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ÚVOD
Vyhodnocení vlivů udržitelného rozvoje na hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství
obyvatel územního plánu Hředle je provedeno v rozsahu a s obsahem podle přílohy č.5 vyhlášky
č.500/2006 Sb. zákona č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu. „Vyhodnocení“ je
součástí odůvodnění ÚP“ (§ 53 odst. 5 stavebního zákona).
Přehled požadavků na změny na území obce je uveden v Zadání, které bylo schváleno
zastupitelstvem obce.
Podklady použité pro vypracování vyhodnocení jsou uvedeny na závěr vyhodnocení.
Definice cílů územního plánování a udržitelného rozvoje v rámci území vymezeném katastry jedné
1
obce :
„Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území,
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský
rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné
generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.“

1

Udržitelný rozvoj je definován V §18 SZ
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VYMEZENÍ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

Obec: Hředle

NUTS 5 (obec):

CZ020C 541770

kraj (NUTS 3):

Středočeský (CZ020)

okres (NUTS 4):

Rakovník (CZ020C)

obec s rozšířenou působností:
Rakovník
pověřená obec:
historická země:

Čechy

katastrální výměra:

8,21 km²

počet obyvatel:

579 (3. 7. 2006)

zeměpisná šířka:

50° 11’ 16’’

zeměpisná délka:

13° 44’ 58’’

nadmořská výška:

396 m

PSČ:

270 08

zákl. sídelní jednotky:

1

části obce:

1

katastrální území:

1
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VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K NAPLNĚNÍ PRIORIT
ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Vybrané koncepce na národní úrovni mající vztah k hospodářskému rozvoji a pro soudržnost
společenství obyvatel území:
•

Politika územního rozvoje ČR 5/2006

•

Územní plán velkého územního celku Rakovnicko schv. 12/2006

•

Dopravní politika ČR

•

Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a
druhotných zdrojů

•

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy

•

Operační program Infrastruktura

•

Státní energetická koncepce ČR

•

Státní surovinová politika

•

Strategie MŽP a MMR k problematice brownfields

•

Strategie regionálního rozvoje České republiky pro léta 2007 – 2013

•

Strategie regionálního rozvoje Středočeského kraje, zejména Plán rozvoje vodovodů a
kanalizací, strategie rozvoje cestovního ruchu, strategie rozvoje školství

Národní koncepce jsou promítnuty v koncepcích na regionální úrovni, kde jsou podrobněji
specifikovány cíle a opatření a mají užší vazbu k území. Z tohoto důvodu jsou dále komentovány a
hodnoceny cíle na úrovni regionu Středočeského kraje. Uvedeny jsou pouze koncepce, které mohou
mít výraznější vazby na proces územního plánování a na využití území, tzn. koncepce s územním
průmětem. U těchto koncepcí je posouzena vazba na ÚP, tj. do jaké míry předkládané požadavky na
změnu územního plánu mohou ovlivnit naplňování stanovených cílů.

Vztah požadavků na nové funkční využití k cílům hospodářského rozvoje a
soudržnosti společenství obyvatel
Koncepční materiál

Střet požadavků s cíly ochrany ŽP
poznámka(kurzivou)

Vybrané cíle a opatření

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
ENERGIE
Státní energetická koncepce

Poznámka: proklamace podpory Soulad.V úp je navrženo přípustné využití
využití obnovitelných zdrojů
střech pro alternativní zdroje v ploše výroby
energie, využití sluneční energie
je hodnoceno jako bez
významných vlivů na životní
prostředí

Územní energetická koncepce
Středočeského kraje

Zvyšování využití obnovitelných
zdrojů energie
- územní koncepce je
orientována na využití sluneční
a vodní energie.

Shoda v základní myšlence využití sluneční
energie.

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE A ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Plán rozvoje vodovodů a
kanalizací Středočeského krajeokres Kolín

Popis návrhu odkanalizování a
zásobování pitnou vodou obce
Hředle

Příslušná infrastruktura je navržena.
Zkvalitnění zainvestovanosti technickou
infrastrukturou (kanalizace) je zásadní
předpoklad pro hospodářský rozvoj a soc.
soudržnost obyvatel obce

DOPRAVA -CYKLISTIKA
Národní strategie rozvoje
cyklistické dopravy

Rozvoj cyklistiky v území.
Opatření: Využití všech stupňů
územního plánování k vytvoření
podmínek pro rozvoj cyklistické

Územní plán navrhuje nové trasy pro
cyklistickou dopravu (zejména pro
cykloturistické využití).na plochách
účelových komunikací
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dopravy.
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DOPRAVA SILNIČNÍ
Dopravní politika ČR

Realizace R6 v č. výstavby
křižovatky Krupá

UP navrhuje obchvat silnice II/229,
která navazuje na R6 směr Louny

BYDLENÍ, OSÍDLENÍ A PLOCHY PRO VÝROBU
projekt EU INTERREG IIIB –
CADSES REPUS – česká
část 2007, hlavní řešitel
České vysoké učení
technické v Praze, Fakulta
architektury

Cíl - Posilování pracovištích
center, funkčních vazeb
v těchto území

UP zachovává dopravní vazby po silnici
II/229 a R6. Návrh zkvalitní vazbu do
Prahy a Rakovníka

zákres polohy Hředlev pracovištím centru Rakovníka
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POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR PÚR ČR -ZEJMÉNA PRIORIT A ROZVOJOVÉ OBLASTI

PRIORITY PÚR ČR 2008
Požadavek:
Priorita (14)
Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území,
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem
identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické
atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního
rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená
ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé
krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý
přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní,
přírodní a užitné hodnoty.
Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů. (Viz také UAEU,
část III.6 čl. 25, 27; viz také čl. 19 PÚR ČR 2006)
ÚP koncepčně rozvinul ráz kulturní krajiny návrhem a ochranou zeleně podpořenou požadavky
vodohospodářskými a ochranou přírody (generel lokálního ÚSES)
Požadavek:
Priorita (16)
Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat
přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které
ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné
zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje
území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i
s jeho uživateli (viz také čl. 20 PÚR ČR 2006) a v souladu s určením a charakterem oblastí, os,
ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.
Priorita (17)
Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn
lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí, zejména v regionech
strukturálně postižených a hospodářsky slabých a napomoci tak řešení problémů v těchto
územích. (Viz také čl. 21 PÚR ČR 2006)..
ÚP Hředle navrhuje komplexní řešení:
-

rozvoj bydlení

-

rozvoj zdrojů pracovních příležitostí ve výrobní obslužné zóně

Požadavek:
Priorita (20)
Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co
nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem
na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné
zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou
důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů,
ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného
bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro
implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování
ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro
ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování
rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro
ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky
pro využití přírodních zdrojů. (Viz také Evropská úmluva o krajině)
Návrh na revitalizaci krajiny a ochranou údolí potoka před zástavbou je navrženo v souladu
s požadavkem.
Požadavek:
Priorita (22)

Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního
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ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot
území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými
cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská,
hipo). (Viz také čl. 24 PÚR ČR 2006)
ÚP navrhnul rozšíření silnice III. třídy do Mutějovic, o jednostranný samostatný cyklistický pás
pro zlepšení podmínek pro cykloturistiku a možnost cyklistické dopravy do školy. Účelové
komunikace jsou stabilizované v návrhu ÚP a umožňují změnu trasy turistické, trasy červená,
která v současnosti vede po silnici II. třídy.
Požadavek:
Priorita (23)
Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území
a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při
umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat
rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně.
(Viz také čl. 25 PÚR ČR 2006). Nepřípustné je vytváření nových úzkých hrdel na trasách dálnic,
rychlostních silnic a kapacitních silnic; jejich trasy, jsou-li součástí transevropské silniční sítě,
volit tak, aby byly v dostatečném odstupu od obytné zástavby hlavních center osídlení.
Současná fragmetace není významná pouze zemědělská výroba zrušila některé polní cesty –
návrh obnovuje řadu cest v krajině.
Požadavek:
Priorita (25)
Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními
riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem
minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro
umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených
k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod
v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci
vod. (Viz také UAEU, část III. 5 čl. 23, 24; viz také čl. 27 PÚR ČR 2006).
V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování
i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.
Podmínky jsou navrženy v regulativech, ochranou zeleně na svazích a návrhem revitalizace
části údolí potoka pro zvýšení akumulace dešťových vod a pro ochranu území pro rozliv.
Požadavek:
Priorita (26)
Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit
zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku
povodňových škod. (Viz také čl. 27 PÚR ČR 2006).
Hranicích údolní nivy nebyla navržena zastavitelná plocha
Požadavek:
Priorita (27)
Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její
rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž
podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními
centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i
podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými
geografickými podmínkami. (Viz také UAEU, část III. 1 čl. 14, 15)
Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů)
k dialogu všech partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu
území investicemi ve prospěch územního rozvoje. (Viz také UAEU, část III. 3 čl. 18, 19).
ÚP na základě bilance ploch pro OV ve veřejném zájmu (školství, zdravotnictví, sociální
zařízení, kultura) chrání stávající plochy pro MŠ a navrhuje zlepšení dostupnosti do Mutějovic
v samostatném pásu pro pěší a cyklisty.
Požadavek:
Priorita (28)
Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to
vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní městskou hromadnou dopravu umožňující
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účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství,
výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro
rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti
mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání
vhodné sítě pěších a cyklistických cest. (Viz také Lipská charta, bod I.; viz také čl. 26 PÚR ČR
2006)
Rozšíření cyklotras a samostatně vedených chodníků podél silnice je navrženo.
Požadavek:
Priorita (29)
Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby
energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich
negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území
energiemi. (Viz také Lipská charta, bod I. 2)
Plochy výrobně obslužné zóny umožňují využít střechy budov pro sluneční energii.

Schéma1 PÚR ČR - ROZVOJOVÉ OSY A OBLASTI

ÚPD KRAJE
ÚP VÚC Rakovnicko

Upřesnit a navrhnout plochu
pro RBK, SILNICI II/329 v nové
trase a koridor pro vedení
VRT

-Vzhledem k ochraně veřejných zájmů
ochrany přírody a požadavku VÚC, bude
vymezeno trvale nezastavěné území
s dominantní přírodní funkcí na území
regionálního biokoridoru kde je částečně
funkční
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Prověřování vedení silnice II/229 v širších územních souvislostech; rezerva červená je obsahem ÚP
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VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE
VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH JEVŮ OBSAŽENÝCH V ÚZEMNĚ
ANALYTICKÝCH PODKLADECH A VLIVY NA VÝSLEDKY ANALÝZY SILNÝCH
STRÁNEK, SLABÝCH STRÁNEK, PŘÍLEŽITOSTÍ A HROZEB V ÚZEMÍ
Údaje o stavu území v řešeném území jsou uváděny v rozsahu ÚAP ORP Rakovník a v doplňujících
ÚAPo obce.Vlivy na rozbor ÚAPo jsou shrnuty v zadání jako problémy k řešení a v odůvodnění-texové
části, kde je vyhodnocení řešení těchto problémů.Součástí řešení bylo řešení závěrů z doplňujících
problémů ÚAPo, zejména ochrana a obnova hodnot.

HODNOTY URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ
Na území obce byl proveden průzkum zejména urbanistických a architektonických hodnot:
•

urbanisticky hodnotné území historické zástavby - zachovalá plocha historické zástavby s
atraktivními veřejnými prostory

Tato struktura dokumentuje původní uspořádání při založení obce. Uspořádáním budov je charakter
venkovské zástavby zachován na části návsi patrném na mapě stabilního katastru z r. 1850. Území
urbanistických hodnot bylo vymezeno na základě těchto indikátorů:
• mapa stabilního katastru
• podklady Památkového ústavu Středních Čech
• seznamem kulturních nemovitých památek (zákres areálu kostela Všech svatých)
• upřesněním a vymezením dle doplňujícího průzkumu historického jádra jako plochy
s urbanistickou hodnotou
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Zákres urbanistických a architektonických hodnot
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MÍSTO KRAJINNÉHO RÁZU

Místo krajinného rázu nebylo v rámci ÚAPo Rakovník zpracováno.Pro návrh a ochranu hodnot
nezastavěného území jehož část leží v Přírodním parku Džbán, bylo nutné provést rozbor i když je
obtížné ho provádět pouze na území jedné obce.
Nezastavěné území obce je charakteristické přírodním údolím a soutokem dvou potoků utvářející
mělkou kotlinu se sídlem u soutoku. Svahy tvoří pole, louky, meze a řady doprovodné zeleně, lesíky a
chmelnice. Potok doprovází silně přetvořená , převážně zorněná údolní niva.Hranici místa krajinného
rázu tvoří horizonty – na severu souvisle zalesněné, dominantní terénní vlna v zemědělské krajině a
na jihu pahorek Amélie.

METODIKA ROZBORU MÍSTA KRAJINNÉHO RÁZU
Analýza místa krajinného rázu
Každé místo krajinného rázu (základní krajinný celek), které bylo v terénu vytipováno, má následující
popis členění:
• Charakteristika
• Ochrana
• Tvorba
CHarakteristika stručně popisuje charakteristické znaky místa vytvářené geomorfologií, výskytem
vodních prvků, staveb urbanizace, urbanistickými hodnotami, rekreačním potenciálem především pro
aktivní rekreaci a pobyt v letním období a popisem významných krajinných prvků.
Ochrana popisuje takové krajinnotvorné prvky (zároveň i vodoochranné, protierozní a půdoochranné),
které je třeba v popisovaném prostoru chránit. Pro ochranu existují následné nástroje, které lze využít;
jedná se především o:
• nástroje odboru ŽP ORP
• nástroje ÚPD (územní plán, regulační plán), které jsou stejně účinné pokud jich využije jednak
autorizovaný zpracovatel ÚPD, OŽP jako dotčený orgán především při formulaci zadání ÚPD
nebo ve svém stanovisku k návrhu ÚPD a ÚÚP ORP jako pořizovatel.
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Tvorba popisuje úkoly pro veřejnou správu - zkvalitnění, obnovu a revitalizaci krajinných celků, které
by měly být uplatněny ve strategických plánech obcí a především v zadání ÚP obcí a návrhu ÚP obcí.
Podklady- stanovení míst krajinného rázu bylo provedeno na základě průzkumu v terénu a informací
z mapových podkladů a turistických map. Vymezení bylo provedeno nad stávajícím mapovým dílem
ZABAGED.

Rozbor krajinného rázu
Cílem bylo rámcově stanovit pro celé území:
a) Potenciál území pro rozliv a území nivních půd
Funkční typy krajiny:
b) vymezit krajinu s předpoklady zachovalé přírodní funkce
c) vymezit krajinu s ochranou zemědělské funkce a zemědělským charakterem
d) vymezit krajinu s rekreačním potenciálem
Krajinné hodnoty a krajinnou scénu:
e) krajina se zachovalou krajinnou hodnotou
f) urbanistické hodnoty v krajině

ad a) Výkres limitů popisuje – území s říční nivou (územím protékají 2 toky:, kde jsou přetvořené
zemědělskou činností a neslouží pro rozliv vody při povodni. V grafické části ( vymezení údolní nivy –
rozbor ÚAP) jsou vytipována místa, kde lze ještě nalézt údolní nivy (které nejsou dostatečně
chráněné) nebo nivní půdy s loukami s předpokladem pro revitalizaci niv. Upřesnění a návrh ochrany
takových ploch je třeba požadovat v zadání ÚP.Podkladem byl generel ÚSES OŽP , kde byla taková
místa vytipována; nejsou však v potřebné podrobnosti pro úp.
od b) Jsou vytipovány plochy, kde lze v řadě případů vymezit a chránit jako plochy s dominantní
přírodní funkcí jako trvale nezastavitelné. Jedná se především o vodomilná společenstva – ty jsou
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zastoupena ve větším rozsahu na toku nad obcí; a o přírodní prvky většinou suchomilných
společenstev, např. remízů , mezí a lesíků.
od c) Kvalitní půda území předurčuje území pro zemědělské využití, řada ploch je tvořena
chmelnicemi; jedná se o krajinu s převahou zemědělského využití, v téměř celém rozsahu intenzívní
zemědělská krajina s chmelnicemi.
od d) Harmonická krajina území předurčila k tradičnímu rekreačnímu využití – především
agroturistice, zejména východně od obce.
od e),f) Vymezené nejhodnotnější části krajinné scény, které vyžadují ochranu formou stanovení
podmínek pro využití území.Jedná se především o východní část nezastavěného území mezi kopcem
Amélie a vsí.Ztěchto důvodů byl vymezen regionální biokoridor v nadstandardní šířce.
Místo krajinného rázu je definováno charakteristikou, ochranou a tvorbou. Uvádí se potřebné údaje a
informace především důležité pro rozhodování v území při procesu pořizování a projednávání procesu
územních plánů jako informaci pro zpracovatele ÚP, pořizovatele ÚP a dotčené orgány.
definice vybraných pojmů uváděných v popisu:
• harmonická krajina – krajina s harmonickým měřítkem, v níž jsou přírodní a umělé elementy
vyvážené, která je dále charakterizovaná rozmanitou strukturou a lidským měřítkem, taková
xx
krajina je obvykle hodnocena kladně. V souladu s Míchalem jsou harmonické měřítko a
xxx
harmonické vztahy z hlediska ekologického dány požadavky trvale udržitelného rozvoje .
• potok s břehovým porostem - bez rozlišení, zda se jedná o využití parcely vodoteče nebo
mimo ni.
• remízy, doprovodná zeleň a louky – v území se vyskytují přírodní prvky většinou bez
ochrany nástroji OŽP
• doprovodná zeleň – břehové a doprovodné porosty jsou tvořeny stromy, keři i bylinným
patrem. Stromové aleje, většinou bez vymezené parcely, na parcele silnice. Zatímco u
břehových porostů se jedná funkcí krajinotvornou, přírodní, stabilizaci koryta a ekologickou; u
doprovodných porostů se jedná o funkci krajinotvornou (často druhově dožívající ovocné
stromy).
• údolní niva – posouzení a stanovení údolní nivy v rozboru místa krajinného rázu z hlediska
odst. B), § 3, zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Znění této části zákona
vymezuje významný krajinný prvek (dále jen VKP) jako ekologicky, geomorfologicky nebo
esteticky hodnotnou část krajiny, utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její
stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky. rybníky jezera, údolní
nivy.

MÍSTO KRAJINNÉHO RÁZU „ HŘEDLE“
Charakteristika:
- potok s řídkým nebo nevyvinutým břehovým porostem
- zabydlená krajina se zemědělskou funkcí funkcí
- harmonická krajina s řadou remízů nebo mezí -četné interakční prvky v zemědělské krajině
- často potok s upraveným korytem
- zachovalé údolní nivy, především nad obcí
- výhledy
Ochrana:
- ochrana doprovodné zeleně podél vodoteče
- ochrana území pro rozliv vodotečí – nezastavitelné území
- ochrana údolní nivy (VKP ze zákona č. 114/92Sb.)
- ochrana přírodní funkce území

xx

Míchal 1998 Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve veřejné správě. Metodické
doporučení AOPK ČR.
xxx

Petr Sklenička 2003 základy krajinného plánování
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-

ochrana retenční schopnosti krajinného celku

Tvorba:
• návrh nebo obnova plochy pro doprovodnou zeleň podél vodoteče (návrh do podrobnosti
parcely nad KM)
• vymezení (upřesnění) údolní nivy dle indikátorů (HPJ, kvartérní sedimenty, mapa stabilního
katastru, průzkum v terénu, aktuální výškopis) jako trvale nezastavitelné území a návrh
podmínek pro využití v takto vymezeném území
• návrh a obnova cestní sítě tak, aby průchodnost území pro pěší, cyklisty a jízdu na koni byla
zajištěna mimo silnici
• návrh konkrétních ploch ke zvýšení retenční funkce území formou opatření v krajině (např.
zatravněné pásy, drobné vodní plochy a plochy pro rozliv). Návrh akumulačních opatřenírybníky.
• návrh podmínek pro využití území ÚSES v krajinářském celku jako území trvale
nezastavitelné
• návrh podmínek pro využití území údolních niv jako území trvale nezastavitelné
• návrh cestní sítě údolím podél vodoteče pro pěší, cykloturisty a popř, jízdu
• na koni
• částečně zachovalý interiér veřejných prostorů obce ( náves ulice) s mimořádnou venkovskou
architekturou venkova charakteristickou opukovým zdivem

Údolní niva
Posouzení a stanovení údolní nivy v obci Hředle z hlediska odst. b), § 3, zákona č. 114/1992 Sb. o
ochraně přírody a krajiny. Znění této části zákona vymezuje významný krajinný prvek (dále jen VKP)
jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotnou část krajiny, utvářející její typický vzhled
nebo přispívající k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky,
rybníky, jezera, údolní nivy.

Pro účely vymezené je vhodné uvést zde definice údolní nivy. Údolní (říční) niva je chápána jako
území přilehlé k vodnímu toku, které je při vyšších průtocích periodicky zaplavováno (BREN, L.J. 1993.
Riparian zone, stream and floodplain issues: a review. Journal of Hydrology, 150: 277-299.).
Preciznějším vyjádřením téhož je definice nivy jako území opakovaně zaplavovaného průtoky stoleté
vody. (NANSON, G.C., CROKE, J.C. 1992. A genetic classification of floodplain. Geomorphology, 4: 459486) – ing. Sklenička ČZU Suchdol..

Posouzeny byly následující indikátory údolní nivy v obci:
•
•
•
•
•

GEOMORFOLOGIE TERÉNU
VÝSKYT LUK A PASTVIN V MAPĚ STABILNÍHO KATASTRU
GEOLOGICKÁ MAPA-VÝSKYT SEDIMENTŮ
BPEJ V OBCI A JEJICH HPJ
vymezení údolní nivy v generelu ÚSES OŽP Rakovník
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GEOMORFOLOGIE TERÉNU
Pro stanovení byl použit terén výškopisu státní mapy. Terén sloužil pro konečnou korekci hranice dle
fyzického stavu území.Funkční nivy v údolí téměř nejsou.

GEOLOGICKÁ MAPA-VÝSKYT SEDIMENTŮ
Podklad v měř. 1: 50 000 je indikátorem historických naplavenin a tedy zátopy v území. Slouží pro
prvotní informaci, kde se údolní niva bude vymezovat.

KVARTÉRNÍ SEDIMENTY
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BPEJ V OBCI A HPJ
Byly posouzeny BPEJ a jejich HPJ. V území se vyskytují tyto půdní jednotky (HPJ):
HPJ 60 ( BPEJ 46000) – Lužní půdy na nivních uloženinách a spraši; středně těžké, vláhové poměry
příznivé až sklon k převlhčení

MAPA STABILNÍHO KATASTRU
-výskyt mokrých luk a luk, původních cest, mlýnských soustav
podklad v měř. 1: 2880 je indikátorem pro stanovení revitalizace nezastavěného území. Slouží také
pro prvotní informaci, kde se údolní niva bude vymezovat

popis údolních niv nad mapou stabilního katastru

Vyhodnocení vlivů ÚP Hředle na URÚ – hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území…………….str.19/28

VYMEZENÍ ÚDOLNÍ NIVY V GENERELU ÚSES OŽP RAKOVNÍK

údolní niva vymezená v generelu ÚSES
Podklad v měřítku 1:10 000, pro KM nepřesné.
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Na základě všech indikátorů byla stanovena hranice údolní nivy a návrh využívání limitu:

Charakteristika území:
Část území zásadně významná pro ekologii, geomorfologii, vodní režim povrchových vod a esteticky
hodnotnou část krajiny. Cílem ochrany je zajistit dlouhodobý, relativně nerušený vývoj přírodních
společenstev , obnovu luk a pastvin a zachování inundační funkce v území mimo zastavěné území
k datu 12/2007. Jejich zachování podmiňuje stabilizaci a obnovu retenční schopnosti krajiny. Na
území platí zároveň všechny limity využití území, vyplývající z obecně platných předpisů a limity
stanovené v závazné části územního plánu.
Přípustné využití území, činnosti a stavby:

•

údržba a ochrana chráněných prvků přírody

•

údržba a ochrana chráněných kulturních a technických památek

•

údržba a ochrana technického zařízení (např. vysokého vedení, ČOV, čerpacích stanic)

•

nová výstavba staveb na vodních tocích a staveb technického zařízení

•

výstavba účelových a turistických pěších cest; bez umělého zvyšování terénu nebo jiných
překážek odtoku vody a bránících záplavě

•

revitalizace říčních toků

•

zakládání zahrad bez umělého zvyšování terénu nebo jiných překážek bránících záplavě

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:

•

nové stavby pro bydlení, výrobu, rekreaci, dopravu, těžbu

•

úpravy terénu, které mohou ovlivnit vodní režim území nebo zvyšují uměle terén

NÁVRH ÚSES
Generel ÚSES byl podkladem, bohužel nebyl aktualizovaný dle UTP ČR z r. 1997(chybí
vymezený RBK).Další závaznou dokumentací je ÚP VÚC Rakovnicko, kde je navržen
průběh RBK.Oba podklady byly vyhodnoceny a byl navržen a upřesněn do podrobnosti
parcel RBK, LBK a LBC.V údolí dochází, po konzultaci se zpracovateli SEA, k poměrně
zásadnímu přetvoření průběhu biokoridorů, kdy byl zachován LBK ve svém průběhu, LBC
byla nově vymezena a vložen RBK v novém, částečně funkčním koridoru lesního
společenství.Zásadní problém je mimo řešené území jižně od obce, kde prochází RBK-les
pod navrhovanou R6 silnicí prochází podél potoka, namísko ekomostu , který by spojil dva
zalesněné pahorky( jižní je navržen jako RBC)
Závěr
Území má potenciál kulturní zemědělské krajiny v které je potřeba ponechat dominantní intenzivní
zemědělskou výrobu a obnovit typické prvky takové krajiny
• polní cesty, (krajina je mimo silnice málo průchodná)
• doprovodná zeleň
• protierozní opatření
• revitalizace ÚSES.
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DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE A PROGNÓZA
Vývoj počtu obyvatel
Vývoj počtu obyvatel v obci Hředle znázorňuje graf č. 1, v němž je zahrnuto období od roku 1869 do
roku 2008. Od počátku sledovaného období až do roku 1930 obyvatel přibývá, pak následuje pokles a
od roku 1991 je ustálení. Stabilizace obce bez poklesu počtu obyvatel je pro další rozvoj hodnocena
jako kladný jev, který bude pravděpodobně pokračovat. V posledním roce je patrný nárůst počtu
obyvatel.
rok-počet obyvatel
1896-819
1880-967
1890-880
1900-939
1910-1087
1921-1219
1930-1158
1950-847
1961-763
1970-712
1980-632
1991-572
2001-564
2002-553
2003-553
2004-550
2005-569
2006-564
2007-565
2008-581
graf č. 1: Vývoj počtu obyvatel
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Vývoj počtu obyvatel bude pravděpodobně narůstat vzhledem k blízkosti pracovištních center a
dopravní vazby na ně, která se výstavbou silnice R6 bude zlepšovat.
Územní plán dle tendence růstu by měl připravit území pro max. 60 RD, plochu pro výrobně
obslužnou sféru, občanské vybavení a ploch pro cestovní ruch tzv. měkké turistiky (např. agroturistika,
jízdárna apod.).
Vyjížďka do škol a zaměstnání
Vyjíždějících osob celkem:

22

Vyjíždějící v rámci okresu:

0

Vyjíždějící v rámci kraje:

0

Vyjíždějící do jiného kraje:

22

Počet vyjíždějících studentů a učňů celkem: 8
- z toho ve věku: 6 - 14 let:
0
- z toho ve věku: 15 - 18 let:
5
- z toho ve věku: denně:
3
Počet osob (zaměstnaných) vyjíždějících do zaměstnání celkem: 14
- muži:
10
- ženy:
4
- v tom: ve věku: 15 - 24 let:
4
- v tom: ve věku: 25 - 29 let:
2
- v tom: ve věku: 30 - 39 let:
1
- v tom: ve věku: 40 - 49 let:
4
- v tom: ve věku: 50 - 59 let:
2
- v tom: ve věku: 60 - 64 let:
1
- v tom: ve věku: 65+ let:
0
- v tom: ve věku: nezjištěno:
0
Zdroj: SLDB 2001

Vývoj počtu domů
rok-počet domů
1869-95
1880-111
1890-120
1900-131
1910-155
1921-177
1930-214
1950-241
1961-221
1970-213
1980-190
1991-226
2001-221
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Počet dokončených bytů, vývoj počtu obyvatel – prognóza za posledních 10 let (1991-2001) obec se
zmenšila o 7 bj. Z obou grafů vývoje vyplývá stabilizace a i přes mírný pokles počtu domů, který byl
mezi lety 1991 až 2001 lze přepokládat nárůst 1-4 bj/1rok. Územní plán by měl připravit plochy pro
cca 60 bj.

Limity území
Limity území jsou součástí ÚAP ORP vč. doplňujících jevů.Seznam jevů, které charakterizují stav
území je v příloze č.1 Vyhodnocení ÚAP obce.

ZÁVĚRY VYHODNOCENÍ VLIVU ÚP NA HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ
SOUDRŽNOST OBYVATEL
Pilíř přírodních podmínek
Z analýzy tematických okruhů přírodních podmínek vyplývá, že území má tyto nedostatky:
• musí být prověřena ochrana proti vodní erozi
• musí být navržena koncepce řešení likvidace splaškových vod a dešťových vod včetně retence
• ÚP prověří řešení obsluhy území veřejnou infrastrukturou v souladu demografickou prognózou
růstu sídla a vazby na spádovou obec
• chybí retenční opatření

silné stránky území z hlediska přírodních podmínek:
•
•
•
•
•
•
•

•

zachovaná původní koryta potoků na horním toku
území původních údolních niv v části území
území je součástí velkého povodí
čistota vody v potocích na horním toku
klidné a čisté prostředí, relativní ticho
území je harmonická krajina
generel ÚSES OŽP k dispozici, vedení RBK stanovené v ÚP VÚC
trvalé travní porosty v údolní nivě v části území

Území je z hlediska přírodních podmínek relativně stabilní, území je třeba revitalizovat
(protierozní ochrana, odtok dešťových vod, ochrana údolních niv, protierozní opatření) a celé
území je třeba chránit jako zachovanou harmonickou krajinu s doplněním a obnovou
krajinných prvků.
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Hospodářský rozvoj a sociální soudržnost obyvatel
Z analýzy tematických okruhů hospodářských podmínek a sociálních podmínek vyplývá, že území má
tyto nedostatky:
• na území ani v blízkém okolí není železnice
• chybí kanalizace splaškových vod
• málo pracovních příležitostí v místě
silné stránky území z hlediska hospodářsko-sociálních podmínek:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

zemědělská obec
dobrá obsluha sídla ze silnice II. třídy, sledovaný návrh obchvatu obce
zkvalitnění dojížďky výstavbou silnice R6
dostatek pitné vody – vlastní zdroje
dostatek elektrické energie
dobrý stav občanské vybavenosti
podmínky pro rozvoj bydlení
turistika a cykloturistická trasa v Přírodním parku Džbán
vyjížďka za pracovními příležitostmi do Rakovníka (ekonomický magnet), do Kladna, Slaného
a Prahy

Stávající stav z hlediska hospodářského pilíře je stabilizovaný, sociální podmínky jsou
průměrné.
Všechny pilíře lze rozvíjet v částech „slabé stránky“, a chránit a stabilizovat silné stránky.

POPIS ŘEŠENÍ NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ V ÚP Z VYHODNOCENÍ VLIVU
KONCEPCE ÚP NA ŽP
Navrhovaná opatření SEA
A - ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY NÁVRH
PLOCHY BYDLENÍ
B1 Nízkopodlažní bydlení
 Pro jednotlivé funkční plochy stanovit minimální
podíl nezastavěných (nezpevněných) ploch
(zeleně) bude činit 65%
Pozn.: Použití novodobých architektonických
přístupů by nemělo být a-priori odmítáno, ale
individuálně posouzeno v rámci územního a
stavebního řízení.
B2 Bydlení
 Bez návrhu opatření, jedná se o vymezení ploch
pro existující stavby
BZ Zahrady v obytné zóně
 V případě oplocení pozemků zahrad v obytné
situovaných mezi Červeným potokem a plochou
regionálního biokoridoru materiály
neprostupnými pro zvěř je nezbytné ponechat
mezi hranicí biokoridoru a zahradami minimální
pruh o takové šíři, která zajistí alespoň
částečnou funkčnost ekotonového pásma
biokoridoru (tato plocha je z hlediska biodiverzity
nejvýznamnější). Doporučený odstup je 5 - 10
m.

ŘEŠENÍ V ÚP

 Stanovena max. zastavěnost ploch

 Zahrady a sady nemají stanoveny
odstup ř – 10m. Odstup zajišťuje
naddimenzovaná
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 Stanovit výškový regulativ doplňkových staveb u
ploch zahrad v obytné zóně následovně: max.
jednopodlažní stavby, případně s podkrovím
prostorem.

 Stanoveno pro uplatnění §18 CZ.

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
SO1 Smíšené venkovské území
 Bez návrhu opatření
SO2 Smíšené venkovské území v historické zástavbě
 Bez návrhu opatření

PLOCHY REKREACE
R1 Sportovní a rekreační plochy a rekreační plochy pro
hiposport
 Bez návrhu opatření
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
OV1 Občanské vybavení ve veřejném zájmu
 Bez návrhu opatřeníbčanské vybavení
 Bez návrhu opatření
 R2 Sportovní Bez návrhu opatření
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
V Výroba, výrobní služby, sklady
 Příjezdovou komunikaci k ploše skladování a
výroby na jihu obce situovat jižně od existující
obytné zástavby tak, aby lokalita byla
obsluhována s vyloučením průjezdu těžkých
vozidel obytnou zástavbou.
 20% plochy pozemků bude zatravněno
(nezpevněné plochy) s keřovou i stromovou
zelení s ochranou funkcí vůči okolní bytové
zástavbě.
 Stávající zeleň při západním okraji plochy pro
výrobu a skladování vymezit jako plochu
doprovodné zeleně.
 Realizaci výrobně obslužné zóny na jihu obce
podmínit provedením biologického průzkumu se
zaměřením na výskyt zvláště chráněných druhů
živočichů (zejm. ptáků).
 Likvidace srážkových vod bude prováděna na
pozemcích v rámci plochy.
SO3 Smíšené území
 Podmíněnost výstavby na ploše SO3 na západě
obce: vybudování příjezdové komunikace mimo
obytnou zástavbu.
 V rámci investiční přípravy konkrétních záměrů,
tj. v rámci územního řízení ke změnám využití
území, vyhodnotit vliv konkrétních staveb
(souboru staveb) na ploše SO3 na krajinný ráz.
 Likvidace srážkových vod bude prováděna na
pozemcích v rámci plochy.

 Komunikace navržena jako
rezerva v případě konkrétní
potřeby a ohledem a komerční
využití. Stanoveno % zastavění.

 Navrženo

 Stanoví ÚŘ

 Navrženo v podmínce

 Navrženo v podmínce

 Navrženo v podmínce

 Navrženo v podmínce

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
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VZ Veřejná zeleň
 Bez návrhu opatření
Hřbitov
 Bez návrhu opatření
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
 Bez návrhu opatření s výjimkou ploch pro
komunikace k zajištění dopravní obsluhy na
ploše V – tato komunikace bude přeložena
mimo obytnou zástavbu.

 Navrženo

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
TI

Plochy pro technické zařízení
 Bez návrhu opatření

B - ÚZEMÍ NEZASTAVĚNÉ - NÁVRH
PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ (DRZ
Doprovodná zeleň)
 Bez návrhu opatření
PLOCHY PŘÍRODNÍ (NL Nelesní zeleň s dominantní
přírodní funkcí)
 Existující rozptýlenou zeleň (zejm. remízy) na
zemědělské půdě vymezit v rámci územního
plánu jako plochy přírodní: doplnit existující
remíz v místě označeném na katastrální mapě
jako Za Chmelnicí při sever. okraji k.ú. Hředle

 Jsou stanoveny jako plochy
nezastavěného území –
doprovodná zeleň

PLOCHY VODOHOSPODÁŘSKÉ (Vodní toky a plochy,
VR Plochy pro opatření zvýšené retence dešťových vod
 Doporučeno je podpořit samočistící schopnost
vodních toků jejich revitalizací (např. obnovou
zatrubněných koryt).

 Revitalizace navržena

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ (Z1 Zemědělská půda, Z2
Sady a zahrady, BZS Zahrady v obytné zóně bez
staveb, Z3 Louky a pastviny, trvalé travní porosty)
 V souladu s doporučením na ochranu kvality
povrchových vod je doporučeno i za účelem
ochrany přírody vymezení ploch (např.
travnatých pásů) podél vodotečí v zájmovém
území, které nebudou obhospodařovány orbou,
zejm. podél Červeného potoka na levém břehu v
lokalitě Za humny.
PLOCHY LESNÍ (Les)
 Doporučeno je na nových lesních plochách
respektovat přirozenou dřevinnou skladbu
odpovídající potenciální přirozené vegetaci

 Navrženo

 Navrženo v podmínkách využití
ploch
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