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B.1) OD⇧VODN⇥NÍ ÚP - TEXTOVÁ ÁST
1)

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

1.1) Vyhodnocení souladu s po adavky vypl vajícími z PÚR R
Pro eskou republiku je platná Politika územního rozvoje eské republiky, ve zn⌦ní Aktualizace
.1. Zvolen⌦ves se dle schválené Politiky územního rozvoje eské republiky, ve zn⌦ní Aktualizace .1.
nenachází v✓rozvojové oblasti ani rozvojové ose. P esto je území ovlivn⌦né rozvojovou dynamikou
hlavního m⌦sta Prahy, p i spolup✏sobení vedlej ích m⌦stsk⇣ch center (zejména Kladna).
Z PÚR R vypl⇣vá (vzhledem k zadání ÚP) zejména:
Ve ve ejném zájmu chránit a rozvíjet p írodní, civiliza ní a kulturní hodnoty území, v etn⌦,
urbanistického, architektonického a archeologického d⌦dictví. Zachovat ráz jedine né
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedine né kulturní krajiny, které jsou v⇣razem
identity území, jeho historie a tradice. (Konkrétní po⌃adavky jsou obsa⌃eny v kap. b) závazné
⇥ásti)
Stanovit podmínky pro hospodárné vyu⌘ívání zastav⌦ného území a zajistit ochranu
nezastav⌦ného území. Vytvá et p edpoklady p edev ím pro nové vyu⌘ívání opu t⌦n⇣ch areál✏ a
ploch (tzv. brownfields pr✏myslového, zem⌦d⌦lského,vojenského a jiného p✏vodu).
(Konkrétní po⌃adavky jsou obsa⌃eny v kap. c) závazné ⇥ásti)
Vytvá et podmínky pro preventivní ochranu území p ed potenciálními riziky a p írodními
katastrofami v území (záplavy, sesuvy p✏dy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah
p ípadn⇣ch kod. Zejména zajistit územní ochranu ploch pot ebn⇣ch pro umís ování opat ení
na ochranu p ed povodn⌦mi a pro vymezení území ur en⇣ch k rozliv✏m povodní.
(Konkrétní po⌃adavky jsou obsa⌃eny v kap. e) závazné ⇥ásti)
1.2) Vyhodnocení souladu s po adavky vypl vajícími z ÚPD vydané krajem
Nad azenou ÚPD jsou Zásady územního rozvoje St edo eského kraje. Dokumentace byla
projednána s dot en⇣mi orgány a sousedními kraji na spole ném jednání dne 9.✓12.✓2009. Ve ejné
projednání se konalo dne 2.✓5.✓2011. O vydání zásad územního rozvoje rozhodlo Zastupitelstvo kraje dne
19.✓12.✓2011 (usnesení . 4-20/2011/ZK). Dokumentace nabyla ú innost 23. 2. 2012. ZÚR nahrazují d íve
platnou krajskou územn⌦ plánovací dokumentaci - územní plány velk⇣ch územních celk✏ (ÚP VÚC).
⇤e ené území se dle ZÚR nachází mimo rozvojové oblasti a osy republikové i krajské úrovn⌦.
Nenachází se ani ve specifické oblasti krajské úrovn⌦.
Návrh územního plánu respektuje tyto stávající limity ze ZÚR:
Plynovod VVTL a VTL regula ní stanice VTL, ⌘elezni ní celostátní tra , chrán⌦né
lo⌘iskové území, dv⌦ poddolovaná území a záplavové území Knovízského potoka.
Obec se nachází v✓oblasti zv⇣ eného v⇣znamu pro zem⌦d⌦lství s✓velmi nízk⇣m
procentem zalesn⌦ní v krajin⌦ polní O01.
Územním plánem jsou po⌘adavky vypl⇣vající z této dokumentace respektovány.
1.3) Vyhodnocení souladu s po adavky vypl vajícími z ÚAP ORP Slan
Limity dané aktualizovan⇣mi územn⌦ analytick⇣mi podklady jsou v✓územním plánu Zvolen⌦ves
respektovány.
Vzhledem ke své poloze ve slánském regionu má Zvolen⌦ves dobrou dopravní dostupnost a
úzkou vazbu ke Slanému. V⇣hodou pro obec je malá vzdálenost do hl. m. Prahy, skrze blízkou polohu
silnice I/7 (respektive po roz í ení na ty i pruhy – silnice R7). Díky této poloze a postupnému útlumu
zem⌦d⌦lské v⇣roby a transformaci jejích areál✏ vznikají mo⌘nosti pro kvalitní rozvoj, p edev ím v✓oblasti
bydlení a✓tím získávání nov⇣ch obyvatel. Na Slánsku dochází k✓postupnému procesu obnovy sídel a
zvy ování objemu nové v⇣stavby. Sou ástí rozvoje hodnotného bydlení je i✓vytvá ení pracovních
p íle⌘itostí, dostate né nabídky vzd⌦lání, kvalitního ⌘ivotního prost edí, kulturního a sportovního zázemí i
dostate n⌦ vysoké úrovn⌦ ob anské vybavenosti a slu⌘eb.
Územní plán Zvolen⌦ves vytvá í p edpoklady pro v⇣stavbu a udr⌘iteln⇣ rozvoj území, spo ívající
ve vyvá⌘eném vztahu podmínek pro p íznivé ⌘ivotní prost edí, pro hospodá sk⇣ rozvoj a pro soudr⌘nost
obyvatel území. P i e ení územního plánu byly zohledn⌦ny jak ve ejné, tak i soukromé zájmy na rozvoji
území. ÚP chrání a rozvíjí p írodní, kulturní a civiliza ní hodnoty území, v etn⌦ urbanistick⇣ch a
architektonick⇣ch. Zastavitelné plochy byly vymezeny s✓ohledem na potenciál rozvoje území. Návrh ÚP
vychází z p✏vodní urbanistické koncepce dané územním plánem a rozvoj pro v⇣stavbu mimo zastav⌦né
území dr⌘í tém⌦ na té⌘e úrovni a to p evá⌘n⌦ do ne-nivních, okrajov⇣ch poloh sídla. Územní plán nov⌦
vymezuje plochy p estavby v zastav⌦ném území a v dnes podvyu⌘it⇣ch územích otevírá nové mo⌘nosti
rozvoje pro podnikání a bydlení. V⇣razn⇣m kompozi ním zám⌦rem v sídle je revitalizace údolní nivy
Knovízského potoka, které je v územním plánu vymezeno plochami pro rozvoj sídelní zelen⌦ a pro
rekultivaci nevyu⌘ívaného území b⇣val⇣ch odkalovacích nádr⌘í cukrovaru a nejbli⌘ ího okolí. Územní plán
v sou innosti s Plánem spole n⇣ch za ízení zpracovaného v✓rámci Komplexních pozemkov⇣ch úprav
Zvolen⌦ves navrhuje krajiná ská opat ení zvy ující mj. p írodní potenciál území.
2)

Vyhodnocení spln ní zadávací dokumentace
Lze konstatovat, ⌘e po⌘adavky vypl⇣vající ze zadání ÚP Zvolen⌦ves byly dle v⇣znamu spln⌦ny,
e eny i respektovány. V zadání územního plánu obce Zvolen⌦ves nebyly stanoveny situace, které by
vy⌘adovaly rozhodnutí o v⇣b⌦ru jedné varianty nebo alternativy e ení. íslování - rep. ozna ení lokalit
rozvoje bylo upraveno (Z - plochy zastavitelné, P - plochy p estavbové).
Návrh územního plánu byl v rozpracovanosti se zástupci obce Zvolen⌦ves a za ú asti
po izovatele ÚP pr✏b⌦⌘n⌦ n⌦kolikrát konzultován.
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3)

Komplexní zd vodn ní p⌦ijatého ⌦e↵ení

3.1) Základní údaje o ⌦e↵eném území
(viz. v⇣kres ir í vztahy)
Obec Zvolen⌦ves se nachází cca 7 km v⇣chodn⌦ od m⌦sta Slan⇣ (okres Kladno, St edo esk⇣
kraj). Postupn⌦ se rozvíjela v údolí Knovízského potoka od jihu na sever, a dále kolem potoku.
Nejv⇣znamn⌦j ím rozvojov⇣m faktorem je nepochybn⌦ geografická poloha v ir ím systému osídlení.
Podstatná je malá vzdálenost od hlavního m⌦sta. Obec se nachází v ir ím metropolitním regionu Prahy,
jako⌘to nejd✏le⌘it⌦j ího národního centra a zárove↵ centra s nejvy í dynamikou rozvoje. Druh⇣m
pozitivním faktorem je pak poloha v blízkosti rychlostní komunikace I/7 (Praha - Slan⇣ - Chomutov).
V sou asné dob⌦ p eva⌘uje v obci funkce obytná v etn⌦ nezbytné ob anské vybavenosti
odpovídající velikosti a v⇣znamu sídla, av ak ani v⇣znam v⇣roby není zanedbateln⇣. Postupn⌦ do lo k
útlumu zem⌦d⌦lské v⇣roby (cukrovar, areály ⌘ivo i né v⇣roby) a dochází k transformaci t⌦chto areál✏.
Obec spáduje zejména k m⌦stu Slan⇣.
V⌦t í ást e eného území se nachází na evidovan⇣ch poddolovan⇣ch územích.
Velkoplo né a intenzivní zem⌦d⌦lské hospoda ení na orné p✏d⌦ se v⇣znamn⇣m zp✏sobem
podílí na utvá ení zdej í slánské oblasti, v krajin⌦ se projevuje i rybá ské hospoda ení. V k.ú. Zvolen⌦ves
jsou dokon eny komplexní pozemkové úpravy.
Úhrnné hodnoty druh✏ pozemk✏ dle katastrálního území
Katastrální území:
Zvolen⌦ves
(údaje v ha)
zem⌦d⌦lská p✏da:
380,2451
lesy:
7,2419
vodní plocha:
6,5170
zastav⌦ná plocha:
16,0188
ostatní plocha:
49,5146
celkem:
459,5374

Zdroj:

budovy s íslem popisn⇣m:
277
budovy s íslem eviden ním:
7
budovy bez ísla:
80
rozestav⌦ná budova:
4
Katastrální ú ad St edo eského kraje, pracovi t⌦ Slan⇣ - údaje k 13.5.2011.
Sousední územní obvody:
⇤e ené území sousedí s obcemi (v echny St edo esk⇣ kraj, okres Kladno):
obec
katastrální území
⌥i⌘ice
⌥i⌘ice
Osluchov
Kamenn⇣ Most
Kamenn⇣ Most
Slatina
Slatina u Velvar
T ebusice
T ebusice
⌥elenice
⌥elenice
Podle ín
Podle ín
P íslu nost k vybran⇣m ú ad✏m státní správy:
Pov⌦ en⇣ obecní ú ad:
Slan⇣
Obec s roz í enou p✏sobností:
Slan⇣
Stavební ú ad:
Slan⇣
Finan ní ú ad:
Slan⇣
Matrika:
Slan⇣

Ú ast ve sdru⌘ení obcí:
Obec je ú astníkem mikroregionu Svatoji sk⇣ potok.
B⇣val⇣ vojensk⇣ areál v Podle ín⌦ u Slaného je v majetku Dobrovolného svazku obcí (DSO)
Terra Prosperita. leny DSO jsou obce ⌥i⌘ice, Zvolen⌦ves, Knovíz a m⌦sto Slan⇣.
3.2) Obyvatelstvo, stavební a bytov fond
V⇣vojovou adu po tu obyvatel lze rozd⌦lit do n⌦kolika základních etap. V období 1869 - 1921
je situace pom⌦rn⌦ stabilizovaná. V období mezivále ném populace ve Zvolen⌦vsi roste s mezníkem v
období konce II. sv⌦tové války. V povále ném období bylo nejv⌦t ího po tu obyvatel dosa⌘eno kolem roku
1961. T etí etapa vymezená obdobím 1961 - 1991 se vyzna uje v⇣razn⇣m poklesem po tu obyvatel, od
1991 -2001 je popula ní k ivka bez v⇣kyv✏ resp. velice mírn⌦ klesající (821>797). B⌦hem posledních
deseti let je v ak mo⌘no vysledovat ji⌘ v⇣razn⌦j í nár✏st (797 < 867) na úrove↵ stavu konce osmdesát⇣ch
let.
V⇣voj po tu obyvatelstva v letech 1869 - 2011
1869
1981
978
983

1880
1991
1226
821

1890
2001
1238
797

1900
2011
1203
867

1910

1921

1930

1950

1961

1970

1199

1248

1272

110

1095

1072
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Po et bydlících obyvatel k 30.5.2011
mu⌘i
⌘eny

..............................

867
434
433

V sou asnosti (zá í 2012) je v obci evidováno 875 trvale hlá en⇣ch obyvatel. Do budoucna je
mo⌘no vzhledem ke zm⌦nám migra ního salda v ir ím území o ekávat i dal í mírn⇣ nár✏st po tu
obyvatelstva v obci.
Návrhová velikost sídla:
Sou asn⇣ po et obyvatel:
po et obyvatel v zastaviteln⇣ch plochách
a doposud nezastav⌦n⇣ch stavebních
pozemcích (odhad nár✏st cca 60 byt✏):
návrhová velikost:

875
180
1055 obyvatel

Stavební a bytov⇣ fond:
V obci byly provedeny pr✏zkumy zachycující aktuální stav objekt✏, co se t⇣ e jejich funk ního
vyu⌘ití, technického stavu a památkové ochrany. Tyto pr✏zkumy byly vyu⌘ity zejména pro stanovení
zastav⌦ného území obce a dále pak jako podklad pro ur ení p eva⌘ujícího funk ního vyu⌘ití území a
ploch. Obecn⌦ lze konstatovat, ⌘e technick⇣ stav objekt✏ obytné zástavby, ob anské vybavenosti je
p evá⌘n⌦ dobr⇣, objekty v⇣roby jsou áste n⌦ po modernizaci a p estavb⌦, áste n⌦ v ak bez vyu⌘ití a
chátrají (objekty ⌘ivo i né v⇣roby). Obytná zástavba u rodinného bydlení je p evá⌘n⌦ 1-2 podla⌘ní (NP).
V⇣voj po tu dom✏ (obydlen⇣ch) v letech 1869 - 1991(v letech 1961/1991 trvale obydlen⇣ch):
1869
1981
96
239

1880
1991
107
255

1890

1900

1910

1921

1930

1950

1961

1970

121

130

134

151

225

266

256

253

Domovní a bytov⇣ fond k roku 2011
P edb⌦⌘né v⇣sledky s ítání obyvatel, dom✏ a byt✏ za rok 2011:
227 trvale obydlen⇣ch dom✏ (nár✏st za posledních 10 let o 13 dom✏)
290 trvale obydlen⇣ch byt✏ (pokles za posledních 10 let o 3 byty).
3.3) Ekonomická základna
Rozd⌦lení ekonomicky inného obyvatelstva
Nejv⌦t í ást pracujících je zam⌦stnána v pr✏myslu (143 osob). Dále je zastoupena
zam⌦stnanost v zem⌦d⌦lství, lesnictví a rybolovu (23 osob), stavebnictví (25 osob), obchodu a opravách
motorov⇣ch vozidel (40 osob), doprav⌦ po t⌦ a telekomunikacích (37 osob), ve ejné správ⌦ a ve kolství,
zdravotnictví a sociálních slu⌘bách (29 osob). V⌦t ina ekonomicky aktivních obyvatel je zam⌦stnána v
okolních m⌦stech (zejména Slan⇣), v samotné obci je zam⌦stnáno cca 87 osob (denn⌦ vyjí⌘dí mimo obec
213 ekonomicky aktivních obyvatel).
2011):

Ekonomická aktivita obyvatelstva (P edb⌦⌘né v⇣sledky s ítání obyvatel, dom✏ a byt✏ za rok

Z 844 obyvatel bylo 433 obyvatel ekonomicky aktivních (nár✏st za posledních 10 let o 18
obyvatel), z toho 384 zam⌦stnan⇣ch (nár✏st za posledních 10 let o 13 obyvatel).
Charakteristika za ízení v⇣roby a v⇣robních slu⌘eb
Stávající v⇣robní a skladovací objekty a za ízení:
B⇣val⇣ cukrovar:
VUC Services spol. s.r.o. –✓provozovna ✓Zvolen⌦ves 86 - provozuje svoji innost ve Zvolen⌦vsi
v✓areálu b⇣valého✓cukrovaru od roku 2001 a zab⇣vá se t⌦mito innostmi:
-✓✓✓✓✓✓✓
V⇣roba tekutého cukru a invertního cukru✓www.vuc.cz
-✓✓✓✓✓✓
P⌦stitelská pálenice a Ovocn⇣ Lihovar Bonfier. V⇣roba ovocn⇣ch destilát✏ a
zpracování ovoce od p⌦stitel✏✓www.bonfier.cz
-✓✓✓✓✓✓✓
V⇣roba ekologick⇣ch mul ovacích roho⌘í EkoCover.✓www.ekocover.cz
Zam⌦stnanc✏ má firma 23.
Areál je za azen z hlediska funk ního vyu⌘ití (VL) plochy v⇣roby a skladování - lehk⇣ pr✏mysl.✓✓
Lokalita U k✏len:
Firma K⇤Í⌥ RECYCLING, s.r.o. - provozovna Zvolen⌦ves .7. Firma se zab⇣vá úpravou a t íd⌦ním
kovového odpadu (kovo rot), je zám⌦r o rozvoj podnikatelské innosti sb⌦ru a v⇣kupu odpad✏
a to i nebezpe n⇣ch (nap . Pb akumulátory, Pb z✏statky). Tyto by byly do asn⌦ uskladn⌦ny v
hale a dále odvá⌘eny ke firmám ke zpracování. Firma má 9 zam⌦stnanc✏.✓✓✓✓✓
par. . 337 (BIOS hala) a okolí vlastní Chrom áková Milada Ing., Blanická 1060/32, Praha,
Vinohrady, 120 00, hala se ✓z ejm⌦ vyu⌘ívá jako sklad.
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-

par. . st. 292 vlastní Sládek Josef, Pomo anská 486/7, Praha, Troja, 181 00. Nemovitost p. 129
na tomto pozemku slou⌘ila jako 2 bj. pro blízkou porodnu prasat. Sou asn⇣ vlastník má zám⌦r
zm⌦nu u⌘ívání nemovitosti a p ilehlé plochy na skladové prostory (dle informace z roku 2010).
par. . 360 a ostatní par. . v✓lokalit⌦ U k✏len, celou pravou ást vlastní ELINENERGO s.r.o.
Jen tejnova 2443, Hostivice, 253 01. Spole nost provedla demolici budov, (b⇣val⇣ch
prase ník✏) a vybudovala v✓tomto prostoru elektrovoltaickou (slune ní) elektrárnu.
Areál je za azen z hlediska funk ního vyu⌘ití (VL) plochy v⇣roby a skladování - lehk⇣ pr✏mysl.✓
Územním plánem je v souladu se zadáním navr⌘ena plocha Z10 pro umíst⌦ní odstavn⇣ch a
parkovacích stání pro tento hospodá sk⇣ areál. Zám⌦r na této plo e Z10 je p edm⌦tem
posuzování podle § 4 odst. 1 písm. c) nebo d) zákona 100/2001 Sb. P ed zahájením ízení
podle SZ je nutné za⌘ádat KÚSK o vyjád ení, zda zám⌦r vy⌘aduje zji ovací ízení podle cit.
zákona.

Areál ZOD ⌥i⌘ice:
provozovna a dílny ve Zvolen⌦vsi. Provozovna má 12 zam⌦stnanc✏.
- Technické údr⌘by osobních a nákladních automobil✏.
- Opravy zem⌦d⌦lsk⇣ch stroj✏.
- Opravy AVIA + nákladní auta.
- Prodej ve ker⇣ch náhradních díl✏ – AVIA, ZETOR, LIAZ, TATRA.
- Prodej nafty a olej✏.
- Prodej klínov⇣ch emen✏.
- M⌦ ení emise na diesel motory.
Areál je za azen z hlediska funk ního vyu⌘ití -(VD) plochy v⇣roby a skladování - drobná a
emeslná v⇣roba.
Zem⌦d⌦lské areály a budovy:
-✓✓✓✓✓✓✓✓✓
B⇣val⇣ zem⌦d⌦lsk⇣ areál (kravín, porodna a v⇣krmna prasat, silá⌘ní ⌘lab, stodola, nemovitost aj.)
je v✓sou asné dob⌦ bez vyu⌘ití.
Návrhem ÚP Zvolen⌦ves je vymezena plocha p estavby P4, do které spadá ást areálu v rámci
e eného území (návrh na funk ní vyu⌘ití plochy smí ené obytné - venkovské (SV)). Zám⌦r je
p ípustn⇣ za podmínky sou asné zm⌦ny funk ního vyu⌘ívání zbylé ásti areálu v sousedním
katastrálním území.
-✓✓✓✓✓✓✓✓✓
zem. objekt na par. . 289 (b⇣valá v⇣krmna prasat) je v✓sou asné dob⌦ bez vyu⌘ití.
Návrhem ÚP Zvolen⌦ves je vymezena plocha p estavby P1, do které spadá nevyu⌘ívan⇣ stájov⇣
objekt v kontaktu s obytnou ástí sídla (návrh na funk ní vyu⌘ití plochy smí ené obytné venkovské (SV)).
Územní plán dále p ipravil územní podmínky tak, aby i v plochách zejména se smí enouvenkovskou funkcí bylo umo⌘n⌦no rozvíjet slu⌘by, drobnou v⇣robu a emesla a dal í podnikatelskou
innost související s hospoda ením apod. Územní plán nov⌦ vymezuje plochy p estavby v zastav⌦ném
území a v dnes podvyu⌘it⇣ch územích otevírá nové mo⌘nosti rozvoje pro podnikání a bydlení.
3.4) Dopl ující informace a zd vodn ní (ve ⌥len ní návrhu ÚP)
Vymezení zastav ného území
Do zastav⌦ného území (ZÚ) jsou zahrnuty pozemky v intravilánu sídla (s v⇣jimkou vinic,
chmelnic a zahradnictví a pozemk✏ p iléhajících k hranici intravilánu navrácen⇣ch do orné p✏dy nebo do
lesních pozemk✏). Do zastav⌦ného území jsou dále, mimo intravilán sídla, zahrnuty zastav⌦né stavební
pozemky, stavební proluky, pozemní komunikace nebo jejich ásti, ze kter⇣ch jsou vjezdy na ostatní
pozemky zastav⌦ného území, ve ejná prostranství a dal í pozemky, které jsou obklopeny pozemky
zastav⌦ného území (s v⇣jimkou pozemk✏ vinic, chmelnic a zahradnictví). Zastav⌦n⇣m stavebním
pozemkem je pozemek evidovan⇣ v katastru nemovitostí jako stavební parcela a dal í pozemkové parcely
zpravidla pod spole n⇣m oplocením, tvo ící souvisl⇣ celek.
P ehled ZÚ v e eném území:
katastrální území
po et ZÚ
Zvolen⌦ves
3

popis
sídelní útvar Zvolen⌦ves,
izolované pozemky zahrad (b⇣valá cihelna) severn⌦
od Zvolen⌦vsi.
areál sklad✏ jihov⇣chodn⌦ od Zvolen⌦vsi.

Ochrana hodnot vypl vajících z historického a urbanistického v voje
Stru ná historie (Zvolen⌦ves)
farní ves u Slaného, 1318 sídlo Vícenovo a 1358 P ib⌦novo. Pak tu sed⌦li 1386 Prokop Seidl,
1401 Humprecht z Tasnovic a j.v. Od r. 1465 m⌦l ji Jan Pytlík. V 16. stol. sed⌦li tu Zejdlicové z ⌅enfeldu a od
r. 1609 Mylnerové z Mylhauzu. Poslednímu z nich Zvolen⌦ves zabrána a odevzdána 1612 Zuzan⌦ Chrtové.
Pozd⌦ji dostala se rodu Sasko-Lauenburskému a následovala pak posloupnost popsaná u Zákup. (v⌅e
podklad - Místopisn⇧ slovník historick⇧ (A. Sedlá⇥ek))
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Zv o l e n ⌦ v e s - zá m e k
Obec Zvolen⌦ves se poprvé p ipomíná v r.1318, kdy je znám vladyka Vicen ze Zvolen⌦vsi.
Vladykové sídlili na tvrzi, která stávala v místech dne ního zámku na návr í. V pramenech je poprvé
uvád⌦na v r. 1401, kdy ji spolu s poplu⌘ním dvorem a vsí dr⌘el Humprecht lechtic z Tasnovic. Tvo il ji
nejspí podéln⇣ patrov⇣ palác ze silného opukového zdiva chrán⌦n⇣ silnou hradební zdí a na severní,
v⇣chodní a z ásti té⌘ na ji⌘ní stran⌦ hlubok⇣m a irok⇣m p íkopem. Na západní stran⌦ vyu⌘ívala tvrz
p irozeného srázu návr í. V její blízkosti stál farní kostel, kter⇣ z ejm⌦ podporoval fortifika ní charakter tvrze
a byl asi do jejího ir ího areálu za len⌦n jako d✏le⌘it⇣ opevn⌦n⇣ bod. V druhé polovin⌦ 14. a v 15. století
se na zvolen⌦veské tvrzi vyst ídala ada dr⌘itel✏, v⌦t inou drobn⇣ch lechtic✏, ale té⌘ pra⌘sk⇣ch m⌦ an✏.
Po átkem 16. století získali Zvolen⌦ves Zejdlicové ze ⌅enfeldu, kte í ji u inili st edem rozsáhlej ího panství
(náhrobky n⌦kter⇣ch z nich jsou dosud zachovány ve zdej ím kostele). Pravd⌦podobn⌦ v 50. nebo 60.
letech 16. století Zejdlicové ze ⌅enfeldu zvolen⌦veskou gotickou tvrz renesan n⌦ p estav⌦li. P itom byl
upraven p íjezd do tvrze. Padací most p es p íkop byl zru en a nahrazen zd⌦n⇣m z pískovcov⇣ch kvádr✏,
jen⌘ m⌦l jeden oblouk. Most ústil do brány, do ní⌘ byl zasazen pískovcov⇣ erb Zejdlic✏ ze ⌅enfeldu. Byla
adaptována i budova tvrze a p izp✏sobena duchu venkovského lechtického sídla. ⌅lo v ak patrn⌦ pouze o
drobné úpravy exteriéru a interiéru. V blízkosti tvrze vyrostl té⌘ nezbytn⇣ pivovar. V r. 1604 Zejdlicové
Zvolen⌦ves prodali Ji ímu Vratislavovi z Mitrovic, od n⌦ho⌘ ji získali v r. 1609 Myllnerové z Mylhauzu.
Proto⌘e Petr Myllner byl za stavovského povstání z l. 1618 a⌘ 1620 jedním z direktor✏, byl za to potrestán
konfiskací jm⌦ní, mezi ním⌘ byla i Zvolen⌦ves, kterou r. 1621 získala Zuzana Chrtová ze Rtína. V r. 1668
koupil Zvolen⌦ves Julius Franti ek Saskolauenbursk⇣, po jeho⌘ smrti p e la na vdovu a poté na dceru
Annu Marii Franti ku, velkovévodkyni toskánskou, jí⌘ nále⌘el té⌘ blízk⇣ Bu t⌦hrad. Zvolen⌦ves se stala
správním centrem rozsáhlého panství, které bylo vytvo eno z okolních obcí; spolu s ním potom sdílela
osudy toskánsk⇣ch statk✏ a⌘ do první poloviny 19. století, kdy byla za len⌦na do komplexu soukrom⇣ch
císa sk⇣ch statk✏. Zvolen⌦veská tvrz za t icetileté války vyho ela a z✏staly z ní jen ruiny. Po válce byla
nejnutn⌦ji zabezpe ena a opravena, zvlá t⌦ hospodá ské budovy p ilehlého poplu⌘ního dvora. K v⌦t ím
stavebním akcím do lo a⌘ po átkem 18. století, a to hlavn⌦ kolem r. 1718. Tehdy velkovévodkyn⌦
toskánská nechala p em⌦nit b⇣valou tvrz na kancelá e a na byty pro ú edníky správy panství. Tento zásah
set el zcela p✏vodní podobu objektu. P✏vodní budova byla roz í ena o severozápadní k ídlo a celek
sjednocen v barokním slohu. Vznikl tím barokní zámek, jeho⌘ exteriér a interiér byly pod ízeny duchu
barokního utilitarismu. Byla to nenáro ná stavba rustikalizovaného baroka se st ídmou fasádou a s
mansardovou st echou. V r. 1787 prod⌦lal zvolen⌦vesk⇣ zámek generální opravu. Opukové zdivo siln⌦
propou t⌦lo vlhkost a stavba nevyhovovala i z dal ích p í in (mimo jiné vzrostla administrativní agenda
panství, které p ibyla pé e o uhelné doly). Na za átku 19. století bylo proto staré zdivo str⌘eno a na
p✏vodních základech byl postaven zcela nov⇣ zámek, odpovídající stylem rustikalizovanému klasicismu.
Objekt byl roz í en o ji⌘ní k ídlo, ím⌘ dostal uzav enou podobu (spolu se zdí p i vjezdu). Ji⌘ní zámecké
k ídlo bylo sou asn⌦ spojeno s orato í sousedního kostela krytou chodbou spo ívající na t ech obloucích.
Do lo rovn⌦⌘ k zásahu do okolí zámku. Byl zasypán, zastav⌦n a áste n⌦ v zahradu prom⌦n⌦n b⇣val⇣
p íkop na v⇣chodní a severní stran⌦, a tím zmizel jeden z posledních zbytk✏ st edov⌦kého opevn⌦ní. Poté
ji⌘ zvolen⌦vesk⇣ zámek v⌦t í zásahy (a⌘ na generální opravy, jako nap íklad r. 1859) neprod⌦lal. (v⌅e
podklad - Hrady, zámky a tvrze v echách na Morav⇤ a ve Slezsku (R. And⇤l, 1984))
Nejpodstatn⌦j ím urbanistick⇣m zásahem do v⇣voje obce bylo vybudování cukrovaru na
p elomu 19. a 20. století.
Archeologické nálezy
V e eném území jsou vymezeny archeologické zóny I. stupn⌦, které zahrnují:
12-21-23/13 - Pp . 18
12-21-23/14 - Pp . 210/4.
12-21-23/15 - Zahrady p. 75 a 122.
12-21-23/16 - Zvolen⌦ves - kostel a zámek.
12-21-23/17 - "Na Bechov⌦", "Na Chmelnici".
12-21-23/18 - Zvolen⌦ves - cukrovar.
12-21-24/20 - v⇣chodní okraj katastru.
12-21-24/21 - Pole v⇣chodn⌦ od vsi.
Území s archeologick⇣mi nálezy - je definováno jako území, na n⌦m⌘ se vyskytují archeologické
nálezy nemovité povahy vytvo ené lov⌦kem nebo vzniklé p írodním procesem na základ⌦ p✏sobení i
vyu⌘ití lov⌦kem a archeologické nálezy movité povahy. V sou asné dob⌦ je dle vyjád ení Archeologického
ústavu a oprávn⌦n⇣ch organizací nutné pova⌘ovat celé území st edních ech za území s archeologick⇣mi
nálezy. V § 22 odst. 2 zák. 20/1987 Sb., je dána stavebníku povinnost ji⌘ od doby p ípravy stavby oznámit
zám⌦r stavební innost Archeologickému ústavu, má-li se provád⌦t na území s archeologick⇣mi nálezy. Z
toho vypl⇣vá, ⌘e ka⌘d⇣ stavebník ve st edo eském kraji musí provést oznámení v✏ i Archeologickému
ústavu AV R a umo⌘nit jemu nebo oprávn⌦né organizaci provést na dot eném území záchrann⇣
archeologick⇣ v⇣zkum. Archeologick⇣ ústav je v dikci tohoto zákona ur en, aby uplat↵oval na základ⌦
oznámení stavebníka po⌘adavek na záchrann⇣ archeologick⇣ v⇣zkum a koordinoval archeologické
v⇣zkumy.
Kulturní památky
po . . rest íku
24166✓/✓2-671
29347✓/✓2-672

zapsaná památka
areál kostela sv. Martina
areál fary p. 44
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místo ur ení
pp . .1, 376/3 ást
pp . .13, 11, 394

20450✓/✓2-3042

areál zámku p.1

pp . .3, 14, 375 ást

Kostel sv. Martina:
gotick⇣, dolo⌘en r. 1352, barokn⌦ p estav⌦n r. 1745 (?), upraven v 19. stol. Jednolodní, obdéln⇣,
s obdél. polygonáln⌦ ukon en⇣m presbytá em se sakristií (s orato í v pat e) po sev stran⌦ a s pr✏ eln⇣m
p ístavkem, vyvrcholen⇣m v⌦⌘í, na záp. stran⌦ lodi. Na hlavním pr✏ elí lizénov⇣ rámec, ploch⇣ polokruhov⌦
ukon en⇣ v⇣klenek, obdél okno a portál s trojúhel. títem nad st edem; na hranolové v⌦⌘i lizénov⇣ rámec
a obdél. polokruhov⌦ ukon ené okno. Na bo ních fasádách obdél., segmentem ukon ená okna, na
presbytá i polokruhov⌦ sklenutá okna a op⌦rné pilí e. Kostel kryt souvislou mansardovou st echou.
Presbytá sklenut polem k í⌘. ⌘ebrové klenby s konzolami, lo plochostropá, sakristie sklenuta valenou
klenbou s lunetami.
Fara:
z r. 1808, pozdn⌦ barokní, obdél., patrová, len⌦ná lizénov⇣mi rámci a obdél. okny. V
sou asnosti je vyu⌘ívána k bydlení.
Zámek:
Zám⌦r na vyu⌘ití zámku je rovn⌦⌘ pro p eva⌘ující obytné ú ely.

-

Architektonicky v⇣znamné stavby:
Architektonicky v⇣znamn⇣mi stavbami jsou (vyjma kulturních památek) do dne ní doby
dochované p íklady:
budova (p✏vodn⌦) surovárny a skladu cukru z roku 1922 nacházející se v areálu p✏vodního
cukrovaru (“....podélná hmota budovy má pravideln⌦ len⌦né bo ní fasády s vysok⇣mi okny
p es v echna vestav⌦ná podla⌘í varny a v⇣razn⌦ architektonicky e ené títy, ukon ené
dekorativními prvky, které symbolizují homole cukru. Budova je zavr ena rozm⌦rn⇣m sv⌦tlíkem
a nástavbou vodní v⌦⌘e v h ebeni st echy.......”) - budova je dochovan⇣m p íkladem industriální
architektury po átku 20. století
areál usedlosti .p. 31 v historickém jádru sídla,
objekt k bydlení .p. 135 v jihov⇣chodní okrajové ásti sídla.

-

Drobné památky v krajin⌦ (nejsou doposud kulturními památkami):
D ev⌦n⇣ k í⌘ na rozcestí ji⌘n⌦ od obce.

-

V obci je nutno chránit relikty p✏vodního historického jádra. P i ve ker⇣ch stavebních
innostech zejména respektovat uli ní áry, m⌦ ítko i charakter p✏vodních sousedních staveb v ulici.
Urbanistická koncepce
V⇣chodiska
Historické jádro sídla se rozprostíralo na pravém b ehu Knovízského potoka. Jádru dominoval
kostel sv Martina s farou a h bitovem, areál zámku s hospodá sk⇣mi budovami a zámeckou zahradou.
Celek dotvá elo n⌦kolik usedlostí. P evá⌘n⌦ domká ská zástavba se p✏vodn⌦ vyskytovala podél cesty
Podle ín - Kamenn⇣ Most a podél cesty sm⌦rem na ⌥i⌘ice. Knovízsk⇣ potok m⌦l dv⌦ ramena z nich⌘
severní je dnes p evá⌘n⌦ zatrubn⌦no.
Postupn⌦ se obec rozr✏stala podél cest a zejména v severov⇣chodní poloze podél cesty na
Osluchov. Po zbudování drá⌘ního t⌦lesa se obec roz i ovala ji⌘ním sm⌦rem. áste n⌦ byl poblí⌘ k i⌘ovatky
cest zastav⌦no i nivní území mezi dv⌦ma rameny potoka. Na poz✏statcích zámeck⇣ch zahrad vyrostl
cukrovar se zázemím, ji⌘n⌦ od sídla byly zbudovány zem⌦d⌦lské objekty (stáje, sklady, stodoly), byly
zbudovány objekty ob anské vybavenosti ( kola, Obecní ú ad, Jednota). Areály zem⌦d⌦lského dru⌘stva
byly postaveny v izolované poloze nad obcí jihov⇣chodním a jihozápadním sm⌦rem. ⌥elezni ní tra Kladno
- Dubí - Zvolen⌦ves byla zru ena v roce 1982.
Na ní⌘e uvedené p íloze s morfologickou modelací jsou mod e vyzna eny stavební objekty
p✏vodního historického jádra (1840) a ern⌦ rozsah zástavby v sou asnosti, vyzna eno drá⌘ní t⌦leso
stávající i zru ené a rozsah vodních ploch.
Venkovské sídlo m⌦lo v minulosti p evá⌘n⌦ zem⌦d⌦lskou funkci, kterou nahradila p evá⌘n⌦
funkce obytná s dopl↵kovou funkcí rekrea ní (chalupa ení). Sv⇣m nov⇣m posláním - zm⌦na z funkce
zem⌦d⌦lské na funkci obytnou ztrácí vesnice základní rys - existen ní závislost zástavby na obd⌦lávané
krajin⌦.
P íliv nového obyvatelstva z m⌦st se rovn⌦⌘ projevuje roz i ováním sídelní struktury spí e
“m⌦stského” charakteru (individuální v⇣stavba rodinn⇣ch dom✏ v zahradách). Charakter staveb (objemov⇣
i typov⇣) a suburbánní zp✏sob parcelace v ak nezapadají do specifické rázovitosti venkovského sídla.
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Návrh urbanistické koncepce, doporu ení pro v⇣stavbu
Dopravní dostupnost v✏ i nad azen⇣m sídelním útvar✏m má v⇣znamn⇣ vliv na stabilizaci
stávajícího stavebního fondu (bydlení) a na rozvojové tendence zejména v oblasti bydlení. Zastav⌦né
území plní p edev ím obytnou funkci dopln⌦nou pom⌦rn⌦ kvalitní ob anskou vybaveností, men í roli má
v⇣roba.
Návrh ÚP vychází z p✏vodní urbanistické koncepce dané územním plánem a rozvoj pro
v⇣stavbu mimo zastav⌦né území dr⌘í tém⌦ na té⌘e úrovni a to p evá⌘n⌦ do ne-nivních, okrajov⇣ch poloh
sídla. Pot eba vymezení nov⇣ch území vycházela z pot eb e eného území, které si stanovilo za cíl vytvo il
p edpoklady pro zamezení odlivu mlad⇣ch lidí z obce. Zvolen⇣m zp✏sobem nedochází k✓neúm⌦rnému
nav⇣ ení po tu obyvatel, neumo⌘↵uje se vytvá et plochy nadmístního zájmu, nedochází k zatí⌘ení
stávajícího ob anského vybavení (v etn⌦ vybavení v okolních sídlech) nebo k nevhodn⇣m zásah✏m do
dopravní a technické infrastruktury. Lokality s p edpokládanou skupinovou zástavbou jsou podmín⌦ny
dal ím podrobn⌦j ím zpracováním urbanisty - územní studií. Ostatní lokality jsou v⌦t inou marginálního
rozsahu, navazují na stávající dopravní systém.
P edm⌦tem e ení územní studie bude zejména návrh len⌦ní jednotliv⇣ch lokalit na stavební
pozemky tak, aby byla zaji t⌦na koordinace po⌘adavk✏ vlastník✏ pozemk✏ a zaji t⌦na mo⌘nost dopravní a
technické obsluhy v rozsahu celé plochy. Územní studie musí na odborn⌦ vysoké úrovni zohlednit v echna
kritéria tj. prostorová, funk ní i ekonomická s cílem vytvo it kvalitní urbánní prost edí. V rámci skupinové
zástavby budou preferována urbánní e ení maximáln⌦ sjednocující zástavbu (nap . jednotné osazení na
pozemku, jednotná orientace, adekvátní hmotové e ení staveb zapadající do specifické rázovitosti
vesnice) a spoluvytvá ející kvalitní ve ejná prostranství.
Územním plánem je doporu eno, aby architektonick⇣ tvar a v⇣raz v ech nov⇣ch obytn⇣ch
staveb, na které se bude vydávat stavební povolení, byl v souladu s hmotov⇣m tvaroslovím venkovské
zástavby (obdéln⇣ p✏dorys, sedlová st echa obvyklého sklonu apod.). Je ne⌘ádoucí v⇣stavba dom✏ typov⌦
spadajících do Alp i St edomo í (vilky s romantick⇣mi prvky, roubené chalupy apod.).
Z hlediska funk ního vyu⌘ití p eva⌘uje a nadále bude p eva⌘ovat charakter smí ené obytné
zástavby (historické jádro) a navazující plochy bydlení s p eva⌘ujícím venkovsk⇣m charakterem izolované
rodinné zástavby v zahradách.
Územní plán nov⌦ vymezuje plochy p estavby v zastav⌦ném území a v dnes podvyu⌘it⇣ch
územích otevírá nové mo⌘nosti rozvoje pro podnikání a bydlení.
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V⇣razn⇣m kompozi ním zám⌦rem v sídle je revitalizace údolní nivy Knovízského potoka, které
je v územním plánu vymezeno plochami pro rozvoj sídelní zelen⌦ a pro rekultivaci nevyu⌘ívaného území
b⇣val⇣ch odkalovacích nádr⌘í cukrovaru a nejbli⌘ ího okolí. D✏raz p i novém len⌦ní na jednotlivé funk ní
plochy byl kladen na maximální zachování zelen⌦ v sídle (z d✏vod✏ ochrann⇣ch, izola ních).
Stávající území samot nebude dále územn⌦ rozvíjeno. Nová vymezená plocha Z10 u v⇣robního
areálu v krajin⌦ bude slou⌘it pro rozvoj silni ní dopravní vybavenosti.
P⌦írodní podmínky
Sou asné uspo ádání krajiny je ovlivn⌦no p írodními podmínkami. Ty jsou limitující jak pro
koncepci uspo ádání krajiny, tak i pro urbanistické e ení. Jsou to zejména podmínky klimatické,
geologické a geomorfologické, pedologické, hydrologické, fytogeografické, zoogeografické a typologie
krajiny a krajinn⇣ ráz.
Klimatické podmínky - e ené území se nachází v✓teplé oblasti T2, podnebí je suché
s✓pr✏m⌦rn⇣mi ro ními teplotami 8-9 ºC a srá⌘kami kolem 500 mm. První mrazov⇣ den se dostavuje v
pr✏m⌦ru v polovin⌦ íjna, poslední koncem dubna. P evládající sm⌦r v⌦tru je západní, pr✏m⌦rná síla je 2-4
Bf. Sn⌦hová pokr⇣vka le⌘í 40 dní v roce, sn⌦⌘í 20-25 dní za rok. Pr✏m⌦rná obla nost iní 60 % ro n⌦,
po et hodin slune ního svitu je 1800 za rok.
Geologické podmínky - geologicky je podklad území tvo en horninami eské k ídové tabule,
budované vápnit⇣mi horninami (mezozoika) slínovci, opukami, slíny. V údolích vystupují horniny
permokarbonu (arkózy, slepence, pískovec, lupky, jílovce) nebo tvrdé horniny proterozoika (buli⌘níky,
spility), které tvo í skalní v⇣chozy.
Geomorfologické podmínky - e ené území je umíst⌦no v provincii eská Vyso ina,
subroprovincii Poberounská soustava, v Brdské oblasti. Celé e ené území spadá do celku Pra⌘ská
plo ina, podcelku Kladenská tabule a okrsku Slánská tabule. Území má p evá⌘n⌦ charakter ploché
pahorkatiny s v⇣ kovou lenitostí do 85 m. Nejni⌘ ím místem e eného území je v⇣chodní okrajová ást
vodní nivy Knovízského potoka - 207,5 m n. m. Nejvy í místo je v SZ okrajové ásti (v lokalit⌦ Na vinici) 292 m n. m. Zastav⌦né území SÚ Zvolen⌦ves se pohybuje v rozmezí 210 - 270 m n. m.

Pedologické pom⌦ry - p eva⌘ujícím p✏dním typem jsou karbonátové p✏dy na spra ích, na
v⇣chozech k ídov⇣ch slín✏ p echázejí v m⌦l í pararendziny. St ídají se zde ernozem⌦ na spra ích nebo
karpatském fly i a ernozem⌦ pelické; kambizem⌦ na svahovinách sedimentárních hornin na mineráln⌦
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chud⇣ch substrátech i t⌦⌘ ích zv⌦tralinách; v✓ niv⌦ Knovízského potoka jsou pak vyvinuty fluvizem⌦ na
nivních ulo⌘eninách a fluvizem⌦ glejové.
V e eném území se vyskytují jak p✏dy bonitn⌦ nejcenn⌦j í s nadpr✏m⌦rnou produk ní
schopností tj. p✏dy I. a II. t ídy ochrany (zejména na náhorních plo inách ji⌘n⌦ a severn⌦ od sídla a v nivní
poloze - podél Knovízského potoka), tak p✏dy s nízk⇣m produk ním potenciálem (p evá⌘n⌦ IV. a V. t ídy
ochrany). Vyhodnocení p edpokládan⇣ch d✏sledku navrhovaného e ení na ZPF je p edm⌦tem kapitoly f).
V území se siln⌦ projevuje v⌦trná i vodní eroze. V⌦trnou erozí je ohro⌘ena zejména JZ kvadrant
e eného území. Vodní erozí pak dlouhá sva⌘itá území nad obcí severním sm⌦rem. Protierozní ochrana je
e ena v✓rámci komplexních pozemkov⇣ch úprav, navrhovaná opat ení jsou p enesena do návrhu
územního plánu (viz kapitola e.5).
Rozsáhlé plochy zem⌦d⌦lského p✏dního fondu se ve Zvolen⌦vsi nacházejí ji⌘n⌦ a severn⌦ od
zastav⌦ného území obce. V e eném území má vzhledem k bonit⌦ p✏d p evahu rostlinná v⇣roba. Pozemky
ZPF jsou obhospoda ovány ZD ⌥i⌘ice a v⌦t ím po tem soukrom⌦ hospoda ících rolník✏.
Hydrologické podmínky
Celé e ené území spadá do hydrologického po adí 3. ádu 1-12-02 (Vltava od Rokytky po ústí
do Labe). Do území obce Zvolen⌦ves zasahují dv⌦ díl í povodí - p evá⌘ná ást se nachází v povodí
1.12.02-043, jihov⇣chodní okraj pak spadá do díl ího povodí 1.12.02-044
Hlavním recipientem v území je Knovízsk⇣ potok - pramení na sz. okraji Kladna (Libu ín) ve
v⇣ ce 385 m n. m., ústí zleva do Zákolanského potoka v Kralupech nad Vltavou v 170 m n. m., plocha
povodí 92,2 km2, délka toku 23,5 km, pr✏m. pr✏tok u ústí 0,19 m3/s. Jedná se o v⇣znamn⇣ vodní tok,
Potok nále⌘í do kategorie rybn⇣ch vod – kaprové vody. ást toku je v oblasti b⇣valého cukrovaru
zatrubn⌦na, stejn⌦ tak je zatrubn⌦n b⇣val⇣ ml⇣nsk⇣ náhon. Knovízsk⇣ potok je ve správ⌦ Povodí Vltavy a.s.
Pro hlavní místní recipient Knovízsk⇣ potok je stanoveno záplavové území Q005, Q020, Q100 a aktivní
zóna záplavového území. Stanovené záplavové území zasahuje do zastav⌦né ásti sídelního útvaru.
V západní ásti obce se nachází jedin⇣ v⇣znamn⇣ rybník Otrok, p evá⌘n⌦ s rybochovnou funkcí a
dopl↵ujícím rekrea ním vyu⌘itím. V uzav eném areálu b⇣valého cukrovaru je vodní plocha, bez
specifického vyu⌘ití. U h bitova je katastráln⌦ evidovaná drobná vodní plocha, v sou asnosti v ak
nenapu t⌦ná vodou, podléhající sukcesi ke ov⇣m patrem zelen⌦.
V obci byly v minulosti uskute n⌦ny investice do p✏dy za ú elem zlep ení p✏dní úrodnosti
pouze v minimálním rozsahu. Nevyskytují se zde území s plo n⇣mi drená⌘emi, pouze na severním okraji
katastru je veden jeden zatrubn⌦n⇣ meliora ní kanál. Nejsou zde ani ⌘ádné závlahové ady.
V k.ú. Zvolen⌦ves jsou nevyhlá ena ochranná pásma pro vodní zdroje.
Katastrální území Zvolen⌦ves nespadá pod chrán⌦né oblasti p irozené akumulace vod.
Katastrální území Zvolen⌦ves spadá pod stanovené zranitelné oblasti. Zranitelné✓oblasti a ak ní
program jsou✓obvykle vyhlá eny na ty i roky. Po uplynutí tohoto období je provedena revize a nové
vymezení zraniteln⇣ch oblastí a sestaven nov⇣ ak ní program, v✓závislosti na vyhodnocení monitoringu vod
a ú innosti ak ního programu. Zem⌦d⌦lsk⇣ subjekt hospoda ící v✓této oblasti se musí ídit tzv. nitrátovou
sm⌦rnicí; provád⌦cím p edpisem je nové na ízení vlády . 262/2012 Sb., o stanovení zraniteln⇣ch oblastí a
ak ním programu, s ú inností od 1.8.2012. ✓
Fytogeografie a fytocenologie - e ené území spadá do 1.2 ⇤ípského bioregionu. Bioregion tvo í
opuková tabule s✓teplomilnou biotou 2. bukovo-dubového vegeta ního stupn⌦ - biochora erodovan⇣ch
plo in na spra ích v✓suché oblasti. Dominuje orná p✏dá, v okolí zastav⌦ného území obce na sva⌘it⇣ch
pozemcích se nachází rozpt⇣len⌦ enklávy pozemk✏ ur en⇣ch k pln⌦ní funkcí lesa. Lesnatost v e eném
území iní pouze 1,58%, p eva⌘ují kulturní bory.
Biota le⌘í v termofytiku ve fytogeografickém okresu 7. St edo eská tabule a podokresu 7c.
Slánská tabule. ⇤e ené území pat í do mapovací jednotky 7 - ern⇣ ová dubohab ina (Melampyro
nemorosi-Carpinetum) a 33 - mochnová doubrava (Potentillo-Quercetum) a v niv⌦ toku pak st emchová
jasenina (Pruno-Fraxinetum).
ern⇣ ová dubohab ina typická - dubohabrové háje s p ím⌦sí náro n⌦j ích listná ✏ (lípy srd ité,
javor✏, jasan✏) s p evahou mezofilních druh✏ v bylinném pat e. ern⇣ ová dubohab ina p edstavuje
klimaxovou vegetaci na st edn⌦ vlhk⇣ch p✏dách hn⌦dozemního typu v ní⌘inách a v pahorkatinném stupni
eské vyso iny. V porostech p evládá dub zimní, na t⌦⌘ ích p✏dách dub letní, dále habr obecn⇣, lípa
srd itá, javor klen, jasan ztepil⇣, b íza b⌦lokorá, vtrou en⌦ buk. V ke ovém patru líska obecná, hloh
ostrotrnn⇣, svída krvavá. Bylinné patro je druhov⌦ bohaté.
mochnová doubrava – druhov⌦ bohatá teplomilná doubrava s dubem zimním nebo letním s
p ím⌦sí habru, lípy, vzácn⌦ji s bukem; v ke ovém patru je v⇣znamné zastoupení kru iny ol ové, ast⌦ji lísky
obecné. Bylinné patro má zpravidla mozaikovitou strukturu; charakter bylinného patra ur uje spole né
zastoupení druh✏ teplomiln⇣ch doubrav, druh✏ st ídav⌦ vlhk⇣ch p✏d, mezofilních a (sub)acidofilních
druh✏. Typick⇣mi stanovi ti jsou mírn⌦ sklon⌦né báze svah✏ k ídov⇣ch plá ✏ terciérních vulkanit✏ a
k ídové usazeniny eské tabule.
st emchová jasenina - jasanov⇣ nebo ol ovo-jasanov⇣ luh irok⇣ch rovinat⇣ch niv men ích ek a
potok✏ vázan⇣ na glejové p✏dy s pomalu proudící podzemní vodou v pahorkatinném stupni. Dominantní
d evinou je jasan ztepil⇣, ol e lepkavá, pravideln⌦ b⇣vá p imí en dub letní, st emcha hroznovitá, id eji
javor mlé nebo lípa srd itá. Druhov⌦ pestré ke ové patro – st emcha hroznovitá, brslen evropsk⇣,
meruzalka srstka, jasan ztepil⇣ a bez ern⇣, svída krvavá, líska obecná. Bylinné patro je druhov⌦ velmi
pestré.
Zoogeografické podmínky - odpovídající fauna hercynského p✏vodu je siln⌦ ochuzená, se
západními vlivy (je⌘ek západní, ropucha krátkonohá), s ojedin⌦l⇣mi zástupci xerotermní fauny.

12

V✓sou asnosti jde v⌦t inou o tém⌦ bezlesou kulturní step. Pro faunu mají v⇣znam vodní plochy a
zamok ená niva Knovízského potoka, zejména pro vodní ptactvo a oboj⌘ivelníky.
Typologie krajiny a krajinn⌅ ráz
z hlediska typologického len⌦ní krajiny spadá celé e ené území do typu:
1Z1 - v⇣chodní ást
charakter osídlení krajiny:
stará sídelní krajina Hercynica a Polonica
charakter vyu⌘ití krajiny:
zem⌦d⌦lská krajina
charakter reliéfu krajiny:
krajina plo in a pahorkatin
1Z5 - západní ást
charakter osídlení krajiny:
stará sídelní krajina Hercynica a Polonica
charakter vyu⌘ití krajiny:
zem⌦d⌦lská krajina
charakter reliéfu krajiny:
krajina roz ezan⇣ch tabulí
V rámci typologie R je krajina plo ina a pahorkatin (1Z1) za azena mezi b⌦⌘né typy krajiny.
Krajina roz ezan⇣ch tabulí (1Z5) je pova⌘ována za unikátní typ krajiny, kter⇣ je t eba chránit p ísn⌦ ve
v ech aspektech.
Charakteristikou krajinného rázu obce Zvolen⌦ves je umíst⌦ní sídla v údolnici Knovízského
potoka a podél komunikací. Zb⇣vající plochy katastrálního území (ve zv⇣ en⇣ch polohách) jsou p evá⌘n⌦
ur eny k zem⌦d⌦lskému vyu⌘ití. Místem krajinného rázu je údolní niva Knovízského potoka s✓technicky
upraven⇣m vodním tokem, s b ehovou a doprovodnou zelení, s✓rybníkem Otrok; údolí lemované
fragmenty k ídov⇣ch skal a zalesn⌦n⇣mi erozními zá ezy a s✓fragmenty stepní a skalní vegetace.
-

⇤e ené území spadá do krajinné oblasti Slánsko. Jedná se o oblast osídlenou lov⌦kem ji⌘ od
paleolitu. Od neolitu byla zdej í oblast vyhledávána pro velmi p ízniv⇣ charakter krajiny, reprezentovan⇣
p edev ím dlouh⇣mi men ími vodními toky, které vytvo ili iroká a relativn⌦ m⌦lká údolí pokrytá
spra emi, a zem⌦d⌦lsky vyu⌘ívána. Od tohoto období se vytvá ela kulturní step. V✓krajin⌦ severního
Slánska v✓závislosti na této terénní morfologii vznikla také velmi pravidelná struktura obcí rozlo⌘en⇣ch
v✓odd⌦len⇣ch kompaktních sídlech podél vodote í a propojen⇣ch vzájemn⌦ cestami vedoucími p es oblé
h bety – velké lány úrodné zem⌦d⌦lské p✏dy. Vzniká v⇣razn⌦ geometrická sídelní struktura, podpo ená
p ím⇣mi liniemi císa sk⇣ch silnic. P ítomnost cenné architektury vná í do krajiny motivy kulturních
dominant a p ipomíná, ⌘e se jedná o starou historickou kulturní krajinu (chrán⌦nou kulturní památkou
jsou kostel sv. Martina, fara z r. 1352, zámek). Nejpodstatn⌦j ím urbanistick⇣m zásahem do v⇣voje obce
bylo vybudování cukrovaru na p elomu 19. a 20. století a ⌘eleznice. Sou asné vyu⌘ívání krajiny vypl⇣vá
z✓jeho charakteru a z✓historick⇣ch souvislostí. Nejv⇣znamn⌦j í je intenzivní zem⌦d⌦lské hospoda ení a
vazba na m⌦sto Slan⇣.
V✓oblasti krajinného rázu krajinného celku Slánska je t eba dbát na minimalizaci zásah✏ a
zachování v⇣znamu znak✏ krajinného rázu, které jsou zásadní nebo spoluur ující pro ráz krajiny a které
jsou dle cennosti v✓rámci státu i regionu jedine né nebo v⇣zna né. Jedná se o následující opat ení (viz.
Studie hodnocení krajinného rázu, Ing. arch. Vorel / 2008) :
chránit vegeta ní prvky liniové zelen⌦ podél vodních tok✏ a vodních ploch jako⌘to d✏le⌘ité
prvky prostorové struktury a znaky p írodních hodnot,
rozvoj venkovsk⇣ch sídel bude v✓cenn⇣ch lokalitách respektovat dochovanou a typickou
urbanistickou strukturu, orientován bude do sou asn⌦ zastav⌦ného území (s respektováním
znak✏ urbanistické struktury) a do kontaktu se zastav⌦n⇣m územím,
nová v⇣stavba bude v✓cenn⇣ch lokalitách zachovávat dimenze, m⌦ ítko a hmoty tradi ní
architektury, v✓kontextu s✓cennou lidovou architekturou bude zachovávat i barevnost a pou⌘ití
materiál✏,
rozvojové plochy v⌦t ích sídel situovat do kontaktu se sou asn⌦ zastav⌦n⇣m územím,
nevytvá et samostatné satelitní celky nízkopodla⌘ní zástavby, rozvoj sídel a krajiny e it ve
vzájemn⇣ch vazbách,
nezasahovat do historick⇣ch siluet sídel.
Ochrana p⇤írody a krajiny, zele⇥
Jedná se o krajinu ekologicky labilní - siln⌦ pozm⌦n⌦nou lov⌦kem, zem⌦d⌦lsky intenzivn⌦
vyu⌘ívanou s✓✓ojedin⌦l⇣mi doprovodn⇣mi liniov⇣mi porosty, drobn⇣mi lesíky na skalách a svazích nad obcí,
s kazy v✓poli a s✓rybníkem v✓inunda ní ásti Knovízského potoka.
V e eném území p eva⌘ují agrocenózy, krajina je hospodá skou inností siln⌦ pozm⌦n⌦na.
Podíl zem⌦d⌦lské p✏dy v k.ú. Zvolen⌦ves iní 82,9 % z✓celkové v⇣m⌦ry v✓katastru, lesnatost je nízká - iní
pouze 1,58 % území.
V území obce se nenacházejí ⌘ádná zvlá t⌦ chrán⌦ná území p írody, ani se zde nenalézají
objekty evropské ochrany - evropsky v⇣znamné lokality nebo pta í oblasti.
V e eném území jsou územním plánem respektovány a chrán⌦ny v⇣znamné krajinné prvky ze
zákona. V⇣znamné krajinné prvky (VKP) jsou ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné ásti
krajiny, které utvá ejí její typick⇣ vzhled nebo p ispívají k udr⌘ení její stability. Vyu⌘ívat je lze pouze tak, aby
nebyla naru ena jejich obnova nebo nedo lo k ohro⌘ení jejich stabiliza ní funkce. Umis ování staveb,
pozemkové úpravy, zm⌦ny kultur pozemk✏, odvod↵ování, úpravy vodních tok✏ a t⌦⌘ba nerost✏ podléhají
závaznému stanovisku orgánu ochrany p írody. Z ustanovení § 3 odst. b) zákona . 114/1992 Sb., o
ochran⌦ p írody a krajiny vypl⇣vá, ⌘e v⇣znamn⇣mi krajinn⇣mi prvky jsou automaticky (v p ípad⌦ e eného
území) les, rybníky, vodní toky a údolní nivy. Údolní niva Knovízského potoka je do návrhu ÚP Zvolen⌦ves
vymezena na základ⌦ hranice bonitovacích p✏dn⌦ ekologick⇣ch jednotek (BPEJ) p✏d nivních poloh.
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ÚP Zvolen⌦ves vytvá í podmínky pro ochranu v ech p írodních hodnot v✓území, které v✓zásad⌦
respektuje a je s✓nimi koordinován. V⌦t ina dochovan⇣ch p írodních prvk✏ je územním plánem zapojena
do systému ÚSES (biocentra, biokoridory, interak ní prvky). V✓ e eném území jsou respektovány a
chrán⌦ny (bez stanovené legislativní ochrany):
P írodní a p írod⌦ blízké biotopy, které se vyskytují ve fragmentech a v⌦t inou v✓degradovan⇣ch
formách. Tyto prvky zprost edkovávají ekostabiliza ní p✏sobení na okolní krajinu. Jedná se o:
hodnotné ásti území - z✓hlediska krajinotvorn⇣ch zp✏sob✏ vyu⌘ívání se jedná o polní krajinu –
roz ezanou tabuli. Území má v⇣razn⌦ zem⌦d⌦lsk⇣ charakter, v✓území se vyskytují drobné lesíky
s✓ochrannou funkcí, ty spole n⌦ s✓ekosystémem nivy Knovízského potoka p ízniv⌦ ovliv↵ují
ekologickou stabilitu e eného území;
p írodní biotopy, které se vyskytují ve fragmentech:
- makrofitní vegetace vodních tok✏, b ehové a doprovodné porosty – Knovízsk⇣ potok;
- rákosiny eutrofních stojat⇣ch vod – údolní niva Knovízského potoka v✓okolí rybníka Otrok a
fragmentáln⌦ v✓niv⌦ pod obcí
- mozaika t⌦rbinové vegetace skal a drolin spolu se suchou acidofilní doubravou na skalách
v✓lemu nivy Knovízského potoka – lokality pod Baláskem, Na skále
- suché xerotermní trávníky a lemy svazu Bromion erecti spolu s✓k ovinami v✓sadech Na Vinici,
v✓lokalit⌦ pod Baláskem, Na skále, Malé strán⌦, podél cesty Za h bitovem.
liniové prvky doprovodné zelen⌦ katastráln⌦ evidované i prvky zelen⌦ na orné p✏d⌦.
Dopravní infrastruktura
⌅ir í dopravní vztahy
Obec Zvolen⌦ves z hlediska ir ích komunika ních souvislostí je situována v p íznivé poloze v
krátké vazb⌦ na páte ní trasy silnice RI/7 sm⌦ ující od Prahy na severozápad p es Slan⇣ a Louny do
Chomutova. Silnice RI/7 tedy plní funkci nosné komunika ní trasy pro pom⌦rn⌦ iroké spádové území
severozápadního sektoru St edo eského kraje. Severn⌦ od e eného území prochází silnice I/16 vedené
od M⌦lníka p es Slan⇣ do ⇤evni ova.
Vazba na trasu rychlostní silnice I/7 a I/16 je zprost edkována silnicemi III. t ídy, které zaji ují
dopravní dostupnost a p ímou dopravní obsluhu obcí p ilehlého území.
Obcí prochází jednokolejná regionální ⌘elezni ní tra . 110 Kralupy nad Vltavou – Most
vzdálené, zastávka Zvolen⌦ves. Dále jihozápadním cípem e eného území prochází jednokolejná
regionální ⌘elezni ní tra ⌘elezni ní tra Hostivice - Odbo ka Jene ek St.3 - Podle ín (ozna ená íslem
121).
Ostatní dopravní obory nejsou v e eném území zastoupeny a ani do v⇣hledu nejsou
p edpoklady pro jejich uplatn⌦ní v systému dopravní obsluhy území.
Letecká a vodní doprava
Ve správním území obce se zájmy letecké a vodní dopravy neuplat↵ují. Nejbli⌘ í mezinárodní
leti t⌦ Václava Havla - Praha, sportovní leti t⌦ v✓Panenském T⇣nci, ve Slaném a v Sazené.
⌥elezni ní doprava
Obcí prochází jednokolejná regionální ⌘elezni ní tra . 110 Kralupy nad Vltavou – Most,
zastávka Zvolen⌦ves - tra je vyu⌘ívána i pro osobní p epravu. Dále jihozápadním cípem e eného území
prochází jednokolejná regionální ⌘elezni ní tra ⌘elezni ní tra Hostivice - Odbo ka Jene ek St.3 - Podle ín
(ozna ená íslem 121). Tra není vyu⌘ívána pro osobní p epravu, v provozu jsou pouze cyklovlaky z Prahy
Masarykova nádra⌘í do Slaného o víkendech a svátcích. Úrov↵ové k í⌘ení pozemních komunikací s
⌘eleznicí - 2x v SÚ Zvolen⌦ves - je e eno zabezpe en⇣m ⌘elezni ním p ejezdem.
Plochy drah z✏stanou budou zachovány ve stávajícím rozsahu.
Silni ní automobilová doprava
Systém silni ní obsluhy e eného území je mo⌘né pova⌘ovat jako celek za vyhovující a
p im⌦ en⇣ pot ebám i v⇣znamu sídla. Dopravní vazby jsou dostate n⌦ zaji t⌦ny silnicemi III. t ídy (sm⌦r
Slan⇣, Kralupy n./Vlt. a dále dva nejbli⌘ í v⇣jezdy z rychlostní komunikace I/7). Systém silni ních
komunikací z✏stane zachován.
P ehled silnic III. t . na území obce:
. komunikace
III/24019
III/10142
III/24025
III/24024

za átek - konec
II/240 sev. od Zem⌦ch - III/00712 Knovíz,
III/00712 Brand⇣sek - I/16 záp. od ⌥i⌘ic,
III/24019 Zvolen⌦ves - III/10142 ⌥i⌘ice,
III/24023 (km 4,2) - III/10142 Zvolen⌦ves.

Lze konstatovat, ⌘e uvedené trasy silnic III. t ídy jsou prakticky v celém svém pr✏b⌦hu e en⇣m
katastrálním územím vedeny ve vcelku dobr⇣ch parametrech a je t eba je pova⌘ovat za dlouhodob⌦
stabilizované. P ípadné lokální úpravy trasy budou realizovány v parametrech silni ní kategorie S7,5/60.
Ve smyslu schváleného zadání je t eba, i p es jisté lokální problémy (nap . prostor k i⌘ovatky
silnic III/24019 a III/10142 (vedlej í komunikace s povinn⇣m zastavením) - nejsou zde dostate n⌦
zaji t⌦ny rozhledové podmínky pro pr✏jezd pomalého vozidla z vedlej í silnice), pova⌘ovat silni ní trasy ve
správním území obce za dlouhodob⌦ stabilizované. P ípadné úpravy je mo⌘né o ekávat pouze
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v✓návaznosti na jejich p ípadnou p estavbu i v⇣znamn⌦j í stavební po iny v✓území. V✓dlouhodobém
horizontu je t eba po ítat s✓jejich postupnou úpravou pro vedení návrhové kategorie S7,5/50.
Trasy p⌦ í a cyklistické dopravy:
Vlastním e en⇣m územím neprocházejí turisticky zna ené p⌦ í trasy.
Mikroregion Svatoji ského potoka plánoval vytvo it Cyklotrasu Svatoji ského potoka: Slan⇣ –
Netovice – Jemníky – Knovíz – Podle ín – Zvolen⌦ves – Kamenn⇣ most – Neum⌦ ice – Olovnice –
Zem⌦chy – Kralupy nad Vltavou. Celková plánovaná délka 18 km by vedla p es okrasy Kladno a M⌦lník.
Doposud byl zatím postaven úsek vedoucí ze Zvolen⌦vsi do Podle ína (stezka pro chodce a cyklisty), pro
kter⇣ byl vyu⌘it rovn⇣ úsek b⇣valé ⌘elezni ní trati Kladno - Dubí - Zvolen⌦ves zru ené v roce 1982.
Územní plán v souladu s plánovanou koncepcí navrhuje pokra ování stezka pro chodce a
cyklisty údolnicí Knovízského potoka (p evá⌘n⌦ s vyu⌘itím stávajících místních p ístupov⇣ch cest) a dále
podél silnice III. t ídy sm⌦rem na Kamenn⇣ Most.
Sí místních a ú elov⇣ch komunikací
V⇣ e uvedené pr✏jezdní úseky silnic III. t ídy p edstavují páte ní komunika ní trasy celého
e eného správního území obce, na které jsou p ipojeny dal í místní a ú elové komunikace zaji ující
propojení jednotliv⇣ch ástí správního území, dále a⌘ dopravní obsluhu ka⌘dého jednotlivého objektu a
jednotliv⇣ch obhospoda ovan⇣ch ploch a pozemk✏.
Celkov⌦ je mo⌘né konstatovat, ⌘e stávající sí místních komunikací lze v podstat⌦ pova⌘ovat za
stabilizovanou. Dopravn⌦ problémová místa sít⌦ v⌦t inou vypl⇣vají bu z obtí⌘né konfigurace terénu nebo
v zastav⌦ném území pak z blízkosti p iléhající zástavby i pozemkov⇣ch hranic. Oba tyto faktory z hlediska
reáln⇣ch mo⌘ností e ení t⌦chto problémov⇣ch míst p edstavují vá⌘né komplikace p edev ím s ohledem
na citlivé majetkoprávní pom⌦ry v území a dále na finan ní náro nost stavby.
Návrh územního plánu v✓souladu se zadáním zakládá nové rozvojové po iny v✓ e eném
správním území obce. Komunika ní dostupnost t⌦chto rozvojov⇣ch lokalit je zaji t⌦na bu prost ednictvím
p ipojení sjezdem na stávající komunika ní sí obce (lokality Z4 - Z9, P1), návrhem nov⇣ch místních
komunikací v rámci územních plánem podmín⌦n⇣ch územních studií (lokality Z1, Z2, Z3, P2).
Nov⌦ navrhované pozemky ve ejn⇣ch prostranství budou respektovat p íslu ná ustanovení §22
vyhlá ky MMR R . 501/2006 Sb., o obecn⇣ch po⌘adavcích na vyu⌘ívání území. Navrhované místní
komunikace zaji ující komunika ní dostupnost a obsluhu nov⇣ch rozvojov⇣ch lokalit zástavby obce budou
navr⌘eny bu jako obslu⌘né komunikace funk ní skupiny C, typu MO10/7/30(20) s✓oboustrann⇣mi
chodníky í ky nejmén⌦ 2x2,0 m, p ípadn⌦ jako komunikace pro smí en⇣ provoz funk ní skupiny D1 obytné ulice – navrhované v✓souladu s✓technick⇣mi podmínkami✓TP103 pro jejich navrhování v✓ í ce
uli ního prostoru nejmén⌦ 8,0 m mezi hranicemi protilehl⇣ch pozemk✏.
Rozvojové lokality ve správním území obce budou na stávající komunikace p ipojeny
samostatn⇣mi sjezdy ve smyslu p íslu n⇣ch ustanovení SN 736110 Projektování místních komunikací,
kap. 12 K i⌘ovatky, k í⌘ení a sjezdy.
Doprava v klidu, dal í za ízení pro automobilovou dopravu
S ohledem na v⇣lu n⌦ individuální charakter bytové zástavby odstavování a parkování vozidel
pro pot eby bydlení nep edstavuje v e eném území vá⌘n⌦j í problém. Pro pot eby dopravy v klidu u
jednotliv⇣ch objekt✏ vybavenosti jsou pak vyu⌘ívány p íle⌘itosti na plochách p iléhajících komunikací. P i
realizaci nov⌦ navrhovan⇣ch objekt✏ je t eba po ítat se zaji t⌦ním odpovídajících pot ebn⇣ch po t✏
odstavn⇣ch a parkovacích stání v rámci vlastních pozemk✏ a to dle skute n⌦ navrhovan⇣ch kapacit
objektu.
Územním plánem je v souladu se zadáním navr⌘ena plocha Z10 - plocha dopravní
infrastruktury - silni ní doprava (DS) pro umíst⌦ní odstavn⇣ch a parkovacích stání pro hospodá sk⇣ areál.
Zám⌦r na této plo e Z10 je p edm⌦tem posuzování podle § 4 odst. 1 písm. c) nebo d) zákona 100/2001
Sb. P ed zahájením ízení podle SZ je nutné za⌘ádat KÚSK o vyjád ení, zda zám⌦r vy⌘aduje zji ovací ízení
podle cit. zákona.
erpací stanice pohonn⇣ch hmot a prakticky kompletní nabídka servisních slu⌘eb pro motoristy
je k dispozici v nedalekém Slaném. V areálu ZOD ⌥i⌘ice ve Zvolen⌦vsi se nachází provozovna a dílny
související s technickou údr⌘bou osobních a nákladních automobil✏.
Ve ejná autobusová a ⌘elezni ní doprava
P eprava po ⌘eleznici je zaji ována pravideln⇣mi vlakov⇣mi spoji: “Kralupy nad Vltavou Zvolen⌦ves - Slan⇣ - Louny” a “Louny - Slan⇣ - Zvolen⌦ves - Kralupy nad Vltavou” z vlakové zastávky
Zvolen⌦ves situované v centrální ásti sídla.
Obsluha katastrálního území prost edky hromadné dopravy je v sou asné dob⌦ realizována
prost edky pravidelné ve ejné autobusové dopravy prost ednictvím procházejících autobusov⇣ch linek:
220 064 Slan⇣ – Zvolen⌦ves – Kladno,
220060 Velvary - Brand⇣sek - Kladno,
220084 Velvary - Kladno,
220 099 Slan⇣ - Zákolany/Kralupy nad Vltavou.
Ve vlastním e eném území jsou situovány celkem 3 autobusové zastávky – Zvolen⌦ves,
Zvolen⌦ves host., Zvolen⌦ves samota. Lze konstatovat, ⌘e prakticky celé zastav⌦né obce je pokryto v
p ijatelné 500 metrové docházkové vzdálenosti k t⌦mto autobusov⇣m zastávkám, co⌘ asov⌦ p edstavuje
asi 7-8 minutovou docházkovou dobu. Situování zastávek je mo⌘no pova⌘ovat za stabilizované.
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Podmínky pro dopravní obsluhu, ochranná pásma
V✓ e eném území se uplat↵ují v✓souladu s✓p íslu n⇣mi p edpisy ochranná pásma jednotliv⇣ch
slo⌘ek dopravního systému.
Zákon . 13/97 Sb., o pozemních komunikacích, stanovuje mimo souvisle zastav⌦ná území
ochranná pásma komunikací vedená po obou jejich stranách ve vzdálenosti od osy silnice III. t ídy 15 m.
Zákon . 266/94 Sb., o drahách, v platném zn⌦ní, stanovuje ochranné pásmo regionální dráhy
vedené po obou stranách trat⌦ ve vzdálenosti 60 metr✏ od krajní koleje, nejmén⌦ v ak 30 metr✏ od
hranic obvodu dráhy. Pro stavby umís ované v ochranném pásmu dráhy platí, ⌘e je t eba postupovat ve
smyslu ustanovení zák. . 266/1994 Sb., o drahách a zásahy do zájm✏ dráhy musí b⇣t projednány s
Drá⌘ním ú adem Praha, D DDC - stavební správa Praha a s p íslu n⇣mi orgány D, které stanoví
p ípadné podmínky takové eventuální stavební innosti v obvodu a ochranném pásmu dráhy. Pro lokality
ur ené pro zástavbu a zasahující do OP dráhy Z6 a Z7 jsou územním plánem podmín⌦na opat ení.
Technická infrastruktura
V e eném území je zbudována sí ve ejného vodovodu a vy e eno i t⌦ní spla kov⇣ch
odpadních vod v obci. Pro p ípadné zaji t⌦ní zv⇣ en⇣ch odb⌦r✏ el. energie má stávající rozvodná ást
elektriza ní soustavy p enosové rezervy. Ve obci jsou kabelizovány trasy telekomunika ních vedení
ú astnické sít⌦. Území je plo n⌦ plynofikováno.
Koncepce technické infrastruktury obce Zvolen⌦ves je graficky znázorn⌦na ve t ech grafick⇣ch
p ílohách k textové ásti od✏vodn⌦ní.
Vodní hospodá ství - likvidace srá⌘kov⇣ch odpadních vod
Odvedení srá⌘kov⇣ch vod zde celkov⌦ ne iní po v⌦t inu roku p i pr✏m⌦rn⇣ch hydrologick⇣ch
podmínkách v⌦t ích potí⌘í vzhledem k relativn⌦ velmi p ízniv⇣m morfologick⇣m terénním podmínkám,
relativn⌦ dobré reten ní schopnosti povrchu terénu (plochy s✓vegeta ním krytem), vzhledem k existenci
p irozen⇣ch recipientních prvk✏ v zastav⌦ném území a vzhledem k ji⌘ realizovan⇣m technick⇣m opat ením.
To v ak z ejm⌦ neplatí v✓úsecích, kde lze zaznamenat nedostate nou údr⌘bu odvod↵ovacích prvk✏ a
nahodilé i ⌘ivelné neodborné zásahy a zm⌦ny.
V zastav⌦ném území obce jsou srá⌘kové odpadní vody, které nejsou vsakem p evád⌦ny do
podzemních vod, z ásti odvád⌦ny stávající de ovou kanalizací do Knovízského potoka. Dal í ást
odpadních srá⌘kov⇣ch vod je pak odvád⌦na do recipientu systémem rigol✏, struh a propustk✏.
Navrhované e ení:
Stav likvidace de ov⇣ch vod v obci Zvolen⌦ves se nebude zásadn⌦ m⌦nit. Stávající
nezatrubn⌦né (rigolové) i zatrubn⌦né úseky de ové oddílné kanalizace obce Zvolen⌦ves jsou z✓dne ního
pohledu technicky zna n⌦ nedokonalé. V⇣hledov⌦ je t eba usilovat o d✏sledné do e ení systému
odvád⌦ní srá⌘kové vody i v souvislostech na kone né úpravy terénu a místních komunikací. V✓p ípad⌦
nové zástavby v✓rozvojov⇣ch lokalitách pak lze doporu it po podrobném hydrogeologickém pr✏zkumu
likvidaci srá⌘kov⇣ch vod zasakováním (p ípadn⌦ té⌘ akumulací s✓následn⇣m vyu⌘itím této vody pro
údr⌘bu zelen⌦ apod.). Srá⌘kové vody ze zpevn⌦n⇣ch povrch✏ místních komunikací a chodník✏ budou v ak
i zde likvidovány roz í ením a zdokonalením stávajícího systému de ové oddílné kanalizace.
Vodní hospodá ství - likvidace spla kov⇣ch odpadních vod
Obec Zvolen⌦ves má v sou asnosti vybudovan⇣ kombinovan⇣ systém kanalizace. P eva⌘uje
gravita ní kanalizace s díl ím p e erpáváním spla k✏ (plánováno v celkovém po tu p⌦t - v sou asnosti
jsou realizovány t i p e erpávací stanice). V územích s nep ízniv⇣mi sklonov⇣mi pom⌦ry jsou realizovány
stoky tlakové kanalizace pro cca 15 nemovitostí. Celkem je pokryto systémem cca 75 % území, chybí
do e it jihov⇣chodní ást území.
Navrhované e ení:
Systém kanalizace v obci je vyhovující a z✏stane zachován. P i návrhu dal í v⇣stavby je nutno
zohlednit kapacitu stávajících p e erpávacích stanic, stejn⌦ jako kapacitu OV. Technické problémy
s✓p ípadn⇣m napojením v ech uva⌘ovan⇣ch rozvojov⇣ch lokalit na ve ejnou kanalizaci za ú elem likvidace
spla k✏ nejsou známy. Rozvojové lokality lze napojit v✓p íslu n⇣ch napojovacích uzlech bez v⌦t ích
technick⇣ch problém✏.
Ochranná pásma kanaliza ních za ízení
se ur ují dle SN 75 6081 (TNV 75 6011) “Hygienická ochrana prost edí kolem kanaliza ních
za ízení“ z roku 1996 a dle zákona íslo 274/2001 Sb., o ve ejn⇣ch vodovodech a kanalizacích.
Ochranné pásmo stoky (do DN 500)…………….……………….1,5 m
Ochranné pásmo erpací stanice odpadních vod………………….10 m

a.s.”.

Vodní hospodá ství - zásobování pitnou, u⌘itkovou a po⌘ární vodou
V obci bylo realizováno doporu ení plynoucí z “Programu rozvoje vodovod✏ a kanalizací VKM

Zásobování vodou je od léta roku 2000 zaji t⌦no pomocí spole ného zásobovacího
vodovodního adu Jemníky - Knovíz - Podle ín - Zvolen⌦ves. Tento vodovodní zásobovací ad odbo uje z
nad azeného adu E, kter⇣ z vodojemu Pchery - Theodor zásobuje m⌦sto Slan⇣. Kapacita vodojemu 2 x
545 m3 vyhov⌦la i pro napojení v⇣ e uveden⇣ch obcí. Z hlediska tlakov⇣ch pom⌦r✏ je d✏le⌘ité, ⌘e
maximální hladina vodojemu Pchery Theodor iní 348,0 m n.m., minimální hladina 342,9 m n.m, p i em⌘
zastav⌦né území obce Zvolen⌦ves se nachází v nadmo ské v⇣ ce 207,5 a⌘ 275,5 m n.m. V míst⌦ odbo ení
zásobovacího adu je osazena armaturní achta s regulátorem tlaku a na odbo ce k rozvodné síti (p ed
rozvodnou sítí) je instalována armaturní achta s uzáv⌦ry a vodom⌦rem. V rámci projektu pro vodovod
byla ur ena i v⇣hledová pot eba vody pro obec Zvolen⌦ves: Qp = 2,04 l/s, Qd = 3,06 l/s, Qh = 6,11 l/s (*
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takto ur ená pot eba pitné vody byla prov⌦ ena dle nov⇣ch právních p edpis✏ .... viz. dále) . Dimenze
potrubí adu v úseku Podle ín - Zvolen⌦ves: DN 110 mm. Zásobovací ad je veden od Podle ína k hranici
k.ú. Zvolen⌦ves, a dále je jako ve ejn⇣ vodovod rozveden prakticky po celém sou asn⌦ zastav⌦ném území
obce distribu ními ady (na distribu ních adech jsou osazeny po⌘ární hydranty). Ve ejn⇣ vodovod
Zvolen⌦ves v majetku Obce Zvolen⌦ves provozuje spole nost VEOLIA (d íve SLAVOS s.r.o.Slan⇣). Na
systém Slánského vodovodu je napojena obec Slatina (okres Kladno) a to gravita n⌦ prodlou⌘ením
zásobovacího vodovodního adu Jemníky - Knovíz - Podle ín - Zvolen⌦ves (vodovodní ad zakreslen v
grafické ásti dokumentace).
Kvalita vody v místních zdrojích neodpovídá po⌘adavk✏m plynoucím z platn⇣ch zákonn⇣ch
p edpis✏ a je mo⌘no ji vyu⌘ívat s v⇣hradami pouze jako u⌘itkovou.
Po prov⌦ ení lze konstatovat, ⌘e jsou s rezervou celoplo n⌦ spln⌦ny limitní minimální
normativní hodnoty p etlaku vody v✓rozvodné síti (15 resp. 25 m v.sl. pro jednopodla⌘ní resp. dvou a
vícepodla⌘ní zástavbu dle SN 75 5401).
Pot eba po⌘ární vody je kryta kombinovan⌦: odb⌦rem odb⌦rem vody z rybníka Otrok a
hydranty osazen⇣mi na ve ejném vodovodu.
Pro zaji t⌦ní krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Lib⌦chov,
Spomy l a Vra↵any. Zásobení pitnou vodou bude dopl↵ováno balenou vodou.
Nouzové zásobování u⌘itkovou vodou bude zaji ováno z✓obecních studní, z✓domovních studní.
P i vyu⌘ívání zdroj✏ pro zásobení u⌘itkovou vodou se bude postupovat podle pokyn✏ územn⌦
p íslu ného hygienika.
Navr⌘ené e ení:
Jako d✏le⌘ité se jeví zabezpe it celkovou obnovu a kompletaci rozvodné vodovodní sít⌦ v✓obci
Zvolen⌦ves mj. i v✓souvislosti se zabezpe ením jejího odpovídajícího zokruhování v ude tam, kde se to
p irozen⌦ nabízí a v⇣hledov⌦ té⌘ v✓souvislosti s✓roz í ením této sít⌦ do rozvojov⇣ch lokalit. D✏le⌘it⇣m
úkolem je té⌘ p ipojit na ve ejn⇣ vodovod stávající, dosud nep ipojené nemovitosti. Rozvojové lokality lze
napojit v✓p íslu n⇣ch napojovacích uzlech bez v⌦t ích technick⇣ch problém✏. Záva⌘né je té⌘ se adekvátn⌦
starat i o kvalitní provoz ve ejného vodovodu (prost ednictvím kvalitního a pravideln⌦ aktualizovaného
provozního ádu, soustavn⇣m sledováním jeho dodr⌘ování apod.). Stávající zdroje vody jako ve ejné a
domovní studny, je nadále mo⌘né pova⌘ovat za zdroje vody pro závlahu zelen⌦ apod. i zdroje havarijní.
Základní parametry pot eby vody (dle vyhl. .428/2001 Sb) pro v⇣hledov⇣ po et obyvatel v
rámci zájmového území (cca 1055):
Spot eba pitné vody - 120 l/os. den
Qpr✏m.denní = 1055 x 0,12 = 126,6 m3/d.
Qmax.denní= Qpr✏m.denní x 1,5 = 189,9 m3/d. = 2,19 l/s
Qmax.h= Qmax.denní (l/s ) x 1,8 = 3,95 l/s
Tyto parametry mo⌘no brát i jako vodítko pro stanovení specifické produkce spla kov⇣ch
odpadních vod s tím, ⌘e do tlakové kanalizace se neodvád⌦jí jiné odpadní vody ne⌘ spla kové vody a vody
odvád⌦né z provozu kuchyní koupelen, tudí⌘ produkce odpadních vod je ni⌘ í ne⌘ odb⌦r z ve ejného
vodovodu - 100 l/osoba/den.
Ochranná pásma vodárensk⇣ch za ízení se ur ují dle zákona íslo 274/2001 Sb., o ve ejn⇣ch
vodovodech a kanalizacích.
Ochranné pásmo vodovodních ad✏ (do DN 500)…………….……………….1,5 m
Zásobování energiemi - základní zhodnocení situace
Energetická situace zájmového území je na standardní úrovni.
Realizací plo né plynofikace e eného zájmového území v nedávné dob⌦ do lo k✓p ínosu
z✓ekologického hlediska (v⇣razn⇣m pozitivním vlivem na istotu ovzdu í), do lo ke zv⇣ ení komfortu
vytáp⌦ní, p ípravy TUV, va ení apod., a dále se tím stala obec zajímav⌦j í i z✓hlediska dobrého technického
zázemí pro p ípadné dal í podnikatelské aktivity.
Pravd⌦podobn⌦ bude p ednostn⌦ nutné podrobn⌦ji zkontrolovat stav elektrifikace zájmového
území a p ípadn⌦ ji dále posílit. Jsou zde pro její rozvoj relativn⌦ uspokojivé technické podmínky.
Jinak je v eobecn⌦ nezbytné prosazovat v⌦t í uplatn⌦ní obnoviteln⇣ch zdroj✏ energie a
systematicky usilovat o úspory energií (nap . formou zateplování objekt✏). To dnes i v⇣hledov⌦ bude více
zále⌘et na ekonomick⇣ch podmínkách. Územní energetická koncepce by v ak m⌦la p edev ím dbát na
energetické úspory a nap . uvoln⌦nou zdrojovou kapacitu p íkonu elektrické energie efektivn⌦ pou⌘ít pro
objekty, kde je efektivní p ednostní u⌘ití elektrické energie.
Energetické nároky jsou mj. spjaty s klimatick⇣mi podmínkami zájmového území.
Zásobování elektrickou energií
Páte í rozvodného systému je venkovní vedení VN 22 kV, sm⌦rované do distribu ních
trafostanic ( ásti VN 22 kV jsou kabelizovány).
název
Statek
Obec
Mat. kola
Cukrovar
(odb⌦ratelská)
JZD (odb⌦ratelská)
Na vr ku

reg. íslo
4385
4207
4540
4244

typ
p íhradová
zd⌦ná v⌦⌘ová
sloupová
vestav⌦ná

v⇣kon (mo⌘n⇣/instal.) kVA
400/400
160/400
250/400
2 x 630, 1 x 400/ dtto

4369
4849

sloupová
p íhradová

100/100
100/400
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Ve Zvolen⌦vsi jsou rozvody NN z ásti vedeny kabelovou trasou a z ásti star ími venkovními
vzdu n⇣mi trasami. Vedení NN venkovní trasou jsou zastaralá a asto v nedobrém technickém stavu,
vy⌘adují proto údr⌘bu a rekonstrukci, pop . náhradu kabelovou trasou. Paraleln⌦ s rozvody NN je v
n⌦kter⇣ch ástech sídla realizována té⌘ sí ve ejného osv⌦tlení. Provozovatelem elektrorozvodné sít⌦ je
EZ Distribuce, a.s.
V podstatné ásti obce je realizována sí VO (ve ejného osv⌦tlení), p evá⌘n⌦ paraleln⌦ s rozvody
NN. Ob⌦ tyto sít⌦ jsou funk ní a i nadále schopné dal ího rozvoje.
Navr⌘ené e ení:
Sí venkovního primárního vedení VN 22 kV, napájející distribu ní trafostanice, je svou
strukturou i kapacitou v✓ e eném území mo⌘né celkov⌦ pova⌘ovat z✓pohledu sou asn⇣ch po⌘adavk✏ za
vyhovující.
Ochranná pásma elektrick⇣ch za ízení
Ochranná pásma za ízení elektriza ní soustavy jsou stanovena zákonem . 458/2000 Sb., o
podmínkách podnikání a o v⇣konu státní správy v energetick⇣ch odv⌦tvích a o zm⌦n⌦ n⌦kter⇣ch zákon✏
(energetick⇣ zákon), ve zn⌦ní pozd⌦j ích p edpis✏.
u venkovních vedení 22 kV (do 35 kV)
7m
u kabelov⇣ch vedení (do 52 kV)
1m
u venkovních vedení do 220 kV
15 m
u venkovních vedení do 400 kV (v etn⌦)
20 m
u el. stanic (do 52 kV)
7m
u el. stanice kompaktních a zd⌦n⇣ch (do 52 kV)
2 m od obrys✏ stanice.
V p ípad⌦ zájmového území zde ve kerá d íve instalovaná za ízení (venkovní vedení VN 22 kV a
distribu ní trafostanice) mají ochranné pásmo 10 m na ka⌘dou stranu dle zák. .79/1957 a provád⌦cích
p edpis✏ .80/1957. EZ Distribuce, a.s. sou asn⌦ po⌘aduje zachovat voln⇣ pr✏jezdn⇣ (neoplocen⇣, bez
p eká⌘ek) pruh pod vedením VN 22 kV.
Zásobování plynem
Územním plánem je respektována trasa nad azeného VVTL plynovodu nad 40 bar✏ DN 700
(ochranné a bezpe nostní pásmo) vedeného v⇣chodní ástí katastrálního území Zvolen⌦ves. Majitelem a
provozovatelem je spole nost NET4GAS, s.r.o.
Zvolen⌦ves je zásobována zemním plynem prost ednictvím vtl plynovodní p ípojky DN 100
napojené ji⌘n⌦ od obce Osluchov na vtl plynovod DN 300 Slan⇣ - Velvary. Vtl plynovodní p ípojka ústí do
regula ní stanice na severním okraji sou asn⌦ zastav⌦ného území obce. Odtud je plo n⌦ rozvedena
st edotlaká rozvodná sí po celém sou asn⌦ zastav⌦ném území. Z regula ní stanice Zvolen⌦ves je také
vyveden stl plynovod pro sousední obec Kamenn⇣ Most (stl plynovod procházející k.ú. Zvolen⌦ves má
dimenzi DN 160).
Návrh e ení:
Lze doporu it d✏sledn⌦j í realizaci zokruhování distribu ní stl rozvodné sít⌦ v ude tam, kde se
to p irozen⌦ nabízí a té⌘ v✓p ípad⌦ realizace programu rozvojov⇣ch lokalit. Rozvojové lokality lze napojit
v✓p íslu n⇣ch napojovacích uzlech bez v⌦t ích technick⇣ch problém✏.
Ochranná a bezpe nostní pásma plynovodních za ízení, dle zákona . 458/2000 Sb.,
energetick⇣ zákon, je:
ochranné pásmo u ntl a stl plynovodu………………....
1m
ochranné pásmo u ostatních plynovod✏ a p ípojek…....
4m
bezpe nostní pásmo u vtl plynovodu (DN 700)………… 200 m (kolmé vzdálenosti od
p✏dorysu plynovodu na ob⌦ strany)
Ka⌘d⇣ zásah do ochranného a bezpe nostního pásma musí b⇣t projednán s útvarem NET4GAS,
s.r.o., PRO echy sever; v⇣stavbu obytn⇣ch budov lze provád⌦t za hranicí bezpe nostního
pásma VTL plynovod✏ nad 40 bar✏.
Telekomunikace a radiokomunikace
Zabezpe ení e eného území telekomunika ními slu⌘bami p edstavuje vzhledem k jejich
d✏le⌘itosti pro roz í ení pot ebn⇣ch ekonomick⇣ch aktivit i prosté zabezpe ení standardních slu⌘eb
profilov⇣ v⇣znam. V centru obce je instalován ve ejn⇣ telefonní automat (ve ejná hovorna) a je tedy spln⌦n
po⌘adavek zaji t⌦ní minimální dostupnosti této slu⌘by (minimální standardní vybavení). Technická úrove↵
místní sít⌦ odpovídá ji⌘ dne ním v⇣vojov⇣m trend✏m. Ú astnická telekomunika ní sí je realizována
v✓podzemních kabelov⇣ch trasách, ne v⌘dy v ak v souladu s✓ SN 73 6005.
Zájmové území p íslu í k místní telekomunika ní úst edn⌦ (MTÚ-MTO) Slan⇣. Vlastní napojení
je prost ednictvím ATÚ-podúst edny.
Není v ak zatím známo, jakou kapacitní rezervu nabízí stávající ú astnická telekomunika ní sí ,
která zde má ji⌘ podobu sít⌦ telekomunika ních kabel✏ v✓pozemní trase, rozvíjené od p íslu n⇣ch sí ov⇣ch
rozvád⌦ ✏ (SR).
Územím obce prochází n⌦kolik dálkov⇣ch optick⇣ch kabel✏, z nich⌘ ty i jsou zakon eny v
budov⌦ po ty (automatická telefonní úst edna).
Intravilán obce je pokryt signálem BTS mobilních operátor✏. V✓obci se nenacházejí základnové
stanice ve ejné komunika ní sít⌦. V✓obci se nenachází objekt-p evad⌦ televizního signálu.
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Návrh e ení: Lze doporu it dále rozvíjet a zkvalit↵ovat ji⌘ zde zalo⌘enou a realizovanou
koncepci telekomunika ní obsluhy zájmového území. Dále lze konstatovat, ⌘e je zde technicky mo⌘né (po
p íslu n⇣ch úpravách) p ipojení uva⌘ovan⇣ch rozvojov⇣ch lokalit na ú astnickou telekomunika ní sí .
Ochranná pásma telekomunika ních za ízení:
Ochranná pásma jsou dána zákonem . 151/2000 Sb., resp. zákonem .127/2005 Sb., o elektronick⇣ch
komunikacích.
U telekomunika ních za ízení pak iní v p ípad⌦:
- kabelového vedení p ístupové sít⌦ voln⌦ ulo⌘eného 1,5 m na ob⌦ strany od krajních kabel✏
- kabelového vedení v ochranné konstrukci 1,5 m od okraje v⇣kopové r⇣hy
- kabel✏ transportní sít⌦ ochranné pásmo stanovuje Telefónica O2 , Czech Republic, a.s. –
Provoz p enosové techniky (provozovatel).
Souhrnné zhodnocení, prostorová koordinace vedení technického vybavení
Cílem koordinace v✓úrovni koncep ního e ení je p edvídat a p edcházet v em potenciálním
vá⌘n⇣m konflikt✏m a st et✏m zájm✏. Rozumí se nejen st et✏m prostorov⇣m, ale i mo⌘n⇣m disproporcím
v✓objektivn⌦ existujících vztazích a v✓u⌘it⇣ch rozhodovacích postupech, v✓územn⌦ plánovacích podkladech
i dokumentaci po ínaje a zpracováním p íslu ného projektu, jeho realizací a provozováním konkrétních
systém✏ a za ízení kon e.
V⇣znamná je nap . koordinace in⌘en⇣rsk⇣ch sítí ve vazb⌦ na pozemní komunikace, p ípadn⌦ na
jiné mo⌘né p eká⌘ky a vzájemná koordinace jednotliv⇣ch druh✏ in⌘en⇣rsk⇣ch sítí. Na základ⌦ rámcového
posouzení lze odhadovat, ⌘e v✓n⌦kter⇣ch úsecích místních komunikací a na n⌦kter⇣ch k i⌘ovatkách m✏⌘e
b⇣t brzy hustota sítí na úrovni vyvolávající ji⌘ vá⌘né problémy. V✓takov⇣ch p ípadech nelze improvizovat,
ale uplatnit d✏sledné postupy prostorové koordinace. Takov⇣mi jsou postupy respektující SN 73 6005 a
postupy s aplikací úm⌦rn⇣ch sdru⌘en⇣ch tras (v daném p ípad⌦ nap . multikanálu SITEL, technického
kanálku BIRCO apod.), nebo e ení s✓uplatn⌦ním kombinovan⇣ch zp✏sob✏ ukládání in⌘. sítí.
V✓p ípad⌦ pou⌘ití klasického zp✏sobu ukládání lze rovn⌦⌘ p ipomenout nezbytnost pou⌘ití
dostate n⌦ kvalitních materiál✏, kvalitního provedení v etn⌦ p ísné kontroly kvality díla, nezbytnost
v asného osazení ochrann⇣ch konstrukcí pro k í⌘ení tras in⌘en⇣rsk⇣ch sítí s✓komunikacemi a v asnou
p ípravu dopravn⌦ in⌘en⇣rsk⇣ch opat ení pro realizaci.
Základním prost edkem pro koordinaci in⌘en⇣rsk⇣ch sítí musí b⇣t koordina ní situace a
kompletní p í né profily prostorem komunikací. V✓rámci dal ích krok✏ je ⌘ádoucí zpracování
charakteristick⇣ch p í n⇣ch profil✏ s✓vyzna ením polohy jednotliv⇣ch vedení (stávajících, ji⌘ navrhovan⇣ch i
t⌦ch v⇣hledov⇣ch). Prostorová koordinace v✓detailu dle SN 73 6005 “Prostorová úprava sítí technického
vybavení“ a podle dal ích technick⇣ch podklad✏ m✏⌘e b⇣t preventivn⌦ precizována samostatn⇣m
projektem.
Ob⌥anské vybavení
Pod stávající v sou asnosti ob anskou vybavenost spadá:
-

⌅kolství:
mate ská kola - kapacita 60 d⌦tí
základní kola - 165 ⌘ák✏ z 10 obcí
základní um⌦lecká kola - hudební (cca 10 ⌘ák✏)

-

Zdravotnictví:
ordinace léka ✏ (obvodní, d⌦tské); vy í zdravotní pé e je zaji ována ve Slaném, resp. Kladn⌦

-

Obchod a slu⌘by:
market Jednota SD Kladno, prodejna zeleniny, drogerie, sobotní prodej potravin; kade nictví;
masá⌘e; obecní mandl;

-

T⌦lov⇣chova a sport:
2 h i t⌦ pro kopanou, tenisové kurty (TJ Slavoj),
Tj Sokol - základní t⌦lesná v⇣chova, turistika,
sportovní st eleck⇣ klub,
kynologick⇣ klub,
esk⇣ rybá sk⇣ svaz ZO Zvolen⌦ves.

-

Ostatní:
kostel. sv. Martina ( ímskokatolick⇣),
obecní ú ad,
amatersk⇣ divadelní spolek p i TJ Sokol,
po ta,
zámek

-

Územním plánem jsou vymezeny:
Plochy ob anského vybavení - ve ejná infrastruktura (OV)
pozemky staveb a za ízení ob anského vybavení ve ejného charakteru (slou⌘ící nap íklad pro
vzd⌦lávání a v⇣chovu, sociální slu⌘by a pé i o rodiny, zdravotní slu⌘by, kulturu, ve ejnou správu,
ochranu obyvatelstva).
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-

Plochy ob anského vybavení - komer ní za ízení malá a st ední (OM)
pozemky staveb a za ízení ob anského vybavení komer ní ob anské vybavenosti (slou⌘ící
nap íklad pro obchodní prodej, administrativu, ubytování, stravování, slu⌘by).
Plochy ob anského vybavení - sport (OS).
Plochy ob anského vybavení - h bitovy (OH).

Stávající funk ní za ízení ob anského vybavení jsou zachována. Vzhledem k d✏le⌘itosti za ízení
ob anského vybavení pro rozvoj e eného území mohou b⇣t vybraná za ízení umís ována dle podmínek
funk ního len⌦ní území v zastav⌦ném území i zastaviteln⇣ch plochách.
Územním plánem jsou nastaveny regulativy tak, aby zámecké prostory bylo po rekonstrukci
mo⌘né smyslupln⌦ vyu⌘ívat nap . pro ú ely ubytovacích slu⌘eb, podmín⌦n⌦ i bydlení (Plochy ob anského
vybavení - komer ní za ízení malá a st ední (OM)).
Ve⌦ejná prostranství
Návrhem ÚP jsou vymezeny stávající plochy ve ejn⇣ch prostranství v obci zahrnující roz í en⇣
návesní prostory a komunika ní systém (místní a ú elové komunikace). P i úpravách ve ejného
prostranství musí b⇣t respektovány stávající prvky drobné architektury (pomníky padl⇣m) a pro sídlo
v⇣znamná zele↵.
Územním plánem nejsou nové plochy ve ejného prostranství navr⌘eny.
-

Nakládání s odpady
Systém shroma⌘ ování, sb⌦ru, p epravy, t íd⌦ní, vyu⌘ívání a odstra↵ování komunálního odpadu
a systém nakládání se stavebním odpadem je upraven Obecn⌦ závaznou vyhlá kou obce
Zvolen⌦ves (1/2007).
V e eném území nejsou evidovány lokality s povolením k ukládání odpad✏.
Rovn⌦⌘ zde nejsou oficieln⌦ evidovány staré ekologické zát⌦⌘e (nap . skládky).

V území za obecním ú adem, v soub⌦hu se ⌘elezni ní tratí, sm⌦rem na Kamenn⇣ Most byla
d íve obecní skládka povolená r. 1972 MNV Zvolen⌦ves, její⌘ provoz byl ukon en 1.1.1994. Dnes není
vyu⌘ívána a je v celém rozsahu zavezena vrstvou zeminy dle projektu rekultivace z r. 1993, p i em⌘ terén
je urovnán. Do ásti tohoto území zasahuje p estavbová plocha P3. V rámci p estavbové plochy P3 je
navr⌘ena plocha pro zelen⌦ p írodního charakteru (ZP) - obecní “nivní” park vzniklá rekultivací extenzivn⌦
vyu⌘ívan⇣ch ploch (obecní zahrádky). Spole n⌦ s rekultivací plochy je mo⌘ná úprava vodote e - ramena
Knovízského potoka p írod⌦ blízk⇣m zp✏sobem.
V ásti areálu umíst⌦ném v izolované poloze jihov⇣chodn⌦ od obce p✏sobí firma K⇤Í⌥
RECYCLING, s.r.o. - provozovna Zvolen⌦ves .7 (tzv. lokalita “U k✏len”). Firma se zab⇣vá úpravou a t íd⌦ním
kovového odpadu (kovo rot), v sou asnosti je sledován zám⌦r sb⌦ru a v⇣kupu odpad✏ a to i
nebezpe n⇣ch (nap . Pb akumulátory, Pb z✏statky). Tyto by byly do asn⌦ uskladn⌦ny v hale a dále
odvá⌘eny ke firmám ke zpracování.
P✏vodce odpad✏ (fyzická osoba oprávn⌦ná k podnikání a právnická osoba), kter⇣ nakládá s
nebezpe n⇣mi odpady, musí mít pro tuto innost ud⌦len souhlas k nakládání s nebezpe n⇣mi odpady.
Nakládání s nebezpe n⇣mi odpady p edstavuje jejich shroma⌘ ování, soust e ování, sb⌦r, v⇣kup, t íd⌦ní,
skladování, úprava, vyu⌘ívaní a odstra↵ování p edáním oprávn⌦né osob⌦. Pro nakládání s nebezpe n⇣mi
odpady musí mít p✏vodce odpad✏ podle ust. § 16 odst. 3 zákona . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm⌦n⌦
n⌦kter⇣ch dal ích zákon✏, ve zn⌦ní pozd⌦j ích p edpis✏, ud⌦len souhlas p íslu n⇣m ú adem podle
mno⌘ství nebezpe ného odpadu. A sice v mno⌘ství do 100 tun nebezpe n⇣ch odpad✏ za rok ud⌦luje
souhlas obec s roz í enou p✏sobností podle ust. § 79 odst. 1 písm. b) tohoto zákona. P i mno⌘ství v⌦t ím
ne⌘ 100 tun nebezpe ného odpadu za rok souhlas ud⌦luje p íslu n⇣ krajsk⇣ ú ad (podle ust. § 78 odst. 2
písm. i) uvedeného zákona).
Záv⌦r do závazné ásti: V areálu umíst⌦ném v izolované poloze jihov⇣chodn⌦ od obce je
p ípustné vyu⌘ití související s nakládáním s odpady (i nebezpe n⇣mi) za podmínek/ud⌦lení souhlasu
p íslu ného ú adu podle mno⌘ství odpadu.
Koncepce uspo⌦ádání krajiny
Vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm⌦ny v✓jejich vyu⌘ití
.
.
.

Návrhem ÚP je respektováno základní krajinné len⌦ní e eného území:
krajinn⇣ prostor zahrnující odlesn⌦nou intenzivn⌦ vyu⌘ívanou krajinu s✓ojedin⌦l⇣mi remízky,
doprovodn⇣mi liniov⇣mi porosty a s drobn⇣mi objekty v✓poli (sakrální památky v✓krajin⌦,
poz✏statky d ív⌦j í hornické innosti - drobné odvaly, propadliny a jámy);
místem krajinného rázu je údolní niva Knovízského potoka s✓technicky upraven⇣m vodním
tokem, s b ehovou a doprovodnou zelení, s✓rybníkem Otrok; údolí lemované fragmenty
k ídov⇣ch skal a zalesn⌦n⇣mi erozními zá ezy a s✓fragmenty stepní a skalní vegetace;
zem⌦d⌦lská obec umíst⌦ná v✓niv⌦ Knovízského potoka a podél cest Podle ín – Kamenn⇣ Most,
na ⌥i⌘ice a na Osluhov. Dominantami obce jsou kostel sv. Martina, fara, zámek, budovy
b⇣valého cukrovaru.

Cílem koncepce uspo ádání krajiny je koordinace zájm✏ a vztah✏ v✓nezastav⌦ném území
z✓hlediska rozdíln⇣ch mo⌘ností jeho vyu⌘ití, zájm✏ ochrany p írody a ochrany priorit a potenciál✏ vyu⌘ití
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územních oblastí. Za tímto ú elem územní plán stanovuje plochy s✓rozdíln⇣m zp✏sobem vyu⌘ití i
v✓nezastav⌦ném území.
Plochy nezastav⌦ného území jsou len⌦ny podle charakteru vyu⌘ití, limitujících jev✏ a utvá ení
krajiny na:
(W) plochy vodní a vodohospodá ské - jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní podmínek pro
nakládání s vodami, ochranu p ed jejich kodliv⇣mi ú inky a suchem, regulaci vodního re⌘imu
území a pln⌦ní dal ích ú el✏ stanoven⇣ch právními p edpisy upravujícími problematiku na
úseku vod a ochrany p írody a krajiny.
(NP) plochy p írodní - s✓nejv⌦t ím p írodním potenciálem a pot ebou ochrany p írodních prvk✏
(vymezená lokální biocentra); plochy p írodní nej ast⌦ji zahrnují ji⌘ vymezené nebo k✓vymezení
ur ené prvky ochrany p írody a jejich nejbli⌘ í okolí, pop . plochy prvk✏ systému ekologické
stability ap.; v⇣jime n⌦ pozemky související dopravní a technické infrastruktury;
(NZ) plochy zem⌦d⌦lské - s✓vysok⇣m potenciálem produkce zem⌦d⌦lské v⇣roby v etn⌦
intenzivních forem obhospoda ování. Plochy zem⌦d⌦lské zahrnují zejména pozemky
zem⌦d⌦lského p✏dního fondu, pozemky staveb, za ízení a jin⇣ch opat ení pro zem⌦d⌦lství a
pozemky související dopravní a technické infrastruktury;
(NSx) plochy smí ené nezastav⌦ného území - zahrnují zpravidla pozemky ur ené k pln⌦ní
funkcí lesa, pozemky zem⌦d⌦lského p✏dního fondu, p ípadn⌦ pozemky vodních ploch a koryt
vodních tok✏ bez rozli ení p eva⌘ujícího zp✏sobu vyu⌘ití. Do plochy smí ené nezastav⌦ného
území jsou zahrnuty pozemky p irozen⇣ch a p írod⌦ blízk⇣ch ekosystém✏ a pozemky související
dopravní a technické infrastruktury. P ijatelné formy vyu⌘ití jsou vyzna eny p íslu n⇣m indexem,
jsou dány regulativy a musí b⇣t v⌘dy v vzájemném souladu.
Index p ípustn⇣ch funkcí:
p - p írodní - územní ochrana chrán⌦n⇣ch území podle zákona .114/1992 Sb., ve zn⌦ní
zákonného opat ení . 347/1992 Sb., územní ochrana vymezeného územního systému
ekologické stability a dal ích ekologicky cenn⇣ch území (zejména ekologické kostry území);
ostatní plochy krajinné zelen⌦, extenzivní sady a zahrady s travním krytem, pozemky ochranné
zelen⌦;
v - vodohospodá ská - plochy s✓vodohospodá skou funkcí, území vodních ploch a koryt
vodních tok✏, plochy záplavov⇣ch území, plochy zahrnuté do ochrann⇣ch pásem vodních
zdroj✏, CHOPAV, p ípadn⌦ dal ích vodohospodá sky v⇣znamn⇣ch území; revitalizace vodních
tok✏, umíst⌦ní vodohospodá sk⇣ch staveb (vodního díla);
z - zem⌦d⌦lská - pozemky zem⌦d⌦lského p✏dního fondu (mimo velkov⇣robní formy) s
up ednostn⌦ním mimoproduk ních funkcí, v etn⌦ ú elov⇣ch komunikací slou⌘ících k jejich
obhospoda ování, extenzivní sady a zahrady s travním krytem – p ipou t⌦jí se nezbytn⌦ nutná
opat ení a v⇣stavba pro zaji t⌦ní zem⌦d⌦lské produkce (nap . v⇣stavba seníku, ohrazení pastvin
apod.);
l - lesní - pozemky ur ené k pln⌦ní funkcí lesa (zejména les zvlá tního ur ení, lesy ochranné
ap.) – p ipou t⌦jí se nezbytn⌦ nutná opat ení a v⇣stavba pro lesní produkci; p⌦stování d evin
mo⌘né za podmínek, ⌘e budou pou⌘ity p✏vodní (autochtónní) d eviny odpovídající danému
stanovi ti;
o - ochranná / izola ní - prostor mezi r✏zn⇣mi druhy funk ního vyu⌘ití (nap . izola ní prostor
mezi obytn⇣mi a intenzivn⌦ zem⌦d⌦lsky vyu⌘ívan⇣mi plochami, izola ní prostor mezi obytn⇣mi
plochami a dopravními stavbami, ochrana ploch mezi t⌦⌘ebním prostorem a krajinou zónou
ap.);
o - ochranná / protierozní - plochy, kde budou ve vy í mí e uplatn⌦na opat ení k✓ochran⌦
p ed vodní erozí, mo⌘ná je kombinace organiza ních (zatravn⌦ní) a agrotechnick⇣ch
protierozních opat ení (protierozní technologie p⌦stování plodin);
r - rekrea ní - vybavení a vybrané stavby a opat ení pro nepobytovou (!) rekreaci a sport (nap .
turistické cesty, cyklistické stezky, nau né stezky, odpo ivné altánky a p íst e ky, pikniková
místa, vyhlídky, informa ní prvky, sportovní a herní prvky – areály zdraví, apod.);
V e eném území p eva⌘uje krajinná zóna zem⌦d⌦lské produkce (NZ), okrajov⌦ se vyskytují
plochy p írodního charakteru (NP), které jsou vymezeny v plo e lokálních biocenter.
V návaznosti na zastav⌦né území, na svazích a v nivní poloze Knovízského potoka jsou
vymezeny plochy smí ené nezastav⌦ného území. Mimo údolní nivu se jedná o kombinaci funkcí
zem⌦d⌦lské, p írodní, ochranné (NSzp, NSpo, NSzpo ....), pop ípad⌦ lesní (NSpl ...), v údolní niv⌦
Knovízského potoka se jedná o kombinace p edchozích funkcí s vodohospodá skou funkcí (nap . NSpv,
NSpvz ...). Okrajov⌦ jsou vymezeny plochy smí ené s✓rekrea ní funkcí – plocha zm⌦ny v krajine (N1),
navr⌘ena je rekultivace nevyu⌘ívaného území b⇣val⇣ch odkalovacích nádr⌘í a nejbli⌘ ího okolí, konverze
plochy na rekrea ní zázemí obce (lesopark). V✓plochách kulturní krajiny se smí en⇣m vyu⌘itím mají
uvedené innosti v⌘dy kompromisní charakter – s✓ohledem na ostatní zde p ípustné innosti.
Kompromisní opat ení jsou bu obecn⌦ známa (nap . pravidla v ochrann⇣ch pásmech, p echodové ásti
krajiny mezi krajinnou zónou zem⌦d⌦lské produkce – NZ✓a krajinnou zónou p írodní - NP) nebo je mo⌘né
kompromis zastoupen⇣ch inností a funkcí následn⌦ p ijmout po detailn⌦j ím posouzení zóny.
Stanovení podmínek pro vyu⌘ití ploch s rozdíln⇣m zp✏sobem vyu⌘ití je popsáno v kap. f )
základního textu ÚP.
Z hlediska ochrany a tvorby krajiny platí, ⌘e podíl zelen⌦ ve v⌦t in⌦ vymezen⇣ch ploch
nezastavitelného území krajiny je t eba zvy ovat, a to p i realizaci územního systému ekologické stability,
v etn⌦ interak ních prvk✏, liniové doprovodné zelen⌦ komunikací, vodote í a mezí, zatravn⌦ním nebo
dopln⌦ním ploch nelesní zelen⌦ s p írodní funkcí. U nov⌦ navrhované zelen⌦ je nutno respektovat
stanovi tní podmínky. Rodová i druhová skladba zelen⌦ musí vycházet z p✏vodních rostlinn⇣ch
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spole enstev: ern⇣ ová dubohab ina (p evá⌘ná ást území), mochnová doubrava (hrany svah✏ a skal nad
obcí), st emchová jasenina (podél vodních tok✏, zamok ené sní⌘eniny):
ern⇣ ová dubohab ina:
d eviny stromo adí - t e e↵ pta í, lípa srd itá, lípa velkolistá, javor mlé , o e ák královsk⇣, hru e↵ obecná,
hybridní topoly, mén⌦ jablo↵ domácí a vestka domácí
d eviny pro solitérní v⇣sadbu a rozpt⇣lenou zele↵ - lípa srd itá, dub letní a zimní, habr obecn⇣, t e e↵
pta í, lípa velkolistá, svída krvavá, pta í zob obecn⇣, hloh jenosemenn⇣, hloh obecn⇣, líska obecná
vhodné sm⌦si na zatrav↵ovaná místa - kost ava ervená, kost ava lu ní, srha ízna ka, lipnice lu ní, lipnice
obecná, v✓su ích polohách psine ek tenkolist⇣, lipnice úzkolistá.
mochnová doubrava:
d eviny stromo adí - t e e↵ pta í, lípa srd itá, lípa velkolistá, o e ák královsk⇣, vestka domácí, hru e↵
obecná, jablo↵ domácí
d eviny pro solitérní v⇣sadbu a rozpt⇣lenou zele↵ - dub zimní a letní, lípa srd itá, lípa velkolistá, habr
obecn⇣, líska obecná, svída krvavá, hloh jednosemenn⇣, hloh obecn⇣, pta í zob obecn⇣
vhodné sm⌦si na zatrav↵ovaná místa - kost ava lu ní, srha ízna ka, ovsík vyv⇣ en⇣, sve ep vzp ímen⇣,
vále ka prapo itá, lipnice lu ní, lipnice úzkolistá, kost ava ⌘lábkovitá
st emchová jasenina:
d eviny stromo adí - hybridní druhy topol✏, jasan ztepil⇣, mén⌦ lípa srd itá, javor klen
d eviny pro solitérní v⇣sadbu a rozpt⇣lenou zele↵ - jasan ztepil⇣, ol e lepkavá, lípa srd itá, p ím⌦s
st emcha hroznovitá, javor klen, svída krvavá, kalina obecná, brslen evropsk⇣, líska obecná, hloh obecn⇣.
V⇣sadba jehli nan✏ je zcela nevhodná, omezit expanzi bezu erného.
vhodné sm⌦si na zatrav↵ovaná místa - lipnice obecná, lipnice lu ní, psine ek v⇣b⌦⌘kat⇣, srha ízna ka,
psárka lu ní, kost ava lu ní, jetel zvrhl⇣.
Stanovení podmínek pro plochy zm n v krajin
Územním plánem je navr⌘ena plocha zm⌦n v✓krajin⌦ (N1) , ur ená pro vybudování opat ení ke
zv⇣ ení reten ní schopnosti území a vytvo ení esteticky a biologicky hodnotné ásti krajiny s✓mo⌘ností
rekrea ního vyu⌘ití:
Jedná se o rekultivaci nevyu⌘ívaného území b⇣val⇣ch odkalovacích nádr⌘í cukrovaru a
nejbli⌘ ího okolí. Dnes ji⌘ nefunk ní zemní nádr⌘e jsou více mén⌦ vyschlé, pouze v✓nejni⌘ ích místech se
vyskytují sezonn⌦ zvodn⌦lé terénní deprese s✓rákosinou. Jedná se o eutrofní (ú⌘ivné) stanovi t⌦, navá⌘ky
jsou místy tvo eny a⌘ 3-5 m kvalitní zeminy z✓proces✏ praní cukrovky – tomu odpovídá i p irozená
rostlinná sukcese. Plocha je ídce zarostlá náletov⇣mi porosty p evá⌘n⌦ bylinného patra, mén⌦ k ovinami a
d evinami. Jde o druhov⌦ chudé porosty asociace Chenopodietum rubri⌥ s✓druhy jako jsou merlík siv⇣,
merlík erven⇣; uplat↵ují se i dal í jednoleté druhy ruderálních stanovi a obna⌘en⇣ch den – nap . lebeda
rozkladitá, rdesno ble ník,aj. Souvislej í ke ové porosty (bez ern⇣, vrba jíva) lemují obvodovou ást a ve
v⌦t í mí e se vyskytují na plo e b⇣valé nádr⌘e nejdále od obce (interak ní prvek). Vzhledem k✓tomu, ⌘e
jde o území dlouhodob⌦ intenzivn⌦ nevyu⌘ívané, mohou se zde asem vytvo it i polop írodní biotopy
v⇣znamné z✓hlediska potenciálního v⇣skytu oboj⌘ivelník✏, plaz✏ a pták✏. Biologick⇣ pr✏zkum v✓lokalit⌦
dosud provád⌦n nebyl.
P✏vodn⌦ zde m⌦ly b⇣t v✓rámci protipovod↵ové ochrany zbudovány malé vodní nádr⌘e. Ve studii
„Zvolen⌦ves – Studie napájení nov⇣ch vodních nádr⌘í“ (Aquatest, erven 2008) bylo navr⌘eno variantní
odklon⌦ní potoka procházející cukrovarem sm⌦rem ke dv⌦ma p✏vodním usazovacím nádr⌘ím, které se v
rámci této studie m⌦ly p ebudovat na malé vodní nádr⌘e. Návrh t⌦chto opat ení byl v ak vyhodnocen jako
p íli nákladn⇣ vzhledem k✓potenciálním povod↵ov⇣m kodám, od zám⌦ru bylo proto upu t⌦no. Oblast
v✓okolí OV je v ak daleko více ohro⌘ena p ítoky vod z✓v⇣ e polo⌘en⇣ch území v✓dob⌦ zv⇣ ené srá⌘kové
innosti (v dob⌦ p ívalov⇣ch de ✏). Voda pak stagnuje v✓bezodtoké terénní depresi mezi ⌘elezni ní tratí,
místními komunikacemi a b⇣val⇣mi usazovacími nádr⌘emi. Z✓tohoto d✏vodu je plocha zm⌦ny v✓krajin⌦
(N1) vhodná i pro návrh protipovod↵ov⇣ch opat ení, resp. ke zv⇣ ení reten ní schopnosti území.
Razantn⌦j í zásahy do vodního re⌘imu i mok adní vegetace by v ak mohly znamenat i poru ení
základních podmínek ochrany v⇣znamn⇣ch druh✏ i zvlá t⌦ chrán⌦n⇣ch druh✏ ⌘ivo ich✏ a proto bude
t eba v✓území provést podrobn⇣ biologick⇣ pr✏zkum a navrhnout p íslu ná ochranná opat ení.
Volba zp✏sobu rekultivace je závislá zejména na hydrologick⇣ch pom⌦rech p edm⌦tného území,
na kvalit⌦ p✏dotvorn⇣ch substrát✏ nebo mo⌘nostech p ekryvu zeminami, na v⇣sledcích biologického
pr✏zkumu a na dal ím zp✏sobu vyu⌘ití území. P edpokládá se, ⌘e v✓rámci technické rekultivace dojde
k✓modelaci / k✓vyrovnání terénu pomocí vhodného materiálu (zeminy z✓místních zdroj✏), vytvo ení
mok adu / t✏ní v✓nejni⌘ ích místech rekultivované nádr⌘e. Následn⌦ by pak m⌦la b⇣t provedena
biologická rekultivace sm⌦ ující k✓vytvo ení lesoparku, v etn⌦ cestní sít⌦ a základního vybavení. Mo⌘no zde
vytvo it i nau nou stezku s✓informa ními tabulemi, které náv t⌦vníky upozorní na to, jakou funkci
odkalovací nádr⌘e d ív plnily, seznámí s✓cel⇣m procesem v⇣roby cukru, pop . s✓faunou a florou v✓nov⌦
vytvo en⇣ch mok adech a t✏ních …. P edpokladem je vypracování samostatné vodohospodá ské a
krajiná ské studie na základ⌦ podrobného zam⌦ ení území (v⇣ kopisu a polohopisu), hydrogeologického a
biologického pr✏zkumu.
Záv⌦r do návrhu ÚP:
N1 – rekultivace nevyu⌘ívaného území b⇣val⇣ch odkalovacích nádr⌘í cukrovaru a nejbli⌘ ího
okolí. Lokalita je za azena do plochy smí ené nezastav⌦ného území s✓p ípustnou funkcí p – p írodní, v –
vodohospodá skou, r – rekrea ní a ást v✓zastav⌦ném území do plochy ve ejné zelen⌦. Podmínkou vyu⌘ití
lokality je zpracování samostatné vodohospodá ské a krajiná ské studie, která by m⌦la e it následující
opat ení:
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úpravu odtokov⇣ch pom⌦r✏ v území, tzn. podchycení p ívalov⇣ch de ✏ p itékajících z✓vy ích
poloh a stagnujících v✓bezodtoké terénní depresi v✓okolí OV a jejich ne kodné svedení do
nejni⌘ ích poloh rekultivované nádr⌘e, návrh plo ného odvodn⌦ní území;
technickou rekultivaci, která bude spo ívat v✓modelaci terénu - vyrovnání terénu pomocí
vhodného inertního (zeminového) materiálu z✓místních zdroj✏, vytvo ení mok adu / t✏ní
v✓nejni⌘ ím míst⌦ rekultivované nádr⌘e a za len⌦ní území do okolní krajiny;
biologickou rekultivaci, tj. eliminace stávajících pleveln⇣ch porost✏, v⇣sadba zelen⌦ odpovídající
p írodnímu charakteru dané lokality, v etn⌦ e ení následné pé e; v✓kone né fázi se bude
jednat o území se zv⇣ enou funkcí p✏doochrannou, krajinotvornou a rekrea ní;
pro vylou ení mo⌘nosti v⇣skytu chrán⌦n⇣ch druh✏ v p edm⌦tné lokalit⌦ by m⌦la b⇣t ov⌦ ena
biologická hodnota p edm⌦tného území biologick⇣m pr✏zkumem. V✓p ípad⌦ v⇣skytu zvlá t⌦
chrán⌦n⇣ch druh✏ rostlin a ⌘ivo ich✏ bude postupováno dle zákona . 114/1992 Sb., ve zn⌦ní
pozd⌦j ích p edpis✏ a jeho provád⌦cích p edpis✏ v platném zn⌦ní, kde jsou mimo jiné uvedeny
základní podmínky ochrany zvlá t⌦ chrán⌦n⇣ch druh✏ rostlin a ⌘ivo ich✏.
návrh následujícího vyu⌘ití území tzn. vytvo ení rekrea ního zázemí obce – postupn⇣mi
p⌦stebními zásahy p evést porost na lesopark, zp ístupnit území pro ve ejnost návrhem
systému okru⌘ních cest, v etn⌦ základního vybavení….

Stanovení podmínek pro územní systém ekologické stability
Sou ástí zelen⌦ je územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES). Jedná se o vybranou
soustavu vnit n⌦ ekologicky stabiln⌦j ích segment✏ krajiny, ú eln⌦ rozmíst⌦n⇣ch na základ⌦ funk ních a
prostorov⇣ch kritérií.
ÚSES se d⌦lí podle biogeografického v⇣znamu skladebn⇣ch prvk✏ na nadregionální, regionální
a lokální. Je tvo en biocentry a biokoridory a na lokální úrovni té⌘ interak ními prvky. Územní plán
Zvolen⌦ves závazn⌦ vymezuje prvky ÚSES na lokální úrovni. Nadmístní systém ÚSES, tzn. nadregionální a
regionální, do e eného území nezasahuje.
Podle prostorové funk nosti jsou prvky ÚSES funk ní (existující, jednozna n⌦ vymezené) a
navr⌘ené k zalo⌘ení (nefunk ní, vymezené). Funk ní prvky jsou sítí vybran⇣ch ástí kostry ekologické
stability a navr⌘ené prvky dopl↵ují kostru ekologické stability tak, aby byl ÚSES schopen plnit svoje
p edpokládané funkce v krajin⌦.
Mimo zastav⌦né území obce jsou prvky ÚSES sou ástí Plánu spole n⇣ch za ízení zpracovaného
v✓rámci Komplexních pozemkov⇣ch úprav Zvolen⌦ves. V rámci Plánu spole n⇣ch za ízení jsou vymezeny
prvky ÚSES, které byly p evzaty z územního plánu a sm⌦rov⌦ upraveny dle zam⌦ ení skute ného stavu,
aby nedocházelo k nelogickému t í t⌦ní p✏dní dr⌘by vlastník✏ pozemk✏. Pokud to bylo mo⌘né, byly prvky
ÚSES navázány na stávající zele↵, liniové prvky v krajin⌦, polní cesty, p ípadn⌦ silnice a vodní toky. Pro
funkce ÚSES je v souboru popisn⇣ch informací pro katastrální území Zvolen⌦ves vyzna ena poznámka, ⌘e
pozemek je ur en pro zele↵ a je sou ástí systému ÚSES. Prioritu realizace prvk✏ ÚSES bude t eba
konzultovat s obcí a p ednost by m⌦ly dostat p edev ím ty prvky, které jsou v krajin⌦ multifunk ní. Tedy
sdru⌘ují více funkcí a to nap . protierozní, vodohospodá skou apod.
Místní systém ekologické stability e eného území je p itom koncipován tak, aby p edev ím:
a/ navazoval na prvky nadregionálního a regionálního systému ekologické stability,
b/ ve sv⇣ch prvcích zajistil ⌘ivotní podmínky v rámci skupin typ✏ geobiocén✏ zastoupen⇣ch na
zpracovávaném území,
c/ zajistil návaznost na místní systém ekologické stability v sousedních katastrech, kde byl ji⌘
systém zpracován / schválen v rámci ÚPD,
d/ byl dodr⌘en po⌘adavek minima nárok✏ systému ekologické stability na dal í území p i
respektování minimálních po⌘adavk✏ na parametry prvk✏ územního systému ekologické
stability.
Minimální velikost lokálního biocentra by m⌦la b⇣t 3 ha, minimální í ka lokálního biokoridoru
15 m (spole enstvo lesní, kombinované), 20 m (spole enstvo lu ní). Pro spole enstvo kombinované
(lu ní + lesní) je mo⌘né p eru ení do 50 m zastav⌦nou plochou, 80 m ornou p✏dou a 100 m p i
ostatních kulturách. Interak ní prvky nedosahují parametr✏ biocenter a biokoridor✏, v⇣znamn⌦ se v ak
podílejí na zv⇣ ení ekologické stability v✓krajin⌦.
V✓rámci Komplexní pozemkové úpravy se poda ilo ve spolupráci s✓vlastníky jednotliv⇣ch
pozemk✏ vytvo it v✓daném katastru maximáln⌦ ú eln⇣ stav s✓minimálním pou⌘itím p✏dy ve vlastnictví
státu a obce, v✓dal ím vyu⌘ívání zem⌦d⌦lské i nezem⌦d⌦lské p✏dy. Provedením v ech systém✏ ( to je
nová cestní sí , protierozní ochrana, vodohospodá ské opat ení a ÚSES) a jejich zapojením do krajiny
vznikne zem⌦d⌦lsky obhospoda ovaná krajina bez ru iv⇣ch element✏, sice s ✓nedostatkem rozpt⇣lené
zelen⌦, ale dostate n⌦ funk ní. Zabudování dostate ného mno⌘ství rozpt⇣lené zelen⌦ v✓krajin⌦ není
mo⌘né na pozemcích vlastník✏ bez jejich souhlasu.
V✓ e eném území jsou vymezeny následující prvky ÚSES:
Biocentra:
LBC 25 - nachází se v✓severní ásti katastru v✓lokalit⌦ V✓polukách. áste n⌦ funk ní biocentrum
tvo ené stávajícím remízem listnat⇣ch d evin, na které navazuje iroká zarostlá mez k ovin (rovn⌦⌘ sou ást
LBK 25-20). Cílem je roz í ení plochy LBC ze sou asn⇣ch 0,6 ha na navr⌘en⇣ch 2,89 ha, dopln⌦ní v⇣sadby
d evin typu habrová doubrava s✓travním porostem.
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LBC 26 - nachází se jihov⇣chodn⌦ od obce, v✓sousedství areálu b⇣valého cukrovaru. áste n⌦
funk ní biocentrum tvo eno lesním porostem a ástí Knovízského potoka s✓b ehov⇣m porostem. Plocha
stávajícího LBC bude roz í ena o 0,2 ha na celkov⇣ch 2,52 ha.
LBC 27 - le⌘í v✓lokalit⌦ Na Babím dole, poblí⌘ hranice k.ú. Slatina. Biocentrum je nefunk ní,
navr⌘ené k✓zalo⌘ení na orné p✏d⌦ ve v⇣m⌦ e 2,84 ha. Základ biocentra tvo í ne iroká mez s✓ ídk⇣m
porostem ovocn⇣ch strom✏. Území bude zatravn⌦no a osázeno d evinami typick⇣mi pro habrové
doubravy.
Biokoridory:
LBK 25-20 navazuje na LBC 25 a pokra uje v⇣chodním sm⌦rem k✓hranici k.ú. Kamenn⇣ Most.
Biokoridor tvo í mez s✓porostem listnat⇣ch d evin, navr⌘eno je dopln⌦ní novou v⇣sadbou typu habrové
doubravy. Délka stávající ásti je 330 m v✓ í ce 7 m; celková délka navr⌘eného koridoru je 776 m p i plo e
1,12 ha. Koridor bude mít té⌘ protierozní funkci.
LBK 20-62 navazuje na LBK 25-20 a vede podél katastrální hranice do k.ú. Kamenn⇣ Most. Je
nefunk ní, navr⌘en⇣ k✓zalo⌘ení v✓délce 305 m o v⇣m⌦ e 0,16 ha. Cílové spole enstvo je navr⌘ena habrová
doubrava. Koridor bude mít té⌘ protierozní funkci.
LBK 26-24 navazuje na stávající LBC 26 a je tvo en k ovinatou mezí s✓ ovocn⇣mi stromy.
Biokoridor pokra uje v✓k.ú. Kamenn⇣ Most. Stávající í ka 10 m bude zv⌦t ena na 15 m p i délce 292 m,
co⌘ iní 0,29 ha. Cílové spole enstvo – habrová doubrava.
LBK 26-27 navazuje na LBC 26 a vede v⇣chodním sm⌦rem k✓hranici k.ú., kde odbo uje na jih
sm⌦rem k✓LBC 27. Biokoridor je nefunk ní, navr⌘en⇣ k✓zalo⌘ení na orné p✏d⌦ v✓délce 1284 m, tj. 1,32 ha.
Do plochy je zapo ítána plocha stávajícího remízku o v⇣m⌦ e 0,19 ha. Cílové spole enstvo – habrová
doubrava.
LBK 26-34 navazuje na LBC 26, sm⌦ uje na jih, podél zástavby k✓zem⌦d⌦lskému areálu a dále
západním sm⌦rem na okraj katastru v✓lokalit⌦ Za h bitovem. Délka koridoru iní 1584 m, tj. plocha 2,57 ha
v etn⌦ remízu. Prvek bude mít protierozní funkci jak proti vodní erozi, tak proti v⌦trné erozi. Cílové
spole enstvo – habrová doubrava.
LBK 27-33 navazuje na LBC 27, vede ji⌘ním sm⌦rem podél hranice k.ú. Slatina. Biokoridor je
nefunk ní, zcela nov⌦ navr⌘en⇣ na orné p✏d⌦. Délka koridoru je 1029 m, plocha 1,07 ha v etn⌦ meze
s✓ovocn⇣mi stromy. Cílové spole enstvo – habrová doubrava.
LBK 431 navazuje na BC 25, pokra uje na hranici k.ú. ⌥i⌘ice, kde vede ve vedlej ím k.ú
k✓interak nímu prvku IP21 a dále podél cesty C1 sm⌦rem do ⌥i⌘ic. Sou ástí koridoru je doprovodná zele↵
podél cesty C1. Délka koridoru iní 350 m, plocha 4597 m2.
Interak ní prvky:
IP0 - tvo en⇣ stávajícím porostem podél úvozové cesty C6, je slo⌘en z✓ovocn⇣ch strom✏, akát✏,
místy s✓borovicemi a smrky a porosty trnek a bezinek
IP1 - se nachází v✓lokalit⌦ K✓Slatin⌦, bude tvo en lesním porostem
IP21 - remíz s porostem akát✏, trnek a vrby jívy, podél silnice 10142 u katastrální hranice s k.ú.
⌥i⌘ice.
V rámci opat ení k ochran⌦ p írody a krajiny je nutná nejen realizace lokálního ÚSES, ale je
t eba také zajistit celkov⌦ etrné a trvale udr⌘itelné vyu⌘ití krajiny v zájmovém území. Z toho d✏vodu je
nutná zejména pravidelná údr⌘ba stávajících a p ípadn⌦ realizovan⇣ch staveb a v⇣sadeb. U nov⇣ch
v⇣sadeb je doporu ena p⌦tiletá pé e od v⇣sadby tak, aby byl zaji t⌦n dostate n⇣ asov⇣ prostor pro rozvoj
kvalitních a odoln⇣ch porost✏.
Stanovení podmínek pro prostupnost krajiny
Cestní sí
Plochy zem⌦d⌦lské jsou p ístupné jednak historicky vzniklou sítí ú elov⇣ch komunikací, jednak
návrhem sít⌦ polních cest, které jsou sou ástí Plánu spole n⇣ch za ízení v rámci KPÚ.
Sí nov⇣ch polních cest vyplynula z pot eby zajistit p ístup k jednotliv⇣m pozemk✏m navr⌘en⇣ch v✓rámci
pozemkov⇣ch úprav. Návrh cestní sít⌦ respektuje kritéria dopravní, ekologická, p✏doochranná,
vodohospodá ská, estetická a ekonomická. Cesty mohou b⇣t vyu⌘ity i jako vycházkové i cyklistické stezky.
Cestní sí je rozd⌦lena do t í kategorií – hlavní, vedlej í a dopl↵kové:
Hlavní polní cesty (HPC) - jsou v⌦t inou jednopruhové s✓v⇣hybnou, ve vyjíme n⇣ch p ípadech
dvoupruhové, s✓asfaltov⇣m povrchem.
Polní cesty hlavní stávající jsou C1, C5 a C6 v celkové délce 1620 m
HP C1 - P7,5/30 spojuje silnici III/10142 s b⇣val⇣m vojensk⇣m areálem v k.ú. Podle ín. Polní
cesta vede podél katastrální hranice v délce 333m. Povrch je asfaltov⇣, cesta je v sou asnosti
bez p íkopu a se stávající zelení vzniklou náletem d evin, ípky, bezinky apod. U této cesty bude
t eba zajistit rekonstrukci povrchu a doprovodné zelen⌦. Zajistit rozhledové pom⌦ry v napojení
na silnici.
HP C5 - P4,5/30 délky 899m za íná u silnice 10142 odbo kou k areálu b⇣valého ZD. K areálu v
délce cca 300m je zpevn⌦ná s asfaltov⇣m povrchem, kter⇣ by bylo t eba rekonstruovat. Od
areálu je povrch cesty pra n⇣, áste n⌦ zpevn⌦n⇣, porostl⇣ drnem. Zde bude provedena
rekonstrukce cesty v etn⌦ p íkopu a doprovodné zelen⌦. Povrch bude z asfaltového betonu.
Cesta navazuje na cestu v k.ú.Slatina.
HP C6 - P4,5/30 délky 388m za íná na ji⌘ním okraji zástavby obce a vede v úvozové trase
stávající polní cesty sm⌦rem na jih podél katastrální hranice. Cesta je navr⌘ena jako asfaltová s
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odvodn⌦ním pomocí drená⌘e a s rekonstrukcí stávající zelen⌦. V sou asnosti je zpevn⌦ná
t⌦rkem. Cesta navazuje na cestu v k.ú. Podle ín.
Polní cesty hlavní, nov⌦ navr⌘ené jsou C2, C3, C4 a C15 v celkové délce 2381m
HP C2 - P4,5/30 je navr⌘ená v severní ásti katastru mezi silnicí III/10142 a III/24025, p ibli⌘n⌦
v trase p✏vodní polní cesty dle PK. Cesta je dlouhá 888m. Je navr⌘ena s asfaltov⇣m povrchem s
p íkopem a jednostrann⇣m osázením. Bude sou ástí propojení katastr✏ Podle ín, Zvolen⌦ves a
Kamenn⇣ Most.
HP C3 - P4,5/30 je té⌘ navr⌘ena v trase p✏vodní cesty dle PK, navazuje na silnici III/24025 proti
C2 a na druhé stran⌦ na polní cestu navr⌘enou v k.ú. Kamenn⇣ Most. Cesta bude té⌘ s
asfaltov⇣m povrchem p íkopem a jednostrann⇣m osázením. Cesta je dlouhá 485m.
HP C4 - P4,5/30 za íná na hranici intravilánu v sousedství b⇣valého cukrovaru, na panelové
cest⌦, a je nezpevn⌦ná, drnovatá. Od cukrovaru vede podél stávajícího lesíka, kter⇣ bude
roz í en na LBC a dále vede v⇣chodním sm⌦rem ke kat. hranici s k.ú. Slatina, kde navazuje na
polní cestu v tomto katastru. Cesta vede na za átku ve stávající trase, v poli pak kopíruje trasu z
PK stavu. Polní cesta bude s asfaltov⇣m povrchem, a s p íkopem, bez doprovodné zelen⌦,
proto⌘e podél cesty je navr⌘eno biocentrum a biokoridor. Délka je 880m.
HP C15 - P4/30 bude mít asfaltov⇣ povrch a bude navazovat na polní cestu vedoucí z k.ú.
Kamenn⇣ Most podél trat⌦ a vodního toku. Cesta je navr⌘ena bez p íkop✏ proto⌘e vede po
hran⌦ vodote e.

Vedlej í polní cesty (VPC) - zaji ují dopravu z✓p ilehl⇣ch pozemk✏ nebo farem, mnohdy
navazují na hlavní polní cesty a místní komunikace. Jsou zpravidla se st⌦rkov⇣m povrchem, jednopruhové.
Polní cesty vedlej í stávající jsou C7 v délce 425m
VP C7 - P4/30 délky 425m je vedena v místech stávající travnaté nezpevn⌦né polní cesty. Cesta
vede od západního kraje intravilánu ze silnice III/10142. Cesta je navr⌘ena se t⌦rkov⇣m
povrchem s odvodn⌦ním drená⌘í, bez doprovodné zelen⌦, proto⌘e sousedí se zahradami a
sady. V napojení na silnici bude povrch v délce 20m asfaltov⇣.
Polní cesty vedlej í nov⌦ navr⌘ené jsou C8 a C10 v celkové délce 927 m
VP C8 - P4/30 v délce 698m je navr⌘ena se t⌦rkov⇣m povrchem. Cesta je napojena na silnici
III/10142 a vede v⇣chodním sm⌦rem k b⇣valému dolu a za ním navazuje na plochy ur ené
územním plánem k zástavb⌦. Cesta bude odvodn⌦na drená⌘í, bude t eba vybudovat vsakovací
jímky.
VP C10 - P4/30 v délce 229m je nov⌦ navr⌘ená a odbo uje vlevo z HPC2 sm⌦rem k biocentru.
Povrch je navr⌘en⇣ t⌦rkov⇣, podél cesty bude vybudován p íkop, kter⇣ bude mít rovn⌦⌘
protierozní funkci a bude sveden do biocentra.
Dopl↵kové polní cesty (DPC) - tvo í hranice mezi pozemky, které zp ístup↵ují; jsou
jednopruhové, nezpevn⌦né, v⌦t inou zatravn⌦né.
Polní cesty dopl↵kové nov⌦ navr⌘ené C9, C11, C12, C13, C14, C16, C17 v✓délce 2293 m
DP C9 - P3/20 v délce 436 m je navr⌘ena jako zatravn⌦ná, nezpevn⌦ná a vede od areálu
b⇣valého cukrovaru p es biokoridor sm⌦rem na k.ú. Kamenn⇣ Most. Cesta bude mít protierozní
funkci.
DP C11 - P3/20 v délce 228 m je navr⌘ena jako zatravn⌦ná nezpevn⌦ná a bude slou⌘it ke
zp ístupn⌦ní pozemk✏ mezi tratí a rybníkem v západní ásti katastru.
DP C12 - P3/20 v délce 389 m vede z intravilánu v západní ásti katastru podél lesa. Cesta
bude zatravn⌦ná nezpevn⌦ná, bez p íkop✏.
DP C13 - P3/20 je navr⌘ena jako nová a odbo uje ze silnice III/10142 sm⌦rem ke katastrální
hranici na západ. Je navr⌘ena jako zatravn⌦ná nezpevn⌦ná, v délce 331m a bude mít zárove↵
protierozní funkci.
DP C14 - P3/20 v délce 205 m je navr⌘ena jako zatravn⌦ná bez p íkop✏ a zelen⌦. Cesta
odbo uje z PC8 na okraji zastav⌦ného území obce. Cesta bude mít té⌘ protierozní funkci.
DP C16 - P3/30 je navr⌘ena v místech b⇣valé cesty podél kat. hranice s k.ú. Slatinou. Odbo uje
z PC5 vpravo. V k.ú. Slatina na ni navazuje polní cesta. Délka je 190 m a je navr⌘ena jako
zatravn⌦ná.
DP C17 - P3/30 je navr⌘ena jako odbo ka z C4 sm⌦rem severním. Délka je 168 m a je navr⌘ena
jako zatravn⌦ná.
V⌦t ina sou asn⇣ch cest je ve patném stavu, proto je v✓rámci KPÚ navr⌘ena rekonstrukce
stávajících cest. Jedná se zejména o opravy zpevn⌦ní povrchu, vytvo ení doprovodn⇣ch odvod↵ovacích
prvk✏, pop ípad⌦ dopln⌦ní zelen⌦. N⌦které z t⌦chto cest budou slou⌘it té⌘ jako protierozní opat ení. T⇣ká
se to p edev ím cest C9, C10, C13 a C14, které jsou navr⌘eny jako zatravn⌦né. P i projektování nov⇣ch
rozvojov⇣ch ploch okolo stávajících i navr⌘en⇣ch polních cest bude p ihlédnuto k jejich budoucí funkci.
V katastrálním území se nacházejí pouze silnice III. t ídy. K napojení polních cest dochází u silnic
III/10142 a III/24025. Napojení probíhá v p ehledn⇣ch místech, v místech napojení p✏vodních historick⇣ch
cest. Na silnici III/10142 se p ipojuje PC 1, 2, 13. Na silnici III/24025 se napojuje PC 2 a 3. Ostatní PC se
napojují na místní komunikace, nebo jiné polní cesty.
Cyklostezky, cyklotrasy a p⌦ í trasy
Vlastním e en⇣m územím neprocházejí zna ené cykloturistické i turistické trasy. Vcelku mírn⌦
zvln⌦n⇣ charakter území s pom⌦rn⌦ hustou komunika ní sítí silnic III. t ídy a relativn⌦ ni⌘ í intenzity
silni ní dopravy p edstavují vcelku dobré podmínky pro v⌦t í rozvoj cykloturistické dopravy. K✓p⌦ ím
vycházkám je mo⌘no vyu⌘ívat stávající i nov⌦ navr⌘enou sí polních cest.
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Na stávající úsek stezky pro chodce a cyklisty vedoucí ze Zvolen⌦vsi do Podle ína územní plán v
souladu s plánovanou koncepcí navrhuje pokra ování a to ze Zvolen⌦vsi sm⌦rem na Kamenn⇣ Most.
Navr⌘ená stezka pro chodce a cyklisty je vedená v trase údolnicí Knovízského potoka (p evá⌘n⌦ s vyu⌘itím
stávajících místních p ístupov⇣ch cest) a dále podél silnice III. t ídy.
Stanovení podmínek pro protierozní opat⌦ení
V území se projevuje v⌦trná i vodní eroze. V⌦trnou erozí je ohro⌘ena zejména JZ kvadrant
e eného území. Vodní erozí pak dlouhá sva⌘itá území nad obcí severním sm⌦rem.
Posouzení erozní ohro⌘enosti bylo provedeno v✓rámci KPÚ Zvolen⌦ves na základ⌦ stanovení
p ípustného smyvu. Podle pátého ísla v kódu BPEJ vychází p ípustná mez odnosu p✏dy (G) v celém
zájmovém území 4 -10 t.ha/rok. P ekro ení p ípustného smyvu bylo zji t⌦no v lokalit⌦ „ Pod
zvolen⌦vsk⇣m“, severov⇣chodn⌦ od obce a jihozápadn⌦ od obce. V místech t⌦chto linií bylo navr⌘eno
protierozní opat ení vytvo ením zatrav↵ovacího pásu v min í ce 20m.
Na pozemcích, kde se hodnota G se blí⌘í povolené hranici p ípustné ztráty p✏dy je t eba mj.
zajistit obd⌦lávání v pásech, st ídání plodin, nep⌦stovat okopaniny a kuku ici, do pás✏ za azovat vojt⌦ ku a
víceleté trávy, p ípadn⌦ za adit setí do strni t⌦, í ka pás✏ by m⌦la b⇣t do 30m p i st ídání s vícelet⇣mi
pícninami. Vzhledem k rozsahu ploch ohro⌘en⇣ch erozí v ak nebylo mo⌘no tyto plochy navrhnout v echny
do majetku obce, tak⌘e realizace t⌦chto opat ení bude zcela závislá na p ístupu majitel✏ pozemk✏.
V návrhu KPÚ se poda ilo realizovat pouze ást protierozních opat ení a to zatrav↵ovací pás v
délce 255m a í ce 5-7m a to tak aby nezasahovalo do dr⌘by a u⌘ívání vlastníka okolních pozemk✏ – Aplta
Václava. Na ostatních pozemcích, kde byla p✏vodn⌦ navr⌘ena obdobná opat ení a které se nacházejí ve
vlastnictví soukrom⇣ch osob, je navr⌘eno dodr⌘ovat protierozní osevní postupy.
Zlep ení oproti stávajícímu stavu bude docíleno i p eru ením erozních linií zatravn⌦n⇣mi
cestami C12, C13, C16 a biokoridorem LBK 26-34. Navr⌘ené zatravn⌦ní na pozemcích jin⇣ch ne⌘ obecních
v ak bude záviset p edev ím na ochot⌦ stávajících vlastník✏ p✏dy.
Území netrpí zv⇣ enou v⌦trnou erozí. V⌦t ina p✏d je klasifikována dle VÚMOP jako p✏dy bez
ohro⌘ení a⌘ mírn⌦ ohro⌘ené, kde není t eba zaji ovat ⌘ádné zvlá tní technické opat ení. Pouze v lokalit⌦
Pod zvolen⌦vsk⇣m se vyskytují p✏dy ohro⌘ené, stejn⌦ jako v lokalit⌦ Za h bitovem. Lokalitu Pod
zvolen⌦vsk⇣m e í ji⌘ návrh zatravn⌦ného pásu v rámci omezení vodní eroze. V lokalit⌦ Za h bitovem se
nachází navr⌘en⇣ biokoridor 26-34, kter⇣ bude mít té⌘ protierozní funkci. Jiná opat ení proti v⌦trné erozi
nejsou navr⌘ena. Opat ení navrhovaná proti vodní erozi p✏sobí zárove↵ jako dostate ná ochrana proti
v⌦trné erozi.
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Záv⌦ry do návrhu ÚP:
Územní plán je proveden v sou innosti s KPÚ, navr⌘ena jsou ní⌘e uvedená protierozní opat ení:
funkci protierozní ochrany tvo í prvky ÚSES a to zejména biokoridory LBK 25-20, LBK 26-24 a
LBK 26-34 a nov⌦ navr⌘ená polní cestní sí se záchytn⇣mi p íkopy a doprovodnou zelení.
na pozemcích, kde se hodnota p ípustné ztráty p✏dy blí⌘í limitním hodnotám je t eba mj.
zajistit obd⌦lávání v pásech, st ídání plodin, nep⌦stovat okopaniny a kuku ici, do pás✏ za azovat
vojt⌦ ku a víceleté trávy, p ípadn⌦ za adit setí do strni t⌦, í ka pás✏ by m⌦la b⇣t do 30m p i
st ídání s vícelet⇣mi pícninami.
navr⌘en je zatrav↵ovací pás v délce 255m a í ce 5-7m v✓lokalit⌦ Na Vín⌦ (Pod zvolen⌦vsk⇣m).
na úsecích nejvíce ohro⌘en⇣ch v⌦trnou erozí jsou navr⌘eny biokoridory, které tuto funkci
ochrany pln⌦ zajistí. Jedná se o LBK 25-20 a LBK 26-34. Jiné prvky ochrany proti v⌦trné erozi
nejsou navrhovány.

V echna dal í protierozní opat ení lze dle pot eby budovat v✓souladu se stanoven⇣mi
podmínkami vyu⌘ití ploch v✓nezastav⌦ném území.
V plochách smí eného nezastav⌦ného území s✓indexem p - p írodní a o – protierozní je mo⌘no
ve vy í mí e uplatnit prvky zvy ující ekologickou stabilitu území, tzn. trvalé travní porosty, liniové porosty
a rozpt⇣lená zele↵.
Stanovení podmínek pro ochranu p⌦ed povodn mi
Stanovení podmínek ochrany povrchov⇣ch a podzemních vod
Správci vodních tok✏ mohou p i v⇣konu správy vodního toku, pokud je to nezbytn⌦ nutné a po
p edchozím projednání s vlastníky pozemk✏, u⌘ívat pozemk✏ sousedících s korytem vodního toku (dle
ustanovení § 49 zákona . 254/2001 Sb., o vodách, v platném zn⌦ní) do 8 m od b ehové pro ú ely jejich
údr⌘by a zaji t⌦ní provozu.
V e eném území musí b⇣t spln⌦ny obecn⌦ platné podmínky vypl⇣vající ze zákona . 254/2001
Sb., o vodách, v platném zn⌦ní, z✓novely Na ízení vlády R . 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách
p ípustného zne i t⌦ní povrchov⇣ch vod a z vyhlá ky Ministerstva zem⌦d⌦lství R . 470/2001 Sb., v
platném zn⌦ní, kterou se stanoví seznam v⇣znamn⇣ch vodních tok✏ a zp✏sob provád⌦ní innosti
související se správou vodních tok✏.
Protipovod↵ová opat ení
Pro hlavní místní recipient Knovízsk⇣ potok je stanoveno záplavové území Q005, Q020, Q100 a
aktivní zónu záplavového území. Stanoveno bylo Krajsk⇣m ú adem St edo eského kraje ( .j.
1153651/2008/O⌥P-Bab dne 31.10.2008) na návrh správce toku, tj. Povodí Vltavy, s.p.. Umíst⌦ní staveb v
záplavov⇣ch územích a na pozemcích p i vodních tocích podléhá souhlasu vodohospodá ského orgánu
podle zákona o vodách.
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Záplavové území je stanoveno na území ORP Kladno a Slan⇣ pro obce Knovíz, Zvolen⌦ves,
Olovnice, T ebichovice, Kralupy nad Vltavou, Libu ín, Podle ín, Jemníky, Pchery, Kamenn⇣ Most,
Neum⌦ ice, Vina ice v✓rozsahu 0,000 – 24,834 km.
Stanovené záplavové území zasahuje do zastav⌦né ásti sídelního útvaru. P i povodni je
ohro⌘eno celkem 20 nemovitostí (cca 76 obyvatel) na obou b ezích Knovízského potoka v✓lokalitách
st edu obce, Panská zahrada a ulice K Sokolovn⌦. Nebezpe í hrozí p i p elití kondenza ní nádr⌘e v areálu
b⇣valého cukrovaru a dojde – li k zanesení vtoku do zakryté ásti Knovízského potoka, dojde k vyb e⌘ení
zejména do území na levém b ehu a k ohro⌘ení st edu obce. Zatrubn⌦ná ást potoka procházející
cukrovarem (délka 250 – 300 m) je v nevyhovujícím stavu. V⇣skyt povodn⌦: v 60. letech, a pak asi v roce
1985 – zaplaven cel⇣ st ed obce.
Ve studii „Zvolen⌦ves – Studie napájení nov⇣ch vodních nádr⌘í“ (Aquatest, erven 2008) bylo
navr⌘eno variantní odklon⌦ní potoka procházející cukrovarem sm⌦rem ke dv⌦ma p✏vodním usazovacím
nádr⌘ím, které se v rámci této studie m⌦ly p ebudovat na malé vodní nádr⌘e. V✓p ípad⌦, ⌘e by nedo lo
k✓této realizaci, bylo by pot ebné provést revizi zatrubn⌦né ásti potoka a následné opat ení – pro i t⌦ní,
oprava poru en⇣ch ástí, p ípadn⌦ p em⌦na na otev ené koryto. Dal ím mo⌘n⇣m opat ením byl návrh
úpravy napou t⌦cího za ízení do rybníka Otrok tak, aby bylo mo⌘né ást povod↵ové vlny p epustit do
rybníka (nátok zv⌦t it a vybavit stavidlem). Návrh t⌦chto opat ení byl v ak vyhodnocen jako p íli nákladn⇣
vzhledem k✓potenciálním povod↵ov⇣m kodám, proto bylo od zám⌦ru upu t⌦no.
V sou asnosti nechal správce vodního toku zpracovat studii proveditelnosti: “Revitalizace
Knovízského potoka” v 0,00 – 19,38 km zahrnující i e ené území (Vodohospodá sk⇣ rozvoj a v⇣stavba a.
s., 2014).
Území obce, zejména oblast v✓okolí OV, je daleko více ohro⌘ena p ítoky vod z✓v⇣ e polo⌘en⇣ch
území v✓dob⌦ zv⇣ ené srá⌘kové innosti (v dob⌦ p ívalov⇣ch de ✏). Voda pak stagnuje v✓bezodtoké
terénní depresi mezi ⌘elezni ní tratí a místními komunikacemi. Z✓tohoto d✏vodu je územním plánem
navr⌘ena plocha zm⌦n v✓krajin⌦ (N1), ur ená pro vybudování opat ení ke zv⇣ ení reten ní schopnosti
území a vytvo ení esteticky a biologicky hodnotné ásti krajiny s✓mo⌘ností rekrea ního vyu⌘ití. Navr⌘ena je
rekultivace nevyu⌘ívaného území b⇣val⇣ch odkalovacích nádr⌘í cukrovaru a nejbli⌘ ího okolí. Podmínkou
vyu⌘ití lokality je zpracování samostatné vodohospodá ské a krajiná ské studie, která by mj. m⌦la e it i
úpravu odtokov⇣ch pom⌦r✏ v✓území.
KPÚ Zvolen⌦ves - k celkovému zlep ení vodohospodá sk⇣ch pom⌦r✏ je doporu eno
respektovat tyto zásady:
soustavné zlep ování hydropedologick⇣ch vlastností p✏dy zvy ováním akumula ní schopnosti
p✏dního profilu;
zakládání a obnova prvk✏ protierozní ochrany a ekologické stability sm⌦ ující k posílení vodního
re⌘imu, d✏le⌘itou roli ve vodním hospodá ství sehrává protierozní ochrana p evád⌦ním
srá⌘kov⇣ch vod infiltrací do p✏dy;
opat ení na zpomalení odtoku srá⌘kov⇣ch vod z území, nap . zasakovacími pásy, stabilizace
a ochrana vsakovacích ploch;
technické, biologické a biotechnické zásahy k ochran⌦ a obnov⌦ zásob podzemních vod
ne kodné odvedení p ebytku povrchové vody, kterou není mo⌘no v povodí zadr⌘et, úpravou
vodních tok✏, kanál✏, pr✏leh✏
návrh vodohospodá sk⇣ch opat ení ve vazb⌦ na protierozní ochranu, koordinace návrhu
vodohospodá sk⇣ch staveb a opat ení se zájmy rekrea ního vyu⌘ití území
Záv⌦ry do návrhu ÚP:
Povolení z ízení jakékoliv stavby v záplavovém území m✏⌘e b⇣t ud⌦leno pouze tehdy, jestli
zám⌦r nebude mít negativní vliv na povod↵ovou retenci, tzn: nep ízniv⌦ neovlivní vodní stav a odtok p i
povodni, negativn⌦ neovlivní stávající ochranu p ed povodn⌦mi, bude realizován s✓p izp✏sobením pro
p ípad povodn⌦. Zám⌦r musí b⇣t v⌘dy projednán se správcem toku, tj. Povodí Vltavy s.p.; Pro stavby v
záplavovém území platí obecné podmínky a ustanovení vyhl. MMR . 268/2009 Sb. o technick⇣ch
po⌘adavcích na stavby ( ást III. §9, odst. 5.):
podmínkou v⇣stavby objekt✏ pro bydlení a pro stavby s✓pobytov⇣mi prostory je, aby obytné
podla⌘í bylo umíst⌦no nad úrovní hladiny Q100. Stavby musí b⇣t navr⌘eny a provedeny tak, aby
odolaly ú ink✏m záplavy,
pokud by z✓r✏zn⇣ch p í in mohlo dojít k✓jejich zaplavení i p es provedená protipovod↵ová a
ochranná opat ení, je nutno p i návrhu staveb po ítat s✓návrhem únikov⇣ch cest z✓prostor✏ pod
hladinou povodn⌦ i s✓p ípadn⇣m od erpáním záplavové vody,
z✓hlediska zaji t⌦ní provozuschopnosti technick⇣ch za ízení v✓budovách v záplavov⇣ch územích,
které musí z✏stat funk ní i v✓dob⌦ povodn⌦, je nutné zajistit umíst⌦ní t⌦chto za ízení nad
hladinou nejvy í zaznamenané p irozené povodn⌦. Jedná se zejména o trafostanice, náhradní
zdroje elektrické energie a telekomunika ní úst edny. Nad hladinou nejvy í zaznamenané
p irozené povodn⌦ se také po⌘aduje umíst⌦ní strojoven a nasávacích otvor✏
vzduchotechnick⇣ch za ízení staveb v✓záplavovém území,
ve keré d✏le⌘ité objekty a organizace, nacházející se v záplavov⇣ch územích, musí mít
zpracován povod↵ov⇣ plán v souladu se zákonem . 254/2001 Sb., o vodách a o zm⌦n⌦
n⌦kter⇣ch zákon✏.
Do záplavového území Q100 okrajov⌦ zasahují lokality Z5 a Z6. Ob⌦ lokality spadají do
zastav⌦ného území a mají charakter proluk.
Z5
Dostavba proluky (zejména z prostorov⇣ch d✏vod✏) v centru obce pro smí ené
vyu⌘ití. Území je v⇣znamn⌦ ovlivn⌦no d✏sledky d ív⌦j í t⌦⌘by nerostn⇣ch surovin.
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Plocha pro smí ené vyu⌘ití (prodej, bydlení, dr. v⇣roba a slu⌘by), v⇣chodn⌦ od st edu
obce.
Lokality Z5 a Z6 jsou pro zástavbu pouze podmíne n⌦ vhodné. Realizace v✓této funk ní plo e
bude podmín⌦na souhlasem p íslu ného vodoprávního ú adu, p i em⌘ objekty zasahující do záplavového
území Q100 budou nepodsklepené, spodní stavba bude pod úrovní kóty hladiny Q100 a zhotovena
z✓materiál✏, které odolají dlouhodobému p✏sobení vody, kóty podlah obytn⇣ch místností budou umíst⌦ny
min. 30 cm nad hladinou Q100.
-

-

-

Z6

V✓rámci návrhu ÚP jsou navr⌘ena opat ení pro zv⇣ ení ochrany území p ed velk⇣mi vodami:
podél koryta vodního toku Knovízského potoka je ⌘ádoucí zachovat volné nezastav⌦né a
neoplocené území o í i min. 8 m od b ehové hrany na ob⌦ strany (tzv. poto ní koridor) - pro
pr✏chod velk⇣ch vod a zárove↵ jako manipula ní pruh pro ú el správy a údr⌘by vodního toku,
navr⌘ena jsou opat ení zvy ující reten ní kapacitu území - vyhrazení dostate n⌦ irok⇣ch pás✏
pozemk✏ podél vodních tok✏ smí en⇣m funkcím (index p - p írodní, v - vodohospodá sk⇣). V
plochách smí eného nezastav⌦ného území s✓indexem p - p írodní a o – protierozní budou ve
vy í mí e uplatn⌦ny prvky zvy ující reten ní kapacitu území, tzn. trvalé travní porosty, liniové
porosty a rozpt⇣lená zele↵,
v✓území ur eném k✓zástavb⌦ je t eba zabezpe it, aby odtokové pom⌦ry z✓povrchu
urbanizovaného území byly po v⇣stavb⌦ srovnatelné se stavem p ed ní. Odvodn⌦ní nutno e it
kombinovan⇣m systémem p irozené / um⌦lé retence, nap . vsakem na pozemcích, odvedením
obvodov⇣m drená⌘ním systémem do jímek v✓nejni⌘ ím míst⌦ plochy (regulovan⇣ odtok do
recipientu, pop . následné vyu⌘ití vody pro zálivku v✓dob⌦ p ísu ku),
navr⌘ena je rekultivace b⇣val⇣ch odkalovacích nádr⌘í cukrovaru (zám⌦r N1). Ú elem je konverze
stávajícího neudr⌘ovaného území v✓kulturní udr⌘ovanou lokalitu se smí enou funkcí p –
p írodní, v – vodohospodá skou a r – rekrea ní.

V✓rámci KPÚ nejsou v daném území navr⌘ena ⌘ádná zvlá tní vodohospodá ská opat ení. Pouze
je nutno respektovat zásady ke zlep ení vodohospodá sk⇣ch pom⌦r✏ v✓území. Ke zpomalení odtoku vody
z p✏d slou⌘í polní cesty s p íkopy, zatravn⌦né pásy navr⌘ené v rámci protierozní ochrany a prvky ÚSES.
Stanovení podmínek pro rekreaci
Zvolen⌦ves je sídlem, kde p eva⌘uje zejména obytná funkce, av ak s✓v⇣znamn⇣mi za ízeními
v⇣roby. Obec nepat í mezi tradi n⌦ vyu⌘ívané území pro rekreaci, za ízení p echodného ubytování se na
území obce nevyskytuje.
V niv⌦ Knovízského potoka jsou navr⌘eny plochy s✓rekrea ní funkcí (N1) - související s
ukon ením innosti cukrovaru a rekultivací d íve extenzívn⌦ vyu⌘ívan⇣ch ploch. Podmínkou vyu⌘ití území
je zpracování samostatné vodohospodá ské a krajiná ské studie, kde by krom⌦ úpravy odtokov⇣ch
pom⌦r✏, technické a biologické rekultivace m⌦lo b⇣t e eno i následné vyu⌘ití lokality. P edpokládá se
vytvo ení rekrea ního zázemí obce - lesoparku, systému p ístupov⇣ch i okru⌘ních cest, v etn⌦ základního
vybavení.
V✓nezastav⌦ném území (v krajin⌦) není mo⌘né umis ovat ⌘ádné stavby pro rodinnou ani
hromadnou rekreaci (viz. podmínky vyu⌘ití ploch - kap. f).
Nezastav⌦né území bude i nadále slou⌘it pro nepobytovou rekreaci - p⌦ í turistiku a cyklistiku,
pro kterou budou vyu⌘ívány ú elové cesty v✓krajin⌦.
Podmínky pro ochranu nerostn ch surovin, poddolovaná a sesuvná území
Ochrana lo⌘isek nerostn⇣ch surovin
Na ji⌘ní okraj území zasahuje net⌦⌘ené v⇣hradní lo⌘isko erného uhlí a germánia T ebusice a
jeho chrán⌦né lo⌘iskové území ⌥elenice. Na jihozápadní okraj území zasahuje CHLÚ Slan⇣ I. Do v⇣chodní
ásti zájmového území zasahuje lo⌘isko erného uhlí . 3160700.
Do e eného území zasahují chrán⌦ná lo⌘iskové území:
CHLÚ
název
surovina
CHLÚ 1056 0000
⌥elenice stopové a vzácné prvky, uhlí erné
CHLÚ 16070001

Slan⇣ I.

uhlí erné

lokalizace
ji⌘ní nezastav⌦n⇣ cíp
e eného území
severní nezastav⌦n⇣
cíp e eného území

Chrán⌦né lo⌘iskové území je nutno respektovat ve smyslu § 18 a § 19 zák. . 44/1988 (horní
zákon) v platném zn⌦ní. V hranicích CHLÚ nelze budovat stavby net⌦⌘ebního charakteru bez
souhlasného stanoviska odboru ⌘ivotního prost edí St edo eského krajského ú adu, které bude vydáno na
⌘ádost stavebního ú adu, dolo⌘enou situací a vyjád ením a podmínkami t⌦⌘ební organizace.
Návrhem ÚP Zvolen⌦ves nejsou CHLÚ dot ena.
Poddolovaná území
V⌦t í ást e eného území v etn⌦ sídla spadá do poddolovan⇣ch území:
id. .
název lokality
kód stá í díla
kód suroviny
1986
Podle ín
do 19. stol.
paliva
2033
Kamenn⇣ Most - Zvolen⌦ves
p ed r. 1945
paliva
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Plochy poddolovan⇣ch území je mo⌘no charakterizovat jako území s nep ízniv⇣mi in⌘en⇣rskogeologick⇣mi pom⌦ry ve smyslu § 13 zákona .62/1988 Sb. v platném zn⌦ní. P i realizaci stavby na
poddolovaném území je nutn⇣ bá↵sk⇣ posudek a doporu uje se postup podle SN 73 0039 “Navrhování
objekt✏ na poddolovaném území” - jedná se o specifickou podmínku pro v echny návrhové lokality vyjma
lokality Z7 a P4.
Sesuvná území
V e eném území nejsou evidována území sesuvná.
Z v⇣sledk✏ studie provedené GSP Ostrava vypl⇣vá, ⌘e ohro⌘ení sesuvy v zástavb⌦ obce
Zvolen⌦ves je pom⌦rn⌦ malé. P esto se v oblasti zvané Na Balásku (nad silnicí Zvolen⌦ves - Podle ín)
nedoporu uje zástavba bez podrobného geologického pr✏zkumu podlu⌘í, vzhledem k p edpokladu
naru ení území vodní a v⌦trnou erozí.
Zdroj:
Geofond R- surovinov⇣ informa ní systém (aktualizace k 31.1.2011); “Ovlivn⌦ní katastrálního
území Zvolen⌦ves hornickou inností” (GSP s.r.o., Ostrava - prosinec 2000)
Hornická ⌥innost v území
Studie “Ovlivn⌦ní katastrálního území Zvolen⌦ves hornickou inností” (GSP s.r.o., Ostrava prosinec 2000 prokázala hornickou innost z minulosti na katastrálním území Zvolen⌦ves, av ak zástavba
vlastní obce Zvolen⌦ves je vlivy hornické innosti dot ena minimáln⌦. Studie podrobn⌦ popisuje minulou
hornickou innost a její d✏sledky na základ⌦ fyzick⇣ch poch✏zek (archivní materiály byly dohledány v
minimálním rozsahu), p i em⌘ byla konzultována s dostupn⇣mi pam⌦tníky obce Zvolen⌦ves a s
pracovníky Kladensk⇣ch dol✏, o.z. Libu ín.
P i posuzování zám⌦r✏ by v ak bylo vhodné p ihlédnout k tomu, ⌘e rozsah poddolovan⇣ch
území dle Geofondu R v jednotliv⇣ch lokalitách neodpovídá skute nosti (nelze spojovat skute n⇣ rozsah
poddolování s plochami dolov⇣ch m⌦r, dolov⇣ch polí ani s hranicemi dob⇣vacích prostor✏). Studie GSP
naopak obsahuje adu údaj✏, které tvo í ucelenou v⇣slednou zprávu blí⌘ící se skute nosti.
-

-

Evidovaná hlavní d✏lní díla evidencí Geofondu (2011):
. 13246 - tola Zvolen⌦ves
Hornická innost na území obce Zvolen⌦ves (dal í d✏lní díla zmín⌦ná v studii GSP Ostrava):
Hornická innost na území obce Zvolen⌦ves je spojena s v⇣chozem Kounovské sloje. Ten
prochází územím od jihu k severu, p ímo st edem zástavby. Poz✏statky pravd⌦podobn⌦
pr✏zkumn⇣ch, mo⌘ná kutacích, d⌦l se nachází v rámci celého pr✏b⌦hu v⇣chozu.
Jáma se nachází v severozápadní ásti katastrálního území u silnice III/10142. P i fyzické
kontrole území byla nalezena ku⌘elovitá halda a propad jámy.
⌅tola- nelze vylou it, ⌘e se jednalo o jámu s propojením na tolu Zvolen⌦ves. Faktem v terénu
je rozprost ená halda, zbytky (ústí) d✏lního díla a pravd⌦podobn⌦ b⇣valá cechovna. Nachází se
t⌦sn⌦ u západní hranice k.ú. Zvolen⌦ves a její dopad lze roz í it i na sousední k.ú. Podle ín.
⌅tola farská - Vincencova tola ..... byla na základ⌦ fyzick⇣ch poch✏zek umíst⌦na nad hlavní
k i⌘ovatku v centru obce. Místem prochází v⇣choz Kounovské sloje. Rozsah hornick⇣ch prací
nebyl dohledán, ale lze p edpokládat jeho roz í ení severním, spí e severov⇣chodním sm⌦rem.
P i aktivizaci (propadu) toly a sta in je ohro⌘ena p ilehlá zástavba. Nová zástavba, p ípadn⌦
generální opravy ⌘ádají individuální p ístup v rámci geotechnického hodnocení.
Jáma Babí d✏l - na severní stran⌦ silnice III/24024 se nachází odval, kter⇣ je patrn⇣ p edev ím
od v⇣chodu. Uprost ed odvalu, p ípadn⌦ uvnit dnes opu t⌦né budovy se p edpokládá jáma.
Nelze vylou it její propojení na hornické dílo z minulosti v severov⇣chodním sm⌦ru.

Vzhledem k charakteru star⇣ch d✏lních d⌦l nejsou GSP Ostrava stanovena konkrétní omezení v
jejich okolí (ochranná pásma).
P i ve keré stavební innosti v území obce (tedy i mimo poddolovaná území dle Geofondu R)
musí b⇣t respektovány vlivy d ív⌦j í hornické innosti zdokumentované ve studii “Ovlivn⌦ní katastrálního
území Zvolen⌦ves hornickou inností” (GSP s.r.o., Ostrava).
Tyto vlivy jsou vyzna eny ve stávajícím územním plánu a do nového ÚP jsou p evzaty co by
v⇣znamné limity vyu⌘ití území.
Odvaly, propadliny
Dle studie GSP Ostrava jsou odvaly na katastrálním území Zvolen⌦ves v zásad⌦ nev⇣razné a
nelze u nich zcela jednozna n⌦ potvrdit, ⌘e se jedná o d✏lní hlu inu.
P i silnici III/24024 se nachází rozprost en⇣ odval pracovn⌦ nazvan⇣ Halda BD. Jeho vznik lze
spojovat s Babím dolem. Halda se nachází z hlediska funk ního vyu⌘ití v území drobné v⇣roby,
doporu uje se ozelen⌦ní plochy.
Odval u toly na západní hranici katastrálního území je rozprost ená halda upravená technicky i
biologicky. Byl zde vysazen ovocn⇣ sad.
Odval jámy se nachází v severozápadní ásti území p i silnici Zvolen⌦ves - ⌥i⌘ice. Jedná se o
malou ku⌘elovit⌦ sypanou haldu s propadem. Je zalesn⌦n jako borovicov⇣ háj a nevy⌘aduje
úpravy.
Propad jámy u silnice III/10142 se doporu uje alespo↵ jednodu e upravit oplocením s
v⇣stra⌘nou tabulí.
Drobné odvaly po pr✏zkumn⇣ch d✏lních dílech severn⌦ od rybníku Otrok a v oblasti západn⌦
od b⇣valého cukrovaru v oblasti zvané Na Pachtech jsou zanedbatelné a splynuly s okolím.
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Propadliny a poklesy se mohou vyskytnout podél obou tol. U toly Zvolen⌦ves jsou poklesy i
p ípadné propady áste n⌦ likvidovány pravideln⇣m zaoráváním. U toly Farské jsou v⇣skyty
propad✏ áste n⌦ patrné na rodinné zástavb⌦ (praskliny).
Poklesy a propady nelze vylou it ani u n⌦kter⇣ch d✏lních d⌦l.
Strmé svahy cihelny (severn⌦ od st edu obce) nelze ozna it jako stabilní, proto zde bylo
stanoveno ochranné pásmo.

Ochrana ovzdu↵í, vod
Navr⌘ené lokality pro v⇣stavbu (p evaha bydlení) mají, vzhledem ke své funkci a rozsahu
zanedbateln⇣ vliv na imisní koncentrace látek zne i ujících ovzdu í. P i v ech innostech v obci musí b⇣t
respektována a dodr⌘ována práva a povinnosti vypl⇣vající ze zákona o ochran⌦ ovzdu í v platném zn⌦ní a
souvisejících provád⌦cích p edpis✏, tj respektovat po⌘adavky na ochranu ovzdu í k zabezpe ení jeho
odpovídající kvality v souladu s emisními limity, emisním stropem a programy sni⌘ování emisí
zne i ujících látek.
Z hlediska zákona . 201/2012 Sb. o ochran⌦ ovzdu í: pokud bude do oblasti za len⌦n zdroj s
dopady na ovzdu í je provozovatel povinen dodr⌘ovat legislativu v oblasti ochrany ovzdu í. Pokud bude
uva⌘ováno o v⇣stavb⌦ stacionárního zdroje nevyjmenovaného v p íloze . 2 zákona, je kompletní
rozhodovat Krajsk⇣ ú ad. U nevyjmenovan⇣ch stacionárních zdroj✏ rozhoduje místn⌦ p íslu n⇣ ú ad ORP.
Území spadá do oblastí se zhor enou kvalitou ovzdu í vzhledem k limit✏m pro ochranu zdraví.
Území není zahrnuto do oblastí ochrany a ekosystém✏ a vegetace. Nejbli⌘ í monitorovací stanice se
nachází v Kladn⌦.
Na území obce nejsou evidovány zvlá velké, velké ani st ední zdroje zne i ování. Kvalita
ovzdu í je dána zne i ovateli z velk⇣ch m⌦st (Slan⇣, Kladno).
Obec je v sou asnosti plo n⌦ plynofikována, ale vytáp⌦ní tuh⇣mi palivy je rovn⌦⌘ vyu⌘íváno
(celorepublikov⇣ trend).
Podzemní voda nevyhovuje ukazatel✏m SN 757111 – Pitná voda.
Celé území se nachází ve zranitelné oblasti (koncentrace dusi nan✏ > 50 mg/l).
V území se projevuje v⌦trná eroze z✓polí.
V obci je vybudovan⇣ ve ejn⇣ vodovod. Nedávno bylo rovn⌦⌘ vy e eno odvád⌦ní a likvidace
odpadních vod – vybudovaná spla ková kanalizace s✓napojením na OV Zvolen⌦ves (70%).
Ochrana zdraví
Zápach:
Hygienick⇣ problém vyvolan⇣ intenzifikací ⌘ivo i né v⇣roby (koncentrované chovy zví at) se
obce Zvolen⌦ves net⇣ká.
-

Pásma hygienické ochrany staveb:
V e eném území nejsou vyhlá ena pásma hygienické ochrany pro zem⌦d⌦lskou nebo jinou
v⇣robu.
Musí b⇣t respektováno ochranné pásmo ve ejného poh ebi t⌦ (dle zákona . 256/2001, o
poh ebnictví, v platném zn⌦ní) - OP ve ejného poh ebi t⌦ je 100 m.

Radonové riziko:
Radonové riziko je jedním z faktor✏ ovliv↵ujících hygienickou kvalitu ⌘ivotního prost edí.
Radia ní zát⌦⌘ stavebního pozemku je v⌘dy ovlivn⌦na také lokální situací (r✏zná propustnost p✏d, lokální
anomálie aktivních látek v horninách atd.) a pou⌘it⇣mi stavebními materiály. Ur ení kategorie radonového
rizika na jednotlivém stavebním pozemku je mo⌘no pouze m⌦ ením radonu v podlo⌘í na konkrétním
míst⌦ tak, aby byly zohledn⌦ny místní geologické podmínky.
Z hlediska radonového nebezpe í je zájmové území p evá⌘n⌦ v p echodné (2) a⌘ st ední
kategorii indexu geologického podlo⌘í. P echodná kategorie radonového indexu je v p eva⌘ující mí e
sledována v rámci samotného sídelního útvaru Zvolen⌦ves. V e eném území m✏⌘e b⇣t p i vybran⇣ch
stavebních innostech vy⌘adováno provedení radonového pr✏zkumu (stanovení radonového indexu
pozemku dle vyhlá ky . 307/2002 Sb., o radia ní ochran⌦, v platném zn⌦ní). P i vyu⌘ívání místních zdroj✏
podzemní vody pro pitné ú ely se doporu uje anal⇣za podzemní vody na radioaktivní prvky.
Hluk:
Hlavním zdrojem hluku v e eném území je ⌘elezni ní doprava a automobilová doprava na
silni ních komunikacích (silnice III. t ídy). Po útlumu v⇣robní innosti - cukrovar v obci nedochází k
nadlimitnímu ovliv↵ování zdraví obyvatel hlukem z v⇣roby.
3.5) Limity vyu ití území
Limity vyu⌘ití území omezují, vylu ují, p ípadn⌦ podmi↵ují umís ování staveb, vyu⌘ití území a
opat ení v území. Podrobn⌦ji jsou popsány v jednotliv⇣ch díl ích kapitolách.
Limity vyu ití území stávající
(podrobn⌦ji v díl ích kapitolách)
-

Ochrana památek (dle zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, v platném zn⌦ní):
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-

-

-

-

V e eném území je evidována a zapsána do Úst edního seznamu kulturních památek (dle
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, v platném zn⌦ní) kulturní památka (24166✓/✓2-671) areál kostela sv. Martina;
(29347✓/✓2-672) areál fary p. 44; (20450✓/✓2-3042) areál zámku p.1 s areálem.
Ochrana p írody a krajiny (dle zákona . 114/1992 Sb., v platném zn⌦ní):
V⇣znamn⇣mi krajinn⇣mi prvky jsou, v p ípad⌦ e eného území, lesy, rybníky, vodní toky a údolní
nivy (dle ustanovení § 3 odst. b) zákona . 114/1992 Sb., v platném zn⌦ní).
Ochrana lesa (dle zákona . 289/1995 Sb., o lesích, v platném zn⌦ní):
Dle §14, odst. 2, je t eba souhlas orgánu státní správy les✏ i k dot ení pozemk✏ do vzdálenosti
50 m od okraje lesa.
Ochrana podzemních a povrchov⇣ch vod (dle zákona . 254/2001 Sb., o vodách, v platném
zn⌦ní):
Správci vodních tok✏ mohou p i v⇣konu správy vodního toku, pokud je to nezbytn⌦ nutné a po
p edchozím projednání s vlastníky pozemk✏, u⌘ívat pozemk✏ sousedících s korytem vodního
toku (dle ustanovení § 49 zákona . 254/2001 Sb., o vodách) do 6-8 m (dle v⇣znamu vodních
tok✏) od b ehové áry pro ú ely jejich údr⌘by a zaji t⌦ní provozu.
Katastrální území Zvolen⌦ves spadá pod stanovené zranitelné oblasti.
Ochrana p ed záplavami (dle zákona . 254/2001 Sb., o vodách, v platném zn⌦ní):
Pro hlavní místní recipient Knovízsk⇣ potok jsou správcem toku stanovena záplavová území Q100, Q10, je stanovena aktivní zóna záplavového území. Stanovené záplavové území zasahuje
do zastav⌦né ásti sídelního útvaru. Umíst⌦ní staveb v záplavov⇣ch územích a na pozemcích p i
vodních tocích podléhá souhlasu vodohospodá ského orgánu podle zákona o vodách.
Ochrana nerostného bohatství (dle zákona . 44/1988 (horní zákon), v platném zn⌦ní):
Do severov⇣chodní (nezastav⌦né) ásti e eného území zasahuje chrán⌦né lo⌘iskové území .
1056 0000⌥elenice (stopové a vzácné prvky, uhlí erné) a CHLÚ 16070001Slan⇣ I. (uhlí erné).
V hranicích CHLÚ nelze budovat stavby net⌦⌘ebního charakteru bez souhlasného stanoviska
odboru ⌘ivotního prost edí St edo eského krajského ú adu, které bude vydáno na ⌘ádost
stavebního ú adu, dolo⌘enou situací a vyjád ením a podmínkami t⌦⌘ební organizace.
Dle ÚAP zasahuje do v⇣chodní ásti zájmového území lo⌘isko erného uhlí . 3160700.
Ochrana dopravní infrastruktury - pozemních komunikací (dle zákona . 13/1997 Sb., o
pozemních komunikací, v platném zn⌦ní):
Ochranné pásmo silnice III. t ídy (mimo souvisle zastav⌦ná území) je 15 m od osy vozovky.
Ochrana dopravní infrastruktury - drah (dle zákona . 266/94 Sb., o drahách, v platném zn⌦ní):
Ochranné pásmo regionální dráhy vedené po obou stranách trat⌦ ve vzdálenosti 60 metr✏ od
krajní koleje, nejmén⌦ v ak 30 metr✏ od hranic obvodu dráhy.
Ochrana technické infrastruktury - vodovodních ad✏ a kanaliza ních stok (dle zákona .
274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro ve ejnou pot ebu, v platném zn⌦ní):
OP ad✏ a stok do pr✏m⌦ru 500 mm v etn⌦ iní 1,5 m na ka⌘dou stranu od vn⌦j ího líce
potrubí i stoky. Ochrana technologick⇣ch objekt✏ zásobování vodou je realizována oplocením.
Ochrana technické infrastruktury - pro zásobování elektrickou energií (dle zákona . 458/2000
Sb., tzv. energetick⇣ zákon, v platném zn⌦ní):
Ochranné pásmo nadzemního vedení (vodi e bez izolace) u nap⌦tí nad 1 kV a do 35 kV v etn⌦
iní 7 m na ob⌦ strany od krajních vodi ✏, u nap⌦tí nad 36 kV a do 110 kV v etn⌦ iní 12 m na
ob⌦ strany od krajních vodi ✏; ochranné pásmo podzemního vedení do 110 kV v etn⌦ je 1 m
(po obou stranách krajního kabelu). Ochranné pásmo elektrické stanice sto⌘árové s p evodem
nap⌦tí z úrovn⌦ nad 1 kV a men í ne⌘ 52 kV na úrove↵ nízkého nap⌦tí je 7 m od stanice,
ochranné pásmo elektrické stanice kompaktní a zd⌦né s p evodem nap⌦tí z úrovn⌦ nad 1 kV a
men í ne⌘ 52 kV na úrove↵ NN je 2 m od stanice.
Pozn.: Takto definovaná pásma se vztahují pouze na nová za ízení, nebo v § 98 zákona .
458/2000, v platném zn⌦ní, se uvádí, ⌘e ochranná pásma stanovená podle dosavadních
právních p edpis✏ se nem⌦ní po nabytí ú innosti zákona. Proto musí b⇣t ve v⇣kresech
vyzna ena, u star ích za ízení, ochranná pásma d íve uplatn⌦ná: pro nadzemní vedení (vodi e
bez izolace) u nap⌦tí nad 1 kV a do 35 kV v etn⌦ ochranné pásmo 10 m na ob⌦ strany od
krajních vodi ✏.
Ochrana technické infrastruktury - pro zásobování plynem (dle zák. . 458/2000 Sb. ...
energetick⇣ zákon):
OP potrubí nad DN 500: 12 m.
Bezpe nostní pásmo vvtl nad DN 500: 200 m.
OP potrubí do DN 200: 4 m (u stl v zastav⌦ném území 1m).
Bezpe nostní pásmo vtl DN 100 - 250: 20 m.
OP technologického objektu (regula ní stanice): 4 m.
Bezpe nostní pásmo RS vtl: 10 m.
Ochrana technické infrastruktury - telekomunikace (dle zákona . 151/2000 Sb., o
telekomunikacích, v platném zn⌦ní):
Ochranné pásmo podzemních telekomunika ních vedení iní 1,5 m po stranách krajního
vedení.
Ochrana staveb - ve ejná poh ebi t⌦ (dle zákona . 256/2001, o poh ebnictví, v platném zn⌦ní):
Ochranné pásmo ve ejného poh ebi t⌦ se z izuje v í i nejmén⌦ 100 m.
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Dal↵í omezení v území (s charakterem limit vyu ití území)
-

-

ochrana kulturního bohatství:
objekty památkového zájmu, drobné památky v krajin⌦,
Území obce Zvolen⌦ves je územím s archeologick⇣mi nálezy (jsou zde sledovány nálezy
n⌦kolika kultur dokladující, ⌘e se jedná o starosídelní oblast).
vlivy d✏lní innosti:
poddolovaná území (1986 Podle ín; 2033 Kamenn⇣ Most - Zvolen⌦ves)
v⇣choz Kounovské sloje,
jámy, toly, vrty,
odvaly a haldy.

-

ochrana p írody a krajiny:
V e eném území prob⌦hly komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) - územní plán je zpracován v
sou innosti s KPÚ.
orná p✏da,
trvalé travní porosty,
zahrady a sady,
zem⌦d⌦lské p✏dy v I. a II. stupni p ednosti v ochran⌦ ZPF,
zatrubn⌦né vodní toky,
p✏dy ohro⌘ené erozí,
zranitelná oblast.

-

dopravní a technická infrastruktura:
autobusové a vlakové zastávky,
ú elové komunikace,
regula ní plynová stanice,
istírna odpadních vod.

-

Limity vyu ití území vypl vající z navr eného rozvoje
Limity vyu⌘ití území vypl⇣vajícími z navr⌘eného rozvoje obce. V e eném území prob⌦hly
komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) - územní plán je zpracován v sou innosti s KPÚ (návrh lokálního
ÚSES, cestní sí , protierozní opat ení). Územní plán vymezil zastav⌦né a zastavitelné území, v souvislosti s
rozvojem v⇣stavby dojde k v⇣stavb⌦ komunika ní sít⌦ a sít⌦ technického vybavení území.
4)

Stanovení podmínek pro vyu ití ploch s rozdíln m zp sobem vyu ití

Územním plánem je navr⌘en jin⇣ druh plochy, ne⌘ je uvedeno v § 4 a⌘ § 19 vyhlá ky .
501/2006 Sb.:
(ZP) plochy zelen⌦ - zele↵ p írodního charakteru
zahrnují zejména pozemky zelen⌦ v sídle udr⌘ované v p írod⌦ blízkém stavu, zele↵ na ve ejn⌦
p ístupn⇣ch pozemcích,
(ZS) plochy zelen⌦ - zele↵ soukromá a vyhrazená
zahrnují zejména pozemky zahrad, sad✏ a dal í zem⌦d⌦lské p✏dy související s obytn⇣m
územím, pozemky ostatní zelen⌦ v sídle mající nap . ochrann⇣ charakter (pozemky nevhodné
pro zástavbu).
Zd✏vodn⌦ní stanovení plochy s jin⇣m zp✏sobem vyu⌘ití, ne⌘ je stanoveno ve vyhlá ce o
obecn⇣ch po⌘adavcích na vyu⌘ívání území:
Vymezením t⌦chto ploch budou zaji t⌦ny podmínky pro ochranu sídelní zelen⌦ p ed zástavbou.
Plochy zahrnují zejména pozemky soukromé a vyhrazené zelen⌦ (nap . zahrad, sad✏) související s
obytn⇣m územím, pozemky ostatní zelen⌦ v sídle s p evládajícím p írodním charakterem a v etn⌦
pozemk✏ zelen⌦ ochranného charakteru.
5)

Vyhodnocení p⌦edpokládan ch d sledk navrhovaného ⌦e↵ení na ZPF
5.1) V↵eobecné údaje o zem d lském p dním fondu v ⌦e↵eném území
(dále té⌘ v textu p írodní podmínky a krajinn⇣ ráz)
Charakteristika klimatick ch podmínek
Klimatick⇣ region:
kód 1
symbol regionu
ozna ení regionu
suma teplot nad 10°C
pravd⌦p. such⇣ch veg.
období
vláhová jistota
pr✏m. ro ní teplota °C
ro ní úhrn srá⌘ek (mm)
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T1
tepl⇣, such⇣
2600 - 2800
40 - 60
0-2
8-9
<500

Charakteristika hydrologick ch podmínek
Celé e ené území spadá do hydrologického po adí 3. ádu 1-12-02 (Vltava od Rokytky po ústí).
P evá⌘ná ást se nachází v povodí 1.12.02-043 (Knovízsk⇣ potok), jihov⇣chodní okraj pak spadá
do díl ího povodí 1.12.02-044.

13.5.2011:

Charakteristika zem d lské v roby
Podíl zem⌦d⌦lské p✏dy v e eném území (celkem 459,5374 ha) iní 82,9%.
P ehled zastoupení druhu zem⌦d⌦lsk⇣ch pozemk✏ v katastrálním území dle údaj✏ KN k

orná p.(ha)
360,9721

zahrady(ha)
11,7555

kat. území
Zvolen⌦ves

zorn⌦ní ZPF %
95,76

ov. sady(ha)
6,3711

travní porosty (ha)
1,1464

celkem(ha)
380,2451

zem⌦d⌦lská v⇣robní oblast
⇤1 - ⇤epa ská 1

Rozsáhlé plochy zem⌦d⌦lského p✏dního fondu se ve Zvolen⌦vsi nacházejí ji⌘n⌦ a severn⌦ od
zastav⌦ného území obce. V e eném území má vzhledem k bonit⌦ p✏d p evahu rostlinná v⇣roba. Pozemky
ZPF jsou obhospoda ovány ZD ⌥i⌘ice a v⌦t ím po tem soukrom⌦ hospoda ících rolník✏.
Areály ⌘ivo i né v⇣roby jsou v sou asnosti bez vyu⌘ití.
Návrhem ÚP Zvolen⌦ves je vymezena plocha p estavby P1, do které spadá nevyu⌘ívan⇣ stájov⇣
objekt v kontaktu s obytnou ástí sídla (návrh na funk ní vyu⌘ití plochy smí ené obytné venkovské (SV)).
Návrhem ÚP Zvolen⌦ves je vymezena plocha p estavby P4, do které spadá ást zem⌦d⌦lského
areálu (kravín, porodna a v⇣krmna prasat, silá⌘ní ⌘lab, stodola, nemovitost aj.) v rámci e eného
území (návrh na funk ní vyu⌘ití plochy smí ené obytné - venkovské (SV)). Zám⌦r je p ípustn⇣
za podmínky sou asné zm⌦ny funk ního vyu⌘ívání zbylé ásti areálu v sousedním katastrálním
území.
Charakteristika p d v ⌦e↵eném území
Je odvozena z BPEJ zastoupen⇣ch v e eném území.
01✓
05✓

08✓

20✓

30✓
31✓
33✓
41
56
58✓

00
01

Hlavní p✏dní jednotka:
ernozem⌦ modální, ernozem⌦ karbonátové, na spra ích nebo karpatském fly i, p✏dy st edn⌦
t⌦⌘ké, bez skeletu, velmi hluboké, p evá⌘n⌦ s p ízniv⇣m vodním re⌘imem
ernozem⌦ modální a ernozem⌦ modální karbonátové, ernozem⌦ luvické a fluvizem⌦
modální i karbonátové na spra ích s mocností 30 a⌘ 70 cm na velmi propustném podlo⌘í,
st edn⌦ t⌦⌘ké, p evá⌘n⌦ bezskeletovité, st edn⌦ v⇣su né, závislé na srá⌘kách ve vegeta ním
období
ernozem⌦ modální a ernozem⌦ pelické, hn⌦dozem⌦, luvizem⌦, pop ípad⌦ i kambizem⌦
luvické, smyté, kde dochází ke kultivaci p echodného horizontu nebo substrátu na plo e v⌦t í
ne⌘ 50 %, na spra ích, spra ov⇣ch a svahov⇣ch hlínách, st edn⌦ t⌦⌘ké i t⌦⌘ í, p evá⌘n⌦ bez
skeletu a ve vy í sklonitosti
Pelozem⌦ modální, vyluhované a melanické, regozem⌦ pelické, kambizem⌦ pelické i
pararendziny pelické, v⌘dy na velmi t⌦⌘k⇣ch substrátech, jílech, slínech, fly i, tercierních
sedimentech a podobn⌦, p✏dy s malou vodopropustností, p evá⌘n⌦ bez skeletu, ale i st edn⌦
skeletovité, asto i slab⌦ oglejené
Kambizem⌦ eubazické a⌘ mezobazické na svahovinách sedimentárních hornin - pískovce,
permokarbon, fly , st edn⌦ t⌦⌘ké leh í, a⌘ st edn⌦ skeletovité, vláhov⌦ p íznivé a⌘ su í
Kambizem⌦ modální a⌘ arenické, eubazické a⌘ mezobazické na sedimentárních, mineráln⌦
chud⇣ch substrátech - pískovce, k ídové opuky, permokarbon, v⌘dy v ak lehké, bez skeletu a⌘
st edn⌦ skeletovité, málo vododr⌘né, v⇣su né
Kambizem⌦ modální eubazické a⌘ mezobazické a kambizem⌦ modální rubifikované na t⌦⌘ ích
zv⌦tralinách permokarbonu, t⌦⌘ké i st edn⌦ t⌦⌘ké, n⌦kdy i st edn⌦ skeletovité, s p ízniv⇣mi
vláhov⇣mi pom⌦ry
P✏dy se sklonitostí vy í ne⌘ 12 stup↵✏, kambizem⌦, rendziny, pararendziny, rankery, regozem⌦,
ernozem⌦, hn⌦dozem⌦ a dal í, zrnitostn⌦ st edn⌦ t⌦⌘ké a⌘ velmi t⌦⌘ké s pon⌦kud p ízniv⌦j ími
vláhov⇣mi pom⌦ry
Fluvizem⌦ modální eubazické a⌘ mezobazické, fluvizem⌦ kambické, koluvizem⌦ modální na
nivních ulo⌘eninách, asto s podlo⌘ím teras, st edn⌦ t⌦⌘ké leh í a⌘ st edn⌦ t⌦⌘ké, zpravidla bez
skeletu, vláhov⌦ p íznivé
Fluvizem⌦ glejové na nivních ulo⌘eninách, pop ípad⌦ s podlo⌘ím teras, st edn⌦ t⌦⌘ké nebo
st edn⌦ t⌦⌘ké leh í, pouze slab⌦ skeletovité, hladina vody ní⌘e 1 m, vláhové pom⌦ry po
odvodn⌦ní p íznivé.
Kombina ní íslo:
rovina s mo⌘ností vzniku plo né vodní eroze - v esm⌦rná expozice - bez skeletu a⌘ slab⌦
skeletovité - hluboké a⌘ st edn⌦ hluboké
rovina s mo⌘ností vzniku plo né vodní eroze - v esm⌦rná expozice - bez skeletu a⌘ slab⌦
skeletovité - hluboké a⌘ st edn⌦ hluboké
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10
11
14
41
50
51
89

mírn⇣ svah slab⌦ ohro⌘en⇣ erozí - v esm⌦rná expozice - bez skeletu a⌘ slab⌦ skeletovité hluboké a⌘ st edn⌦ hluboké
mírn⇣ svah slab⌦ ohro⌘en⇣ erozí - v esm⌦rná expozice - bez skeletu a⌘ slab⌦ skeletovité hluboké a⌘ st edn⌦ hluboké
mírn⇣ svah slab⌦ ohro⌘en⇣ erozí - v esm⌦rná expozice - st ední skeletovitost - hluboké a⌘
st edn⌦ hluboké
st ední sklon, ji⌘ní expozice (JZ-JV), bez skeletu a⌘ slab⌦ skeletovité - hluboké a⌘ st edn⌦
hluboké
st ední sklon, severní expozice (SZ-SV), - bez skeletu a⌘ slab⌦ skeletovité - hluboké a⌘ st edn⌦
hluboké
st ední sklon, severní expozice (SZ-SV), - bez skeletu a⌘ slab⌦ skeletovité - hluboké a⌘ st edn⌦
hluboké
p íkr⇣ sklon - sráz, severní expozice, - bez skeletu a⌘ skeletovité - hluboké a⌘ st edn⌦ hluboké

Ochrana ZPF
Pro jednotlivé BPEJ v e eném území je uveden stupe↵ p ednosti v ochran⌦ dle vyhlá ky .
48/2011 Sb.:
BPEJ I. t ídy ochrany:
1.01.00
1.56.00
BPEJ II. t ídy ochrany:
1.01.10
1.08.10
1.58.00
1.05.01
BPEJ III. t ídy ochrany:
1.05.11
1.08.50
BPEJ IV. t ídy ochrany:
1.20.11
1.30.11
1.30.51
1.33.11
1.33.41
BPEJ V. t ídy ochrany:
1.31.11
1.31.51
1.41.89
Produk⌥ní potenciál p d
V e eném území se vyskytují jak p✏dy bonitn⌦ nejcenn⌦j í s nadpr✏m⌦rnou produk ní
schopností tj. p✏dy I. a II. t ídy ochrany (zejména na náhorních plo inách ji⌘n⌦ a severn⌦ od sídla a v nivní
poloze - podél Knovízského potoka), tak p✏dy s nízk⇣m produk ním potenciálem (p evá⌘n⌦ IV. a V. t ídy
ochrany).
Investice do p dy
V obci byly v minulosti uskute n⌦ny investice do p✏dy za ú elem zlep ení p✏dní úrodnosti
pouze v minimálním rozsahu. Nevyskytují se zde území s plo n⇣mi drená⌘emi, pouze na severním okraji
katastru je veden jeden zatrubn⌦n⇣ meliora ní ad. Nejsou zde ani ⌘ádné závlahové ady.
Ceny ZPF
Vyhlá ka . 427/2009 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s p i azen⇣mi
pr✏m⌦rn⇣mi základními cenami zem⌦d⌦lsk⇣ch p✏d odvozen⇣mi z BPEJ uvádí pro e ené území tyto
hodnoty:
k. ú. Zvolen⌦ves
....
9,85K /m2.
Eroze
Územní plán je proveden v sou innosti s dokon en⇣mi KPÚ, které v rámci Plánu spole n⇣ch
za ízení navrhují protierozní opat ení, prvky lokálního ÚSES a cestní sí v krajin⌦. Podrobn⌦ popsáno v
kapitole Stanovení podmínek pro protierozní opat ení.
5.2) Vyhodnocení p⌦edpokládan ch d sledk navrhovaného ⌦e↵ení na ZPF
Pro lokality v e eném území je provedeno zd✏vodn⌦ní a vyhodnocení p edpokládan⇣ch
d✏sledk✏ navrhovaného e ení na ZPF.
V e eném území se i v kontaktu se zastav⌦n⇣m územím vyskytují p✏dy s vysok⇣m produk ním
potenciálem (I. a II. t ídy ochrany). Návrh ÚP vychází z p✏vodní urbanistické koncepce dané územním
plánem a rozvoj pro v⇣stavbu mimo zastav⌦né území dr⌘í tém⌦ na té⌘e úrovni a to p evá⌘n⌦ do
ne-nivních, okrajov⇣ch poloh sídla - zárove↵ do míst s pr✏m⌦rnou kvalitou ZPF. Zábory nejvíce kvalitních
p✏d jsou navr⌘eny zejména v rámci lokality Z2 (souhlas se záborem ji⌘ v p edchozí ÚPD) a nov⌦ v rámci
lokality Z10 (rozvoj pro dopravní obsluhu stávajícího v⇣robního areálu).
Návrhem e ení není naru ena sí ú elov⇣ch komunikací zaji ující obsluhu zem⌦d⌦lsk⇣ch
pozemk✏, je zachován p ístup k polní trati a to ve smyslu práv⌦ dokon en⇣ch komplexních pozemkov⇣ch
úprav - viz. kap. ad e).
Návrhem ÚP nedochází ve vztahu k p íslu nému díl ímu povodí k ovlivn⌦ní hydrologick⇣ch a
odtokov⇣ch pom⌦r✏ v území (nap .: p evodem de ov⇣ch vod z jednoho díl ího povodí do druhého).
V echny návrhové lokality jsou v jednom díl ím povodí 1-12-02-043.
V následující tabulce jsou vyhodnoceny d✏sledky e ení na ZPF zastavitelné plochy (p estavbové
plochy nep edstavují nároky na zábory ZPF):
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Zastavitelné plochy (Z)

celková
ozna⌥ení
PUPFL
plocha

(ha)

ZPF

stupe
p⌦edno
sti

BPEJ

(ha)
13051;
13011

4

2,31

10110

2

- 0,9680

10850

3

0,8753

10850

3

-

-

-

0,5800

- 0,5800
14189; 15800

5;2

Z7

0,4545

-

0,4021

13051

Z8

0,3514

-

0,3514

13011

Z9

0,1140

-

0,1140
10110; 10511

Z10

0,6000

- 0,6000

Z11

0,5696

- 0,5696

celkem 10,9737

10,6704

Z1

3,9

-

3,9

Z2

2,31

-

Z3

1,0578

Z4

0,8814

-

Z5

0,1550

-

Z6

orná
p✏da

zahrady a
sady

TTP

z toho
plochy
plo↵n ch
meliorací

(ha)

(ha)

(ha)

(ha)

3,1

funk⌥ní
vyu ití

v m ra
ZPF dle
funk⌥níh
o vyu ití

zastav
ná
plocha

(ha)

(odhad v
ha)

0,8

-

-

BV

3,9

0,3000

2,31

-

-

-

BV

2,31

0,1800

0,7348

0,2332

-

-

BV

0,9680

0,0600

0,4283

0,4287

0,0183

-

BV

0,8753

0,0600

-

-

-

-

SV

-

-

-

0,58

-

-

SV

0,58

0,0450

4

-

0,4021

-

-

BV

0,4021

0,0450

4

0,3514

-

-

-

SV

0,3514

0,0400

2;3

0,1140

-

-

-

BV

0,1140

0,0150

10100

1

0,6000

-

-

-

DS

0,6000

-

10850

3

0,5696

-

-

-

BV

0,5696

0,0700

8,2081

2,444

0,0183

10,6704

0,8150

pozn.: Zkratky pro funk ní vyu⌘ití ploch: SV - plochy smí ené obytné - venkovské; BV - plochy bydlení - v rodinn⇣ch domech venkovské; DS - plocha dopravní infrastruktury - silni ní doprava

6)
-

-

-

Vyhodnocení p⌦edpokládan ch d sledk navrhovaného ⌦e↵ení na PUPFL
V↵eobecné údaje o lesích v ⌦e↵eném území
rozlo⌘ení les✏ v území, lesnatost:
V okolí zastav⌦ného území obce na sva⌘it⇣ch pozemcích se nachází rozpt⇣len⌦ enklávy
pozemk✏ ur en⇣ch k pln⌦ní funkcí lesa (PUPFL). Lesnatost v e eném území iní pouze 1,58%
(celkem 7,2419 ha na sedmi pozemkov⇣ch parcelách - dle údaj✏ KN k 13. 5. 2011). PUPFL jsou
vyzna eny na koordina ním v⇣krese rafurou.
p írodní lesní oblasti:
P írodními lesními oblastmi jsou souvislá území s obdobn⇣mi r✏stov⇣mi podmínkami pro les.
Plochy e eného území se nacházejí ve dvou p írodních lesních oblastech - PLO 7 (Rakovnicko
- kladenská pahorkatina) a PLO 17 (Polabí). Rámcové zásady pro hospoda ení pro jednotlivé
PLO jsou stanoveny v oblastním plánu rozvoje les✏ OPLR. Platnost OPRL od 20.4.2001 - do
roku 2020.
lesní hospodá ské celky:
Na území obce se nachází trojmezí LHC. Zasahují sem LHC Ni⌘bor, LHC Lu⌘ná a dále okraj LHC
M⌦lník (v jeho rámci v ak nejsou na území obce ⌘ádné pozemky ur ené k pln⌦ní funkcí lesa).
majetkové pom⌦ry:
Lesy jsou ve vlastnictví R a obce Zvolen⌦ves, jsou zpracovány lesní hospodá ské plány s
platností 10 let.
len⌦ní les✏ podle kategorií (hospodá ské, ochranné, zvlá tního ur ení):
Lesy v územním obvodu obce Zvolen⌦ves se nacházejí v kategorii les✏ hospodá sk⇣ch a
ochrann⇣ch (lesy v kontaktní poloze se sídelním útvarem).
V e eném území se nevyskytuje chatová nebo sportovní zástavba na lesních pozemcích, bez
jejich odn⌦tí pln⌦ní funkcí lesa (pomocí institutu odlesn⌦ní), podle d íve platn⇣ch p edpis✏.

Ochrana les✏:
Dle §14, odst. 2, zákona . 289/1995 Sb., o lesích, v platném zn⌦ní, je t eba souhlas orgánu
státní správy les✏ i k dot ení pozemk✏ do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
Návrhem (ve smyslu zástavby) nejsou dot eny pozemky ur ené k pln⌦ní funkcí lesa. Pásma 50
m od jejich hranice se dot⇣kají - lokalita Z2 (zastavitelná plocha vn⌦ zastav⌦ného území) a okrajov⌦
lokalita Z6 (proluka v zastav⌦ném území). Pro lokalitu Z2 je dána závazná podmínka: stavby umis ovat
mimo hranici 50 m od kraje lesa.
Navrhovaná opat ení:
V e eném území se nevyskytuje chatová nebo sportovní zástavba na lesních pozemcích
povolená podle d íve platn⇣ch p edpis✏ (pomocí institutu odlesn⌦ní).
Územním plánem není navr⌘ena chatová nebo sportovní zástavba na pozemcích ur en⇣ch k
pln⌦ní funkcí lesa. Nejsou vymezeny ve ejn⌦ prosp⌦ né stavby, jejich⌘ umíst⌦ní je navrhováno na
pozemky ur ené k pln⌦ní funkcí lesa. Na pozemcích ur en⇣ch k pln⌦ní funkcí lesa není navr⌘ena t⌦⌘ba
nerost✏.
Zábory pozemk✏ ur en⇣ch k pln⌦ní funkcí lesa nejsou navr⌘eny.
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7)

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

Po adavky obrany státu
V e eném území se nenacházejí úlo⌘ná za ízení, ochranná pásma radioreléov⇣ch spoj✏ A R,
pozemky ani perspektivní objekty v majetku R MO. (Pozn.: B⇣val⇣ vojensk⇣ areál v Podle ín⌦ u Slaného
ji⌘ neslou⌘í p✏vodnímu ú elu - je v majetku Dobrovolného svazku obcí Terra Prosperita. leny DSO jsou
obce ⌥i⌘ice, Zvolen⌦ves, Knovíz a m⌦sto Slan⇣.)
Obecn⌦ platí, ⌘e v⇣stavba v⌦trn⇣ch elektráren, v⇣stavba v⇣ kov⇣ch objekt✏ (staveb vy ích ne⌘
30 m), staveb vyza ujících elektromagnetickou energii, dálkov⇣ch vedení sítí technické infrastruktury a
nov⇣ch tras komunikací a navr⌘ené zm⌦ny vyu⌘ití území musí b⇣t projednány s dot en⇣m orgánem státní
správy, kter⇣m je z pov⌦ ení Ministerstva obrany R Vojenská ubytovací a stavební správa, pracovi t⌦
Litom⌦ ice.
Po adavky po ární ochrany
P i v ech innostech v obci je t eba dbát na trvalou pou⌘itelnost zdroj✏ vody pro ha ení po⌘ár✏
a nesmí b⇣t naru ena funkce objekt✏ po⌘ární ochrany nebo po⌘árn⌦ bezpe nostních za ízení.
P i realizaci jednotliv⇣ch staveb je t eba vycházet z platn⇣ch p edpis✏ a p edkládat po⌘árn⌦
bezpe nostní e ení, plnit po⌘adavky na po⌘ární ochranu a p i umis ování staveb plnit po⌘adavky
vypl⇣vající z platn⇣ch zákon✏, provád⌦cích p edpis✏ a norem. Komunika ní dostupnost navr⌘en⇣ch
rozvojov⇣ch lokalit je zaji t⌦na bu prost ednictvím p ipojení sjezdem na stávající komunika ní sí obce
(lokality Z4 - Z9, P1, Z11) nebo návrhem nov⇣ch místních komunikací v rámci územních plánem
podmín⌦n⇣ch územních studií (lokality Z1, Z2, Z3, P2).
Po⌘ární ochrana je zaji t⌦na v⇣jezdem Hasi ského záchranného sboru Slan⇣ pop ípad⌦ z Kralup
nad Vltavou.
Po⌘ární zbrojnice se nachází ve st edu obce - budova slou⌘í pouze jako technické zázemí pro
obec.
Pot eba po⌘ární vody je kryta kombinovan⌦: odb⌦rem odb⌦rem vody z rybníka Otrok a
hydranty osazen⇣mi na ve ejném vodovodu. P ístupové komunikace pro po⌘ární techniku jsou toto⌘né se
stávajícími a navr⌘en⇣mi komunikacemi v této hierarchii: silnice III. t ídy, místní komunikace, p ístupové
komunikace.
Po adavky civilní ochrany
P i innostech v obci budou dodr⌘ovány po⌘adavky vypl⇣vající z platn⇣ch p edpis✏.
V e eném území nejsou známy situace, p i kter⇣ch by bylo nutné chránit území p ed
pr✏chodem pr✏lomové vlny vzniklé zvlá tní povodní. Zóny havarijního plánování (v dosahu e eného
území se nenacházejí za ízení jaderná, i dal í vy⌘adující specifickou ochranu obyvatel) nejsou stanoveny.
Pro hlavní místní recipient - Knovízsk⇣ potok jsou ur ena záplavová území.
Vyrozum⌦ní obyvatelstva je zaji t⌦no místním rozhlasem. Pro varování obyvatelstva je
zabezpe eno pokrytí zastav⌦ného území obce v⇣stra⌘n⇣m signálem elektrické sirény umíst⌦né na
obecním ú adu. Z hlediska ukrytí obyvatelstva v d✏sledku mimo ádné události mohou b⇣t jako
improvizované úkryty (slou⌘ící ke sní⌘ení destruk ních, radioaktivních, toxick⇣ch a infek ních ú ink✏
soudob⇣ch zbraní) vyu⌘ívány vhodné ásti stavebních objekt✏.
Pro p ípadnou humanitární pomoc jsou vyu⌘itelné skladové prostory obecního ú adu, p íp.
základní koly. P i evakuaci obyvatelstva v obci je vyu⌘itelné provizorní ubytování v prostorách Obecního
ú adu. Pro pot eby plo né evakuace bude obec postupovat v sou innosti s orgány civilní ochrany.
Dopravní cesty pro vyvezení a uskladn⌦ní nebezpe n⇣ch látek mimo zastav⌦ná území jsou
toto⌘né se silnicemi III. t ídy, které zp ístup↵ují jednotlivá sídla v e eném území. Pro záchranné, likvida ní
a obnovovací práce pro odstran⌦ní nebo sní⌘ení kodliv⇣ch ú ink✏ kontaminace, vznikl⇣ch p i mimo ádné
události jsou vhodné zejména ásti za ízení v⇣roby se souvisl⇣mi zpevn⌦n⇣mi plochami, resp. s rampami
pro údr⌘bu vozidel.
V e eném území nejsou skladovány ⌘ádné nebezpe né látky v rozsahu vy⌘adujícím p ijetí
opat ení.
H bitov v obci Zvolen⌦ves má dostate nou kapacitu i pro zaji t⌦ní bezodkladn⇣ch poh ebních
slu⌘eb. V obci se nenachází ⌘ádn⇣ velkochov zví at, pro kter⇣ by bylo nutno stanovovat plochy pro
shroma⌘ ování a likvidaci uhynul⇣ch zví at.
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií:
Obec je v sou asnosti zásobena pitnou vodou z ve ejného vodovodu. Pro zaji t⌦ní krizového
zásobování pitnou vodou jsou v e eném území (dle PRVKÚC St edo eského kraje) ur eny zdroje vody
Lib⌦chov, Spomy l a Vra↵any. Nouzové zásobování pitnou vodu bude zaji t⌦no dovozem (cisterny a PET
lahve v mno⌘ství max. 15 l/den na obyvatele). Nouzové zásobování u⌘itkovou vodou bude zaji t⌦no z
ve ejného vodovodu (podmínky odb⌦ru u⌘itkové vody ur í územn⌦ p íslu n⇣ hygienik) a místních studní.
Nouzové zásobování elektrickou energií bude zaji t⌦no mobilními zdroji v sou innosti s orgány civilní
ochrany.
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B.2) OD⇧VODN⇥NÍ ÚP - P⌦ezkoumání po⌦izovatelem dle §53 STZ
1)

Postup p⌦i po⌦ízení územního plánu
O po ízení územního plánu Zvolen⌦ves rozhodlo zastupitelstvo obce na zasedání dne
22.11.2010 podle zákona .183/2006 Sb.,v platném zn⌦ní a ur ilo starostu obce pana Pavla Richtra pro
spolupráci s✓po izovatelem jako ,,ur eného zastupitele,, ve smyslu zákona. Dále rozhodlo, ⌘e o po ízení
územního plánu bude po⌘ádán Ú ad územního plánování stavebního ú adu ve Slaném.
Návrh zadání územního plánu byl vystaven k✓ve ejnému nahlédnutí po dobu 30 dn✏ a to od
20.10.2011 do 18.11.2011, po izovatel sou asn⌦ oznámil za átek jeho projednávání dot en⇣m orgán✏m,
krajskému ú adu a sousedním obcím jednotliv⌦. Projednané a podle po⌘adavk✏ dot en⇣ch orgán✏
upravené zadání bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 19.3.2012. Námitky i p ipomínky ob an✏
uplatn⌦né po schváleném zadání územního plánu, jen⌘ zastupitelstvo obce dodate n⌦ odsouhlasilo na
zasedáních (⌘ádosti od p. M. Kulhavého, p. Ing. J. Millera a p. H. Marcolové) pro za azení do územního
plánu, byly posuzovány v✓následném procesním kroku jako stanovisko obce podané k✓projednávanému
návrhu územního plánu p i spole ném jednání o✓návrhu územního plánu dle § 50 stavebního zákona.
Námitky ob an✏ byly áste n⌦ nebo zcela za azeny do návrhu územního plánu.
Návrh územního plánu byl zpracován autorizovan⇣m architektem Ing. arch. Michaelou
⌅tádlerovou v✓zá í 2012. Projednání návrhu územního plánu Zvolen⌦ves bylo oznámeno dne 5.12.2012 a
spole né jednání prob⌦hlo 2.1.2013. Lh✏ta pro stanoviska a✓p ipomínky dot en⇣ch orgán✏ skon ila
1.2.2013. V✓souvislosti se zm⌦nou stavebního zákona (zm⌦nov⇣ z. . 350/2012 Sb.) bylo projednávání
návrhu územního plánu oznámeno 11.1.2013 také ve ejnou vyhlá kou ve ejnosti a ve lh✏t⌦ 30 dn✏ byl
návrh vystaven k ve ejnému nahlí⌘ení, a to na obecním ú ad⌦ ve Zvolen⌦vsi, u po izovatele a na jejich
webov⇣ch stránkách. Ke spole nému jednání obec uplatnila je t⌦ dal í t i po⌘adavky ob an✏ (dva od p. J.
Millera a jeden od p. M. Jí↵ové). Tyto po⌘adavky pak byly áste n⌦ nebo zcela zapracovány do návrhu
územního plánu.
Po ukon ení projednání návrhu územního plánu bylo dne 15.7.2014 p edáno vyhodnocení
stanovisek dot en⇣ch orgán✏ a návrh územního plánu Zvolen⌦ves (dle § 50 odst.7 SZ) na Krajsk⇣ ú ad
(Odbor regionálního rozvoje) pro posouzení zaji t⌦ní koordinace vyu⌘ívání území s✓ohledem na ir í
územní vztahy a souladu s✓nad azenou územn⌦ plánovací dokumentací (ZÚR St edo eského kraje) a
Politikou územního rozvoje R. Krajsk⇣ ú ad v✓zákonem stanovené lh✏t⌦ (dne 5.8.2014) posoudil územn⌦
plánovací dokumentaci, neshledal ⌘ádné rozpory a✓ud⌦lil souhlas k✓dal ímu projednávání. (Po izovateli
stanovisko do lo 8.8.2014).
Po izovatel zajistil úpravu návrhu podle v⇣sledk✏ spole ného jednání a dne 10. 11. 2014
oznámením obci, dot en⇣m orgán✏m, krajskému ú adu a✓sousedním obcím zahájil ízení o✓návrhu
územního plánu Zvolen⌦ves podle §✓52 stavebního zákona. Dne 20. 11. 2014 vyv⌦ ením ve ejné vyhlá ky
oznámil zve ejn⌦ní návrhu územního plánu Zvolen⌦ves ve ejnosti. Ve ejné projednání podle § 52
stavebního zákona, které p edstavuje modifikované ízení o vydání opat ení obecné povahy podle
ustanovení § 172 a✓násl. zákona . 500/2004 Sb., správního ádu, prob⌦hlo dne 5. 1. 2015 od 16:00 hod.
Na ve ejné projednání návrhu územního plánu Zvolen⌦ves zajistil po izovatel ú ast zpracovatele - Ing.
arch. Michaelou ⌅tádlerovou, hlavní projektantku, která k✓návrhu územního plánu poskytla odborn⇣
v⇣klad. Lh✏ta pro námitky a✓p ipomínky uplynula dne 12. 1. 2015 bez uplatn⌦n⇣ch námitek i p ipomínek.
(V echny p ipomínky uplatn⌦né k✓návrhu zadání a ke spole nému jednání byly b⌦hem procesu po izování
vypo ádány. Byly áste n⌦ i zcela zapracovány do návrhu územního plánu ji⌘ v✓jeho pr✏b⌦hu a nikdo
z✓p edchozích navrhovatel✏ b⌦hem ve ejného projednání návrhu územního plánu námitky ani p ipomínku
neuplatnil).
Po izovatel a ur en⇣ zastupitel obce ji⌘ tedy nemuseli vyhodnocovat námitky ani p ipomínky a
proto po p ezkoumání souladu návrhu územního plánu Zvolen⌦ves s✓Politikou územního rozvoje R
a✓územn⌦ plánovací dokumentací vydanou krajem (ZÚR St edo eského kraje), s✓cíli a úkoly územního
plánování, zejména s✓po⌘adavky na ochranu architektonick⇣ch a✓urbanistick⇣ch hodnot v území
a✓po⌘adavky na ochranu nezastav⌦ného území a✓s✓po⌘adavky stavebního zákona a jeho provád⌦cích
p edpis✏ s✓po⌘adavky zvlá tních právních p edpis✏ a se stanovisky dot en⇣ch orgán✏ podle zvlá tních
právních p edpis✏, pop ípad⌦ s✓v⇣sledkem e ení rozpor✏, se kter⇣mi nenalezl rozpor a proto
projektantem dopracovan⇣ posouzen⇣ návrh územního plánu v ervnu 2015 p edlo⌘il zastupitelstvu obce
Zvolen⌦ves k✓vydání.
2)

Soulad s✏politikou územního rozvoje a ÚPD vydanou krajem

Soulad s politikou územního rozvoje (PÚR R)
Pro eskou republiku je platná Politika územního rozvoje eské republiky, ve zn⌦ní Aktualizace
.1. Zvolen⌦ves se dle schválené Politiky územního rozvoje eské republiky, ve zn⌦ní Aktualizace .1.
nenachází v✓rozvojové oblasti ani rozvojové ose. P esto je území ovlivn⌦né rozvojovou dynamikou
hlavního m⌦sta Prahy, p i spolup✏sobení vedlej ích m⌦stsk⇣ch center (zejména Kladna).
Z PÚR R vypl⇣vá (vzhledem k zadání ÚP) zejména:
Ve ve ejném zájmu chránit a rozvíjet p írodní, civiliza ní a kulturní hodnoty území, v etn⌦,
urbanistického, architektonického a archeologického d⌦dictví. Zachovat ráz jedine né
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedine né kulturní krajiny, které jsou v⇣razem
identity území, jeho historie a tradice. (Konkrétní po⌃adavky jsou obsa⌃eny v kap. b) závazné
⇥ásti)
Stanovit podmínky pro hospodárné vyu⌘ívání zastav⌦ného území a zajistit ochranu
nezastav⌦ného území. Vytvá et p edpoklady p edev ím pro nové vyu⌘ívání opu t⌦n⇣ch areál✏ a
ploch (tzv. brownfields pr✏myslového, zem⌦d⌦lského,vojenského a jiného p✏vodu).
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(Konkrétní po⌃adavky jsou obsa⌃eny v kap. c) závazné ⇥ásti)
Vytvá et podmínky pro preventivní ochranu území p ed potenciálními riziky a p írodními
katastrofami v území (záplavy, sesuvy p✏dy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah
p ípadn⇣ch kod. Zejména zajistit územní ochranu ploch pot ebn⇣ch pro umís ování opat ení
na ochranu p ed povodn⌦mi a pro vymezení území ur en⇣ch k rozliv✏m povodní.
(Konkrétní po⌃adavky jsou obsa⌃eny v kap. e) závazné ⇥ásti)

Soulad se Zásadami územního rozvoje St edo eského kraje (ZÚR SK)
⇤e ené území se dle ZÚR nachází mimo rozvojové oblasti a osy republikové i krajské úrovn⌦.
Nenachází se ani ve specifické oblasti krajské úrovn⌦.
Návrh územního plánu respektuje tyto stávající limity ze ZÚR:
Plynovod VVTL a VTL regula ní stanice VTL, ⌘elezni ní celostátní tra , chrán⌦né
lo⌘iskové území, dv⌦ poddolovaná území a záplavové území Knovízského potoka.
Obec se nachází v✓oblasti zv⇣ eného v⇣znamu pro zem⌦d⌦lství s✓velmi nízk⇣m
procentem zalesn⌦ní v krajin⌦ polní O01.
Územním plánem jsou po⌘adavky vypl⇣vající z této dokumentace respektovány.
3)

Soulad s✏cíli a úkoly územního plánování, zejména s✏po adavky na ochranu
architektonick ch a✏urbanistick ch hodnot v území a✏po adavky na ochranu
nezastav ného území
Územní plán Zvolen⌦ves si klade za cíl vytvo it územní p edpoklady pro zachování specifickou
rázovitost venkovského sídla, zachovat a podpo it p írodní hodnoty krajiny. Pro rozvoj podstatná je dobrá
dopravní dostupnost v⌦t ích sídelních útvar✏ (Slan⇣, Kralupy nad Vltavou) i metropole.
Cílem územního plánu je stanovit podmínky pro ú elné vyu⌘ívání zastav⌦ného území a zajistit
ochranu nezastav⌦ného území. Územním plánem jsou vytvo eny podmínky pro rozvoj bydlení, pro rozvoj
slu⌘eb, pro p edcházení vzniku brownfields otev ením podvyu⌘it⇣ch v⇣robních areál✏ pro bydlení,
podnikání. Na podvyu⌘it⇣ch plochách podél vodote e je navr⌘eno preferovat p írodní funkce s d✏razem
na ve ejnou zele↵. Jsou vytvo eny podmínky pro preventivní ochranu ir ího území p ed záplavami,
podmínky pro zv⇣ ení ekologické stability a retence vody v krajin⌦ v etn⌦ protierozních opat ení (nap .
návrhem a realizací ÚSES a cestní sít⌦ e ené v rámci komplexních pozemkov⇣ch úprav).
4)

Soulad s po adavky stavebního zákona a jeho provád cích právních p⌦edpis
Návrh územního plánu pokud jde o obsah a formu dokumentace i postup jeho po izování je
v✓souladu s po⌘adavky zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zn⌦ní
pozd⌦j ích p edpis✏, a jeho provád⌦cích p edpis✏ – vyhlá ky . 500/2006 Sb., o územn⌦ analytick⇣ch
podkladech, územn⌦ plánovací dokumentaci a zp✏sobu evidence územn⌦ plánovací innosti.
5)

Soulad s✏po adavky zvlá↵tních právních p⌦edpis a se stanovisky dot⌥en ch orgán ,
pop⌦ípad s✏v sledkem ⌦e↵ení rozpor
P i po izování územního plánu uplatnily dot ené orgány stanoviska, která byla zapracována do
návrhu a tak je návrh územního plánu v souladu s✓po⌘adavky zvlá tních právních p edpis✏ a se stanovisky
dot en⇣ch orgán✏ podle zvlá tních právních p edpis✏.
Stanoviska dot en⇣ch orgán✏ vydaná na základ⌦ spole ného jednání k✓návrhu územního plánu
Zvolen⌦ves byla v✓rozsahu stanoveném vyhlá kou . 500/2006 Sb., v✓platném zn⌦ní pro obsah územního
plánu respektována.
⌥ádná ze sousedních obcí k✓návrhu územního plánu Zvolen⌦ves neuplatnila p ipomínky.
V pr✏b⌦hu po izování návrhu územního plánu Zvolen⌦ves nebyly e eny ⌘ádné rozpory
postupem podle § 136 odst. 6 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, v✓platném zn⌦ní.
6)

Zpráva o vyhodnocení vliv na udr iteln rozvoj prost⌦edí
Vyhodnocení vliv✏ na udr⌘iteln⇣ rozvoj území není sou ástí územního plánu Zvolen⌦ves, jeliko⌘
(dle § 50, odst. 1 zákona .183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu) zadání neobsahovalo
po⌘adavek na jeho zpracování.
Dot en⇣ orgán ve svém stanovisku k✓zadání územního plánu neuplatil po⌘adavek na zpracování
vyhodnocení vliv✏ na ⌘ivotní prost edí.
7)

Stanovisko krajského ú⌦adu podle § 50 odst. 5 SZ
Vzhledem k✓tomu, ⌘e nebylo po⌘adováno zpracování vyhodnocení vliv✏ územního plánu na
udr⌘iteln⇣ rozvoj území, nebyl p íslu n⇣ ú ad vyzván k✓uplatn⌦ní stanoviska k✓návrhu koncepce podle §
10g zákona o posuzování vliv✏ na ⌘ivotní prost edí.

8)

Sd lení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 SZ zohledn no
Z✓v⇣ e uveden⇣ch d✏vod✏ nebylo e eno.
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9)

Vyhodnocení vyu ití zastav ného území a pot⌦eby vymezení zastaviteln ch ploch
V⇣vojovou adu po tu obyvatel lze rozd⌦lit do n⌦kolika základních etap. V období 1869 - 1921
je situace pom⌦rn⌦ stabilizovaná. V období mezivále ném populace ve Zvolen⌦vsi roste s mezníkem v
období konce II. sv⌦tové války. V povále ném období bylo nejv⌦t ího po tu obyvatel dosa⌘eno kolem roku
1961. T etí etapa vymezená obdobím 1961 - 1991 se vyzna uje v⇣razn⇣m poklesem po tu obyvatel, od
1991 -2001 je popula ní k ivka bez v⇣kyv✏ resp. velice mírn⌦ klesající (821>797). B⌦hem posledních
deseti let je v ak mo⌘no vysledovat ji⌘ v⇣razn⌦j í nár✏st (797 < 867) na úrove↵ stavu konce osmdesát⇣ch
let.
V sou asnosti (zá í 2012) je v obci evidováno 875 trvale hlá en⇣ch obyvatel. Do budoucna je
mo⌘no vzhledem ke zm⌦nám migra ního salda v ir ím území o ekávat i dal í mírn⇣ nár✏st po tu
obyvatelstva v obci.
Návrhová velikost sídla:
Sou asn⇣ po et obyvatel:
po et obyvatel v zastaviteln⇣ch plochách
a doposud nezastav⌦n⇣ch stavebních
pozemcích (odhad nár✏st cca 60 byt✏):
návrhová velikost:

875
180
1055 obyvatel

M✏⌘eme odhadovat, ⌘e pot eby rozvoje obce z hlediska necht⌦ného sou⌘ití pokryjí plochy
p estaveb (v rámci zastav⌦ného území).
Zastavitelné plochy pak umo⌘ní trvale ⌘ít cca 180 nov⇣m obyvatel✏m co⌘ je 20 % nár✏st
vzhledem k po tu trvale ⌘ijícího obyvatelstva k roku 2012 (875).
Návrh územního plánu nevytvá í plochy nadmístního zájmu, nedochází k zatí⌘ení stávajícího
ob anského vybavení (v etn⌦ vybavení v okolních sídlech) nebo k nevhodn⇣m zásah✏m do dopravní a
technické infrastruktury.
10)
obcemi.

V ⌥et zále itostí nadmístního v znamu, které nejsou ⌦e↵eny v zásadách územního
rozvoje s od vodn ním pot⌦eby jejich vymezení
Návrhem ÚP jsou vymezeny návrhy cykloturistick⇣ch tras vy⌘adující spolupráci se sousedními

11)

Rozhodnutí o námitkách v⌥etn samostatného od vodn ní
B⌦hem po izování územního plánu Zvolen⌦ves nebyly uplatn⌦ny ⌘ádné námitky.
Po⌘adavky ob an✏ doru ené po schváleném zadání územního plánu, jen⌘ odsouhlasilo
zastupitelstvo obce byly posouzeny a prov⌦ eny jako po⌘adavek obce Zvolen⌦ves ke spole nému jednání
o návrhu územního plánu. V✓následném procesním kroku – ve ejném projednávání návrhu územního
plánu nebyly uplatn⌦ny ⌘ádné námitky.
12)

Vyhodnocení p⌦ipomínek
B⌦hem po izování územního plánu Zvolen⌦ves nebyly uplatn⌦ny ⌘ádné p ipomínky.
Po⌘adavky ob an✏ doru ené po schváleném zadání územního plánu, jen⌘ odsouhlasilo
zastupitelstvo obce byly posouzeny a prov⌦ eny jako po⌘adavek obce Zvolen⌦ves ke spole nému jednání
o návrhu územního plánu. V✓následném procesním kroku – ve ejném projednávání návrhu územního
plánu nebyly uplatn⌦ny ⌘ádné p ipomínky.
13)

Údaje o po⌥tu list od vodn ní územního plánu a po⌥tu v kres
Textová ást od✏vodn⌦ní ÚP má 39 íslovan⇣ch stran a titulní list. Grafická ást územního plánu
má 3 v⇣kresy (B1 Koordina ní v⇣kres, B2 ⌅ir í vztahy, B3 V⇣kres p edpokládan⇣ch zábor✏ p✏dního fondu).
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