází k nevhodným
úpravám vodních toků v rámci tzv. protipovodňové
ochrany, především v intravilánech obcí, ale i ve volné
krajině. Dalším faktorem je snaha o hospodářské využití
nádrží, ležících v povodí Bradavy a přítoků, za účelem
rybničního hospodářství.
• EVL Bradava je dle ÚP součástí plochy přírodní ve
smyslu §16 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území ve znění pozdějších
předpisů
- navazující plochy prvků místního ÚSES jsou také
součástí plochy přírodní a rozšiřují tak plošný rozsah
chráněné EVL
- EVL je zároveň v celém rozsahu součástí údolní nivy
vodního toku Bradava se stanoveným záplavovým
územím včetně aktivní zóny, kde ve vybraných částech je
navrženo protipovodňové opatření v omezené míře tak,
že prakticky probíhá po okraji zastavěného území Žákavy
- vzhledem k ochraně přírody a krajiny a ochraně
zastavěných částí území se další výstavba v údolní nivě
nebo na jejím okraji významně omezuje a další
rozšiřování rekreačních lokalit s rekreačními objekty není
žádoucí

• Ochrana přírodního a kulturního dědictví v krajině
• Malá severovýchodní část předmětného území se
nachází v hranicích přírodního parku Kornatický potok
V řešeném území jsou hranice přírodního parku
vymezeny podél silnice III. třídy z Nezvěstic do Milínova.
• V řešeném území je chráněna EVL (evropsky významná
lokalita) CZ0323145 – Bradava vyhlášená nařízením
vlády ČR č. 132/2005 Sb., v plošném rozsahu cca 25,62
ha v navrhované kategorii ochrany PP (přírodní
památka). Geologicky je území budované břidlicemi a
drobami se spility a buližníky.
Geomorfologicky se lokalita EVL nachází v ploché
hornatině Švihovské vrchoviny s toky v mělkých údolích.
Jedná se o cca 30 km toků, potoky vesměs s přírodním
meandrujícím korytem, kamenitopísčitým až balvanitým
dnem; výška 620-360 m n. m.
Lokalita zahrnuje vlastní tok Bradavu od pramenné
oblasti (soutok s Bílým potokem) po soutok s Úslavou a
přítoky: Bílý potok od obce Míšov po soutok s Bradavou;
potok Bojovka od pramenné oblasti po soutok s
Bradavou; Mítovský potok od rybníku Drahota po soutok
s Bradavou. Potok protéká v horních partiích rozsáhlými
lesními komplexy, v partiích dolních pak kulturní krajinou vesměs lemován úzkým pruhem olšin, přičemž širší okolí
toku tvoří zejména kulturní louky, popř. pole. V lokalitě
EVL existuje stabilizovaná populace raka kamenáče
(Austropotamobius torrentium); zjištěná věková struktura
nasvědčuje, že zde dochází k pravidelné a úspěšné
reprodukci. Pokud nedojde k negativním zásahům do
biotopu, lze předpokládat její další existenci a prosperitu.
Kromě tohoto druhu se v tocích hojně vyskytuje i mihule
potoční (Lampetra planeri) a vranka obecná (Cottus
gobio). Lokalita EVL je zranitelná zejména nevhodnými
zásahy do biotopu (možné ohrožení je ve znečištění vody
či mechanických zásazích do koryta toku, zejména při
protipovodňových úpravách). Management EVL by měl
zachovat současný stav koryta potoka, zabránit dalším
úpravám koryta, vedoucím ke snížení diverzity toku,
zamezit znečištění toku jak mechanicky (splach jílovitých
a hlinitých částic), tak chemicky (pesticidy, hnojiva,
eutrofizace vody), především intenzifikací ČOV, změnou
hospodaření na vodních nádržích apod. Zvláštní
pozornost je nutno věnovat stavu koryta Bradavy v obcích

• V k. ú. Žákava u Nezvěstic není chráněn žádný památný
strom.
• V k. ú. Žákava u Nezvěstic nejsou registrované VKP
(významný krajinný prvek).
• Kromě výše uvedených chráněných ploch a lokalit je
nutné uplatnit zvýšenou ochranu Milínovského potoka
včetně jeho údolní nivy v celém průběhu řešeným
územím pro jeho nesporné krajinářské a přírodní hodnoty
a zejména z důvodu ochrany navazující EVL Bradava.
V ÚP je navržena plocha pro jeho revitalizaci.
• Z hlediska krajinného rázu je přirozený krajinný reliéf
poměrně malého území obce Žákava členitý a vcelku
pestrý.
• Charakteristické pro dané území jsou:
- meandrující tok Úslavy a Bradavy s proměnnou šířkou a
hloubkou údolní nivy
- široká údolní niva na soutoku Úslavy a Bradavy
- zalesněný nejvyšší kopec sledovaného území Sváreč a
zalesněné stoupající severní stráně k vrchu Kamensko
(mimo řešené území)
- otevřené plochy zemědělské krajiny
• Nadmořská výška se v řešeném území pohybuje přibližně
od nejnižší cca 358 mnm u Nezvěstic v severním cípu
řešeného území až po nejvyšší ve východní části území
s vrchem Sváreč ve výšce cca 495 mnm.
• Lesnatost daného území činí pouze 26,7 %. Zemědělská
využitelnost většiny území je velice dobrá. Podíl zornění
zemědělské půdy činí více jak 65 % a je příliš vysoký.
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• Estetická hodnota zastavěných území je střední.
Historicky zvláště cenné stavby či areály regionálního až
nadregionálního významu se nevyskytují. Jako nemovité
kulturní památky je chráněno několik vybraných objektů
s tím, že nejzachovalejší území zastavěné části sídla
není chráněno jako VPZ (vesnická památková zóna).
• Krajinné hodnoty celku jsou průměrné až nadprůměrné
v přírodně zachovalých krajinných segmentech mimo
intenzivně využívané zcelené zemědělské pěstební
plochy.
• V řešeném území se vyskytují významné druhy zvláště
chráněných živočichů dle vyhlášky č. 395/92 Sb. MŽP ČR
ve znění pozdějších předpisů, které jsou chráněny
v rámci chráněného území přírody. Jedná se o EVL –
NATURA 2000 – Bradava, jejíž území je navrženo
k ochraně jako PP (přírodní památka).
• Jen velice malá část území obce v severní oblasti za
silnicí III. třídy do Milínova náleží do přírodního parku
Kornatický Potok.
• Z hlediska krajinného rázu a zapojení osídlení do krajiny
jsou významné citlivé výškové úrovně, horizonty,
v řešeném území ve výšce 372, 394 a 406 mnm.
• Na specifické charakteristice krajinného rázu se kromě
uvedených činitelů podílí také lesní plochy a skupiny
zeleně rostoucí mimo les včetně vzrostlé vegetace,
skupin stromů, alejí a zahrad v návaznosti na zastavěné
plochy sídla. Zeleň krajinná rostoucí mimo les je ve formě
zeleně doprovodné vázána především na údolní nivu
vodních toků a okraje lesů.

rybník (1,5 ha). Bradava má v katastru Žákavé téměř
bystřinný charakter a byla na ní vybudována řada stupňů
a jezů pro omezení erozních účinků toku. Část koryta je
regulována. Na řece Úslavě je na západním okraji obce
jez s výškou 1,4 m a délkou koruny cca 40 m, z jehož
zdrže je náhonem převáděna přes koryto Bradavy voda
do mlýna v Nezvěsticích. Jižně od obce přitékají zprava
do Úslavy dva drobné potoky od polesí Kamensko.
• V dolní části obce na levém břehu Bradavy navrhujeme
umístit protipovodňovou hrázku nebo stěnu pro ochranu
stávajících objektů před povodněmi. Polohu tohoto
protipovodňového opatření navrhujeme odlišně od
původního staršího návrhu tak, abychom nezasahovali
tak hluboko do aktivní zóny záplavového území a
nezužovali příliš průtočný profil toku při povodňových
stavech, což by znamenalo větší vzdutí hladiny
s nepříznivým vlivem v jiném místě údolí toku. Na
menších vodních tocích a vodních nádržích v povodí
nenavrhujeme žádná rozsáhlá technická či
protipovodňová opatření. Zdůrazňujeme pouze nutnost
pečlivé a pravidelné údržby koryt vodních toků a
stavebně technických objektů vodních nádrží a jiných
vodních děl s cílem co nejúčinnějšího zadržování vody
v krajině a zpomalování odtoků z povodí.
• Katastrální území Žákava u Nezvěstic je hydrologicky
zranitelnou oblastí (§ 39 Vodního zákona 273/2010 Sb.)
ve smyslu NV ČR 103/2003 Sb. ve znění Nařízení vlády
ČR 262/2012 Sb. Tomuto faktu se musí přizpůsobit
všichni zemědělští podnikatelé, hospodařící na půdě
v těchto katastrálních územích (ochrana vod před
znečištěním dusíkatými látkami).

• Prostupnost krajiny je zajištěna převážně stabilizovaným
systémem cest v krajině, včetně pěších cest a
cyklostezek, které jsou a dále mohou být dle ÚP
v závislosti na RZV doplněny užší sítí nových cest v rámci
ploch stabilizovaných i ploch změn.
• V ÚP je stanoveno doplňování cest v krajině
doprovodnou zelení ve skupinách nebo stromořadích v
souběhu s nimi včetně doplnění drobným vybavením s
odpočívadly a informačními tabulemi na vhodných
místech (kraj lesa, vyhlídky apod.).

• Podmínky pro stavby v záplavovém území řek Úslavy a
Bradavy a protipovodňová opatření:
• V ÚP jsou stanoveny podmínky pro stavby v záplavovém
území a vymezeny plochy stabilizované zástavby
v hranicích záplavového území, které jsou samy
ohroženy povodní, mohou být překážkou pro povodňovou
vlnu a případným vyplavením mohou ohrozit i další
plochy níže po toku a ve kterých musí být uplatněny
omezující podmínky z hlediska nových staveb a
stavebních úprav.
• Úslava má stanovené záplavové území (ONV Plzeň-jih, č.
j. ZVLH 2075/84 ze dne 14. 12. 1984) stejně jako
Bradava (KÚ PK, č. j. ŽP/68/08 ze dne 12. 6. 2009 včetně
aktivní zóny).
• Na ostatních vodních tocích v území nejsou záplavová
území vyhlášena.
• Obec Žákava je součástí zpracovaného povodňového
plánu PK.
• Povodňový plán je třeba pravidelně aktualizovat a
důsledně dodržovat omezení v umísťování staveb
v záplavovém území podle § 67 Vodního zákona č,
273/2010 Sb. Údolní nivu řeky Úslavy a Bradavy je třeba
ponechat bez další zástavby a umožnit tak volný rozliv
vody při povodňových stavech. Bude třeba vždy důsledně

• Hydrologie, vodní toky a nádrže, ochrana území před
povodněmi a erozí půdy včetně zvýšení retenční kapacity
území
• Obec Žákava leží v údolí mezi dvěma významnými
vodními toky. Na severovýchodě je to říčka Bradava, tok
V. řádu (číslo hydrologického pořadí 1-10-05-050),
jihozápadně od obce pak protéká řeka Úslava, tok IV.
řádu (č.h.p. 1-10-05-043) přitékající z jihu od Zdemyslic.
Na obou vodních tocích je vymezeno záplavové území,
které zasahuje svou pasivní oblastí i některé objekty
v obci a několik chat v údolí Bradavy východně od obce.
Do Bradavy ústí nad obcí zprava Milínovský potok,
přitékající ze severovýchodu od polesí Sváreč. Pod ústím
Milínovského potoka je na náhonu Bradavy Žákavský
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Štěrkovna je individuální rekreace zastoupena určitou
mírou chataření.
• Z důvodu zlepšení obytnosti území je sledována základní
koncepce vybraných pěších a cyklistických tras včetně
doplnění účelových komunikací v údolní nivě Úslavy
s přímou návazností na zastavěné území Žákavy
s propojením do rekreační lokality Štěrkovna.
• Prostupnost krajiny je zajištěna systémem cest v krajině,
včetně pěších cest a cyklostezek. Jedná se zejména o
systém cest lesních a polních s turistickými a
cyklistickými trasami.
• V souběhu s komunikacemi pro pěší a cyklisty vedenými
v nezalesněném území budou vysázeny aleje
doprovodné zeleně. Trasy budou ve vhodných místech
(vyhlídky) doplněny odpočívadly, přístřešky a
informačními tabulemi.

posoudit, zda objekty na těchto plochách odpovídají
požadavkům vodního zákona a zda nebude omezován
možný průtok velkých vod.
• Je nutné ochránit část historického území obce podél
levého břehu říčky Bradavy v úseku od mostu přes
Bradavu ke sportovnímu areálu s využitím dříve
provedených opatření a také část zástavby podél pravého
břehu mlýnského náhonu před záplavami instalací
protipovodňových stěn (mobilního hrazení), případně (v
části) vybudováním pevné protipovodňové stěny nebo
valu dle konkrétních potřeb a podmínek v území. Volné
kanalizační výustě bude třeba opatřit zpětnými klapkami,
aby při zvýšených vodních stavech nemohlo dojít ke
zpětnému toku říční vody do kanalizace a jejímu průniku
do území za ochrannými stěnami.
• V údolní nivě Úslavy a Bradavy a to především v rozsahu
aktivní zóny záplavového území je třeba odstranit
stávající překážky volného rozlivu a odtoku vody při
zvýšených vodních stavech a omezit tak nežádoucí
zvyšování hladiny v řekách při průtoku velkých vod.
V záplavovém území, zejména podél Bradavy a v menší
míře na pravém břehu Úslavy stojí dnes celá řada chat.
V oblastech těchto chatových kolonií je na vybraných
nejvíce ohrožených plochách v ÚP navrženo omezení
nových staveb a úprav staveb stávajících.
• Všeobecně je třeba dbát o co nejúčinnější zadržení
srážkových vod v krajině, s využitím následujících
opatření:
- nerozšiřovat zpevněné plochy, zejména s nepropustným
povrchem
- neodvádět srážkové vody z ploch zeleně, zahrad a střech
domů do kanalizace
- dodržovat zásady protierozní ochrany půdy na svažitých
pozemcích (dělení honů, mulčování, výsev do ochranné
plodiny, minimalizační technologie, zpracování půdy po
vrstevnicích, způsob hnojení, pěstování širokořádkové
plodiny jako jsou kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója
a slunečnice pouze s využitím půdoochranných
technologií.)
• Zemědělsky obhospodařované pozemky mimo
zastavěnou část, které jsou poměrně velmi svažité a je
zde nebezpečí vzniku intenzivní eroze půdy při lokálních
přívalových srážkách, jsou v ÚP určeny pro realizaci
protierozních opatření s tím, že je nezbytná spolupráce
obce s hospodařícími zemědělci při tvorbě osevních
plánů, aby byly dodržovány zásady správného
hospodaření a osevních postupů na svažitých pozemcích
a bylo eliminováno nebezpečí splavování ornice do
zastavěných částí, do koryt vodních toků a melioračních
struh. Není žádoucí na těchto plochách vysévat
širokořádkové plodiny, např. kukuřici, slunečnici ap.

• Ochrana vodních zdrojů
• V řešeném území je dle ZÚR PK vedeno pásmo
hygienické ochrany vodních zdrojů na Bradavě.
• Pásmo hygienické ochrany povrchových vodních zdrojů
na řece Bradava chrání odběr vody pro úpravnu
Nezvěstice, umístěné na k. ú. Žákava na levém břehu
řeky Bradava. Pásmo hygienické ochrany 1. a 2. stupně
povrchového vodního zdroje se dotýká poměrně
rozsáhlého území i mimo k. ú. Žákava u Nezvěstic a je
orientačně zakresleno v koordinačním výkresu grafické
části odůvodnění ÚP.
• V Žákavě je místní zdroj pitné vody a v ÚP je s ním i
nadále uvažováno. Na základě příslušné dokumentace je
v ÚP navržena jeho ochrana vymezením ochranného
pásma vodního zdroje (OPVZ)
• Podkladem pro vymezení OP je Návrh ochranného
pásma vodního zdroje Žákava, který z podnětu obce
vypracovala Mgr. Marta Šindelářová, držitelka odborné
způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat
geologické práce – obor hydrogeologie a sanační práce,
osvědčení č. 1576/2002, v srpnu 2011. V dokumentaci na
straně 6 až 8 jsou stanoveny podmínky a omezení
spojená s vymezením OPVZ I. a II. stupně, které budou
při řízení rozvoje území dle ÚP respektovány.
• Ložiska nerostných surovin, dobývací prostory (DP),
území poddolovaná a sesuvná, rekultivace ploch po
těžbě
• Na území obce Žákava se nenachází žádná využitelná
ložiska nerostných surovin.
• V rámci řešeného území nebyla zjištěna souvislá ani
maloplošná poddolovaná území. Proto v tomto území lze
vyloučit důsledky v minulosti prováděné těžby.
• V rámci řešeného území nejsou žádná sesuvná území
ani rekultivované plochy po těžbě nerostných surovin
evidována.

• Koncepce rekreačního využívání krajiny
• Vybavení území pro rekreační využívání krajiny je možné
do budoucna rozšířit. Podél řeky Bradavy a v lokalitě
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• Životní prostředí
• Hlavním zdrojem znečišťování ovzduší je doprava a
především kotelny na pevná paliva. Žákava včetně
zastavěné části podél silnice I/19 je plynofikovaná.
Ostatní části osídlení a rekreační lokality v krajině
plynofikovány nejsou. Větší tepelný zdroj způsobující
znečištěni ovzduší se v řešeném území nenachází. Velké
zdroje znečištění se nachází mimo řešené území ve
vzdálenější poloze. Provoz na silnicích I. a III. třídy se
oproti minulosti výrazně zvýšil a je také jedním z
podstatných zdrojů negativních vlivů. Stávající
zemědělský areál v Žákavě s dostavěnou bioplynovou
stanicí je jedním ze zdrojů negativních vlivů na nejbližší
okolí především ve formě zápachu. V území je vyhlášeno
hygienické ochranné pásmo s omezením využití pozemků
v okolí farmy pro bydlení a rekreaci.
• Ochranné pásmo (OP) je zapracováno v ÚP dle
rozhodnutí o změně ochranného pásma chovu – farma
Žákava vydaného MěÚ Spálené Poříčí, odborem
výstavby pod. č.j. 1726/2012/MěÚSP-3 dne 7.1.2013
s tím, že v OP nelze realizovat stavby obytné, stavby
rekreační, stavby školské, stavby tělovýchovné, stavby
potravinářské, stavby zdravotnické a to jak novostavby,
přístavby a nástavby. OP bylo stanoveno pro tento počet,
druh a kategorii chovaných zvířat:
- 470 kusů dojnic o průměrné hmotnosti 700 kg
- 30 kusů krav v porodně o průměrné hmotnosti 700 kg
- 80 kusů telat v průměrné hmotnosti 100 kg
• Obec nemá dosud vybudovanou centrální ČOV. Odpadní
vody z jednotlivých nemovitostí jsou zachycovány
v jímkách nebo septicích, případně domovních ČOV a
vypouštěny do dílčích úseků kanalizace nebo příkopů.
Dobudování souvislé kanalizace a výstavba ČOV je
jednou z podmínek pro budoucí rozvoj obce.
• Vodovodní systém v Žákavě je založen na zásobování ze
skupinového vodovodu a několika místních zdrojů. Do
budoucna bude prvořadé zásobování ze skupinového
vodovodu při zajištění ochrany místních vodních zdrojů
pro zásobování dílčí části obyvatel Žákavy nebo jako
náhradní zdroj vody pro případ mimořádné události.
• Celkový stav životního prostředí lze hodnotit jako dobrý
s tím, že se na dobrém životním prostředí podílejí
zejména přírodní složky (lesy, vzrostlá zeleň rostoucí
mimo les) jak v krajině, tak i na obvodu a uvnitř sídla.
• Nejvýznamnější problémy v oblasti životního prostředí
jsou:
- velký podíl drobných tepelných zdrojů na znečištění
ovzduší
- předchozí zemědělská exploatace krajiny a
nepřiměřené scelování včetně meliorace zemědělských
pozemků
- výrazný nárůst hustoty automobilové dopravy a s tím
související nárůst emisí NOX především na silnici I/19
- vyšší hluková hladina způsobená zejména intenzivnější
dopravou do zemědělské farmy na jihovýchodním okraji
Žákavé

-

-

nevyřešené odkanalizování a především čištění
odpadních vod v ČOV
relativně nepříznivé ukazatele kvality vody ve vodních
tocích a nádržích (odpadní vody, eutrofizace)
zvyšující se produkce odpadů a jejich nedostatečné
využívání a recyklace. Ke zneškodnění odpadů je
využívání skládkování mimo řešené území
vysoký podíl orné zemědělské půdy na scelených
pozemcích bez protierozních opatření, průlehů, mezí
apod.

• Radon
• Obec Žákava se dle radonových map ČGÚ nachází v
území s nízkým místy středním radonovým rizikem z
geologického podloží.
• Jedná se o kategorii 1 s objemovou aktivitou 222Rn
(kBq.m-3) menší než 30 a o kategorii 2 s objemovou
aktivitou 222Rn (kBq.m-3) menší než 100. Jedná se o
oblast předpokládané redistribuce uranu s možností
výskytu lokálních kontrastních anomálií objemové aktivity
radonu v půdním vzduchu.
- Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití
• V územním plánu jsou vymezeny plochy v souladu s § 3
vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na
využívání území ve znění pozdějších předpisů podle
stávajícího nebo požadovaného významu, míry a
způsobu zásahu do území včetně jeho změn:
- plochy stabilizované
- plochy změn
- plochy územních rezerv
• Plochy změn se dále v souladu s § 3 vyhlášky č.501/2006
Sb. o obecných požadavcích na využívání území ve
znění pozdějších předpisů člení:
- plochy zastavitelné
- plochy přestavby (určené ke změně stávající zástavby)
- plochy změn v krajině
• Plochy s rozdílným způsobem využití jsou vymezeny
v souladu s §§ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 a
17 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na
využívání území ve znění pozdějších předpisů s tím, že
vzhledem ke specifickým podmínkám a charakteru
území, urbanistické koncepci a koncepci uspořádání
krajiny včetně charakteru stabilizovaných ploch a ploch
změn v území obytné zástavby, rekreace, občanského
vybavení, veřejných prostranství, dopravní infrastruktury
a lesních ploch, jsou dále podrobněji členěny:
- Plochy bydlení
B(i)
Plochy bydlení v rodinných domech
B(v)
Plochy bydlení v obytných domech - venkovské
- Plochy rekreace
R
Plochy rekreace
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sledování a rozšíření nabídky ploch veřejných
prostranství se sídelní zelení a ochrana
nejvýznamnějších veřejných prostranství.
• Plochy dopravní infrastruktury jsou dále podrobněji
členěny z důvodu charakteristického využití ploch
dopravní infrastruktury silniční a drážní, které zahrnují
zejména tranzitní koridory a s nimi související plochy
železniční trati č. 190 a silnic I. a III. třídy včetně
vybraných koridorů hlavních místních komunikací.

R(z)
Plochy rekreace – zahrady a zahrádkové osady
- Plochy občanského vybavení
O
Plochy občanského vybavení
O(v)
Plochy občanského vybavení – veřejná
infrastruktura
O(s)
Plochy občanského vybavení pro sport a rekreaci
O(h)
Plochy občanského vybavení – hřbitovy a
pohřebiště
- Plochy veřejných prostranství
VP
Plochy veřejných prostranství
VP(z) Plochy veřejných prostranství – sídelní zeleň
- Plochy dopravní infrastruktury
D
Plochy dopravní infrastruktury silniční
D(z)
Plochy dopravní infrastruktury drážní
- Plochy smíšené obytné
SO(v) Plochy smíšené obytné - venkovské
- Plochy lesní
L(r)
Plochy lesní rekreační
L
Plochy lesní

• Plochy smíšené obytné jsou dále podrobněji členěny
z důvodu charakteristických urbanistických částí sídla
respektive stabilizovaných ploch smíšeného venkovského
území.
• Plochy lesní jsou dále podrobněji členěny z důvodu
charakteristického využití ploch pozemků určených
k plnění funkcí lesa jednak jako les převážně
hospodářský a s rekreační funkcí, který v návaznosti na
rekreační lokalitu s chatami podél říčky Bradavy plní
kromě jiného také funkce každodenní nebo víkendové
rekreace obyvatel a je nutné umožnit přiměřený rozvoj
tohoto využití také v budoucnu.

• Plochy bydlení jsou dále podrobněji členěny z důvodu
charakteristických urbanistických částí sídla respektive
stabilizovaných ploch bydlení, pro které je typické
rozdělení:
- zástavba nízkopodlažní převážně rodinných domů
s výškovou hladinou od 1 do 2 nadzemních podlaží, která
tvoří plošně významný podíl obytné zástavby
- zástavba nízkopodlažní převážně vesnických usedlostí,
domů vesnických s výškovou hladinou od 1 do 2
nadzemních podlaží

• Pro rozdílný způsob využití stabilizovaných ploch a ploch
změn v území (RZV – rozdílný způsob využití) jsou
stanoveny podmínky, které vychází z §§ 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 a 17 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o
obecných požadavcích na využívání území ve znění
pozdějších předpisů v členění:
- HV - hlavní využití plochy, které určuje základní způsob
využití plochy s tím, že v případě rozporů při posuzování
záměrů v území, je HV určujícím hlediskem při
posuzování dopadu případných vlivů záměrů na změny v
území
- PV – přípustné využití plochy, které váže na HV a
rozšiřuje možné druhy využití ploch tak, aby byl pokud
možno vyloučen negativní vliv v území při zabezpečení
jeho plnohodnotných funkcí a flexibility jeho využívání
- NV – nepřípustné využití plochy, které vyjadřuje způsob
využití, který není v dané ploše slučitelný s jeho využitím
hlavním ani přípustným a nebylo by možno vyloučit
negativní vliv v území ani zabezpečení jeho
plnohodnotných funkcí a flexibility jeho využívání

• Plochy rekreace jsou dále podrobněji členěny z důvodu
charakteristických urbanistických částí sídla respektive
stabilizovaných ploch rekreace s výrazným podílem
rekreace individuální v chatách převážně mimo souvisle
zastavěné obytné území a na okraji urbanizovaných
ploch, pro které je typické rozdělení:
- pozemky s objekty individuální rekreace
- pozemky zahrad a zahrádek převážně bez objektů
individuální rekreace, kde je nutné chránit rekreační
hodnoty území s převažující zelení s vazbou na okolní
volnou krajinu před další nepřiměřenou výstavbou objektů
rekreace nebo RD s vyššími nároky na veřejnou
infrastrukturu.

• Podmínky prostorového uspořádání pro využití
stabilizovaných ploch a ploch změn
• Pro prostorové uspořádání stabilizovaných ploch a ploch
změn jsou stanoveny:
- obecné podmínky vyplývající z celkové urbanistické
koncepce
- intenzita využití pozemků (IVP)
- výšková regulace zástavby (VRZ)
- základní požadavky na dělení ploch na pozemky
- další podmínky (min. podíl plochy veřejných prostranství
a min. podíl plochy sídelní zeleně), které jsou stanoveny

• Plochy občanského vybavení jsou dále podrobněji
členěny z důvodu charakteristických urbanistických částí
sídla respektive stabilizovaných ploch občanského
vybavení.
• Plochy veřejných prostranství jsou dále podrobněji
členěny z důvodu charakteristických urbanistických částí
sídla respektive stabilizovaných ploch veřejných
prostranství při zohlednění koncepce veřejné
infrastruktury, podle které je pro budoucí období prioritou
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Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského
záchranného sboru ČR, Praha 2001) apod.

zvlášť pro jmenovitě určené plochy změn v území, které
jsou větší než 2 ha
• Intenzita využití pozemků (IVP) v plochách
stabilizovaných, je dle převažujícího využití vymezené
plochy určena hodnotami:
- IVP min., tj. minimální
- IVP opt., tj. optimální
- IVP max., tj. maximální
• IVP min., nesmí být podkročena
• IVP opt., která vychází z rozboru míry zastavění
stabilizovaných ploch, je charakteristickou hodnotou pro
urbanizované území obce
• IVP opt. a IVP v minimální a maximální výši, dovoluje
přípustný rozptyl intenzity využití pozemků v plochách
stabilizovaných a také v plochách změn.
• IVP max., nesmí být překročena.

• Havarijní plán Plzeňského kraje určuje způsob
vyrozumění a varování v případě vzniku MU (mimořádná
událost). Určuje obecně způsob ukrytí obyvatel
v improvizovaných úkrytech, které se budují k ochraně
obyvatelstva před účinky světelného a tepelného záření,
pronikavé radiace, kontaminace radioaktivním prachem a
proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení
v případě nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu a
v době válečného stavu. Aktuální plán ukrytí nemá obec
Žákava vypracován. Havarijní plán dále určuje způsob
individuální ochrany obyvatelstva ve smyslu zákona č.
239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o
změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
• V závěru HP (havarijní plán) jsou uvedeny požadavky na
přípravu obce. Pro informaci jsou uvedeny pouze ty, které
mají určitý význam z pohledu územního plánování:
- doporučuje se zpracovat plán opatření pro případ MU
- zajistit připravenost obce na ochranu před povodněmi

• Výšková regulace zástavby (VRZ) omezuje výškovou
hladinu zástavby tak, aby nemohlo dojít ke snížení
hodnot v území.
• Základní požadavky na dělení ploch na pozemky jsou
stanoveny zejména za účelem zachování přístupnosti
oddělených pozemků a přiměřeného následného dělení a
využití ploch.

• Protipožární ochrana
• Z hlediska protipožární ochrany je nutné počítat se
zajištěním vnějších zdrojů požární vody a dostatečného
množství nadzemních požárních hydrantů podle
požadavků ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb Zásobování požární vodou. Na přístupových
komunikacích je nutno zajistit dostatečné šířkové
parametry a průjezdnost pro požární vozidla v souladu s
požadavky dle ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb Nevýrobní objekty a ČSN 73 0804 Požární bezpečnost
staveb - Výrobní objekty. Mnohé místní komunikace
zejména ve starší zástavbě nedosahují požadovaných
parametrů.

• V ÚP jsou zapracovány požadavky na ochranu veřejných
zájmů z hlediska respektování limitů využití území, které
jsou souhrnně uvedeny v grafické části odůvodnění ÚP
dle ÚAP ORP Blovice (2008/2010), doplňujících
průzkumů a rozborů v rozsahu ÚAP (2009) a
schváleného zadání územního plánu.
• Plochy změn v území respektive plochy zastavitelné,
plochy přestavby a plochy změn v krajině, které jsou
zároveň veřejně prospěšnou stavbou nebo veřejně
prospěšným opatřením jsou v textové části územního
plánu určeny jmenovitě v grafické a textové části ÚP.

• Ochrana před povodněmi
• Hlavní vodní tok Úslava v rozsahu předmětného území
má vyhlášeno záplavové území pro Q100 od ř. km. 5,3 do
ř. km. 65,79, které bylo vyhlášeno ke dni 14. 12. 1984
ONV Plzeň- jih, OZVLH pod č. j. 2075/84.
• V průběhu zpracování ÚP bylo připravováno k vyhlášení
nové záplavové území na řece Úslava, které bylo při
návrhu urbanistické koncepce, koncepce veřejné
infrastruktury a koncepce uspořádání krajiny zohledněno.
Upravená hranice záplavového území může oproti
současně platné hranici zasáhnout větší část souvisle
zastavěného území. Proto jsou v ÚP navržena
protipovodňová opatření spočívající především v uvolnění
a nezastavování plochy údolní nivy dotčené povodní pro
průchod povodňové vlny a případný rozliv povodně. Pro
ochranu souvislé zástavby a vybrané lokality je navržena
plocha pro realizaci technických protipovodňových
opatření a na plochách, které není možné účinně
ochránit, jsou stanoveny omezující podmínky pro stavby.

- Zvláštní zájmy
• Koncepce budoucího rozvoje obce Žákava v územním
plánu respektuje požadavky CO a obrany státu
vyplývající z vyhlášky MV ČR č. 380/2002 Sb. ve znění
pozdějších předpisů a požadavky z hlediska protipožární
ochrany vyplývající z vyhlášky č. 23/2008 Sb. o
technických podmínkách požární ochrany staveb ve
znění pozdějších předpisů.
• Podklady, které byly pro řešení v oblasti zvláštních zájmů
v řešeném území zapracovány nebo zohledněny jsou:
- Havarijní plán Plzeňského kraje
- Povodňový plán Plzeňského kraje
- Ostatní předpisy a normativy dle platné legislativy týkající
se CO (např. Sebeochrana obyvatelstva ukrytím,
Metodická pomůcka pro orgány státní správy, územní
samosprávy, právnické osoby a podnikající fyzické osoby,
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• Vodní tok Bradava chráněný zároveň jako EVL (evropsky
významná lokalita systému NATURA 2000) v rozsahu
předmětného území má vyhlášeno záplavové území
včetně aktivní zóny, které bylo vyhlášeno ke dni 12. 6.
2009 KÚPK, OŽP pod č. j. ŽP/68/08.
• V ÚP jsou navržena protipovodňová opatření z důvodu
ochrany zastavěného území zejména historického
osídlení a malé části zastavitelných a přestavbových
ploch zasahujících do aktivní zóny záplavového území,
které spočívá především v uvolnění a nezastavování
plochy údolní nivy dotčené povodní pro průchod
povodňové vlny a případný rozliv povodně. Pro ochranu
souvislé zástavby a vybrané lokality je navržena plocha
pro realizaci technických protipovodňových opatření a na
plochách, které není možné účinně ochránit, jsou
stanoveny omezující podmínky pro stavby.
• Ostatní vodní toky nemají stanoveno záplavové území.
Na těchto tocích se doporučuje uplatňovat požadavek na
dodržování přiměřeného odstupu nových staveb od
katastrální hranice toku v závislosti na místních
podmínkách.
• Kolem vodotečí a vodních nádrží musí být zajištěn
minimální volný koridor (manipulační prostor) pro přístup
k vodoteči nebo nádrži z hlediska jejich údržby a zajištění
bezodkladných prací souvisejících se zajištěním
průtočnosti koryta a v rámci jejich povodí včetně údolních
niv uplatňován požadavek na zajištění zvýšené retence
vody s tím , že jsou v ÚP určeny plochy pro revitalizaci
vybraných vodních toků (Milínovský potok) včetně
protipovodňových opatření.

• Přehled zdrojů mimořádné události z hlediska širších
vztahů

Důvod

Válečný stav

Je-li ČR napadena nebo je-li třeba plnit
mezinárodní smluvní závazky o společné
obraně proti napadení

Stav ohrožení státu

Je-li bezprostředně ohrožena
svrchovanost nebo územní celistvost
státu anebo jeho demokratické základy

Nouzový stav

V případech živelných pohrom,
ekologických nebo průmyslových havárií,
nehod nebo jiného nebezpečí, které ve
značném rozsahu ohrožují životy, zdraví
nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní
pořádek a bezpečnost

Stav nebezpečí

Jsou-li v případě živelní pohromy,
ekologické nebo průmyslové havárie,
nehody nebo jiného nebezpečí ohroženy
životy, zdraví, majetek, životní prostředí,
pokud nedosahuje intenzita ohrožení
značného rozsahu a není možné odvrátit
ohrožení běžnou činností správních
úřadů a složek IZS

Základní popis
požár

Živelní pohroma

Epidemie a nákazy
obyvatelstva
Onemocnění zvířat

sněhová kalamita,
námrazy
nedostatek pitné a
užitkové vody
klíšťová encefalitida,
antrax
nákazy zvířat - SLAK

Doprava

silniční doprava

Živelní pohroma

Rozsah ohrožení
jednotlivé osoby do
1km2
100 až 1000 více
než 1 km2
nejvýše 100 více
než 1 km2
100 až 1000 více
než 1 km2
jednotlivé osoby do
1 km2
nejvýše 100 do
500 m2

Zdroj: HZS Plzeňského kraje

• V předmětném území mohou vzniknout krizové situace,
které vyplývají ze záplav (jarní tání, prudké deště, posuv
uvolněných svahů apod. rizikových území, ucpání koryt
potoků především v částech překrytých, přemostěných,
zaplavení částí obce a veřejných komunikací, zaplavení
podzemních staveb technické infrastruktury a jiných
podzemních objektů nebo jejich částí), z vlivu silného
větru (spadané stromy, poškozené střechy, části budov,
porušená vedení spojová a elektrická, neprůjezdnost
hlavních komunikací vlivem zavalení) a vlivem silných
případně rozsáhlých požárů s postižením více bytů a
občanů.
• V předmětné území jsou situované významné koridory
dopravní a technické infrastruktury:
- železniční trať č. 190,
- silnice I. třídy
- VVN 400 kV a VVN 110 kV
• Možnost havárií s dopadem na ekologii z velkochovů
hospodářského zvířectva může být způsobena také
umístěním velkochovu hospodářských zvířat
v zemědělské farmě

• Charakteristika možného ohrožení a krizových situací
• Základní druhy krizové situace
Název

Mimořádná událost
Lesní porost

• Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé
zvláštní povodní
• V současné době obec Žákava nemá zřízenou žádnou
stabilní ochranu území před průchodem průlomové vlny
vzniklé zvláštní povodní. Průchod průlomové vlny se
předpokládá přes koryto Úslavy nebo Bradavy. Vzniklá
situace bude řešena v souladu se zpracovaným
povodňovým plánem kraje a obce (zákon č. 254/2001
Sb., o vodách a změně některých zákonů /vodní zákon/).
• V souvislosti s povodňovým nebezpečím je nutno
uvažovat s také potenciální možností lokální záplavy
způsobené případným porušením hráze rybníku a dále
pak způsobené nahromaděním vody a splavováním při
prudkých, vydatných nebo déle trvajících deštích a při
jarním tání.
• Protipovodňová ochrana v ÚP je řešena s ohledem na
skutečnost, že tato musí být v souladu se ZÚR PK
prováděna v koncepční provázanosti celých povodí. Proto

Zdroj: HZS Plzeňského kraje
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• Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných
v území
• Obec Žákava nemá žádné speciální opatření týkající se
ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných
v území. V obci jsou zařízení, jejichž provoz se řídí
obecně platnými právními předpisy.
• Obec Žákava v územním plánu nepočítá s plochou pro
požadovanou potřebu ochrany před vlivy nebezpečných
látek skladovaných v území.
• HZS Plzeňského kraje nevyžaduje další řešení
problematiky ochrany před vlivy nebezpečných látek,
které se na řešeném území nacházejí.

se řešení ÚP soustřeďuje především na tzv. pasivní
ochranu území.
• Ochrana se proto v první řadě zaměřuje na zvýšení
přirozené retence v krajině, v druhé řadě na drobné
retenční stavby (malé vodní nádrže, poldry, zasakovací
pásy a příkopy apod.) a až, v poslední řadě na
inženýrsko-technická řešení zpevňování a ohrazování
břehů.
• Zóny havarijního plánování
• Na území obce Žákava nezasahuje zóna havarijního
plánování.
• Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události
• Obec Žákava nemá zřízené žádné stálé úkryty pro
ochranu obyvatelstva v důsledku mimořádné události a
nepočítá v územním plánu s plochou pro ukrytí
obyvatelstva v důsledku mimořádné události. Při
mimořádné události by se zřizovaly a používaly
improvizované úkryty (sklepní prostory, suterény atd.).
Opatření k ukrytí obyvatelstva jsou zpracovaná a řešená
v krizových plánech města a Plzeňského kraje.

• Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou
energií
• Obec Žákava neuvažuje se zvláštní plochou, objekty
nebo zařízením potřebným pro nouzové zásobování
vodou a elektrickou energií nad rámec opatření
vyplývajících z ÚP pro veřejnou potřebu. V případě
krizové situace se bude postupovat podle krizových
plánů, ve kterých se počítá s mobilním řešením
nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou
energií. Tato opatření se budou řešit v souladu s již
zpracovanými dokumenty.
• HZS Plzeňského kraje nepožaduje vyčlenění ploch pro
řešení nouzového zásobování obyvatelstva vodou nebo
elektrickou energií.
• Základním principem zajištění zásobování vodou při
haváriích aj. krizových situacích, které je v ÚP uplatněno
je zookruhování hlavních zásobovacích vodovodních
řadů. Vlastní obec je připojena na skupinový vodovod a
částečně na místní zdroj vody. Ostatní subjekty jsou
závislé na vlastních zdrojích vody.
• Z hlediska zdrojů nouzového zásobování vodou přichází
v úvahu následující zdroje:
- voda balená a v cisternách (max. 15 l/os . den)
- případně zachované místní zdroje vody (vodárna) a
studny veřejné i soukromé
- v případě dlouhotrvajícího přerušení dodávek vody je
možné zajistit zásobování vybraných objektů
provizorním vodovodem (suchovodem) při respektování
hygienických požadavků

• Evakuace a ubytování evakuovaného obyvatelstva
• Obec Žákava nepočítá s plochou pro potřeby evakuace
obyvatelstva a jeho ubytování. Evakuace obyvatelstva je
zpracována a řešena v krizových plánech Plzeňského
kraje. K dočasnému ubytování obyvatelstva se využívají
v prvé řadě objekty v majetku města a dále objekty a
budovy dle potřeby dalších vlastníků.
• Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární
pomoci
• Obec Žákava do budoucna nepočítá se skladovacími
plochami pro požadované potřeby skladování materiálu
civilní ochrany a humanitární pomoci. Nejbližší sklady
materiálu CO jsou na HZS kraje.
• Nové skladovací plochy, na daném území, pro skladování
materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci se pro
potřeby HZS Plzeňského kraje neplánují.
• Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo
současně zastavěná území a zastavitelná území obce
• Obec Žákava v územním plánu neuvažuje se
zastavitelnou plochou pro požadované uskladnění
nebezpečných látek.
• Vyčleňování ploch pro potřeby HZS Plzeňského kraje se
nevyžaduje.

• Zdroje užitkové vody a vody pro hasební účely jsou:
- Úslava a Bradava
- Požární a vodní nádrže uvnitř i mimo sídlo
• Pro nouzové zásobování el. energií vybraných objektů
(důležitých objektů a zařízení v případě mimořádné
události) je možno využít buď stálých (zabudovaných)
nebo mobilních náhradních zdrojů el. energie.

• Záchranné, likvidační a obnovovací práce, pro odstranění
nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých
mimořádnou události
• Obec Žákava se řídí krizovým plánem HZSPK a
spolupracuje se složkami IZS, které odstraňují škodlivé
účinky kontaminace, a v územním plánu nepočítá
s plochou pro tento požadavek.
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- Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně
prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování
obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro
které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
• V území jsou územním plánem (ÚP) vymezeny plochy a
koridory s možností vyvlastnění pro veřejně prospěšné
stavby dopravní a technické infrastruktury.
• Vymezení ploch a koridorů pro veřejně prospěšné stavby
dopravní a technické infrastruktury vychází
z následujících podkladů a skutečností:
- nadřazená územně plánovací dokumentace kraje, tj. ZÚR
PK a rozpracovaná 1. aktualizace ZÚR PK, z níž vyplývá
požadavek na zapracování a zpřesnění ploch a koridorů
pro stavby nadmístního významu (modernizace
železniční trati č. 190 z důvodu zdvojkolejnění,
rekonstrukce elektrického vedení VVN 400 kV z důvodu
zvýšení přenosové kapacity vedení)
- záměr na modernizaci železniční trati č. 190 včetně
dopravních návazností na místní komunikační síť
- řešení dopravních závad při zajištění plynulosti a
bezpečnosti silničního provozu a zklidnění vybraných
veřejných prostranství za předpokladu odvedení dopravy
ze zemědělské farmy na nadřazené komunikace mimo
souvislé obytné území
- zajištění manipulačních ploch pro realizaci vybraných
protipovodňových opatření za účelem ochrany zástavby
v záplavovém území
• V ÚP nejsou vymezeny plochy pro založení prvků ÚSES
jako veřejně prospěšné opatření, neboť povinnost
vyplývající ze ZÚR PK (2008) a 1. aktualizace ZÚR PK
(2014) je splněna odborným prověřením v ÚP tak, že
segmenty RÚSES jsou funkční a není proto nutné je nově
vymezovat pro jejich založení. Ostatní prvky, které na
úrovni místního systému ekologické stability krajiny jsou
funkční a není proto nutné je nově vymezovat pro jejich
založení.
• V ÚP nejsou vymezeny plochy pro asanaci s možností
vyvlastnění s tím, že pro vybranou plochu, která je
zapracována v ÚP je stanoven způsob přestavby
asanační s rekultivačními zásahy, což plně postačuje
zejména s ohledem na problematické prokazování
veřejného zájmu v takovém případě.

zastavitelné plochy dle ÚP z důvodu zapracování závěrů
dle rozpracované 1. aktualizace ZÚR PK.
• V území jsou vymezeny plochy a koridory územních
rezerv převážně pro:
- dopravní infrastrukturu silniční - D (přeložka silnice I/19
ve dvou variantách)
- bydlení – B(i)
- rekreační plochy zahrad - R(z)
- smíšenou výrobu - VS,
které jsou základní složkou obce pro zabezpečení rozvoje
ve výhledu zejména po roce 2030.
Stanovení kompenzačních opatření
• Vzhledem k celkové koncepci rozvoje území s prvořadou
ochranou přírody a krajiny, zejména chráněného území
EVL Bradava NATURA 2000 nejsou požadována
kompenzační opatření podle stavebního zákona.
- Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování
o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci
• V ÚP nejsou vymezeny plochy a koridory, ve kterých je
rozhodování o změnách v území podmíněno smlouvou
s vlastníky pozemků a staveb, které budou dotčeny
navrhovaným záměrem
• Územní plán (ÚP) přímo nestanoví ve vybraných
plochách a koridorech povinnost uzavřít dohodu o
parcelaci s vlastníky pozemků a staveb dotčených
navrhovaným záměrem.
• Pokud územní plán neukládá povinnost uzavření výše
uvedené dohody s vlastníky dotčených pozemků a staveb
ve jmenovitě určené ploše nebo koridoru, může
zastupitelstvo obce rozhodnout z vlastního nebo jiného
podnětu o uzavření dohody o parcelaci s vlastníky
dotčených pozemků a staveb dle konkrétních potřeb a
možností obce.
- Vymezení ploch a koridorů, ve kterých, ve kterých je
rozhodování o změnách v území podmíněno
zpracováním územní studie
• V území nejsou územním plánem (ÚP) vymezeny plochy
a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno zpracováním územní studie.
• Územní plán (ÚP) přímo nestanoví ve vybraných
plochách a koridorech povinnost pořídit územní studii
jako podmínku pro rozhodování o změnách v území.
• Pokud územní plán neukládá povinnost pořízení územní
studie ve jmenovitě určené ploše nebo koridoru, může
zastupitelstvo obce rozhodnout z vlastního nebo jiného
podnětu o pořízení územní studie dle konkrétních potřeb
a možností obce.

- Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných
prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo
• Veřejně prospěšné stavby ani veřejná prostranství, pro
které lze uplatnit předkupní právo, se v ÚP zvlášť
nevymezují.
- Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a
stanovení možného budoucího využití, včetně
podmínek pro jeho prověření
• Plochy a koridory územních rezerv jsou vymezeny pouze
v nutném rozsahu pro zabezpečení dalšího potenciálního
rozvoje obce v návaznosti na zastavěné území a
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• Z vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek
na území obce Žákava vyplynulo, že územní podmínky
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a
územní podmínky pro soudržnost obyvatel jsou dobré
• V územním plánu je proto pro udržení vyváženého stavu
všech tří pilířů v území kladen důraz na následující oblasti
koncepce urbanistické, veřejné infrastruktury a koncepce
uspořádání krajiny:
- důsledná ochrana přírody a krajiny
- zapracování RÚSES a MÚSES včetně interakčních
podpůrných prvků v krajině
- zapracování ploch vhodných pro protierozní a
protipovodňová opatření v krajině
- dopravní koncepce s částečným odklonem dopravy mimo
souvislé obytné území
- koncepce technické infrastruktury s výstavbou ČOV,
s preferencí zemního plynu jako hlavního media pro
zásobování teplem včetně umožnění využití vybraných
druhů netradičních zdrojů energie
• Rozbor udržitelného rozvoje předmětného území je
součástí ÚAP ORP Blovice. Poskytnuté údaje o území
byly doplněny, zpřesněny a zapracovány v rozsahu
nutném pro vypracování následných etap prací na novém
územním plánu obce Žákava.
• Rozbor udržitelného rozvoje území je níže doplněn údaji
vztahujícími se pouze k vlastnímu řešenému území obce
Žákava.

- Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování
o změnách v území podmíněno vydáním regulačního
plánu
• V území nejsou územním plánem (ÚP) vymezeny plochy
a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno vydáním regulačního plánu.
• Územní plán (ÚP) přímo nestanoví ve vybraných
plochách a koridorech povinnost pořízení regulačního
plánu jako podmínku pro rozhodování o změnách v
území.
• Pokud územní plán neukládá povinnost pořízení
regulačního plánu ve jmenovitě určené ploše nebo
koridoru, a proto neobsahuje zadání regulačního plánu,
může zastupitelstvo obce rozhodnout z vlastního nebo
jiného podnětu o pořízení regulačního plánu dle
konkrétních potřeb a možností obce. Zadání regulačního
plánu je v takovém případě přílohou podnětu k pořízení
regulačního plánu.
- Stanovení pořadí změn v území
• Pořadí změn v území není v ÚP stanoveno.
• Uvedení časových horizontů v územním plánu, jako jsou
například výchozí rok ÚP 2010, rok 2015 nebo návrhový
rok 2030 apod. mají pouze informativní charakter
z hlediska předpokládaného rozvoje ve vztahu ke
střednědobému až dlouhodobému vývoji v návaznosti na
celkovou urbanistickou koncepci, koncepci veřejné
infrastruktury a koncepci uspořádání krajiny.

• Souhrnné vyhodnocení rozboru TUR:
• Vztah obce a okolí z pohledu udržitelného rozvoje území
• Obec Žákava se nachází v sousedství rozvojové oblasti
Blovice. Silná vazba na blízké okolí je patrná z vyjížďky
za prací a do škol. Nepříznivý je pro obec odliv mladých a
vzdělaných lidí. Z hlediska funkční typologie území je
Žákava součástí mikroregionu Blovicka s úzkou vazbou
na Spálenopoříčsko a Šťáhlavsko. Charakteristická je pro
obec dobrá dopravní přístupnost související s jeho
polohou ve vztahu na nadřazené dopravní systémy
regionálního až nadregionálního významu.

- Vymezení architektonicky nebo urbanisticky
významných staveb, pro které může vypracovávat
architektonickou část projektové dokumentace jen
autorizovaný architekt
• V území nejsou územním plánem (ÚP) vymezeny plochy
architektonicky nebo urbanisticky významných staveb,
pro které může vypracovávat architektonickou část
projektové dokumentace jen autorizovaný architekt.
- Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení ve
vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území
• Požadavek na vyhodnocení vlivů změny územního plánu
na udržitelný rozvoj území podle § 47, odst. 3, zákona č.
183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších
předpisů v zadání ÚP Žákava nebyl uplatněn. Vliv
koncepce na životní prostředí nebo významný vliv na
evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast, byl při
projednání zadání vyloučen.
• Rozbor udržitelného rozvoje předmětného území je
součástí ÚAP ORP Blovice, které byly vydány k 31. 12.
2008 a aktualizovány k 31. 12. 2010 a naposledy k 31.
12. 2012.
• Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek
ORP Blovice se skládá ze tří pilířů:
- pro příznivé životní prostředí
- pro hospodářský rozvoj
- pro soudržnost společenství obyvatel území

• Charakteristika obce – co je hodnotou území, co je třeba
chránit a udržet (= silné stránky)
• Obec Žákava a její zázemí je především silná svým
potenciálem přírodním a krajinným, a jen částečně
stabilizovaným potenciálem ekonomickým. Obec má své
kvality jako sídlo pro bydlení.
• To je podporováno následujícími činiteli:
- dostatek vodních zdrojů povrchových i podzemních
- absence velkých znečišťovatelů životního prostředí
- obecní lesy a hospodaření v nich
- ukončené KPÚ
- postupná oprava místních komunikací
- veřejný vodovod a plynofikace
- klidné prostředí
- nízká migrace obyvatel
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• Charakteristika obce – co je potřeba zlepšovat, řešit (=
slabé stránky)
• Charakteristická je pro Žákavou velká závislost na
vybavenosti a pracovních příležitostech v okolí a
sousedních hospodářsky silnějších městech Blovice a
Plzeň.
• Potenciál obce pro cestovní ruch a turistiku není
z hlediska infrastruktury vůbec rozvinut. Funkční význam
obce pro bydlení a rekreaci ve struktuře osídlení by bylo
vhodné více posílit a zajistit větší kooperaci okolních obcí
a měst při řešení problematiky rozvojových ploch pro
nové ekonomické aktivity a využití území mikroregionu
pro turistiku a cestovní ruch. Obci chybí vhodné plochy
pro novou výstavbu RD. Nadhodnocené nároky na nové
zastavitelné plochy se dostanou do střetu se zájmy
ochrany ZPF a ostatních limitů využití území.
• Charakteristické slabé stránky jsou:
- omezené možnosti výstavby RD (OP kolem zemědělské
farmy)
- absence sociálních služeb
- není kompletní splašková kanalizace a zejména ČOV
- není MK – obchvat pro dopravu ze zemědělského areálu
- ochranná pásma povrchových vodních zdrojů
- zápach z areálu zemědělské živočišné výroby
s vymezeným hygienickým ochranným pásmem
- překročení limitů železa a manganu u spodních vod

Poznámky:
1) Označení problémů k řešení v ÚPD je v souladu s ÚAP ORP Blovice

• Problémy vyplývající z Průzkumů a rozborů a Zadání ÚP
Žákava a způsob jejich řešení v ÚP:
Označení Charakteristika a způsob řešení v ÚP
1.1

1.2

2.1

• Šance a rizika obce (= příležitosti a hrozby)
• Šancí, jejíž význam však nelze přeceňovat, je podpora
bydlení a rozvoj turistiky, cestovního ruchu a rekreace,
jak místní každodenní, tak víkendové. Je třeba využít
všech zdrojů v území jako součást nabídky rekreačního
využití, k podpoře turistiky a cykloturistiky. Přes existenci
významných limitů využití území z hlediska hygieny
prostředí, ochrany přírody, krajiny a ZPF má obec určitý
potenciál ploch pro novou výstavbu. Jedná se o oblast
pro krajinná opatření v součinnosti s realizací prvků
územního systému ekologické stability, obnovy krajiny,
asanací a rekultivací ploch.
• Hrozbami pro daný prostor jsou zejména:
- povodně
- chybějící protipovodňová opatření

3.1

3.2

• Hlavní problémové okruhy a střety v území
• Problémy vyplývající z ÚAP ORP Blovice a způsob
jejich řešení v ÚP:

3.3

Průjezd silnice III. třídy v dané trase musel být vzhledem
k limitům v území respektován s tím, že by dle ÚP mohlo dojít
k odklonu části dopravy ve směru Nezvěstice – Zdemyslice Blovice po realizaci přeložky silnice I/19.
V ÚP je vzhledem ke konkrétním technickým možnostem
navržena plocha jen pro drobnou úpravu křižovatky.
V dlouhodobém výhledu by mohlo dojít k odklonu části dopravy
ve směru Nezvěstice – Zdemyslice - Blovice v souvislosti se
změnou přepravních vztahů po realizaci přeložky silnice I/19.
Železniční přejezd na účelové komunikaci mimo
zastavěnou část obce
Modernizací železniční trati, tj. zdvojkolejněním a elektrifikací,
dojde ke zrušení všech úrovňových přejezdů na území obce.
Proto je navržen nový úsek ÚK (účelová komunikace)
s mimoúrovňovým křížením s tratí tak, aby bylo zajištěno
dopravní připojení oddělených pozemků a rekreační lokality
Štěrkovna za tratí.
Průjezd silnice III. tř. zastavěnou částí obce
Průjezd silnice III. třídy v dané trase musel být vzhledem
k současným k dopravním vztahům v území respektován.
V dlouhodobém výhledu by mohlo dojít k odklonu části dopravy
ve směru Nezvěstice – Zdemyslice - Blovice v souvislosti se
změnou přepravních vztahů po realizaci přeložky silnice I/19.
Požadavek na asanaci území s nebezpečím kontaminace
plochy
Bývalý zemědělský areál dříve tzv. Panský dvůr bude zcela
přestavěn a plocha bude využita dle návrhu ÚP s tím, že obec
připravuje studii řešení budoucí nové zástavby.
Za silnicí I. třídy byla v minulosti umístěna skládka tuhého
komunálního odpadu (TKO) tzv. lokalita „Apolena“. Neboť se již
nevyužívaná a částečně rekultivovaná skládka se středním
rizikem kontaminace území se nachází nad lokalitou EVL
Bradava NATURA 2000, je v ÚP navržena asanace a
rekultivace skládky také s ohledem na její odvodnění do
Bradavy a odvodnění pozemků nad touto lokalitou.
Nároky na plošný rozvoj bydlení v přímém kontaktu se zem.
farmou s PHO
V území musí být z hlediska hygienického respektováno
ochranné pásmo zemědělské farmy se živočišnou výrobou.
V ÚP je tato skutečnost zohledněna a jsou navrženy plochy, na
kterých se do doby změny podmínek ochranného pásma
závislé na snížení počtu a druhu hospodářských zvířat
nepředpokládá výstavba objektů bydlení, rekreace, škol,
potravinářství, zdravotnictví a tělovýchovy nebo jsou
zastavitelné podmíněně.
Severní obchvat obce silnice I/19

Pro vedení přeložky silnice I/19 v návaznosti na severní obchvat
obce Nezvěstice jsou vymezeny koridory územní rezervy ve
dvou variantách dle aktualizovaných ZÚR PK.
Střet záměru na přeložku silnice I/19 a rezerv. plochy
3.4
vod.nádrže dle ZÚR PK
Dle aktualizovaných ZÚR PK je záměr na vodní nádrž Bradava
zrušen.
Poznámky:
1) Označení problémů k řešení je v souladu s označením v doplňujících
průzkumech a rozborech pro ÚP

Označení Charakteristika a způsob řešení v ÚP
504

Křižovatka na silnicích III. tř. uvnitř zastavěné části obce

Ohrožení území záplavami
Ohrožení území Žákavé včetně navazujících zastavěných
území je v ÚP plně respektováno tím, že do údolní nivy
významného toku Úslava a Bradava nejsou situovány nevhodné
stavby, významná část údolní nivy je předurčena pro rozliv
případné povodně, v zastavěných plochách ohrožených nebo
ohrožujících průběh povodně jsou stanoveny omezující
podmínky a za účelem ochrany nejhodnotnějších částí
historické zástavby je navrženo technické protipovodňové
opatření v minimálním nutném rozsahu
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• Z hlediska hlavních problémů a potenciálních střetů
s ohledem na udržitelný rozvoj vyplývající ze
zpracované územní studie Plzeň – JV (KÚ PK dle
požadavků vyplývajících ze ZÚR PK 2008) bylo nutné
koncepci územního rozvoje obce Žákava ve vazbě na
Nezvěstice posoudit s ohledem na změnu ve vedení
přeložky silnice I/19 severním obchvatem obce
Nezvěstice ve výhledu s tím, že jsou určeny plochy
územní rezervy ve dvou variantách dle aktualizovaných
ZÚR PK. Přehodnocení rozvojových záměrů se v této
souvislosti týká zejména opuštění jižní průtahové varianty
přeložky silnice I/19 v souladu s požadavky obce Žákava i
Nezvěstice.
• Územní problém soustředěné chatové zástavby se týká
řady krajinářsky atraktivních ploch, zejména řek Úslavy a
Bradavy, při kterých je soustředěna chatová zástavba,
využívaná často pro sezónní výjimečně i trvalé bydlení.
Další rozvoj chatové zástavby je již omezen.

• V územním plánu Žákava je stanoven výhledový počet
obyvatel takto:
Etapa
do roku 2020
do roku 2030
Celkem

• Vzhledem k charakteru a uspořádání sídla, způsobu
nízkopodlažní zástavby a s ohledem na dosahované
hustoty zástavby a požadavky na zapojení okrajových
částí sídla do krajiny je uvažována průměrná plocha
pozemku na jeden byt v závislosti na způsobu využití
plochy dle RZV:
RZV (rozdílný způsob využití)
B(i)

Průměrná plocha pozemků
(m2/bj.)
1200

Plochy bydlení v rodinných
domech
B(v)
Plochy bydlení v obytných
1500
domech - venkovské
SO(v)
Plochy smíšené obytné
2000
venkovské
R
Plochy rekreace
n (2500)
R(z)
Plochy rekreace – zahrady a
n (3500)
zahrádkové osady
Poznámky:
1) V Žákavě na stabilizovaných plochách bydlení je průměrná plocha
pozemku na 1 bj. cca 1400 m2 na plochách B(i) až 1500 m2 na plochách
B(v).
2) n (…)= pro celkové bilance se vzhledem k podmíněnosti výstavby
staveb pro bydlení v plochách R, R(h) a R(z) neuvažuje.

• Z hlediska současných a budoucích trendů je možné
řešené území charakterizovat následujícím způsobem:
Obec Žákava

Nárůst počtu
obyvatel
+50
+100
+150

• Bydlení
• Odborný odhad potřeby bytů a zastavitelných ploch pro
bydlení nebo ploch umožňujících výstavbu bytů se opírá
o výše uvedené skutečnosti a je následující:
- požadavek vyplývající z demografického vývoje
(výhledově 2,4 ob./bj.) je max. cca 65 bj.
- požadavek způsobený odpadem bytů z důvodu
nevyhovujícího stavu, ohrožení povodní a využití pro jiný
účel je odhadován na cca 15 bj.
- požadavek vyplývající z polohy a postavení obce v sídelní
struktuře je odhadován na cca 20 bj.
- celkem se jedná o 100 bj.
• V návaznosti na výše uvedené hodnoty se uvažuje
následující podíl bytů:
- v rodinných domech 80 %, tj. cca 80 bj.
- v ostatních obytných a polyfunkčních obytných domech
pro kolektivní a jiné specifické druhy bydlení slučitelné
s vesnickým prostředím cca 20 bj.

• Protože v ÚP dochází k vymezení ploch přestavby ale
také nových zastavitelných ploch (ZP), bylo provedeno
následující vyhodnocení účelného využití zastavěného
území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných
ploch. Zároveň jsou vyhodnoceny plochy pro vybrané
druhy RZV (rozdílný způsob využití), které jsou významné
z hlediska urbanistické koncepce a jejich plošná výměra
je větší.
• Nároky na plochy změn v území vychází z následujících
předpokladů a zjištění:
- vývoj obce bude přímo ovlivněn vývojem celého regionu
- obec Žákava není součástí rozvojové oblasti ani
rozvojové osy
- předmětné území je charakteristické kontinuitou osídlení
se stabilizovaným a mírným nárůstem obyvatel (SLDB
2011) a do nedávné doby (SLDB 2001) mírně klesajícím
počtem obyvatel
- v rámci zastavěného území je možné uvažovat pouze
s omezenou možností zástavby proluk, zahrad,
uvolněných ploch apod., tj. ploch přestavby při
respektování limitů využití území
- územní řešení musí být dostatečně flexibilní tak, aby
postihlo možné odchylky od předpokládaného vývoje

Počet obyvatel
výchozí dle ÚP
400

Maximální
počet obyvatel
450
550

• Základním cílem je do budoucna v prvé řadě udržení
současného stavu a mírný nárůst počtu obyvatel.
• Předpokládaný výhledový počet obyvatel obce Žákava
vychází z ekologické, hospodářské respektive
ekonomické a sociální „únosnosti“ předmětného území
s cílem zajištění a zachování vyváženosti všech tří pilířů
dle RURÚ ORP Blovice ve vztahu k postavení obce ve
struktuře osídlení, vztahu k sousedním obcím a
respektování limitů využití území.

k) Vyhodnocení účelného využití
zastavěného území a vyhodnocení potřeby
vymezení zastavitelných ploch

Územní jednotka

Minimální
počet obyvatel
400
450

Předpokládaný vývoj
dle ÚP
Stabilizace a mírný
nárůst počtu obyvatel
400 + 150
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3) vážený průměr podle plošného zastoupení jednotlivých druhů nové
zástavby na plochách B(i), B(v), SO(v) dle výše uvedené tabulky je cca
1410 m2/1bj.

zásadně mimo záplavové území sloužit jako náhradní za
plochy rekreace ohrožené povodní.
• Výroba
V
Plochy výroby a skladování
VS
Plochy smíšené výrobní
• V návrhu ÚP je vymezeno celkem 5,81 ha pro výrobu a
skladování nebo smíšenou výrobu.
• Nároky na nové plochy zohledňují změnu v území dle
vydaného ÚR (územní rozhodnutí) v průběhu zpracování
ÚP a vychází rovněž z předpokladu, že budou nutné
plochy pro náhradní výstavbu z důvodů vymístění
nevhodných provozů z areálů, které mají výrazný
negativní vliv na obytné prostředí ve svém okolí, pro které
musí být zajištěna dostatečná plocha ve vhodných
lokalitách.
• Protože vzhledem k výše uvedeným hodnotám a
předpokladům by v budoucnu mohl vzniknout deficit ploch
výrobu, jsou v ÚP navrženy plochy územní rezervy o
výměře cca 2,42 ha, jejíž využití je však podmíněno
realizací jižní varianty přeložky silnice I/19.

• Důvodem pro stanovení výše uvedených průměrných
hodnot plochy pozemku na 1 byt je:
- na plochách pro individuální bydlení intenzifikovat využití
nových zastavitelných ploch oproti současnému stavu
- na plochách pro kolektivní a jiné specifické druhy bydlení
slučitelné s vesnickým prostředím zabránit přílišnému
zahuštění zástavby za účelem zajištění dostatečných
ploch sídelní zeleně pro pobyt a rekreaci obyvatel
- na plochách smíšených zajistit dostatečný počet trvale
bydlících obyvatel
• Minimální potřeba zastavitelných ploch pro bydlení je:
- cca 14,10 ha pro bydlení na plochách B(i), B(v), SO(v)
včetně kolektivního a jiných specifických druhů bydlení
slučitelných s vesnickým prostředím
- potřeba ploch celkem je cca 14,10 ha
- z toho potřeba ploch pro pokrytí neočekávaných potřeb je
vzhledem k velikosti sídla, jeho postavení ve struktuře
osídlení stanovena na cca 15 %, tj. cca 2,10 ha
• V návrhu ÚP je vymezeno celkem cca 11,10 ha nových
zastavitelných ploch pro B(i), B(v), SO(v). To je o cca 21
% méně než prokazuje výše uvedené vyhodnocení. Další
potřebné plochy lze zajistit na plochách stabilizovaných
formou dostaveb a nástaveb, jejichž využití však
v budoucnu bude podmíněno mnoha faktory např.
vlastnickými vztahy v území apod.

l) Vyhodnocení předpokládaných důsledků
navrhovaného řešení na zemědělský půdní
fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

• Zemědělská půda (ZPF)
• Na území obce Žákava je cca 600 ha zemědělské půdy.
Z toho je orné půdy cca 394 ha, tj. cca 41,60 % z celkové
plochy katastrálního území. Zbývající plochy ZPF jsou
trvalé travní porosty, sady a zahrady.
• V řešeném území je více jak 200 ha odvodněných ploch..
Většina investic byla realizována v 60. a v 1. až 2.
polovině 70. let 20. století.
• V dotčeném území je ukončena KPÚ (komplexní
pozemková úprava).

• Doprava
D
Plochy dopravní infrastruktury silniční
D(z)
Plochy dopravní infrastruktury drážní
• V ÚP jsou vymezeny zastavitelné plochy a plochy
přestavby 7,02 ha pro dopravní infrastrukturu silniční a
drážní převážně pro stavby, které vyplývají z nadřazené
ÚPD Plzeňského kraje (ZÚR PK) nebo přímo souvisí
s modernizací železniční trati. Jedná se převážně o
stavby veřejně prospěšného charakteru.

• Lesní půda (PUPFL)
• Rozhodující podíl zaujímá les hospodářský. Na území
obce jsou lesy o rozloze cca 253 ha, což je zhruba 26,7
% z plochy katastrálního území. Lesní pozemky na větší
části k. ú. jsou v majetku obce.

• Rekreace se zahradami a zahrádkovými osadami
R
Plochy rekreace
R(z)
Plochy rekreace – zahrady a zahrádkové osady
• V ÚP jsou vymezeny zastavitelné plochy a plochy
přestavby 2,02 ha pro rekreaci a rekreaci se zahradami a
zahrádkovými osadami, které vyplývají z celkové
urbanistické koncepce z důvodu zajištění dostatečné
nabídky ploch pro rekreační aktivity a aktivní odpočinek
obyvatel včetně samozásobení obyvatel zejména na
okrajích zastavěného území s návazností na okolní
rekreačně využívanou volnou krajinu. Vesměs se jedná o
plochy, které nejsou zastavitelné nebo zastavitelné
omezeně vzhledem k poslání těchto ploch a limitům
využití území. Zároveň mohou tyto plochy vymezené

• V územním plánu dochází k záboru zemědělského
půdního fondu (ZPF).
• Novými zastavitelnými plochami jsou dotčeny plochy
meliorované zemědělské půdy v minimálním rozsahu. Při
realizaci výstavby na takových plochách musí být
zajištěna funkčnost vložených investic do půdy
přiměřeným technickým opatřením po obvodu ZP
(zastavitelná plocha) také z důvodu eliminace případného
negativního vlivu odvodnění ploch na novou výstavbu.
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• V územním plánu dochází k záboru lesních pozemků
(PUPFL).
• Lesní pozemky (PUPFL) jsou dotčeny v rozsahu cca 2,61
ha celkem za účelem zajištění rozvoje ploch výroby a
skladování v přímé vazbě na zastavěné území severně
od stávající silnice I/19.
• Odůvodnění záboru PUPFL na plochách Z-701-0 a Z702-0 je součástí Tab. číslo: 2 Vyhodnocení
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení ÚP
Žákava na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL)
• V rámci ÚP jsou na vybraných plochách vzhledem
k zalesnění území ve vztahu k zastavěnému území
dotčeny zájmy z hlediska ochrany pozemků určených k
plnění funkce lesa včetně omezení výstavby v pásmu do
50 m od okraje lesa s tím, že podle ustanovení §§47 a 48
zákona č.289/1995 Sb., o lesích a o změně některých
zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů lze v
tomto pásmu umisťovat stavby pouze výjimečně po
předchozím souhlasu orgánu státní správy lesů.
• Plochy a koridory vymezené v ÚP pro veřejně prospěšné
stavby se PUPFL nedotýkají.

• Z hlediska dosavadního využití ploch nezemědělské půdy
v řešeném území, především nezastavěných a
nedostatečně využitých pozemků v zastavěném území
obce je nutné zdůraznit, že v ÚP dochází k jejich
maximálnímu využití včetně určení ploch vhodných pro
přestavbu v zastavěném území. Souhrnný přehled o
plochách přestavby podává tabulková část zařazená
v textu ÚP.
• Nové zastavitelné plochy dle ÚP převážně navazují přímo
na zastavěné území nebo jsou převzaty z předchozího
schváleného ÚPN-SÚ. Souhrnný přehled o zastavitelných
plochách podává tabulková část zařazená v textu ÚP.
• S ohledem na důsledky navrhovaného řešení na
uspořádání ploch ZPF, kterým by měla být co nejméně
narušena původní krajina a její funkce jsou zastavitelné
plochy navrženy převážně v přímé vazbě na zastavěné
území a mimo vymezené segmenty ÚSES.
• Výstavbou a uspořádáním ploch by nemělo dojít k
negativnímu ovlivnění hydrologických a odtokových
poměrů území, které bude v souladu s koncepcí dle ÚP
odkanalizováno oddílnou kanalizací s tím, že při
naplňování záměrů dle ÚP při přípravě a realizaci bude
kladen důraz na snížení dešťového odtoku s využitím
přirozené nebo umělé retence území ve smyslu §§ 20 a
21, Vyhlášky č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na
využívání území ve znění pozdějších předpisů.

• Základní údaje o dotčených pozemcích včetně
souhrnných údajů a bilancí podávají tabelární přehledy
dále v textu.
• Celkové plošné nároky v rámci ÚP Žákava jsou 27,53 ha.
Plošné nároky jsou v řešeném území pokryty formou
ploch přestavby v ZÚ cca 10,22 ha a vymezením nových
zastavitelných ploch cca 17,33 ha převážně mimo
zastavěné území stanovené k 30.6.2013 v ÚP.
• Z celkových plošných nároků tvoří 18,95 ha, tj. cca 69 %,
zábor ZPF. V zastavěném území je zábor ZPF 3,18 ha a
mimo zastavěné území 15,77 ha. Zbývající část plošných
nároků je uspokojena využitím nezemědělské půdy jak
v zastavěném tak nezastavěném území v rozsahu 8,58
ha.
• Z celkových plošných nároků bylo cca 9,61 ha, tj. cca
35,00 %, převzato z předchozí ÚPD převážně pro
bydlení.

• Síť stávajících zemědělských účelových komunikací není
návrhem územního plánu prakticky dotčena. Průchodnost
nezastavěného území a možnosti přístupu
k obhospodařovaným plochám jsou zachovány. Průběh
hlavních účelových komunikací, které slouží pro
zemědělskou a lesní výrobu je zachován případně
doplněn novými ÚK.
• Nezbytnost požadavku na odnětí zemědělské půdy je
způsoben zásadními požadavky na dlouhodobě
udržitelný rozvoj obce s dobrými podmínkami pro bydlení
a rekreaci s určitým podílem pracovních příležitostí. V
této souvislosti je nutné zdůraznit, že s ohledem na
kompaktní charakter sídla, terénní konfiguraci, krajinný
ráz, ochranná pásma a nároky na řešení dopravní a
technické infrastruktury se jakýkoliv plošný rozvoj
v předmětném území a to zejména v návaznosti na zadní
části vesnické zástavby na okraji údolní nivy Bradavy
dostane téměř vždy do kolize s ochranou ZPF, neboť
nejkvalitnější plochy půdního fondu jsou v přímé vazbě na
původní zástavbu.

• Vybrané plochy přestavby a zastavitelné plochy, které
jsou v návrhu ÚP řešeny zcela bez nároku na zábor
zemědělské půdy:
Označení plochy
P-201-0
P-401-0
Z-701-0 (zábor PUPFL)
Z-702-0 (zábor PUPFL)

Katastrální území
Žákava u Nezvěstic
Žákava u Nezvěstic
Žákava u Nezvěstic
Žákava u Nezvěstic

• Územní rezervy, plochy změn a opatření v krajině, u
kterých se nepředpokládá trvalý zábor půdního fondu
(vymezení segmentů MÚSES, účelové zemědělské
komunikace s využitím pro pěší a cykloturistiku,
nezastavitelné zahrady v krajině na okraji sídel apod.
nejsou předmětem posouzení z hlediska ochrany ZPF.

• Odůvodnění vybraných zastavitelných ploch:
• Zastavitelné plochy a plochy přestavby se dotýkají ZPF
převážně v tř. ochrany III. a IV. a v menší míře V., II. a I.
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• Půdní fond v tř. ochrany I. je dotčen v malém rozsahu
zejména v ploše určené pro bydlení v k.ú. Žákava u
Nezvěstic v lokalitě P-054-0 v zastavěném území a Z008-0, která navazuje na zastavěné území a byla
převzata z předchozí ÚPD.
• Půdní fond v tř. ochrany II. je dotčen ve větším rozsahu
převážně na plochách převzatých z předchozí ÚPD
města v k.ú. Žákava u Nezvěstic v lokalitě Z-008-0 (viz
výše), Z-402-0 a Z-403-0, které navazují na zastavěné
území a byly převzaty z předchozí ÚPD, Z-501-W pro
modernizaci dráhy, Z-551-W pro novou místní komunikaci
a Z-601-W pro ČOV.
• V průběhu projednávání návrhu ÚP Žákava ve SJ
(společné jednání) nabylo účinnosti ÚR (územní
rozhodnutí) č.j. 432/2013/MěÚSP-26 ze dne 2.12.2013
podle § 79 a 92 SZ (stavební zákon) Rozhodnutí o
umístění stavby silážního žlabu. Nová plocha byla
zapracovaná jako plocha pro V – Plocha výroby
skladování označená Z-703-0. Novou zastavitelnou
plochou dle ÚR je dotčen ZPF v přímé návaznosti na ZÚ
respektive stávající areál zemědělské výroby a jedná se o
ornou půdu v třídě ochrany IV. (BPEJ 5.48.11).
• Žádná z nově navrhovaných zastavitelných ploch
nepřesahuje výměru 10 ha.

krajinný ráz a kromě jiného také na erozní ohrožení s tím,
že na zastavitelných plochách bude zachován dostatek
ploch nezastavěných zeleně sídelní a zeleně ochranné a
clonící.
• Zemědělské půdy zařazené do I. třídy ochrany jsou
bonitně nejcennější půdy se v řešeném území.
• V rámci ÚP se zabírají v rozsahu 2,85 ha převážně pro
bydlení zejména na plochách převzatých z předchozí
ÚPD.
• Zemědělské půdy zařazené do II. třídy ochrany jsou
bonitně nejcennější půdy se v řešeném území.
• V rámci ÚP se zabírají v rozsahu 2,37 ha převážně pro
dopravní infrastrukturu.
• Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých
klimatických regionech s průměrnou produkční
schopností a středním stupněm ochrany, které je možno
územním plánováním využití pro výstavbu.
• V rámci ÚP se zabírá celkem 5,03. ha převážně pro
bydlení.
• Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně
podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných
klimatických regionů, s jen omezenou ochranou,
využitelné pro výstavbu.
• V rámci ÚP se zabírá celkem 6,67 ha převážně pro
bydlení a cca 1,93 ha pro výrobu a skladování respektive
(zemědělská výroba)
• Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty bonitované půdně
ekologické jednotky, které představují zejména půdy s
velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých,
velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až
kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o
zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U
těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské
využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s
výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných
území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.
• V rámci ÚP se zabírá zanedbatelná plocha 0,02 ha.

• Odůvodnění záboru ZPF pro vybrané plochy s výměrou
záboru ZPF 2 ha a více nebo se dané hodnotě blíží:
Označení Výměra Název k.ú.
Odůvodnění vybrané
plochy záboru
zastavitelné plochy
ZPF v
ploše
(ha)
P-007-0 1,99
Žákava u Nezvěstic Plocha na území zahrad
v zastavěném území
Z-008-0 2,15
Žákava u Nezvěstic Plocha navazující přímo na ZÚ
byla v celém rozsahu převzata
z předchozí ÚPD
P-501-W 1,80
Žákava u Nezvěstic Plocha určená pro modernizaci
železniční trati dle ZÚR PK
Z-703-0 1,93
Žákava u Nezvěstic ÚR (územní rozhodnutí) č.j.
432/2013/MěÚSP-26 ze dne
2.12.2013 podle § 79 a 92 SZ

• Ložiska, CHLÚ a DP
• V řešeném území se nenachází žádná využitelná ložiska
nerostných surovin, CHLÚ ani DP. S těžbou nerostů se
v ÚP do budoucna neuvažuje.
• Z důvodu jednoznačnosti a přehlednosti dokumentace ÚP
jsou v odůvodnění doloženy následující tabelární
přehledy:
- Tab. číslo: 1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků
navrhovaného řešení ÚP Žákava na zemědělský půdní
fond (ZPF)
- Tab. číslo: 2 Vyhodnocení předpokládaných důsledků
navrhovaného řešení ÚP Žákava na pozemky určené
k plnění funkcí lesa (PUPFL)

• V ÚP se navrhují nové liniové dopravní stavby
nadmístního významu v nových koridorech, které mohou
mít vliv na krajinný reliéf a odvodnění území.
• Nové koridory liniových staveb nadmístního významu
(přeložka silnice I/19 a koridor pro modernizaci železniční
tratě č. 190) jsou zapracovány ve smyslu ZÚR PK a
zpřesněny na podkladě podrobnější projektové respektive
přípravné dokumentace, která byla v době zpracování ÚP
k dispozici.
• Návrh členění území z hlediska rozdílného způsobu
využití byl proveden na základě celkové urbanistické
koncepce, koncepce veřejné infrastruktury a koncepce
uspořádání krajiny v souladu s požadavky vyplývajícími
ze zadání a s ohledem na potřeby rozvoje obce v příštích
cca 10-ti až 20-ti letech, dlouhodobě až 30-ti letech, na

42
OBEC ŽÁKAVA

ŽÁKAVA
II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

TAB. ČÍSLO: 1
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení ÚP Žákava na zemědělský půdní fond (ZPF)
Katastrální území: Žákava u Nezvěstic
Název obce: Žákava
Označení
Způsob využití plochy
Celkový
Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (m2)
Zábor ZPF podle tříd ochrany (m2)
plochy
zábor ZPF
(lokalita)
(m2)
orná půda chmelnice vinice
zahrady ovocné trvalé
I.
II.
III.
IV.
sady
travní
porosty
P-001-0
Plochy bydlení v rodinných
3627
0
3627
0
0
0
0
domech
Z-002-0
Plochy bydlení v rodinných
2128
2128
0
0
0
0
0
domech
736
0
736
0
0
0
0
Z-003-0
Plochy bydlení v rodinných
5282
5282
0
0
0
0
0
domech
Z-004-0
Plochy bydlení v rodinných
6099
6099
0
0
0
0
6099
domech
2120
2120
0
0
0
0
0
494
0
494
0
0
0
0
Z-005-0
Plochy bydlení v rodinných
4653
4653
0
0
0
0
0
domech
P-007-0
Plochy bydlení v obytných
2482
2482
0
0
0
0
2482
domech-venkovské
17369
0
17369
0
0
0
17369
Z-008-0
Plochy bydlení v rodinných
4244
4244
0
0
4244
0
0
domech
1093
1093
0
0
0
1093
0
11380
0
0
11380
11380
0
0
4169
0
0
4169
0
4169
0
62
0
62
0
62
0
0
Z-009-0
Plochy bydlení v rodinných
1450
1450
0
0
0
0
0
domech
Z-010-0
Plochy bydlení v obytných
0
0
1296
0
1296
0
domech-venkovské
1296
1074
0
0
1074
0
0
1074
P-011-0
Plochy bydlení v rodinných
1537
1537
0
0
0
0
0
domech
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Investice
do půdy
(m2)
V.

3627
2128
736
5282
0
2120
494
4653
0
0
0
0
0
0
0
1450
0
0
1537

2370
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Z-012-0

Plochy bydlení v rodinných
domech
Z-013-0
Plochy bydlení v rodinných
domech
Z-014-0
Plochy bydlení v rodinných
domech
P-054-0
Plochy bydlení v obytných
domech-venkovské
Plochy bydlení celkem
Z-101-0
Plochy rekreace
Z-151-0
Plochy rekreace-zahrady a
zahrádkové osady
Plochy rekreace celkem
Z-301-0
Plochy veřejných prostranství
Z-302-0
Plochy veřejných prostranství
Z-351-0
Plochy veřejných prostranstvíveřejná zeleň
Plochy veřejných prostranství celkem
Z-402-0
Plochy smíšené obytnévesnické

Z-403-0

Plochy smíšené obytnévesnické

Plochy smíšené obytné celkem
P-501-W
Plochy dopravní infrastruktury
drážní

Z-551-W

Plochy dopravní infrastruktury
silniční

566

0

0

566

566

0

0

0

844

0

0

844

844

0

0

0

4647

4647

0

0

0

0

0

4647

4689

0

4689

0

4689

0

0

0

82041
13484
5956

35735

0

0

26977
0
5956

0

19329
13484
0

21785
0
0

6558

27024
13484
0

26674
0
5956

0

0

19440
2822
1328
3489

0
2822
0
3489

0

0

5956

0

13484
0
1328
0

0

0

13484
0
1328
0

5956
2822
0
3489

0

0

7639
379

6311
379

0

0

0

0

1328

0
379

0
0

1328

6311
0

0

0

4118
6954
1335

4118
6954
1335

0
0
0

4118
0
1335

3628
16414
3428

3628
16414
3428

0
0

0
0
0

0
5453
3428

0
0

3628
10582
0

0
0

0
3251

5481
38
2
2914
2514
3011
185
431
1868

5481
38
2
0
0
0
0
0
1868

0
0
0
0
0
0
0
431
0

0
0
0
2914
2514
3011
185
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1868

0
0
0
2914
0
0
0
0
0

5481
0
0
0
2514
0
0
431
0

0
38
0
0
0
3011
0
0
0

0
0
2
0
0
0
185
0
0

2276

2276

0

0

0

2276

0

0

0

0

0

0
0
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Z-552-W

Plochy dopravní infrastruktury
silniční

Plochy dopravní infrastruktury celkem
Z-601-W
Plochy technické
infrastruktury
Z-682-W

Plochy technické
infrastruktury
Plochy technické infrastruktury celkem
Z-751-0
Smíšené plochy výroby
Smíšené plochy výroby celkem
Zábor ZPF (m2)
Zábor ZPF (ha)

1896
2515
28
287
884

1896
0
0
0
884

796
28554
59

796
16669
59

2252
137

2252
0

2448
12266
12266
168802
16,88

2311
12266
12266
89706
8,97

0
0
0
287
0

0

0
718

0

0

0
2515
28
0
0

0
2515
0
287
884

0
0
28
0
0

0
0
0
0
0

1896
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
11167
0

0
5554
59

796
9442
0

0
8426

0
4945

0
185

0

0
137

0
137

2252
0
0
12266
12266
66734
6,67

0

0

0
185
0,02

0
0
0

0

0

0

0

137

196

2252

0

0
0
0

0
0
0

0
33651
3,37

0
0
0

0
45445
4,54

0
27914
2,79

0
23705
2,37

0
50262
5,03

V průběhu projednávání návrhu ÚP Žákava ve SJ (společné jednání) nabylo účinnosti ÚR (územní rozhodnutí) č.j. 432/2013/MěÚSP-26 ze dne 2.12.2013 podle § 79 a 92 SZ (stavební zákon)
Rozhodnutí o umístění stavby silážního žlabu. Nová plocha byla zapracovaná jako plocha pro V – Plocha výroby skladování označená Z-703-0
Označení
Způsob využití plochy
Celkový
Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (m2)
Zábor ZPF podle tříd ochrany (m2)
Investice
plochy
zábor ZPF
do půdy
(lokalita)
(m2)
(m2)
orná půda chmelnice vinice
zahrady ovocné trvalé
I.
II.
III.
IV.
V.
sady
travní
porosty
Z-703-0
Plochy výroby a skladování
19317
19317
0
0
0
0
0
0
0
0
19317
0
0
Zábor ZPF celkem (m2)
188119
109023
0
0
33651
0
45445
27914
23705
50262
86051
185
0
Zábor ZPF celkem (ha)
18,81
10,90
0
0
3,37
0
4,54
2,79
2,37
5,03
8,61
0,02
0
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TAB. ČÍSLO: 2
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení ÚP Žákava na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL)
Katastrální území: Žákava u Nezvěstic
Název obce: Žákava
Označení
Způsob využití plochy
Celkový
Lesní vegetační
Přírodní lesní Lesní typ
K.ú.
plochy
zábor PUPFL stupeň
oblast
(lokalita)
(m2)
Z-701-0
Plochy výroby a skladování 16243
3 – dubovo- bukový 63I1
Žákava u
zpč.
Nezvěstic
pahorkatina

Z-702-0

Celkem (m2)
Celkem (ha)

Plochy výroby a skladování 9864

3H1

26107
2,61
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Žákava u
Nezvěstic

Odůvodnění záboru PUPFL

Rozšíření plochy výroby a skladování je v přímé návaznosti na
zastavěné území bez možnosti jiné varianty rozvoje (OKAL CZ)
v daném místě. Jedná se o území sevřené vymezenými
rezervními koridory pro budoucí přeložku silnice I/19 dle ZÚR PK
(1. aktualizace 2014) a na okraji údolní nivy říčky Bradava, která
je zároveň EVL (evropsky významná lokalita) evropského
systému ochrany přírody a krajiny NATURA 2000 s tím, že na
území obce je na plochách SN – Plochy smíšené
nezastavitelného území umožněno zalesnění náhradních
pozemků.
Rozšíření plochy výroby a skladování v přímé návaznosti na
zastavěné území bez možnosti jiné varianty rozvoje (ALIMEX)
v daném místě pro případné náhradní umístění nevhodných
provozů z farmy Žákava. Jedná se o území sevřené vymezenými
rezervními koridory pro budoucí přeložku silnice I/19 dle ZÚR PK
(1. aktualizace 2014) a na okraji údolní nivy říčky Bradava, která
je zároveň EVL (evropsky významná lokalita) evropského
systému ochrany přírody a krajiny NATURA 2000 s tím, že na
území obce je na plochách SN – Plochy smíšené
nezastavitelného území umožněno zalesnění náhradních
pozemků.
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Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání, zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh
rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu.
m) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění
Námitky osob podle § 52 odst. 2 stavebního zákona (dotčené osoby) :
V řízení o územním plánu, během veřejného projednání, které se konalo dne 20.8.2014, ani v zákonem uvedené lhůtě 7 dnů ode
dne veřejného projednání nebyly vzneseny žádné námitky proti návrhu územního plánu Žákava dotčenými osobami , tj. vlastníky
pozemků a staveb dotčenými návrhem řešení, oprávněnými investory ani zástupci veřejnosti.
Návrh rozhodnutí o námitkách podle § 53 odst. 1 stavebního zákona:
V řízení o územním plánu, během veřejného projednání, které se konalo dne 20.8.2014, ani v zákonem uvedené lhůtě 7 dnů
ode dne veřejného projednání nebyly uplatněny žádné námitky k návrhu územního plánu Žákava. Pořizování územního plánu
Žákava probíhalo v souladu se zákonem č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v souladu se
zněním stavebního zákona a prováděcích předpisů platných v průběhu jednotlivých kroků při projednání, a byla dodržena
zákonnost pořizovacího procesu.
Odůvodnění:
Jelikož námitky v řízení o územním plánu nebyly uplatněny, není nutno o nich rozhodovat.
Oznámení o zahájení řízení o územním plánu obsahovalo řádné poučení o uplatnění námitek a připomínek včetně obsahu a
lhůty podání.

n) Vyhodnocení připomínek
Návrh vyhodnocení připomínek, které mohl uplatnit každý:
V řízení o územním plánu, během veřejného projednání, které se konalo dne 20.8.2014, ani v zákonem uvedené lhůtě 7 dnů
ode dne veřejného projednání nebyly vzneseny žádné připomínky k návrhu územního plánu Žákava.
Odůvodnění:
Připomínky v řízení o územním plánu v zákonné lhůtě nebyly vzneseny.
Připomínky firmy Alimex, a.s. a firmy KaV Starý Plzenec, a.s. (oprávněný investor) podané v souladu s § 50 odst.3 byly
posuzovány i s ohledem na záměry obce Žákava.
Oznámení o zahájení řízení o územním plánu obsahovalo řádné poučení o uplatnění námitek a připomínek včetně obsahu a
lhůty podání.
Projektant

Ing. arch. Oldřich Fára, autorizovaný architekt ČKA
číslo autorizace ČKA 00459

Pořizovatel ÚP Blovice:

Městský úřad Blovice, stavební odbor
Ing. Anna Mašková, vedoucí odboru
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PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ

HRANICE ORP
BLOVICE/PLZEŇ
HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
ŽÁKAVA

PLOCHY ÚZEMNÍ REZERVY

HRANICE URBANISTICKÝCH A KRAJINNÝCH SEKTORŮ

PLOCHY A KORIDORY, KDE ZMĚNY PROVĚŘÍ
ÚZEMNÍ STUDIE - NEVYMEZUJÍ SE

HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
K DATU 30.6.2013

PLOCHY A KORIDORY, KDE PODMÍNKY STANOVÍ
REGULAČNÍ PLÁN - NEVYMEZUJÍ SE

ZASTAVITELNÉ PLOCHY

ÚZEMNÍ PLÁN

PLOCHY PŘESTAVBY

JMENOVITĚ URČENÉ PLOCHY STABILIZOVANÉ

URBANISTICKÁ KONCEPCE

53816

VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

73816
51513

52614

51313

71512

B(i)-PLOCHY BYDLENÍ
V RODINNÝCH DOMECH

SO(v)-PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ-VENKOVSKÉ

B(v)-PLOCHY BYDLENÍ
V OBYTNÝCH DOMECH-VENKOVSKÉ

D-PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
SILNIČNÍ

R-PLOCHY REKREACE

D(z)-PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
DRÁŽNÍ

R(z)-PLOCHY REKREACE
ZAHRADY A ZAHRÁDKOVÉ OSADY

TI-PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

O-PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
...

V-PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ

O(v)-PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
VEŘEJNÁ INFRASTRUTURA

VS-PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ

O(s)-PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
PRO SPORT A REKREACI
O(h)-PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
...
HŘBITOVY
A POHŘEBIŠTĚ
VP-PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
...

53816

VP(z)-PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
SÍDELNÍ ZELEŇ

51512

55800

74712

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

52604

P-PLOCHY PŘÍRODNÍ

L-PLOCHY LESNÍ

SN-PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

L(r)-PLOCHY LESNÍ
REKREAČNÍ

52614
52614
51300

Z-PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ

PLOCHY DLE DRUHU PŘESTAVBY A PLOCHY S OMEZENÍM STAVEBNÍCH ÚPRAV

54602

PŘESTAVBA DEMOLIČNÍ
(BÝVALÝ PANSKÝ DVŮR-BROWNFIELD)

57201

PLOCHY S OMEZENÍM STAVEBNÍCH ÚPRAV STAVEB V ZÁPLAVOVÉM ÚZEMÍ
PŘI ZABEZPEČENÍ NUTNÉ ÚDRŽBY STAVEBNÍHO FONDU

PŘESTAVBA SMÍŠENÁ

57201
54712
51512
55700
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PŘESTAVBA MODERNIZAČNÍ

PLOCHY OPATŘENÍ V KRAJINĚ

56401

55900

PLOCHY PRO PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

PLOCHY PRO REVITALIZACI VODNÍCH TOKŮ

LINIOVÉ PROTIPOVODŇOVÉ OPATŘENÍ (MOBILNÍ STĚNA, HRÁZ, ZEMNÍ VAL,

PLOCHY OHROŽENÉ POVODNÍ NEBO JEJÍMI DŮSLEDKY

PLOCHY PRO PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ A ZVÝŠENÍ RETENČNÍ KAPACITY ÚZEMÍ

PLOCHA PRO ASANACI S REKULTIVAČNÍMI ZÁSAHY
(BÝVALÁ SKLÁDKA TKO)

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY-ÚSES
FUNKČNÍ

MILÍNO

51512

54612

V U NE

54612

ZVĚSTIC

STS, opravna a garáže ke zrušení

K VYMEZENÍ

FUNKČNÍ

LOKÁLNÍ BIOCENTRA
(LBC)

REGIONÁLNÍ BIOKORIDORY
(RBK)

LOKÁLNÍ BIOKORIDORY
(LBK)

VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
STAV
NÁVRH
ÚZEMNÍ REZERVY
ŽELEZNICE

56901
54200

55700
55800

54602

Rostlinná výroba a služby

55900

STAV

NÁVRH

ÚZEMNÍ REZERVY
OSTATNÍ VYBRANÉ KOMUNIKACE MÍSTNÍHO
VÝZNAMU DOPLŇKOVÉ A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

PLOCHA DRÁŽNÍCH POZEMKŮ

VYBRANÉCYKLISTICKÉ A PĚŠÍ STEZKY A TRASY
MÍSTNÍHO A NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU

SILNICE NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
(SILNICE STÁTNÍ I/19)

DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ HROMADNÉ DOPRAVY
VYBRANÉ ZASTÁVKY S DOCHÁZKOU 3 A 5 MIN.

SILNICE NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
(SILNICE KRAJSKÉ III. TŘÍDY)

VYBRANÁ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ DOPRAVY V KLIDU
P-PARKOVIŠTĚ,G-GARÁŽE

KOMUNIKACE MÍSTNÍHO VÝZNAMU HLAVNÍ
(FUNKČNÍ TŘÍDA C1 NEBO C2)

VYBRANÁ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ DOPRAVY
CSPHM-ČERPACÍ STANICE PHM

KOMUNIKACE MÍSTNÍHO VÝZNAMU VEDLEJŠÍ
(FUNKČNÍ TŘÍDA C2 NEBO C3)
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA-VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ-ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
VYBRANÉ HLAVNÍ ZÁSOBOVACÍ VODOVODNÍ ŘADY
NADMÍSTNÍHO A MÍSTNÍHO VÝZNAMU

54600
51502

K VYMEZENÍ

REGIONÁLNÍ BIOCENTRA
(RBC)

Rostlinná výroba a služby

ÚPRAVNA VODY (UV)
A OSTATNÍ OBJEKTY NA VODOVODNÍ SÍTI (V)

VODOJEM
(NEZVĚSTICE)
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA-VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ-KANALIZACE
VYBRANÉ HLAVNÍ KANALIZAČNÍ STOKY

52611

VYBRANÉ MÍSTNÍ VODNÍ ZDROJE
...
ČERPACÍ STANICE ODPADNÍCH VOD
(ČS) A RETENČNÍ NÁDRŽ (RN)
ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
(ČOV)

ÉH

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA-ENERGETIKA-ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE
NADZEMNÍ EL.VEDENÍ VVN 400 kV

ÁL

54168

O

52651

EN

54600

PO

ŘÍ
ČÍ

KANALIZAČNÍ VÝTLAK

KO

51512

PODZEMNÍ(KABELOVÉ)TRASY VYBRANÝCH
TELEKOMUNIKAČNÍCH VEDENÍ

VL

52611

55900

TRANSFORMAČNÍ STANICE 22/0,4kV

V

U

SP

NADZEMNÍ EL.VEDENÍ VVN 110 kV

RR TRASY A OBJEKTY NA KOMUNIKAČNÍCH
A SDĚLOVACÍCH SÍTÍ

EL.VEDENÍ VN 22 kV

57201
54612

57201

52614

55700

Chov hosp.zvířectva a bioplyn.st.

54612

57201

51542
HLAVNÍ ZÁSOBOVACÍ VĚTVE STL PLYNOVODU

54602

54613

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA-ENERGETIKA-ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM A TEPLEM
VTL PLYNOVOD

52651

E

EJN

ĚSTIC

VLČ T

N E ZV

52614

54712

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY,OPATŘENÍ A ASANACE
PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ I UPLATNĚNÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA
VYBRANÉ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY
DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

54811
Bradava

57201

54602

57311

54713

54612

PLOCHY A KORIDORY POUZE S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ
ASANACE
NEVYMEZUJE SE

54713

52614

VYBRANÁ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
ZALOŽENÍ PRVKŮ ÚSES
NEVYMEZUJE SE

PLOCHY A KORIDORY POUZE S MOŽNOSTÍ UPLATNĚNÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA
VYBRANÉ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
NEVYMEZUJE SE

VYBRANÁ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
ROZVOJ A OCHRANA PŘÍRODNÍHO DĚDICTVÍ
NEVYMEZUJE SE

52614

HRANICE, ÚZEMNÍ LIMITY, HODNOTY A VLASTNOSTI ÚZEMÍ

55800
54712
Ú slav
a

54613
54612

54713
54713

PAMÁTKOVÁ PÉČE
NEMOVITÁ KULTURNÍ PAMÁTKA

54702
57201

52614

54712
54613

52654

51513
54712

57201
54177

ÚAN-ÚZEMÍ ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

PAMÁTKY MÍSTNÍHO VÝZNAMU
NAVRŽENÉ K OCHRANĚ
OCHRANA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH ZDROJŮ
OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE
(BRADAVA - NEZVĚSTICE)-ORIENTAČNÍ ZÁKRES
VODNÍ TOKY A PLOCHY
STANOVENÉ ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ
(Q100)

VÝZNAMNÁ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
NAVRŽENÁ K OCHRANĚ

AKTIVNÍ ZÓNA STANOVENÉHO ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ
(BRADAVA)
OCHRANA PŘÍRODY,KRAJINY A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ
LESNÍ PLOCHY
(PUPFL) S FUNKCÍ PŘEVÁŽNĚ HOSPODÁŘSKÉHO LESA

VODNÍ TOKY A PLOCHY
...

NÁVRH OCHRANNÉHO PÁSMA I. A II.ST.VODNÍHO ZDROJE
(ŽÁKAVA)
NÁVRH NOVĚ STANOVENÉHO ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ
(ÚSLAVA)

OCHRANNÉ PÁSMO PP (EVL NATURA 2000 - BRADAVA)
(50M)
PŘÍRODNÍ PARK
(KORNATICKÝ POTOK)
INTERAKČNÍ PRVKY V KRAJINĚ
A PLOCHY S VÝZNAMNÝM BIOTOPEM (IP)

VZDÁLENOST 50M OD OKRAJE LESA

52604

CHRÁNĚNÁ OBORA
ŽÁKAVA POD VLČTEJNEM
EVL NATURA 2000
(BRADAVA)
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
OCHRANNÉ PÁSMO HŘBITOVA

54753

OCHRANNÁ PÁSMA, BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA A KORIDORY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
VYBRANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA
DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
ZVLÁŠTNÍ ZÁSAHY DO ZEMSKÉ KŮRY
NEVYMEZUJÍ SE
...

54602
54713

51553

PÁSMO HYGIENICKÉ OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉHO VELKOCHOVU

54811

VYBRANÉ KORIDORY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

ZÁBOR PŮDNÍHO FONDU

54613

SLICE
BLOVIC
E

52654

ZDEMY

SEVER

ZÁBOR PŮDNÍHO FONDU
(PLOCHY ZASTAVITELNÉ/PLOCHY PŘESTAVBY)

ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA S TŘÍDOU OCHRANY IV.

HRANICE A KÓD BPEJ ZPF
...

ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA S TŘÍDOU OCHRANY V.

INVESTICE DO PŮDY
(ODVODNĚNÍ A ZÁVLAHY)

POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA
(PUPFL)

ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA S TŘÍDOU OCHRANY I.

ROZVOJOVÉ LOKALITY POSUZOVANÉ V PŘEDCHOZÍ ÚPD
(ÚPO ŽÁKAVA VČETNĚ NÁSLEDNÉ ZMĚNY Č. 1

ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA S TŘÍDOU OCHRANY II.

AREÁLY ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY

ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA S TŘÍDOU OCHRANY III.

OBVOD KPÚ (KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA 1996)
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1) ÚZEMNÍ PLÁN BYL VYPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ PODKLADŮ A ÚDAJŮ PŘEDANÝCH OBCÍ ŽÁKAVA A NA PODKLADĚ DIGITÁLNÍ KATASTRÁLNÍ MAPY V MĚŘÍTKU 1:2000.
2) NEVYPLNĚNÉ POLOŽKY LEGENDY JSOU SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH PŘÍLOH GRAFICKÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU
3) ZÁKRES KOMUNIKACÍ A TECHNICKÝCH SÍTÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY JE INFORMATIVNÍ A VYSTIHUJE KONCEPCI DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY.SKUTE ČNÉ VEDENÍ KOMUNIKACÍ A TECHNICKÝCH SÍTÍ V RÁMCI VYMEZENÝCH PLOCH RZV(ROZDÍLNÝ ZPŮSOB VYUŽITÍ) DLE ÚP MŮŽE BÝT
ZPŘESNĚNO V NÁSLEDNÉ ÚPD, ÚPP A PD(PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE)
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II.2.C

ŽÁKAVA
II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

POUČENÍ
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může dle ust. § 173 odstavec 1 správního řádu každý nahlédnout u správního
orgánu, který opatření obecné povahy vydal. Proti opatření obecné povahy nelze dle ust. § 173 odstavec 2 správního řádu podat
opravný prostředek.
Václav Kotora
starosta

Václav Fiala
místostarosta
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