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Obec Strann⇤
.j. 46/2015

Ve Stranném dne 6. února 2015

ÚZEMNÍ PLÁN STRANN
Zastupitelstvo obce Strann , p⌦íslu↵né podle ustanovení § 6 odst. 5 písm c) zákona ⌃. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním ⌦ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd j↵ích p⌦edpis , za pou✏ití
ustanovení § 54 stavebního zákona, § 171 zákona ⌃. 500/2004 Sb., správní ⌦ád a § 13 vyhlá↵ky ⌃.
500/2006 Sb., o územn analytick ch podkladech, územn plánovací dokumentaci a zp sobu evidence
územn plánovací ⌃innosti
v⌅y d á v á

ÚZEMNÍ PLÁN STRANN

a)

Vymezení zastav ného území
Na území obce Strann je k datu 10. 1. 2014 vymezeno celkem deset zastav n ch území.
Vymezení zastav ného území je znázorn no ve v kresové ⌃ásti územního plánu: v kres
základního ⌃len ní území (1) a hlavní v kres (2).

b)

Základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot
b.1) Vymezení ↵e eného území
⇥e↵en m územím je správní území obce Strann , které tvo⌦í katastrální území Strann .

b.2) Koncepce rozvoje ↵e eného území
Územní plán Strann si klade za cíl vytvo⌦it územní p⌦edpoklady pro zachování specifické
rázovitosti, zachovat a návrhem podpo⌦it p⌦írodní a krajiná⌦ské hodnoty kulturní krajiny. Pro rozvoj
podstatná je pom rn dobrá dopravní dostupnost m st (Neveklov, Bene↵ov).
Cílem územního plánu je stanovit podmínky pro ú⌃elné vyu✏ívání zastav ného území a zajistit
ochranu nezastav ného území a to zejména stávajících p⌦írodních a kulturn -historick ch hodnot v
krajin . Územním plánem jsou vytvo⌦eny podmínky pro p⌦im ⌦en rozvoj venkovského bydlení zejména
ve Stranném, smí↵eného - venkovského vyu✏ití v místní ⌃ásti B⌦evnice, rozvoj ob⌃anské vybavenosti
ve⌦ejného charakteru - sportu, ve⌦ejné zelen a dopravní infrastruktury.
Územním plánem jsou dány podmínky pro rekrea⌃ní vyu✏ívání krajinného rámce, preventivní
ochranu ↵ir↵ího území p⌦ed erozí.
b.3) Ochrana a rozvoj hodnot území
Urbanistická v✏chodiska, kulturn -historické hodnoty
Krajina západního okraje Bene↵ovska má charakter leso-zem d lské krajiny s⇣vesnick mi sídly
kompaktních p dorys , rozlo✏en mi ve vzájemn ch vzdálenostech odpovídajících mírn zvln nému
terénu s⇣nev raznou ⌃lenitostí. Sou⌃asn charakter sídel Strann a B⌦evnice je ur⌃en p vodní st⌦edov kou
zástavbou.
Územním plánem je respektováno základní prostorové ⌃len ní zastav ného území:
-

-

Strann :
Jádro urbanistické struktury tvo⌦í zástavba zem d lsk ch usedlostí okolo nepravidelné návsi se
zastav n m st⌦edem.
V znamn m kompozi⌃ním prvkem je vzrostlá zele (zahrady, sady), která spoluvytvá⌦í siluetu
sídla spole⌃n se dv ma vodními nádr✏emi na jihozápadním okraji.
B⇧evnice:
zem d lská osada s doposud zachoval mi usedlostmi, zahradami s drobn mi vodními
nádr✏emi.
Zásady pro územn rozvojovou a stavební ⌃innost:
Stávající urbanistická struktura jednotliv ch sídel musí b t zachována a s p⌦ihlédnutím k jejich
velikosti a potenciálu rozvoje logicky rozvinuta. ⇧ádoucí je zejména:
zachování tradi⌃ních hmot a forem zástavby v⇣historickém jádru obou sídelních
útvar ,
novou zástavbu v sídlech prioritn sm ⌦ovat k⇣zahu↵t ní a dopln ní (arondaci)
zastav n ch území,
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-

pro v robní aktivity prioritn vyu✏ít existující hospodá⌦ské objekty (stodoly),
vylou⌃ení stavebních zásah do jednotliv ch vrchol zvln né krajinné oblasti.

V⇣⌦e↵eném území jsou respektovány a chrán ny tyto hodnoty (popis v ⌃ásti od vodn ní):
vymezené archeologické zóny II. a IV. stupn ,
památník padl ch v 1. sv tové válce na Provodné, Provodná je zárove v znamn m
vyhlídkov m místem,
Bo✏í muka p⌦i silnici na Nov Knín,
k⌦í✏ek v krajin severozápadn od obce pod lesním remízem.

Ochrana hodnot vypl✏vajících z p↵írodních a dal ích podmínek území
ÚP Strann 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).
-

-

-

-

-

Územním plánem je respektováno základní krajinné ⌃len ní zastav ného území:
p⌦írodn hodnotné krajinné celky zahrnující lesní komplexy umíst né v⇣prstenci okolo kotliny
s⇣obcí Strann . Na jihu jsou to zalesn né vrcholy Chlum – Dubí – Vr↵ky, na severu pak Hájek –
M sí⌃ek;
p⌦írodn hodnotné krajinné prvky v zem d lské krajin zahrnující drobné zalesn né v stupy
skalek jako H rka, Provodná hora a Vr↵ky;
p⌦írodn hodnotné krajinné prvky zahrnující m lká údolí drobn ch vodote⌃í - potok
Mlad⌃inského, Tloskovského a B⌦evnice , kde jsou nov zakládány lu⌃ní porosty; místy se jedná
o pom rn kvalitní mezofilní ovsíkové louky, v⇣okolí tok i podmá⌃ené louky s⇣p⌦irozen mi
druhy rostlin;
krajinn prostor zahrnující odlesn nou intenzivn zem d lsky vyu✏ívanou krajinu s ornou
p dou, loukami a pastvinami, s ojedin l mi doprovodn mi liniov mi porosty.
V⇣⌦e↵eném území jsou respektovány a chrán ny tyto hodnoty:
v znamné krajinné prvky (VKP) ze zákona - lesy, vodní plochy a údolní nivy
v znamné krajinné prvky evidované a navr✏ené k registraci:
VKP 23 Remízek nad Mlad⌃inou - kamenit remízek s porostem d⌦evin (návrh na registraci)
VKP 24 Mok⌦ad u Mlad⌃iny- podmá⌃ená louka s p⌦irozen mi druhy v údolní niv (VKP ze
zákona)
VKP 25 Rybní⌃ek Strann (M churák) - rybní⌃ek v⇣obci s⇣p⌦evá✏n travnat mi b⌦ehy a
s⇣b⌦ehov m porostem vrb (VKP ze zákona)
VKP 26 Lu⌃i↵t porost - porost d⌦evin na lesní i nelesní p d v pramenné oblasti
Tloskovského potoka (návrh na registraci)
VKP 27 Lu⌃i↵t Ol↵ina - ol↵ina na lesní p d v pramenné oblasti Tloskovského potoka (VKP ze
zákona)
VKP 28 Pod Dubím-Ol↵ina - ol↵ina na nelesní p d s p⌦irozen mi druhy (návrh na registraci)
VKP 29 Pod Vr↵ky - porost podél cesty a na nelesní p d (návrh na registraci)
VKP 32 Remízky B⌦evnice – 32A skupina strom a v stavek dubu letního (návrh na registraci),
32B kamenit remízek s dubem letním (návrh na registraci)
p⌦írodní biotopy, které se v území vyskytují:
M1.1
rákosiny eutrofních stojat ch vod
T1.1
mezofilní ovsíkové louky
T1.3
pohá kové pastviny
T1.5
vlhké pchá⌃ové louky
T1.6
vlhká tu✏ebníková lada; podél potok a na svahov ch prameni↵tích, vzniklé zpravidla
z⇣vlhk ch pchá⌃ov ch luk ponechan ch ladem, ⌃asto s⇣nimi tvo⌦í mozaiku
K2.1
vrbové k⌦oviny hlinit ch a pís⌃it ch náplav
K3
vysoké mezofilní k⌦oviny – meze, remízky, doprovodná zele ; roztrou↵en po celém
území
L2.2B
degradované údolní jasanovo ol↵ové luhy;
liniové prvky doprovodné zelen katastráln evidované ⌃i prvky zelen na orné p d ;
malé vodní plochy a drobné vodote⌃e s b⌦ehovou a doprovodnou zelení katastráln
neevidované;
drobné sakrální památky v krajin (Bo✏í muka, k⌦í✏ek pod H rkou), kulturn historick potenciál
krajiny.

c)

Urbanistická koncepce
Zastav né území plní p⌦edev↵ím smí↵enou funkci (bydlení v⌃etn drobného podnikání a
hospoda⌦ení, okrajov rekreace), men↵í v znam má ob⌃anská vybavenost (Strann ). Z hlediska funk⌃ního
vyu✏ití p⌦eva✏uje a nadále bude p⌦eva✏ovat vyu✏ití smí↵ené obytné s p⌦eva✏ujícím venkovsk m
charakterem zástavby v p vodním jádru sídla a navazující plochy bydlení v rodinn ch domech.
Územní plán zachovává stávající v robní za⌦ízení - dominantní areál ✏ivo⌃i↵né v roby ve
Stranném. I nadále v↵ak bude p⌦evládat vyjí✏⌥ka za prací. Nové plochy v roby a skladování nejsou
navr✏eny. Vzhledem k d le✏itosti za⌦ízení v roby a v robních slu✏eb pro stabilizaci sídelních útvar mohou
b t vybraná za⌦ízení umís ována i ve stávajících ⌃i navr✏en ch plochách, av↵ak pouze v souladu s regulativy
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vyu✏ití ploch. Ve shod s navr✏en mi regulativy bude mo✏no v obci umís ovat neru↵ící za⌦ízení nap⌦.
drobné v roby, slu✏eb, ⌦emesel a agroturistiky tak, aby se mj. mohl obnovit ú⌃el v sou⌃asnosti
nevyu✏ívan ch objekt v zem d lsk ch usedlostech.
Návrh územního rozvoje
Strann
P vodní územní plán logicky sm ⌦oval rozvoj na - k v rob protilehlou - severní stranu. Hlavní
lokalita, ur⌃ena pro individuální v stavbu rodinn mi domy, ji✏ byla prov ⌦ena územní studií. Nov územní
plán p⌦ebírá tuto lokalitu Z1. D lí ji na dv ⌃ásti (⌃ást Z1a ⌃ást Z1b). Cílem je zamezit vytvá⌦ení velk ch
nezastav n ch proluk. Dal↵í rozvoj je navr✏en v návaznosti na Obecní ú⌦ad. V jeho sousedství je navr✏en
rozvoj pro smí↵ené venkovské vyu✏ití (plocha Z2). Územním plánem navr✏ená p⌦estavbová plocha P1 v
⌃ásti navazující na usedlosti vymezuje území pro smí↵ené venkovské vyu✏ití, v ⌃ásti navazující na Obecní
ú⌦ad vymezuje plochu ob⌃anského vybavení-sportu a ve zbylé ⌃ásti vymezuje plochu ve⌦ejn ch
prostranství - ve⌦ejná zele , tzv. “Obecní park”.
B⇧evnice
Západním sm rem, v návaznosti na stávající systém dopravní obsluhy, je navr✏en i rozvoj
B⌦evnice - lokality Z3 a Z4. V zásad by se m lo jednat o v stavbu neintenzivního charakteru - usedlosti se
zahradami umo✏ ující hospoda⌦ení.
Samoty
Samoty (vyu✏ívané zejména pro bydlení spole⌃n s hospoda⌦ením a rekreací) jsou územn
stabilizovány s mo✏ností p⌦íle✏itostné intenzifikace zástavby v navazujících zahradách. Rozvoj mimo
zastav né území není navr✏en.
c.1) Vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm ny v jejich vyu⇣ití
Cílem koncepce uspo⌦ádání sídla je koordinace zájm a vztah v zastav ném území z hlediska
rozdíln ch mo✏ností jeho vyu✏ití, zájm ochrany urbanistick ch a architektonick ch hodnot v sídle. Za
tímto ú⌃elem územní plán stanovuje plochy s rozdíln m vyu✏itím v zastav ném území, zastaviteln ch
plochách a pro liniové stavby v krajin .
Plochy jsou ⌃len ny podle charakteru vyu✏ití, limitujících jev a prostorového obrazu sídla na:
-

-

-

-

-

Plochy smí↵ené obytné - venkovské (SV)
Plochy ur⌃ené pro smí↵ené vyu✏ití vesnického charakteru, pro bydlení s vy↵↵ím podílem
hospodá⌦ské slo✏ky (zem d lská a ⌦emeslná v roba). Funkce bydlení je obvykle smí↵ena s
jin mi funkcemi.
Plochy bydlení v rodinn ch domech - venkovské (BV)
Plochy bydlení, ve kter ch p⌦eva✏ují rodinné domy s chovatelsk m a p stitelsk m zázemím pro
samozásobení s p⌦ím sí neru↵ících obslu✏n ch funkcí místního v znamu.
Plochy bydlení - v bytov ch domech (BH)
Plochy bydlení ve kter ch p⌦eva✏ují bytové domy s odpovídajícím zázemím.
Plochy ob⌃anského vybavení - ve⌦ejná infrastruktura (OV)
Plochy ur⌃ené pro ob⌃anskou vybavenost, která je nezbytná pro zaji↵t ní a ochranu základního
standardu a kvality ✏ivota obyvatel a její✏ existence v území je v zájmu státní správy a
samosprávy.
Plochy ob⌃anského vybavení - sport (OS)
Plochy zahrnují pozemky pro aktivní nebo pasivní sportovní ⌃innosti a regeneraci organismu a
pozemky související dopravní a technické infrastruktury a ve⌦ejn ch prostranství.
Plochy v roby a skladování - zem d lská a lesnická v roba (VZ)
Plochy ur⌃ené pro zem d lskou ✏ivo⌃i↵nou a rostlinnou v robu, pro malohospoda⌦ení,
zem d lské slu✏by, p⌦idru✏enou nezem d lskou v robu, zahradnictví, lesní hospodá⌦ství a
zpracování d⌦evní hmoty v⌃etn komer⌃ní vybavenosti související s funk⌃ním vyu✏itím plochy.
Plochy ve⌦ejn ch prostranství (PV)
zahrnují pozemky jednotliv ch druh ve⌦ejného prostranství.
Plochy ve⌦ejn ch prostranství - ve⌦ejná zele (ZV)
Plochy ve⌦ejn ch prostranství - ve⌦ejná zele jsou vymezeny za ú⌃elem zaji↵t ní podmínek pro
p⌦im ⌦ené umíst ní, rozsah a dostupnost p⌦evá✏n parkov upraven ch pozemk ve⌦ejné
zelen .
Plochy zelen - zele p⌦írodního charakteru (ZP) zahrnují pozemky zelen v sídle udr✏ované v
p⌦írod blízkém stavu, pozemky ostatní zelen v sídle mající nap⌦. ochrann a izola⌃ní charakter
apod.
Plochy zelen - zele nezastaviteln ch soukrom ch zahrad (ZN)
zahrnují plochy vyhrazené zelen (zahrad, sad ) s od vodn n m omezením zastavitelnosti.
Plochy technické infrastruktury - in✏en rské sít (TI)
Zahrnují zejména pozemky staveb a vedení technické infrastruktury a s nimi provozn
souvisejících za⌦ízení
Plochy dopravní infrastruktury - silni⌃ní doprava (DS)
zahrnují zejména pozemky silnic a vybran ch místních komunikací.
Plochy dopravní infrastruktury - místní a ú⌃elové komunikace (DS.1)
zahrnují zejména pozemky místních komunikací a ú⌃elov ch komunikací v krajin , v⌃etn
historick ch p vodních polních cest navr✏en ch k obnov .
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Pro vymezené plochy jsou stanoveny podmínky pro stabilizaci nebo zm ny v jejich vyu✏ití
(podmínky plo↵ného a prostorového uspo⌦ádání - viz. kap. f).

Strann :

c.2) Vymezení zastaviteln✏ch ploch
ÚP Strann jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy (plochy ur⌃ené k zastav ní):
Ozna⌃ení plochy:
Funk⌃ní vyu✏ití:
Hlavní vyu✏ití:

Specifické podmínky:

Ozna⌃ení plochy:
Funk⌃ní vyu✏ití:
Hlavní vyu✏ití:
p⌦evá✏n
Specifické podmínky:

Ozna⌃ení plochy:
Funk⌃ní vyu✏ití:
Hlavní vyu✏ití:
Specifické podmínky:
B⌦evnice:

Z 1a
plochy bydlení v rodinn ch domech - venkovské
(BV); plochy ve⌦ejn ch prostranství (PV).
Plocha na severním okraji Stranného ur⌃ená
pro bydlení v rodinn ch domech s navazujícími
privátními zahradami, ve⌦ejné prostranství komunikace a související prostranství, dopravn
propojitelná s plochou p⌦estavby P2 a navr✏enou
ú⌃elovou komunikací N1.
Realizace zám ru je podmín na prov ⌦ením
hlukové zát ✏e území v rámci navazujících
správních ⌦ízení.
Z 1b
plochy bydlení v rodinn ch domech - venkovské
(BV)
Plocha na severním okraji Stranného ur⌃ená
pro bydlení v rodinn ch domech s navazujícími
privátními zahradami. Plocha bude zastav na a✏
následn po napln ní Z1a z cca 70%.
Realizace zám ru je podmín na prov ⌦ením
hlukové zát ✏e území v rámci navazujících
správních ⌦ízení.
Z2
plochy smí↵ené obytné - venkovské (SV)
plocha ur⌃ená p⌦evá✏n pro smí↵ené - venkovské
vyu✏ití (bydlení, hospoda⌦ení) v ji✏ní ⌃ásti
Stranného.
Stavby pro bydlení situovat mimo PHO chovu
zví⌦at.

Ozna⌃ení plochy:
Funk⌃ní vyu✏ití:
Hlavní vyu✏ití:

Z3
plochy smí↵ené obytné - venkovské (SV)
plocha ur⌃ená p⌦evá✏n pro smí↵ené - venkovské
vyu✏ití (bydlení, hospoda⌦ení) v severozápadní
⌃ásti B⌦evnice.

Ozna⌃ení plochy:
Funk⌃ní vyu✏ití:

Z4
plochy smí↵ené obytné - venkovské (SV); plochy
zelen - zele p⌦írodního charakteru (ZP); plochy
zelen - zele nezastaviteln ch soukrom ch
zahrad (ZN)
plocha ur⌃ená p⌦evá✏n pro smí↵ené - venkovské
vyu✏ití (bydlení, hospoda⌦ení) se zahradami a
pásem ochranné/izola⌃ní zelen v jihozápadní
⌃ásti B⌦evnice.
Respektovat les v kontaktní poloze.
Realizace zám ru je podmín na prov ⌦ením
hlukové zát ✏e území v rámci navazujících
správních ⌦ízení.

Hlavní vyu✏ití:

Specifické podmínky:

Zastavitelné plochy a jejich dal↵í ⌃len ní jsou vymezeny graficky ve v kresech ⌃. 1 a 2 návrhu ÚP
Strann (V kres základního ⌃len ní, Hlavní v kres). V charakteristice plochy je uvedeno pouze hlavní
vyu✏ití plochy, dal↵í p⌦ípustné, podmín n p⌦ípustné vyu✏ití a nep⌦ípustné vyu✏ití pro jednotlivé plochy je
uvedeno v kapitole f.1) Plochy s rozdíln m zp sobem vyu✏ití.
c.3) Vymezení ploch p↵estavby
ÚP Strann jsou vymezeny plochy p⌦estavby.
Strann :
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Ozna⌃ení plochy:
Funk⌃ní vyu✏ití:
Hlavní vyu✏ití:

Ozna⌃ení plochy:
Funk⌃ní vyu✏ití:
Hlavní vyu✏ití:

P1
plochy smí↵ené obytné - venkovské (SV); plochy
ob⌃anského vybavení - sport (OS); plochy
ve⌦ejn ch prostranství - ve⌦ejná zele (ZV)
plocha ur⌃ená p⌦evá✏n pro smí↵ené - venkovské
vyu✏ití (bydlení, hospoda⌦ení), sportovní
vybavení a “Obecní park” v ji✏ní ⌃ásti Stranného.
P2
plochy ve⌦ejn ch prostranství (PV)
plocha pro p⌦ístupovou komunikaci propojující
novou zástavbu s obcí.

Plochy p⌦estavbové jsou vymezeny graficky ve v kresech ⌃. 1 a 2 návrhu ÚP Strann (V kres
základního ⌃len ní, Hlavní v kres). V charakteristice plochy je uvedeno pouze hlavní vyu✏ití plochy, dal↵í
p⌦ípustné, podmín n p⌦ípustné vyu✏ití a nep⌦ípustné vyu✏ití pro jednotlivé plochy je uvedeno v kapitole
f.1) Plochy s rozdíln m zp sobem vyu✏ití.

-

c.4) Vymezení systému sídelní zelen
V sídle je nutno chránit zele na vymezen ch plochách ve⌦ejn ch prostranstvích (zejména
na návsi ve Stranném).
P⌦i obnov a nové v sadb na plochách ve⌦ejného prostranství nutno volit zele odpovídající
p⌦irozenému charakteru vegetace v daném území.

-

ÚP Strann jsou navr✏eny plochy ve⌦ejn ch prostranství - ve⌦ejná zele (ZV) v rámci ⌃ásti
lokality P1 - “tzv. Obecní park”.
Plochy ve⌦ejn ch prostranství - ve⌦ejná zele jsou vymezeny za ú⌃elem zaji↵t ní podmínek
p⌦im ⌦ené umíst ní, rozsah a dostupnost p⌦evá✏n parkov upraven ch pozemk ve⌦ejné
zelen .
P⌦i obnov a nové v sadb nutno volit zele odpovídající p⌦irozenému charakteru vegetace v
daném území.

-

Územní plán vymezuje plochy sídelní zelen - soukromá a vyhrazená zele (ZN).
Plochy sídelní zelen - soukromá a vyhrazená zele jsou vymezeny zejména za ú⌃elem
vyu✏ívání zahrad a dal↵ích pozemk zem d lského p dního fondu nacházejících se v
zastav ném území.
Jde o pozemky, které jsou v znamn dot⌃eny limity vyu✏ití území, spoluvytvá⌦ejí krajinn rámec
sídelního útvaru a je tedy na nich nutné omezit mo✏nost umís ování staveb a dal↵ích za⌦ízení.
ÚP Strann jsou navr✏eny plochy sídelní zelen - soukromá a vyhrazená zele (ZN) v rámci ⌃ásti
lokality Z4.

-

Územním plánem vymezuje plochy zelen - zele p⌦írodního charakteru (ZP) za ú⌃elem
zaji↵t ní podmínek pro ochranu ploch zelen p⌦írod blízkého charakteru, které se nacházejí v
zastav ném území a jsou bud’ sou⌃ástí vymezeného územního systému ekologické stability
nebo pozemk chrán n ch ⌃ástí p⌦írody. Spadají sem i pozemky ostatní zelen v sídle mající
nap⌦. ochrann a izola⌃ní charakter.
Územním plánem jsou navr✏eny plochy zelen - zele p⌦írodního charakteru (ZP) v rámci ⌃ásti
lokality Z4.
P⌦i obnov a nové v sadb nutno volit zele odpovídající p⌦irozenému charakteru vegetace v
daném území.

d)

Koncepce ve↵ejné infrastruktury
d.1) Dopravní infrastruktura

-

⌥elezni ní doprava
Územní plán nevymezuje ✏ádnou plochu pro dopravní infrastrukturu ✏elezni⌃ní, pro umíst ní
staveb nebo za⌦ízení ✏elezni⌃ní dopravy.

-

Letecká doprava
Územní plán nevymezuje ✏ádnou plochu pro dopravní infrastrukturu leteckou, pro umíst ní
staveb nebo za⌦ízení letecké dopravy.

-

Vodní doprava
Územní plán nevymezuje ✏ádnou plochu pro dopravní infrastrukturu vodní dopravy, pro
umíst ní staveb nebo za⌦ízení vodní dopravy.
Silni ní doprava
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Trasy silnic II. a III. t⌦ídy je t⌦eba pova✏ovat za dlouhodob stabilizované (v rámci b ✏né silni⌃ní
údr✏by budou provád ny pouze místní opravy, bude zaji↵ ováno uvoln ní rozhledov ch polí v trase i
k⌦i✏ovatkách a ↵í⌦kové uspo⌦ádání pr jezdního pr ⌦ezu bude postupn upravováno pro vedení minimální
silni⌃ní kategorie S 7,5/70 u silnic II. t⌦ídy a S7,5/50 u silnic III. t⌦ídy).
Sí místních a ú elov✏ch komunikací
Pr jezdní úseky silnic jsou tedy páte⌦ními trasami celého ⌦e↵eného území, na které jsou
p⌦ipojeny místní a ú⌃elové komunikace zp⌦ístup ující ⌃ásti obce a✏ jednotlivé objekty a jednotlivé
obhospoda⌦ované pozemky a plochy. Komunika⌃ní systém je mo✏no pova✏ovat za stabilizovan .
Návrh územního plánu v⇣souladu se zadáním zakládá ve správním území nové rozvojové
po⌃iny. Komunika⌃ní dostupnost t chto rozvojov ch lokalit je zaji↵t na bu⌥ prost⌦ednictvím vazeb na
stávající komunika⌃ní sí (Z2, Z3, Z4 a P1) anebo návrhem nov ch místních komunikací (Z1a, Z1b).
ÚP Strann jsou navr✏eny plochy ve⌦ejn ch prostranství (komunikace) a to v rámci zastavitelné
plochy Z1a a p⌦estavbové plochy P2 (p⌦ístup do lokality se skupinovou zástavbou Z1).
ÚP Strann navrhuje dv ú⌃elové komunikace v krajin N1 a N2. Krom zp⌦ístupn ní pozemk
budou cesty plnit dal↵í funkce v⇣krajin , tzn. p doochrannou, vodohospodá⌦skou a ekologickou.
Plocha N1 je navr✏ena na severním okraji Stranného za ú⌃elem propojení lokality Z1a s cestní
sítí v krajin a s ve⌦ejn m prostranstvím;
Plocha N2 je obnova dnes zorn né historické cesty, která je dle KN dosud vedena jako ostatní
plocha, ostatní komunikace.
-

Doprava v klidu
Územní plán pln respektuje sou⌃asné kapacity, které slou✏í pro gará✏ování, odstavování a
parkování vozidel obyvatel a náv↵t vník obce.
Pro pokrytí pot⌦eb dopravy v klidu u nov navrhovan ch objekt pro bydlení, vybavenosti ⌃i
jin ch objekt se bude postupovat ve smyslu p⌦íslu↵n ch právních p⌦edpis a norem (viz. ⌃ást
od vodn ní).

-

Dopravní vybavenost
Územní plán vytvá⌦í podmínky pro zaji↵t ní funk⌃nosti systému zaji↵ ujícího dostupnost a
obsluhu správního území prost⌦edky pravidelné ve⌦ejné autobusové dopravy.
Územní plán respektuje sou⌃asné umíst ní zastávek pravidelné ve⌦ejné autobusové dopravy.

pozn.:

Cestní sí , cyklostezky, cyklotrasy a p ↵í trasy - viz. kapitola e.3).

-

d.2) Technická infrastruktura
Odvodn ní území, srá⇣kové odpadní vody
Nevsáknuté srá✏kové vody, zejména z komunikací, jsou do nejbli✏↵ího recipientu ⌃áste⌃n
odvád ny ve⌦ejnou kanalizací a ⌃áste⌃n systémem rigol , struh a propustk .
Stávající systém odvád ní de↵ ov ch vod bude zachován. Nová zástavba bude navr✏ena tak, aby
nebyly zhor↵eny odtokové pom ry v území. Srá✏kové odpadní vody budou v zastav n ch územích
zvládány následovn : u jednotliv ch nemovitostí (u nov ch bezprost⌦edn , u star ch postupn ) s pou✏itím
vsaku nebo akumula⌃ních prvk (s následn m vyu✏íváním nap⌦. pro zavla✏ování zelen ).
Protierozní a protipovod ová opat⌦ení jsou uvedena v kapitole e.4) a e.5).
Spla kové odpadní vody
(Strann )
Odpadní vody budou zachycovány v bezodtokov ch jímkách a budou likvidovány na nejbli✏↵í
obecní OV, nebo v domovních OV s p⌦epady do vodote⌃e.
(B⌦evnice)
Odpadní vody budou zachycovány v bezodtokov ch jímkách a budou likvidovány na nejbli✏↵í
obecní OV.
Zdroje vody, zásobování pitnou a po⇣ární vodou
Ochrana vodních zdroj
Pro prameni↵t nacházející se v ⌦e↵eném území bylo stanoveno I. a II. ochranné pásmo a byla
stanovena omezení ⌃inností v t chto pásmech.
Zásobování pitnou vodou:
(Strann )
V obci se nachází místní vodovod pro ve⌦ejnou pot⌦ebu. Zdroje vody jsou dv kopané studny
umíst né západn od sídelního útvaru, které jsou akceptovány.
V⇣obci se rovn ✏ nacházejí studny pro individuální zásobování vodou. Mno✏ství vody ve
studnách je dostate⌃né.
Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se m nit ani v⇣budoucnosti.
(B⌦evnice, samoty)

10

ÚZEMNÍ PLÁN STRANN⌅

B⌦evnice a samoty v ⌦e↵eném území nejsou zásobeny pitnou vodou z ve⌦ejného vodovodu.
Obyvatelé pou✏ívají ke svému zásobování soukromé studny. I nadále zde bude vyu✏ívána voda z místních
zdroj , která bude p⌦ípadn individuáln upravována.
Zaji↵t ní pot⌦eby po✏ární vody:
Po✏ární vodou v ⌦e↵eném území jsou vyu✏ívány pouze stávající vodní nádr✏e a rybníky konkrétn obecní rybník M churák ve Stranném slou✏í jako po✏ární nádr✏ Obce a rybník v kontaktní
poloze areálu ✏ivo⌃i↵né v roby slou✏í pro hasební ú⌃ely tohoto areálu. Koncepce zaji↵t ní pot⌦eby po✏ární
vody se nem ní.
Elektrifikace
Rozvodn systém v ⌦e↵eném území a jeho kapacitu je mo✏né pova✏ovat za vyhovující. Jeho
páte⌦í je venkovní vedení VN 22 kV, sm rované do trafostanic. Trafostanice jsou dostate⌃n dimenzovány a
mnohé vykazují rezervu.
Po✏adavky na zv ↵ení el. p⌦íkon , pop⌦. nové el. odb ry budou ⌦e↵eny postupn podle
vznikajícího po✏adavku a finan⌃ních mo✏ností úpravou stávajících distribu⌃ních sítí (posílením stávajících
trafostanic).
Návrhem je respektováno nadzemního vedení VN 22 kV a trafostanic, p⌦ípadné p⌦elo✏ky s
ohledem na nové stavební po⌃iny v sídle jsou mo✏né.
Z⌦izování dal↵ích trafostanic dle skute⌃n ch pot⌦eb zásobování elektrickou energií je p⌦ípustné.
Nové trafostanice budou p⌦ipojeny z páte⌦ního vedení VN 22 kV venkovním vedením nebo v ⌃ástech
procházejících sídlem v podzemní trase kabelem VN 22 kV. Stavby v zastaviteln ch plochách budou
p⌦ipojeny v✏dy podzemní kabelovou trasou NN.
Telekomunikace
Návrhem ÚP jsou respektována stávající podzemní telekomunika⌃ní vedení místní
telekomunika⌃ní i dálkové sít (dálkové telekomunika⌃ní kabely). V↵echna stávající nadzemní
telekomunika⌃ní vedení budou postupn nahrazena podzemní kabelovou trasou. Nové objekty budou
podzemní kabelovou trasou p⌦ipojeny v✏dy.
Radiokomunikace
V ⌦e↵eném území se nachází základnová stanice ve⌦ejné radiotelefonní sít a to v chodn od
Stranného, kóta cca 480 m n.m.
P⌦es ⌦e↵ené území dle územn analytick ch podklad vedou t⌦i radioreléové trasy.
d.3) Ob anské vybavení
Územním plánem jsou vymezeny stávající plochy zahrnující stávající funk⌃ní za⌦ízení
ob⌃anského vybavení ve⌦ejné vybavenosti (podrobn popis v ⌃ásti od vodn ní):
Plochy ob⌃anského vybavení - ve⌦ejná infrastruktura (OV),
Plochy ob⌃anského vybavení - sport (OS).
Územním plánem je navr✏ena plocha ob⇥anského vybavení - sportu v rámci P1. V plo↵e bude
zbudováno víceú⌃elové h⌦i↵t , d tské h⌦i↵t a dal↵í sportovn -rekrea⌃ní vybavenost s vyu✏itím
odpovídajícího zázemí v budov Obecního ú⌦adu ve Stranném.
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 a v plochách
rozvoje.
-

d.4) Ve↵ejná prostranství
Návrhem územního plánu jsou vymezeny stávající plochy ve⌦ejn ch prostranství (PV) zahrnující
p⌦evá✏n komunika⌃ní systém s centrálními prostranstvími.
ÚP Strann jsou navr✏eny plochy ve⌦ejn ch prostranství a to v rámci zastavitelné plochy Z1a
(komunikace a související prostranství) a p⌦estavbové plochy P2 (vstup do lokalit se skupinovou
zástavbou Z1a,b).
Ve⌦ejn prostor u lokalit skupinové v stavby Z1a je t⌦eba rozvíjet s d razem na jeho pobytovou
funkci, v ✏ádném p⌦ípad se nesmí omezit pouze jako nutné dopravní koridory.
ÚP Strann jsou navr✏eny plochy ve⌦ejn ch prostranství - ve⌦ejná zele (ZV) v rámci ⌃ásti lokality
P1 - “tzv. Obecní park”.
Plochy ve⌦ejn ch prostranství - ve⌦ejná zele jsou vymezeny za ú⌃elem zaji↵t ní podmínek pro
p⌦im ⌦ené umíst ní, rozsah a dostupnost p⌦evá✏n parkov upraven ch pozemk ve⌦ejné
zelen .

d.5) Nakládání s odpady
Obecn závazná vyhlá↵ka Obce Strann stanovuje systém shroma✏⌥ování, sb ru, p⌦epravy,
t⌦íd ní, vyu✏ívání a odstra ování komunálních odpad , v⌃etn systému nakládání se stavebním odpadem.
Územní plán je s touto vyhlá↵kou v souladu.
Systém bude uplatn n i pro lokality rozvoje.
e)

Koncepce uspo↵ádání krajiny
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e.1) Vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm ny v jejich vyu⇣ití
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
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:
(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, v⌃etn polních cest, rozpt lené zelen , mezí, teras a terénních úprav; pozemky staveb,
za⌦ízení a jin ch opat⌦ení pro zem d lství a pozemky související dopravní a technické
infrastruktury;
(NL) plochy lesní - zahrnují pozemky ur⌃ené k pln ní funkcí lesa, pozemky staveb a za⌦ízení
lesního hospodá⌦ství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
(W) plochy vodní a vodohospodá⌦ské - zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních a jiné
pozemky ur⌃ené pro p⌦eva✏ující vodohospodá⌦ské vyu✏ití.
(NP) plochy p⌦írodní - s⇣nejv t↵ím p⌦írodním potenciálem a pot⌦ebou ochrany p⌦írodních prvk
(vymezená lokální biocentra, VKP); 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 apod.; vyjíme⌃n pozemky související dopravní a technické infrastruktury;
(NS.x) 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, v - vodohospodá⌦ská, z - zem d lská, l - lesní, o - ochranná/izola⌃ní/protierozní, r rekrea⌃ní
Pro vymezené plochy v⇣nezastav ném území jsou územním plánem stanoveny podmínky pro
stabilizaci nebo zm ny v⇣jejich vyu✏ití (regulativy vyu✏ití - viz. kap. f), které jsou prost⌦edkem pro
usm rn ní budoucího utvá⌦ení krajiny.
Podíl zelen ve v t↵in vymezen ch ploch nezastav ného území krajiny je t⌦eba zvy↵ovat, a to
p⌦i realizaci návrhu územního systému ekologické stability, v⌃etn interak⌃ních prvk , liniové doprovodné
zelen komunikací a mezí, zatravn ním nebo dopln ním ploch nelesní zelen s⇣p⌦írodní funkcí. Rodová a
druhová skladba zelen musí vycházet z⇣p vodních rostlinn ch spole⌃enstev.
Stávající p⌦írodní prvky v zem d lské krajin nelze navrhnut ke zru↵ení.
N1
N2

N3

v kres).

V nezastav ném území jsou navr✏eny krajiná⌦ské úpravy:
ú⌃elová cesta na severním okraji Stranného navr✏ena za ú⌃elem propojení lokality Z1a s cestní
sítí v krajin a s ve⌦ejn m prostranstvím v rozvojové lokalit . Sou⌃ástí bude zalo✏ení liniové
zelen .
obnova historické obecní cesty parc.⌃. 2841 v lokalit pod H rkou. Cesta je zorn na, a⌃koli je
vedena jako ostatní komunikace. Obnovená cesta bude mít zejména protierozní funkci na
pozemku ohro✏eném vodní erozí. Sou⌃ástí bude vybudování p⌦íkopu pro odvedení a
zasakování srá✏kov ch vod z⇣p⌦ilehl ch pozemk a v sadba doprovodné zelen pro zv ↵ení
ekologické stability území.
navr✏eno plo↵né zatravn ní údolnice (terénní deprese) v lokalit Pode vsí nad Mlad⌃inou, kde
dochází k soust⌦ed nému povrchového odtoku z p⌦ilehl ch zem d lsk ch pozemk a tato ⌃ást
lokality je nevíce ohro✏ena vodní erozí. Spolu s obnovenou cestou N2 bude tento prvek tvo⌦it
základní kostru protierozní ochrany v území.
Plochy opat⌦ení a jejich dal↵í ⌃len ní jsou vymezeny graficky ve v kresu 2 návrhu ÚP (Hlavní

e.2) Územní systém ekologické stability
ÚP Strann závazn vymezuje prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) a to na
regionální a lokální úrovni - biocentra, biokoridory a interak⌃ní prvky. Nadregionální systém do ⌦e↵eného
území nezasahuje.
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 v ⌦e↵eném území se skládá z prvk
funk⌃ních. Krajinotvorné prvky nedosahují parametr biocenter a biokoridor , v znamn se v↵ak podílejí
na zv ↵ení ekologické stability v⇣krajin .
Regionální ÚSES
RBC 1381 „Hájek“ – regionální biocentrum vymezené, funk⌃ní, rozloha 82,09 ha (v⇣⌦e↵eném
území 39,5 ha). Komplex lesa zahrnuje vrcholovou partii a svahy vrchu Hájek (498 m n.m.) a
⇥ezáky (480 m n.m.) a ú✏labí mezi ob ma vrchy s⇣prameni↵t m a po⌃ínajícím vodním tokem
Heroutického potoka (levostrann p⌦ítok Tloskovského potoka) v⇣severní ⌃ásti katastru Strann .
Biocentrum je propojeno regionálními biokoridory RK 1217 „Neb⌦ich – Hájek“ a 1218 „Hájek –
Hory“ s⇣dal↵ími regionálními biocentry.
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-

RBK 1218 „Hájek – Hory“ – regionální biokoridor vymezen , funk⌃ní. Trasa je vedena p⌦i severní
hranici katastru Strann a mimo ⌦e↵ené území propojuje regionální biocentrum RBC 1380
„Hora“. Biokoridor je v⇣⌦e↵eném území veden v⇣lese údolím Heroutického potoka.

Lokální ÚSES
Lokální biocentra (LBC)
LBC 3 „Milovka“ – biocentrum lokální, funk⌃ní, 3,8 ha. Vymezené biocentrum zahrnuje ⌃ást lesa
vrchu Milovka - vrcholovou partii vrchu a severní svahy ve sm ru do údolí Mlad⌃inského
potoka.
LBC 4 „Dubí“ - biocentrum lokální, funk⌃ní, 4,7 ha. Vymezené biocentrum zahrnuje ⌃ást
zalesn ného severozápadního úbo⌃í vrchu Dubí a ú✏labí mezi vrchy Dubí a Skalnice.
LBC „Nad Kubíkem“ - biocentrum lokální, funk⌃ní, 11 ha, do ⌦e↵eného území zasahuje
okrajov v rozsahu 1 ha. Jedná se o ⌃ást lesa nad usedlostí Dubí – U Kubíka.
-

-

-

-

Lokální biokoridory (LBK)
LBK 17 „Zádolí – Tloskovsk potok“ - lokální biokoridor, vymezen , ⌃áste⌃n funk⌃ní, do
⌦e↵eného území zasahuje okrajov . Návrh trasy místního biokoridoru ozelen ním cesty od
cihelny do Zádolí, základ tvo⌦í nálet d⌦evin podél cesty a lesní porosty.
LBK 18 „Tloskovsk potok“ - lokální biokoridor, ⌃áste⌃n funk⌃ní, délka cca 1250 m. Biokoridor
zaji↵ uje propojení místních biocenter Spolí a Dubí, vyu✏ívá p⌦irozené linie d⌦evin pod
prameni↵t m Tloskovského potoka, sou⌃asn zp sob vyu✏ití: porost d⌦evin, louka, les. Návrh
opat⌦ení: dosázet autochtonní d⌦eviny k⇣zaji↵t ní funk⌃nosti biokoridoru po celé délce.
LBK 19 „ Dubí“ – lokální biokoridor, vymezen , funk⌃ní, délka cca 300 m Trasa up⌦esn na
v⇣hranicích pozemk katastrální mapy a dle porostních skupin lesa. Propojuje biocentra ⌃. 3
Milovka a 4. Dubí.
Krajinotvorné prvky
Jedná se o plo↵nou, bodovou a liniovou zele v⇣zem d lské krajin , která dopl uje biocentra a
biokoridory. Jedná se o prvky stávající a navr✏ené k zalo✏ení:
stávající: v znamné krajinné prvky evidované a navr✏ené k registraci, porosty k⌦ovin, skupiny
vy↵↵ích d⌦evin na mezích, drobné zalesn né v stupy skalek jako je H rka, Provodná hora a
Vr↵ky; m lká údolí vodote⌃í a prameni↵t s lu⌃ními a mok⌦adními porosty; liniové porosty
doprovodné zelen podél cest a drobn ch vodote⌃í;
navr✏ené: stromo⌦adí podél polních cest (N1, N2); protierozní zatravn ní údolnice (N3).
e.3) Stanovení podmínek pro prostupnost krajiny

Cestní sí
Plochy lesní, zem d lské a krajiná⌦sky v znamné jsou p⌦ístupné historicky vzniklou sítí
ú⌃elov ch komunikací. Tato sí umo✏ ující prostupnost krajiny a dostupnost okolních sídel je stabilizována.
Rozvoj cestní sít je umo✏n n v⇣souladu se stanoven mi ⇣podmínkami vyu✏ití ploch
v⇣nezastav ném území. Navr✏eny jsou dv ú⌃elové komunikace v nezastav ném území. Krom
zp⌦ístupn ní pozemk budou cesty plnit dal↵í funkce v⇣krajin , tzn. p doochrannou ,vodohospodá⌦skou a
ekologickou.
N1
ú⌃elová cesta na severním okraji Stranného navr✏ena za ú⌃elem propojení lokality Z1a s cestní
sítí v krajin a s ve⌦ejn m prostranstvím v rozvojové lokalit . Sou⌃ástí bude zalo✏ení liniové
zelen .
N2
obnova historické obecní cesty parc.⌃. 2841 v lokalit pod H rkou. Cesta je zorn na, a⌃koli je
vedena jako ostatní komunikace. Obnovená cesta bude mít zejména protierozní funkci na
pozemku ohro✏eném vodní erozí. Sou⌃ástí bude vybudování p⌦íkopu pro odvedení a
zasakování srá✏kov ch vod z⇣p⌦ilehl ch pozemk a v sadba doprovodné zelen pro zv ↵ení
ekologické stability území.
Cyklostezky, cyklotrasy a p í trasy
Celé toto území je v znamné z hlediska p ↵í turistiky. Územní plan akceptuje v↵echny turistické
trasy Bene↵ov - Slapy. P ↵í trasy jsou územním plánem stabilizovány. Cyklotrasy a nau⌃né stezky se v
zájmovém území nenacházejí.
Územní plán vytvá⌦í vhodné podmínky pro rozvoj cykloturistické dopravy.
Prostupnost krajiny
Prostupnost krajiny nesmí b t naru↵ena oplocováním pozemk ve volné krajin (za „oplocení“
nejsou pova✏ovány oplocenky pro zaji↵t ní mladého porostu na lesních pozemcích a zem d lské p d
ur⌃ené a povolené k zalesn ní, oplocenky k zaji↵t ní nov ch v sadeb v rámci revitaliza⌃ních akcí z d vod
ochrany p⌦ed ↵kodami zp sobenou zv ⌦í ⌃i do⌃asná oplocení pastvin pomocí ohradník ⌃i d⌦ev n ch
bradel). Oplocení jako stavba m ✏e b t realizováno pouze v rámci sou⌃asn zastav ného nebo
zastavitelného území, p⌦i⌃em✏ musí z stat zachováno napojení základního komunika⌃ního systému obce
na sí ú⌃elov ch komunikací v⇣krajin .
P⌦i oplocování ⌃i ohrazování pozemk , které nejsou vylou⌃eny z práva volného pr chodu pole
musí vlastník ⌃i nájemce zajistit technick mi nebo jin mi opat⌦eními mo✏nost jejich volného pr chodu na
vhodném míst pozemku.
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e.4) Protierozní ochrana
Zem d lské p dy jsou v rámci ⌦e↵eného území pouze mírn ohro✏eny v trnou erozí. Z hlediska
v trné eroze nejsou zapot⌦ebí ✏ádná protierozní opat⌦ení.
Územní plán vymezuje plochy ohro✏ené vodní erozí – graficky jsou zv razn né plochy, kde by
m la b t uplatn na protierozní ochrana.
Navr✏ena je kombinace technick ch (obnova polní cesty s p⌦íkopem a doprovodnou zelení),
organiza⌃ních (zatravn ní údolnice) a agrotechnick ch (protierozní technologie p stování plodin)
protierozních opat⌦ení, p⌦íp. pouze organiza⌃ních opat⌦ení, která v razn omezí ↵kodlivé p sobení
povrchového odtoku.
Technická opat↵ení
Zám r N2 - navr✏ena je obnova historické obecní polní cesty v lokalit pod H rkou. Cesta je
zorn na, a⌃koli je vedena jako ostatní komunikace. Obnovená cesta bude mít zejména protierozní funkci
na pozemku ohro✏eném vodní erozí. Cesta rozd lí velk hon orné p dy a tím dojde ke zkrácení délky
svahu a zmírn ní ú⌃ink vodní eroze. Sou⌃ástí cesty bude vybudování p⌦íkopu situovaného na stran
proti svahu pro odvedení a zasakování srá✏kov ch vod z⇣p⌦ilehl ch pozemk a v sadba doprovodné
zelen , pop⌦. vybudování protierozní meze pro zv ↵ení ekologické stability území.
Organiza ní opat↵ení
Zám r N3 – navr✏eno ochranné zatravn ní údolnice (terénní deprese) v lokalit Pode vsí nad
Mlad⌃inou, kde dochází k soust⌦ed nému povrchového odtoku z p⌦ilehl ch zem d lsk ch pozemk a
tato ⌃ást lokality je nevíce ohro✏ena vodní erozí. Dojde k zachycení povrchového odtoku z cesty a
zem d lské p dy a zaji↵t ní jeho infiltrace a bezpe⌃ného odvedení do recipientu (do nivy Mlad⌃inského
potoka).
Agrotechnická opat↵ení
V rámci orné p dy jsou stanoveny protierozní agrotechnické potupy – protierozní technologie
p stování plodin. Doporu⌃ená opat⌦ení a typy plodin jsou popsány v ⌃ásti od vodn ní.
plochy orné p dy ozna⌃ené kódem E - omezení hospoda⌦ení spo⌃ívá v úplném zákazu
p stování ↵iroko⌦ádkov ch plodin, p⌦i p stování ostatních plodin pou✏ívat protierozní
technologie;
plochy orné p dy ostatní - p stování plodin pouze s vyu✏itím p dochrann ch a protierozních
technologií.
Funkci protierozní ochrany tvo⌦í dále prvky ÚSES (zejména krajinotvorné prvky) a polní cestní
sí s doprovodnou zelení. 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, v – vodohospodá⌦ské, o ochranné budou ve vy↵↵í mí⌦e uplatn ny prvky zvy↵ující ekologickou stabilitu území, tzn. trvalé travní
porosty, liniové porosty a rozpt lená zele .
e.5) Ochrana p↵ed povodn mi
Navrhovaná protierozní opat⌦ení zvy↵ují reten⌃ní kapacitu území.
V⇣plochách nezastav ného území s⇣indexem p - p⌦írodní, v – vodohospodá⌦ské, o – ochranné
budou ve v t↵í mí⌦e uplatn ny prvky zvy↵ující reten⌃ní kapacitu území. Dal↵í protipovod ová opat⌦ení
v⇣krajin lze dle pot⌦eby budovat v⇣souladu se stanoven mi ⇣podmínkami vyu✏ití ploch v⇣nezastav ném
území.
Pro zv ↵ení ochrany území je nutno dodr✏et:
podél koryt vodních tok bude zachováno volné nezastav né a neoplocené území o ↵í⌦i o ↵í⌦i 6
m u drobn ch vodních tok od b⌦ehové ⌃áry na ob strany (tzv. poto⌃ní koridory), pro pr chod
velk ch vod a zárove jako manipula⌃ní pruh pro ú⌃el správy a p⌦ípadné údr✏by koryta vodního
toku, ve kterém nebudou umis ovány ✏ádné nové stavby ani vysazovány nové trvalé porosty.
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),
vodohospodá⌦ské meliorace ur⌃ené k⇣odvod ování nejsou zám rem dot⌃eny. V p⌦ípad
dot⌃ení plo↵n ch meliorací v rámci rozvojov ch lokalit, je t⌦eba zajistit funk⌃nost zb vajících
meliora⌃ních za⌦ízení, v⌃etn bezproblémového odtoku vod.
e.6) Rekreace
Strann je sídlem s⇣pom rn nízk m rekrea⌃ním potenciálem. Za⌦ízení p⌦echodného ubytování
se na území obce nevyskytuje.
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 .
Plochy nezastav né smí↵ené s⇣indexem r – rekrea⌃ní umo✏ ují rekrea⌃ní vyu✏ití za t chto
podmínek: mo✏né je umíst ní staveb a opat⌦ení pro nepobytovou rekreaci a sport (nap⌦. turistické cesty,
cyklostezky, nau⌃né stezky, pikniková místa), informa⌃ní prvky a p⌦íst⌦e↵ky pouze jako do⌃asné stavby.
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e.7) Dob✏vání lo⇣isek nerostn✏ch surovin
Ochrana a dob✏vání lo⇣isek nerostn✏ch surovin
CHLÚ zasahující do ⌦e↵eného území je akceptováno, nová stavební ⌃innost se zde nenavrhuje.
Poddolovaná území, sesuvy
V ⌦e↵eném území nejsou evidována sesuvná území ⌃i svahové deformace. Rovn ✏ zde nejsou
evidována poddolovaná území.
f)
vyu✏ití:

Stanovení podmínek pro vyu⇣ití ploch s rozdíln✏m zp sobem vyu⇣ití
Návrh ÚP Strann vymezuje z hlediska funk⌃ního vyu✏ití tyto druhy ploch a podmínky jejich

Plochy smí ené obytné - venkovské (SV)
Rozd lení ploch dle ur⌃ení vyu✏ití:
hlavní vyu✏ití:
bydlení se smí↵enou funkcí pro podnikatelské aktivity (zejména
zem d lská ⌃i ⌦emeslná v roba),
p⌦ípustné vyu✏ití:
pozemky staveb pro bydlení v rodinn ch domech (v⌃etn dom a
usedlostí s⇣hospodá⌦sk m zázemím), souvisejících zahrad a dal↵ích
zem d lsk ch pozemk ,
pozemky staveb pro rodinnou rekreaci bez mo✏nosti nové v stavby,
pozemky ve⌦ejn ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
podmín n p⌦ípustné vyu✏ití:
Do ploch smí↵en ch obytn ch lze zahrnout pozemky ob⌃anského
vybavení a neru↵ící v roby se stavbami a za⌦ízeními, na základ
prokázání v navazujícím správním ⌦ízení, ✏e tyto sv m
provozováním a technick m za⌦ízením nenaru↵ují u✏ívání staveb a
za⌦ízení ve svém okolí a nesni✏ují kvalitu prost⌦edí
souvisejícího území a které sv m charakterem a kapacitou
nezvy↵ují dopravní zát ✏ v území a spl ují tak po✏adavky obecn
platn ch p⌦edpis na umís ování staveb a za⌦ízení v plochách
s p⌦eva✏ujícím obytn m vyu✏itím.
nep⌦ípustné vyu✏ití:
V↵e ostatní.
podmínky prostorového
uspo⌦ádání:
Struktura zástavby: Nová v stavba v zastav ném území bude
p⌦izp sobena p vodnímu p dorysnému ⌃len ní hospodá⌦sk ch
dvor . V p⌦ípad , ✏e okolní domy vytvá⌦ejí sv m umíst ním uli⌃ní
frontu, bude tomuto charakteru p⌦izp sobena i nová v stavba.
Z d vodu zachování stávajících hodnot zástavby je mo✏no stavby
pro bydlení a dal↵í související stavby, v⌃etn pr ⌃elí budov, v nich✏
jsou okna obytn ch místností, umístit a✏ na hranici pozemku nebo
vozovky silnice (místní komunikace).
V ↵ková regulace zástavby: Nástavby jsou nep⌦ípustné, pokud by
mohlo navrhovan mi úpravami dojít k naru↵ení dochovan ch
historick ch, urbanistick ch a architektonick ch hodnot daného
místa nebo k naru↵ení architektonické jednoty celku.
Nová zástavba a zm ny staveb v zastav ném území nesmí p⌦ev ↵it
nejvy↵↵í p⌦ilehlé objekty, mezi které pat⌦í v↵echny obytné stavby v
okolí ur⌃ující charakter místa.
Pro v stavbu v zastav ném území (vyjma ploch p⌦estavby a obnovy
p vodní zástavby), je stanovena minimální velikost stavební
parcely 600 m2.
Prostorové uspo⌦ádání pro plochu Z2:
len ní plochy pro hlavní vyu✏ití:
min. velikost stavební parcely 800 m2
Max. zastav ná plocha*/parcela:
200 m2
V ↵ková regulace:
Hladina zástavby musí respektovat kontext okolní zástavby, tj.
nep⌦esáhne dv nadzemní podla✏í s vyu✏iteln m podkrovím.
(*) Zastav ná plocha pozemku je sou⌃tem v↵ech zastav n ch ploch jednotliv ch staveb ve smyslu
definice stavebního zákona.
Prostorové uspo⌦ádání pro plochu Z3, Z4:
len ní plochy pro hlavní vyu✏ití:
zástavba nebude mít intenzívní charakter (zachování pásu zahrad) min. velikost stavební parcely 2000 m2
Max. zastav ná plocha*/parcela:
400 m2
V ↵ková regulace:
Hladina zástavby musí respektovat kontext okolní zástavby, tj.
nep⌦esáhne jedno nadzemní podla✏í s vyu✏iteln m podkrovím.
Prostorové uspo⌦ádání pro plochu P1:
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V ↵ková regulace:

Hladina zástavby musí respektovat kontext okolní zástavby, tj.
nep⌦esáhne dv nadzemní podla✏í s vyu✏iteln m podkrovím.

Plochy bydlení v rodinn✏ch domech - venkovské (BV)
Rozd lení plochy dle ur⌃ení vyu✏ití:
hlavní vyu✏ití:
Plochy bydlení, ve kter ch p⌦eva✏ují rodinné domy s chovatelsk m
a p stitelsk m zázemím pro samozásobení s p⌦ím sí neru↵ících
obslu✏n ch funkcí místního v znamu.
p⌦ípustné vyu✏ití:
pozemky souvisejících zahrad a dal↵ích zem d lsk ch pozemk ,
pozemky ve⌦ejn ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
nutné je zachování p⌦ístupu na stávající zem d lsky
obhospoda⌦ované pozemky.
podmín n p⌦ípustné vyu✏ití:
Do ploch bydlení lze zahrnout pozemky staveb pro rodinnou
rekreaci, za p⌦edpokladu spln ní podmínek dan ch provád cími
p⌦edpisy ke stavebnímu zákonu.
Do ploch bydlení lze zahrnout pozemky souvisejícího ob⌃anského
vybavení se stavbami a za⌦ízeními, které sv m provozováním a
technick m za⌦ízením nenaru↵ují u✏ívání staveb a za⌦ízení ve svém
okolí a nesni✏ují kvalitu prost⌦edí souvisejícího území a které sv m
charakterem a kapacitou nezvy↵ují dopravní zát ✏ v území. Tyto
stavby a za⌦ízení musí b t v územní men↵in vzhledem k plochám
bydlení.
nep⌦ípustné vyu✏ití:
V↵e ostatní.
podmínky prostorového
uspo⌦ádání:
Struktura zástavby: Nová v stavba v zastav ném území bude
p⌦izp sobena p vodnímu p dorysnému ⌃len ní dvor . V p⌦ípad ,
✏e okolní domy vytvá⌦ejí sv m umíst ním uli⌃ní frontu, bude
tomuto charakteru p⌦izp sobena i nová v stavba.
V ↵ková regulace zástavby: Nástavby staveb jsou nep⌦ípustné,
pokud by mohlo navrhovan mi úpravami dojít k naru↵ení
dochovan ch historick ch, urbanistick ch a architektonick ch
hodnot daného místa nebo k naru↵ení architektonické jednoty
celku.
Nová zástavba a zm ny staveb v zastav ném území nesmí p⌦ev ↵it
nejvy↵↵í p⌦ilehlé objekty, mezi které pat⌦í v↵echny obytné stavby v
okolí ur⌃ující charakter místa.
Pro v stavbu v zastav ném území (vyjma ploch p⌦estavby (P) a
obnovy p vodní zástavby), je stanovena minimální velikost
stavební parcely 600 m2.
Prostorové uspo⌦ádání pro plochu Z1:
len ní plochy pro hlavní vyu✏ití:
min. velikost stavební parcely 800 m2
Max. zastav ná plocha*/parcela:
250 m2
V ↵ková regulace:
Hladina zástavby musí respektovat kontext okolní zástavby, tj.
nep⌦esáhne dv nadzemní podla✏í s vyu✏iteln m podkrovím.
(*) Zastav ná plocha pozemku je sou⌃tem v↵ech zastav n ch ploch jednotliv ch staveb ve smyslu
definice stavebního zákona.
Plochy bydlení - v bytov✏ch domech (BH)
Rozd lení plochy dle ur⌃ení vyu✏ití:
hlavní vyu✏ití:
pozemky bytov ch dom , souvisejících zahrad a sad ,
p⌦ípustné vyu✏ití:
pozemky ve⌦ejn ch prostranství (v⌃etn d tsk ch h⌦i↵ ),
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
podmín n p⌦ípustné vyu✏ití:
není stanoveno
nep⌦ípustné vyu✏ití:
V↵e ostatní.
podmínky prostorového
uspo⌦ádání:
V ↵ková regulace zástavby: Nástavby staveb jsou nep⌦ípustné,
pokud by mohlo navrhovan mi úpravami dojít k naru↵ení
dochovan ch historick ch, urbanistick ch a architektonick ch
hodnot daného místa nebo k naru↵ení architektonické jednoty
celku. Nové stavby nesmí p⌦ev ↵it nejvy↵↵í p⌦ilehlé objekty, mezi
které pat⌦í v↵echny obytné stavby ur⌃ující charakter místa.
Plochy ob anského vybavení - ve↵ejná infrastruktura (OV)
Rozd lení ploch dle ur⌃ení vyu✏ití:
hlavní vyu✏ití:
pozemky staveb a za⌦ízení ob⌃anského vybavení ve⌦ejného
charakteru (pro vzd lávání a v chovu, sociální slu✏by, pé⌃i o
rodinu, zdravotní slu✏by, kulturu, ve⌦ejnou správu, ochranu
obyvatelstva, obchodní prodej a administrativu, ubytování,
stravování, slu✏by, v du a v zkum a láze ství, t lov chovu a sport).
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p⌦ípustné vyu✏ití:

nep⌦ípustné vyu✏ití:
podmínky prostorového
uspo⌦ádání:

pozemky ve⌦ejn ch prostranství (v⌃etn d tsk ch h⌦i↵ , ve⌦ejné
zelen ap.),
pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
Do ploch ob⌃anského vybavení lze zahrnout stavby byt slu✏ebních
a majitel za⌦ízení ⌃i p⌦ípadn dal↵ích bytov ch jednotek, pokud
charakter této plochy a její uspo⌦ádání dovoluje umíst ní staveb
pro bydlení.
V↵e ostatní.
Nejsou vzhledem k rozsahu stanoveny.

Plochy ob anského vybavení - sport (OS)
Rozd lení ploch dle ur⌃ení vyu✏ití:
hlavní vyu✏ití:
pozemky staveb a za⌦ízení ob⌃anského vybavení pro aktivní nebo
pasivní sportovní ⌃innosti a regeneraci organismu,
p⌦ípustné vyu✏ití:
pozemky ve⌦ejn ch prostranství v⌃etn ve⌦ejné zelen ,
pozemky ochranné zelen ,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
nep⌦ípustné vyu✏ití:
V↵e ostatní.
podmínky prostorového
uspo⌦ádání:
Nejsou vzhledem k rozsahu stanoveny.
Plochy v✏roby a skladování - zem d lská a lesnická v✏roba (VZ)
Rozd lení ploch dle ur⌃ení vyu✏ití:
hlavní vyu✏ití:
pozemky ur⌃ené pro zem d lskou ✏ivo⌃i↵nou a rostlinnou v robu,
zem d lské slu✏by, zahradnictví, lesní hospodá⌦ství a zpracování
d⌦evní hmoty v⌃etn komer⌃ní vybavenosti související s funk⌃ním
vyu✏itím plochy.
p⌦ípustné vyu✏ití:
pozemky ve⌦ejn ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
pozemky a za⌦ízení ob⌃anské vybavenosti (zejména obchodní,
administrativní a správní budovy a za⌦ízení),
pozemky ochranné zelen ,
podmín n p⌦ípustné
vyu✏ití:
Negativní ú⌃inky a vlivy umis ovan ch staveb a za⌦ízení nesmí
naru↵ovat provoz a u✏ívání staveb a za⌦ízení ve svém okolí
(zejména pak staveb pro bydlení) nad p⌦ípustnou míru, danou
obecn platn mi p⌦edpisy. V p⌦ípad chovu zví⌦at nutno stanovit
takovou kapacitu a zp sob ustájení, aby pachová zóna
nezasahovala okolní stavby pro bydlení.
nep⌦ípustné vyu✏ití:
V↵e ostatní.
podmínky prostorového
uspo⌦ádání:
Nejsou stanoveny.
Plochy ve↵ejn✏ch prostranství (PV)
hlavní vyu✏ití:
p⌦ípustné vyu✏ití:

nep⌦ípustné vyu✏ití:
podmínky prostorového
uspo⌦ádání:

Rozd lení ploch dle ur⌃ení vyu✏ití:
pozemky jednotliv ch druh ve⌦ejn ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury slu⌃itelné s
ú⌃elem ve⌦ejn ch prostranství (nap⌦. cyklotrasy, cyklostezky,
nau⌃né stezky, p⌦ístupové komunikace)
pozemky a za⌦ízení ob⌃anského vybavení, slu⌃itelné s ú⌃elem
ve⌦ejn ch prostranství,
revitalizace vodních tok , vodních ploch v⌃etn um l ch vodních
nádr✏í,
pozemky ve⌦ejné zelen ,
V↵e ostatní.
Nejsou vzhledem k rozsahu ploch stanoveny.

Plochy ve↵ejn✏ch prostranství - ve↵ejná zele⌦ (ZV)
Rozd lení ploch dle ur⌃ení vyu✏ití:
Hlavní vyu✏ití:
upravené plochy ve⌦ejn p⌦ístupné zelen .
p⌦ípustné vyu✏ití:
pozemky dal↵ích druh ve⌦ejn ch prostranství,
pozemky související ob⌃anské, dopravní a technické infrastruktury
slu⌃itelné s ú⌃elem ve⌦ejn ch prostranství - ve⌦ejné zelen .
nep⌦ípustné vyu✏ití:
v↵e ostatní.
podmínky prostorového
uspo⌦ádání:
Nejsou vzhledem k rozsahu ploch stanoveny.
Plochy zelen - zele⌦ p↵írodního charakteru (ZP)
Rozd lení ploch dle ur⌃ení vyu✏ití:
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hlavní vyu✏ití:
p⌦ípustné vyu✏ití:

nep⌦ípustné vyu✏ití:
podmínky prostorového
uspo⌦ádání:

pozemky zelen v sídle udr✏ované v p⌦írod blízkém stavu nap⌦íklad pr chod územního systému ekologické stability
zastav n m územím (biokoridory),
pozemky ostatní zelen v sídle mající nap⌦. ochrann a izola⌃ní
charakter,
údr✏ba a ochrana chrán n ch prvk p⌦írody,
údr✏ba a ochrana technického za⌦ízení,
pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury (v⌃etn
tras cykloturistick ch cest a nau⌃n ch stezek a staveb na vodních
tocích) slu⌃itelné s ú⌃elem ochrany p⌦írody a krajiny,
revitalizace vodních tok , vodních ploch v⌃etn um l ch vodních
nádr✏í
V↵e ostatní.
Nejsou stanoveny.

Plochy zelen - zele⌦ nezastaviteln✏ch soukrom✏ch zahrad (ZN)
Rozd lení ploch dle ur⌃ení vyu✏ití:
hlavní vyu✏ití:
pozemky zahrad a dal↵í zem d lské p dy související s
obytn m územím,
p⌦ípustné vyu✏ití:
pozemky ostatních ploch a krajinné zelen ,
pozemky staveb, za⌦ízení a jin ch opat⌦ení pro zem d lství v
rozsahu, kter odpovídá velikosti souvisejících pozemk ,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
nep⌦ípustné vyu✏ití:
V↵e ostatní.
Plochy technické infrastruktury - in⇣en✏rské sít (TI)
Rozd lení ploch dle ur⌃ení vyu✏ití:
hlavní vyu✏ití:
pozemky staveb a vedení technické infrastruktury a s nimi
provozn souvisejících za⌦ízení (vodovod , vodojem , kanalizace,
⌃istíren odpadních vod, staveb a za⌦ízení pro nakládání s odpady,
trafostanic, energetick ch vedení, komunika⌃ních vedení ve⌦ejné
komunika⌃ní sít , elektronick ch komunika⌃ních za⌦ízení ve⌦ejné
komunika⌃ní sít , plynovod a produktovod ),
p⌦ípustné vyu✏ití ploch:
pozemky ve⌦ejn ch prostranství,
pozemky související dopravní infrastruktury,
pozemky krajinné a sídelní zelen .
nep⌦ípustné vyu✏ití:
V↵e ostatní.
podmínky prostorového
uspo⌦ádání:
Nejsou vzhledem k rozsahu ploch stanoveny.
Plochy dopravní infrastruktury - silni ní doprava (DS)
Rozd lení ploch dle ur⌃ení vyu✏ití:
hlavní vyu✏ití:
pozemky silnic a vybran ch místních komunikací (v⌃etn pozemk ,
na kter ch jsou umíst ny sou⌃ásti komunikace jako nap⌦. náspy,
zá⌦ezy, op rné zdi, mosty a doprovodná a izola⌃ní zele ),
p⌦ípustné vyu✏ití:
pozemky staveb dopravních za⌦ízení a dopravního vybavení
(zejména autobusové zastávky, odstavné a parkovací plochy),
pozemky a za⌦ízení technické infrastruktury.
nep⌦ípustné vyu✏ití:
V↵e ostatní.
podmínky prostorového
uspo⌦ádání:
Nejsou vzhledem k rozsahu ploch stanoveny.
Plochy dopravní infrastruktury - místní a ú elové komunikace (DS.1)
Rozd lení ploch dle ur⌃ení vyu✏ití:
hlavní vyu✏ití:
pozemky místních komunikací a ú⌃elov ch komunikací
(v⌃etn pozemk , na kter ch jsou umíst ny sou⌃ásti komunikace
jako nap⌦. náspy, zá⌦ezy, op rné zdi, mostky a doprovodná a
izola⌃ní zele ),
p⌦ípustné vyu✏ití:
pozemky staveb dopravních za⌦ízení a dopravního vybavení
(zejména autobusové zastávky), trasy cykloturistick ch cest a
nau⌃n ch stezek, pozemky a za⌦ízení technické infrastruktury.
nep⌦ípustné vyu✏ití:
V↵e ostatní.
podmínky prostorového
uspo⌦ádání:
Nejsou stanoveny.
Plochy lesní (NL)

hlavní vy✏ití:

Rozd lení ploch dle ur⌃ení vyu✏ití:
Plochy lesní jsou vymezeny za ú⌃elem zaji↵t ní podmínek vyu✏ití
pozemk pro les.
pozemky ur⌃ené k pln ní funkcí lesa,
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p⌦ípustné vyu✏ití:
nep⌦ípustné vyu✏ití:

podmínky prostorového
uspo⌦ádání:

pozemky staveb a za⌦ízení lesního hospodá⌦ství, pozemky
staveb a za⌦ízení související dopravní a technické infrastruktury,
V↵e ostatní.
Oplocování pozemk s v jimkou lesnick ch oplocenek pro zaji↵t ní
mladého porostu na lesních pozemcích a oplocenek k zaji↵t ní
nov ch v sadeb v rámci revitaliza⌃ních akcí a oplocenek v lesních
oborách.
Nejsou stanoveny.

Plochy vodní a vodohospodá↵ské (W)

hlavní vy✏ití:
p⌦ípustné vyu✏ití:
nep⌦ípustné vyu✏ití:
podmínky prostorového
uspo⌦ádání:

Rozd lení ploch dle ur⌃ení vyu✏ití:
Plochy vodní a vodohospodá⌦ské jsou vymezeny za ú⌃elem
zaji↵t ní podmínek pro nakládání s vodami
pozemky vodních ploch,
pozemky koryt vodních tok v⌃etn doprovodn ch porost .
pozemky ur⌃ené pro p⌦eva✏ující vodohospodá⌦ské vyu✏ití.
V↵e ostatní.
Nejsou stanoveny.

Plochy zem d lské (NZ)
hlavní vyu✏ití:
p⌦ípustné vyu✏ití:

nep⌦ípustné vyu✏ití:

podmínky prostorového
uspo⌦ádání:
Plochy p↵írodní (NP)
hlavní vyu✏ití:
p⌦ípustné vyu✏ití:
nep⌦ípustné vyu✏ití:

podmínky prostorového
uspo⌦ádání:

Rozd lení ploch dle ur⌃ení vyu✏ití:
zem d lská rostlinná prvov roba,
zm na druhu pozemku v rámci ZPF, krom zm ny na zahrady
prvky krajinné a doprovodné liniové zelen ,
pozemky související dopravní infrastruktury (místní ú⌃elové
komunikace slou✏ící zejména k obhospoda⌦ování zem d lsk ch
pozemk , mohou v↵ak b t vyu✏ívané jako cykloturistické cesty),
pozemky technické infrastruktury,
stavby a jiná opat⌦ení pot⌦ebná ke zp⌦ístupn ní pozemk , k
ochran a zúrodn ní p dního fondu, k ochran ✏ivotního prost⌦edí,
zvelebení krajiny a zv ↵ení její ekologické stability,
pozemky staveb, za⌦ízení a jin ch opat⌦ení pro zem d lství,
V↵e ostatní.
Oplocování pozemk s v jimkou oplocenek na zem d lské p d
ur⌃ené a povolené k zalesn ní, oplocenek k zaji↵t ní nov ch
v sadeb v rámci revitaliza⌃ních akcí a s v jimkou ohrazení pro
pastvu hospodá⌦sk ch zví⌦at.
Nejsou stanoveny.
Rozd lení ploch dle ur⌃ení vyu✏ití:
pozemky navr✏ené k ochran (biocentra, v znamné krajinné prvky)
pozemky ⌃ástí prvk ÚSES a zvlá↵t chrán n ch ⌃ástí p⌦írody.
pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury a
ve⌦ejn ch prostranství (v⌃etn tras turistick ch stezek, cyklostezek a
nau⌃n ch stezek) slu⌃itelné s ú⌃elem ochrany p⌦írody a krajiny
V↵e ostatní.
Oplocování pozemk s v jimkou lesnick ch oplocenek pro zaji↵t ní
mladého porostu na lesních pozemcích a zem d lské p d ur⌃ené
a povolené k zalesn ní, oplocenek k zaji↵t ní nov ch v sadeb v
rámci revitaliza⌃ních akcí a s v jimkou ohrazení pro pastvu
hospodá⌦sk ch zví⌦at.
Nejsou stanoveny.

Plochy smí ené nezastav ného území (NSx)
Rozd lení ploch dle ur⌃ení vyu✏ití:
hlavní vyu✏ití:
V razn polyfunk⌃ní krajinná území, kde nelze nebo není nutné
stanovit dominantní ⌃innost.
Plochy smí↵ené nezastav ného území „NSx“ jsou blí✏e popsány
indexem p⌦ípustn ch funkcí, a to kombinací zastoupen ch funkcí z
následující mno✏iny: p - p⌦írodní, v - vodohospodá⌦ská, z zem d lská, l - lesní, o - ochranná/izola⌃ní/protierozní, r rekrea⌃ní.
p⌦ípustné vyu✏ití:
p - p↵írodní - územní ochrana zákonem chrán n ch území,
územní ochrana vymezeného územního systému ekologické
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podmín n p⌦ípustné vyu✏ití:
nep⌦ípustné vyu✏ití:

podmínky prostorového
uspo⌦ádání:

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 ,
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 ap.); izola⌃ní prostor mezi
obytn mi plochami a dopravními stavbami);
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, cyklostezky,
nau⌃né stezky, pikniková místa, vyhlídky), informa⌃ní prvky,
a p⌦íst⌦e↵ky pouze jako do⌃asné stavby.
- v stavba ú⌃elov ch komunikací,
- pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury
(v⌃etn tras cyklotras, cyklostezek, hipostezek, turistick ch p ↵ích
cest a nau⌃n ch stezek a staveb na vodních tocích),
- v stavba in✏en rsk ch sítí v⌃etn nezbytn ch technick ch za⌦ízení
na t chto sítích, jejich✏ trasování mimo plochu by neúm rn
zv ↵ilo náklady na jejich realizaci.
jen ty stavby (opat⌦ení), které mají p⌦ímou vazbu na ⌃innost
zaji↵ ovanou v dané plo↵e a za podmínek stanoven ch p⌦íslu↵n m
orgánem ochrany p⌦írody.
V↵e ostatní (nap⌦.):
hospoda⌦ení na pozemcích zp sobem vy✏adujícím intenzivní
technologie, pou✏ívání kejdy, silá✏ních ↵ áv a ostatních tekut ch
odpad , aktivity a ⌃innosti, které jsou v rozporu se základními
funkcemi uveden mi v indexu,
nenávratné po↵kozování p dního povrchu,
zm ny vodního re✏imu, pokud nejsou v zájmu ochrany p⌦írody,
ochrany ZPF a ochrany lesa,
provád ní terénních úprav zna⌃ného rozsahu (tj. v znamn
naru↵ující morfologii terénu, vodní re✏im apod.),
zne↵kod ování odpad ,
v stavba za⌦ízení pro ⌃innosti velkov robního nebo intenzivního
charakteru,
v stavba a ⌃innosti nesouvisející s funkcemi zastoupen mi v dané
zón (jmenovit v stavba staveb pro pobytovou rekreaci a
zahrádká⌦sk ch chat).
oplocování pozemk s v jimkou lesnick ch oplocenek pro zaji↵t ní
mladého porostu na lesních pozemcích a zem d lské p d ur⌃ené
a povolené k zalesn ní, oplocenek k zaji↵t ní nov ch v sadeb v
rámci revitaliza⌃ních akcí a s v jimkou ohrazení pro pastvu
hospodá⌦sk ch zví⌦at.
Nejsou stanoveny.

Pozn.: Uspo⌦ádání funk⌃ního vyu✏ití ploch je vymezeno ve v kresu ⌃. 2 (Hlavní v kres).
Dal↵í podmínky a po✏adavky na umis ování staveb pro jednotlivé zastavitelné plochy a plochy
p⌦estavby jsou uvedeny v kapitole c) Urbanistická koncepce ÚP Strann .
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g)

Vymezení ve↵ejn prosp n✏ch staveb, opat↵ení s právem vyvlastn ní
Územním plánem Strann jsou vymezeny stavby dopravní infrastruktury (komunikace) s
právem vyvlastn ní:
VSD1 - dopravní obsluha lokality Z1a, Z1b; p⌦ístup do obce
Rozsah ve⌦ejn prosp ↵n ch staveb s právem vyvlastn ní je vymezen ve v kresu ⌃. 3 (V kres
ve⌦ejn prosp ↵n ch staveb, opat⌦ení a asanací).
h)

Vymezení ve↵ejn prosp n✏ch staveb a prostranství s p↵edkupním právem
Územním plánem Strann nejsou vymezeny.

i)

Stanovení kompenza ních opat↵ení podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
ÚP Strann nejsou stanovena kompenza⌃ní opat⌦ení nebo tato nejsou po✏adována (území
není sou⌃ástí evropsky v znamné lokality nebo pta⌃í oblasti).
j)

Vymezení ploch a koridor územních rezerv
ÚP Strann nejsou vymezeny plochy územní rezervy.

k)

Vymezení ploch s podmínkou dohody o parcelaci
Tyto plochy nejsou územním plánem Strann vymezeny.

l)

Vymezení ploch s prov ↵ením zm n jejich vyu⇣ití územní studií
Tyto plochy nejsou územním plánem Strann vymezeny.

m)

Stanovení po↵adí zm n v⌘území (etapizaci)
Územním plánem Strann není stanovena etapizace. Pro nov vymezené zastavitelné plochy
jsou dány podmínky pro realizaci v stavby tak, aby nedocházelo ke vzniku proluk.
n)

Údaje o po tu list územního plánu a po tu v✏kres k n mu p↵ipojené grafické ásti
Textová ⌃ást ÚP Strann má 21 ⌃íslovan ch stran, z toho první 4 strany obsahují titulní list a
obsah opat⌦ení obecné povahy. Samotná v roková ⌃ást má 17 ⌃íslovan ch stran. Grafická ⌃ást územního
plánu má 3 v kresy (1. V kres základního ⌃len ní území, 2. Hlavní v kres, 3. V kres ve⌦ejn prosp ↵n ch
staveb, opat⌦ení a asanací).

OD⇧VODN⇥NÍ
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ÚZEMNÍHO PLÁNU STRANN⌃

Seznam pou⇣it✏ch zkratek:
BPEJ
SN
OV
CHLÚ
LBC
LBK
MMR
MZd
MO
NP
OP
ORP
OV
PHO
PRVaK
PÚR R
PUPFL
RBC
RBK
RD
SÚ
SZ (STZ)
ÚAP
ÚAP ORP
ÚP
ÚPD
ÚPO
ÚSES
VKP
VKT
VPO
VPS
ZPF
ZÚR

-

bonitovaná p dní ekologická jednotka
eská státní norma
⌃istírna odpadních vod
chrán né lo✏iskové území
lokální biocentrum
lokální biokoridor
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo zdravotnictví
místní obslu✏ná komunikace
nadzemní podla✏í
ochranné pásmo
obec s roz↵í⌦enou p sobností
ob⌃anské vybavení
pásmo hygienické ochrany
Plán rozvoje vodovod a kanalizací
Politika územního rozvoje R
pozemky ur⌃ené k pln ní funkcí lesa
regionální biocentrum
regionální biokoridor
rodinn d m
sídelní útvar
stavební zákon
územn analytické podklady
územn analytické podklady obce s roz↵í⌦enou p sobností
územní plán
územn plánovací podklady
územní plán obce
územní systém ekologické stability
v znamn krajinn prvek
vysokokapacitní teletník
ve⌦ejn prosp ↵ná opat⌦ení
ve⌦ejn prosp ↵né stavby
zem d lsk p dní fond
zásady územního rozvoje

B.1) OD⇧VODN⇥NÍ ÚP
1)

Vyhodnocení koordinace vyu⇣ívání území z hlediska ir ích vztah v území
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1.1) Vyhodnocení souladu s po⇣adavky vypl✏vajícími z PÚR R
Politika územního rozvoje eské republiky (dále jen PÚR) byla schválena usnesením vlády
eské republiky ⌃. 929 ze dne 20. ⌃ervence 2009.
Pro urbanistickou koncepci jsou pro ⌦e↵ené území v znamné z PÚR R zejména tyto
republikové priority:
bod (15)
návrhem územního plánu není umo✏n no vytvá⌦et urbánní prost⌦edí prostorov
sociální segregaci s⇣negativními vlivy na sociální soudr✏nost obyvatel;
bod (17)
se ⌦e↵eného území nedot ká;
bod (18)
se ⌦e↵ení nedot ká;
bod (22)
návrh územního plánu vytvo⌦í podmínky pro rozvoj a vyu✏ití p⌦edpoklad území pro
r zné formy cestovního ruchu, p⌦i zachování a rozvoji hodnot území;
bod (26)
⌦e↵eného území se net ká, na území obce nejsou vymezená záplavová území;
bod (32)
územním plánem je ⌦e↵ena plocha p⌦estavby.
-

Po✏adavky vypl vající z PÚR na urbanistickou koncepci:
Území obce Strann není sou⌃ástí rozvojové nebo specifické oblasti. Území obce není sou⌃ástí
rozvojové osy;
z PÚR nevypl vají po✏adavky na zm ny v uspo⌦ádání sídelní struktury, dosavadní úloha obce v
sídelní struktu⌦e se nezm ní;
dal↵í po✏adavky z PÚR na základní koncepci rozvoje území obce nevypl vají.

Pro koncepci ve⌦ejné infrastruktury jsou pro ⌦e↵ené území v znamné z PÚR R zejména tyto
republikové priority:
bod (27)
návrhem územního plánu jsou vytvo⌦eny podmínky pro umíst ní ve⌦ejné
infrastruktury (doprava, ve⌦ejná zele );
bod (28)
územní plán navrhl vhodné ⌦e↵ení z hlediska dlouhodob ch souvislostí a zohlední
po✏adavky na zvy↵ování kvality ✏ivota obyvatel a hospodá⌦ského rozvoje území
(návrh “Obecního parku”, sportovní plochy);
bod (30)
územní plán rozvíjí stávající koncepci technické infrastruktury, která p⌦im ⌦en
spl uje po✏adavky na kvalitu ✏ivota obyvatel.
v znamu.

Z PÚR nevypl vají po✏adavky na vymezení koridor technické infrastruktury republikového

Pro koncepci uspo⇧ádání krajiny jsou pro ⇧e⌃ené území v znamné z PÚR R zejména tyto
republikové priority:
bod (14)
územní plán zajistil územní ochranu p⌦írodních hodnot území, ochranu stávajících a
dopln ní chyb jících krajinn ch prvk a hodnot krajiny, která je dlouhodob
intenzivn zem d lsky vyu✏ívaná;
bod (23)
návrhem je zachována prostupnost krajiny a minimalizována fragmentace krajiny;
bod (25)
návrhem územního plánu je umo✏n no vytvá⌦et podmínky pro preventivní
ochranu území a obyvatelstva p⌦ed potenciálními riziky a p⌦írodními katastrofami v
území (eroze atd.); vytvo⌦ily se podmínky pro zv ↵ení p⌦irozené retence srá✏kov ch
vod v území.
Po✏adavky vypl vající z PÚR na koncepci uspo⌦ádání krajiny:
území obce není sou⌃ástí specifické oblasti z hlediska pot⌦eby ochrany p⌦írodních hodnot a
udr✏itelného rozvoje území,
z PÚR nevypl vají specifické po✏adavky na ⌦e↵ení uspo⌦ádání krajiny.
Záv⇤re⇥né vyhodnocení:
Územn⇤ plánovací dokumentace respektuje úkoly pro územní plánování vypl vají pro tuto
oblast (rozvoj bydlení up⇧ednostnit uvnit⇧ zastav⇤ného území a p⇧edcházení prostorov⇤ sociální
segregaci, fragmentaci a zábor⌥m ploch ve⇧ejn⇤ p⇧ístupné zelen⇤). Cílem urbanistické koncepce je
zachování urbanistické struktury stávající zástavby a její logick rozvoj. Územním plánem jsou navr eny v
zastav⇤ném území plochy p⇧estavby s cílem umo nit v t⇤chto plochách adekvátní vyu ití. Zastavitelné
plochy jsou p⇧ednostn⇤ vymezeny s ohledem potenciál rozvojov ch mo ností, pouze v sousedství
zastav⇤ného území v lokalitách, které logicky navazují na p⇧edchozí územní rozvoj a jsou limitn⇤
minimáln⇤ omezené.
Územním plánem je navr ena základní koncepce uspo⇧ádání krajiny s ohledem na zachování
a podporu p⇧írodních a krajiná⇧sk ch hodnot. Územní plánem jsou navr ena opat⇧ení protierozní ochrany
a protipovod⌅ová opat⇧ení, je vymezen územní systém ekologické stability, jako základ ekologické
stability území.
1.2) Vyhodnocení souladu s po⇣adavky vypl✏vajícími z ÚPD vydané krajem
Zásady územního rozvoje St⌦edo⌃eského kraje (dále jen “ZÚR”) vydalo Zastupitelstvo
St⌦edo⌃eského kraje usnesením ⌃íslo 4-20/2011/ZK dne 19. 12. 2011.
Po✏adavky vypl vající ze ZÚR na urbanistickou koncepci:
Strann jsou stabilní sou⌃ástí sídelní struktury.
Nejbli✏↵í centra osídlení:
Bene↵ov - ORP pod kterou obec Strann spadá, je v kategorii “st⌦ední centra
v znamná”,
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Neveklov je v kategorii “lokální centrum”.
Zásady pro usm r ování územního rozvoje:
V ZÚR není formulován po✏adavek na zm nu charakteru obce Strann , ale naopak je
po✏adováno, aby si obec zachovala historickou urbanistickou strukturu a návrhem
územního plánu byly respektovány hodnoty území.
Územním plánem se stanovuje povinnost napln ní priorit vypl vajících z⇣po✏adavk
pro zaji↵t ní udr✏itelného rozvoje území, s⇣ohledem na ⌃lánek 06 nebo ochranu
prvk ÚSES vypl vajících ze ZÚR (RBC Hájek a RBK Hájek- Hory) .
Pro ⌦e↵ené území z této dokumentace vypl vá i po✏adavek ochrany nerostného
bohatství - p⌦i okraji ⌦e↵eného území na hranici s k.ú. B lice (obec Neveklov) se
nachází CHLÚ B lice 02610000 - stavební kámen; t ✏ební ⌃innost (vymezen
dob vací prostor) se v↵ak ⌦e↵eného území net ká.

ZÚR St⇧edo⇥eského kraje - koordina⇥ní v kres (v ⇧ez se zájmov m územím obce Strann )

Po✏adavky vypl vající ze ZÚR koncepce uspo⌦ádání krajiny:
ZÚR vymezuje cílové typy krajiny, území obce Strann je za⌦azeno do cílové charakteristiky typu
krajina relativn vyvá✏ená N16. Pro tento typ krajiny je charakteristická relativn pestrá skladba
zastoupen ch druh pozemk , nep⌦eva✏ují zde ani ekologicky labilní ani ekologicky stabilní plochy. Pro
plánování zm n v území ZÚR stanovují tyto zásady: dosa✏ení relativn vyvá✏eného pom ru ekologicky
labilních a stabilních ploch; zm ny vyu✏ití území nesmí naru↵it relativn vyvá✏enou krajinu nebo zabránit
dosa✏ení vyvá✏eného stavu.
Pro ⌦e↵ené území z této nad⌦azené dokumentace vypl vá zejména po✏adavek ochrany RBC
1381 „Hájek“, RBK 1218 „Hájek – Hory“.
V ⌦e↵eném území se nevyskytují chrán ná území p⌦írody.
Územní plán prov ⌦il mo✏né zm ny, v⌃etn prov ⌦ení, ve kter ch plochách je vhodné vylou⌃it
umís ování staveb, za⌦ízení a jin ch opat⌦ení pro ú⌃ely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona.
V⇣návrhu územního plánu je up⌦esn no vymezení zásad pé⌃e o krajinu, které je jako úkol pro
územní plánování stanoveno v⇣bod (207) a) kapitoly 6. ZÚR St⌦edo⌃eského kraje.
Vyhodnocení: Po adavky na urbanistickou koncepci a koncepci uspo⇧ádání krajiny jsou v
souladu s ÚP Strann .
1.3) Vyhodnocení souladu s po⇣adavky vypl✏vajícími z ÚAP ORP Bene ov
Územn analytické podklady obce s roz↵í⌦enou p sobností Bene↵ov (ÚAP) byly zpracovány
Ú⌦adem územního plánování M stského ú⌦adu Bene↵ov.
Z územn analytick ch podklad , v aktualizovaném zn ní, vypl vají zejména zám ry ochrany
zájm dopravy, technické vybavenosti, kulturních a p⌦írodních hodnot. V ⌦e↵eném území jsou evidovány
limity vyu✏ití území a sledované hodnoty území blí✏e specifikované dále v textu a v p⌦ehledu popsány v
kapitole 3.5.
V sledky SWOT anal zy:
Strann nále✏í do kategorie sídel do 199 obyvatel. Jedná se o malou obec, která je obsluhovaná
jin mi sídly v regionu, bez základních slu✏eb. Nedisponuje ⌃istírnou odpadních vod.
✏ivotní prost⌦edí:
+ v⇣severní ⌃ásti v skyt regionální biocentra Hájek,
+ v⇣sousedních obcích existence regionu lidové architektury Sedl⌃ansko,
soudr✏nost obyvatel:
+ malé sídlo s⇣p⌦evá✏n starousedlíky,
hospodá⌦sk rozvoj:
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- nep⌦ítomnost pracovních míst.
-

-

Po✏adavky z ÚAP na urbanistickou koncepci:
Ne✏ádoucí rozvoj sídla za silnicí ve Stranném.
Po✏adavky na rozvoj a ochranu krajiná⌦sk ch a p⌦írodních hodnot:
Prov ⌦it a p⌦ípadn zaregistrovat v znamné krajinné prvky (remízek nad Mlad⌃inou, mok⌦ad u
Mlad⌃iny, rybní⌃ek Strann , Lu⌃i↵t – porost, Lu⌃i↵t Ol↵ina, Pod Dubím, Pod Vr↵ky a remízky
B⌦evnice).
Limity a omezení:
územní systém ekologické stability (regionální, lokální),
hranice 50 m od kraje lesa.

Pro koncepci ve⌦ejné infrastruktury jsou pro ⌦e↵ené území v znamné tyto limity a omezení
vypl vající z ÚAP:
ochrana dopravní infrastruktury - silni⌃ní:
ochranné pásmo silnice II. a III. t⌦ídy,
ochranná pásma sítí ve⌦ejné technické infrastruktury:
ochranné pásmo el. vedení 22 kV + trafostanice,
ochranné pásmo radioreléov ch tras,
ochranné pásmo vodovodu pro ve⌦ejnou pot⌦ebu,
investice do p dy.
Vyhodnocení: Po adavky jsou v souladu s ÚP Strann . Limity a omezení jsou územním plánem
respektovány.
1.4) Po⇣adavky na ↵e ení ÚPD sousedních obcí vypl✏vající z návrhu ÚP
Návrh územního plánu nevytvá⌦í plochy nadmístního zájmu, nedochází k v znamnému zatí✏ení
stávajícího ob⌃anského vybavení v okolních sídlech nebo k nevhodn m zásah m do dopravní a technické
infrastruktury.
Z hlediska po⌦izování ÚPD sousedních obcí je t⌦eba sledovat koordinaci po✏adavk vypl vající z
platné nad⌦azené ÚPD (nad⌦azené systémy ÚSES) a zajistit provázanost systém lokálního ÚSES.
2)

Vyhodnocení spln ní zadávací dokumentace
ÚP prov ⌦il a navrhl rozvoj v lokalitách specifikovan ch zadáním:

1- Po✏adavky na urbanistickou koncepci.
Projektantem byla prov ⌦ena a dopln na urbanistická koncepce, zejména plo↵né a prostorové
uspo⌦ádání zastav ného území, s ohledem na potenciál rozvoje byly prov ⌦eny mo✏né zm ny , v⌃etn
vymezení nov ch zastaviteln ch a p⌦estavbov ch ploch.
-

-

Po✏adavky a hlavní zám ry obce:
Lokalita Z1 - na základ platné legislativy byl v rámci lokality vymezena plocha ve⌦ejného
prostranství nesouvisející s dopravní obsluhou, a také dal↵í podmínky byly spln ny. Lokalita byla
roz⌃len na na dva celky s podmínkami tak, aby zástavba nevytvá⌦ela ne✏ádoucí proluky.
Lokalita Z2 byla po prov ⌦ení zmen↵ena a to pouze na (pro dopravní a technické napojení
snadno dostupnou) ⌃ást navazující na zástavbu (za Obecním ú⌦adem). Od stávající vodní
nádr✏e je lokalita odd lena zelení stávající i navrhovanou (v rámci P1).
Lokality Z3 a Z4 zapracovány - s pat⌦i⌃n mi podmínkami specifikovan mi v zadání.
Lokalita P1 - je vzhledem k limit m ⌃len na na ⌃ást pro v stavbu (navazující na stavby bydlení),
pro sport (navazující na Obecní ú⌦ad), zbytek - navazující na vodní nádr✏ a ochrannou zele k
areálu ✏ivo⌃i↵né v roby - je návrhem územního plánu ur⌃en pro navrhované vyu✏ití ve⌦ejné
zelen “Obecního parku”.
Funk⌃nost stávající vodní nádr✏e není navrhovan m funk⌃ním vyu✏itím ohro✏ena.
Lokalita P2 (ozna⌃ena dle zadání) nebyla ⌦e↵ena jako p⌦estavbová. Územní plán p⌦ebírá ji✏
sou⌃asn stav, kdy jsou v území nov zkolaudovány stavby pro bydlení. Funk⌃ní transformace z
“cihelny” na “smí↵ené-venkovské” vyu✏ití ji✏ fakticky prob hla.
Návrh ÚP nov ozna⌃uje plochu P2 pro propojovací komunikaci navazující na Z1(a,b).
Územním plánem byly prov ⌦eny konkrétní zám ry vlastník pozemk pro v stavbu
rodinného bydlení na zahradách p⌦iléhajících ke stavebním zastav n m plochám a nádvo⌦ím v
zastav ném území v lokalit U Kubíka s tím, ✏e tyto zám ry nezakládají nutnost vymezování
nov ch zastaviteln ch ploch a jsou realizovatelné v rámci stávajících ploch smí↵en chvenkovsk ch, av↵ak s ohledem na blízkost pozemk ur⌃en ch k pln ní funkcí lesa. Toto bude
prov ⌦eno v navazujících správních ⌦ízeních.

Po✏adavky na koncepci uspo⌦ádání krajiny
Po✏adavky byly spln ny. ÚSES je zapracován dle po✏adavk , stejn tak území p⌦írody ur⌃ená o
ochran (VKP).
Návrhem regulativ byla regulována stavební ⌃innost v krajin podle § 18 odst. 5 stavebního
zákona. Návrh se mj. soust⌦edil na návrh zp⌦ísn n ch opat⌦ení proti vodní erozi a protipovod ov ch
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opat⌦ení a to i z d vod , ✏e obec Strann , vzhledem ke své poloze, je tímto ohro✏ena, jak mj. dokládají
aktuální ↵kody po p⌦ívalov ch de↵tích z jara roku 2014.
Po✏adavky na ve⌦ejn prosp ↵né stavby, ve⌦ejn prosp ↵ná opat⌦ení a asanace
Jako ve⌦ejn prosp ↵né stavby mohou b t vymezeny stavby pro ve⌦ejnou infrastrukturu
ur⌃enou k⇣rozvoji nebo ochran území obce, kraje nebo státu. Jako ve⌦ejn prosp ↵né stavby byly
vymezeny plochy pro dopravní obsluhu nejv t↵í lokality Z1 a její propojení sm rem do Stranného.
3)

Komplexní zd vodn ní p↵ijatého ↵e ení

3.1) Základní údaje o ↵e eném území
⇥e↵ené území se nachází v západní ⌃ásti okresu Bene↵ov. Nejbli✏↵ím m stem s vy↵↵í ob⌃anskou
vybaveností (zdravotnické st⌦edisko, provozovny slu✏eb) je Neveklov vzdálen cca 3 km, Bene↵ov je
vzdálen cca 16 km. Páte⌦ dopravní obsluhy tvo⌦í silnice II. t⌦ídy ⌃. 114, procházející v severov chodním
sm ru p⌦es oba sídelní útvary a zaji↵ uje p⌦epravní vazby sm rem Bene↵ov - Dob⌦í↵.
Obec tvo⌦í dv místní ⌃ásti: Strann a B⌦evnice (p⌦i silnici ze Stranného na Neveklov). Základ
urbanistické struktury tvo⌦í zástavba b val ch zem d lsk ch usedlostí okolo návsi. P⌦eva✏ující typ bydlení
v⇣p vodních zem d lsk usedlostech s⇣hospodá⌦sk m zázemím. V zájmovém území se nachází n kolik
samot (Pod Dubím, Dubí, U Drázd a Provodná). Zna⌃n podíl bytového fondu je v sou⌃asnosti vyu✏íván k
rekreaci (chalupa⌦ení). Potenciál ekonomick ch aktivit je minimální. M ⌦ítku p vodní zástavby se vymyká
novodob areál ✏ivo⌃i↵né v roby ve Stranném.
Vlivem p⌦írodních podmínek má ⌦e↵ené území v znam vodohospodá⌦sk (prameni↵t drobn ch
vodních tok ). Ekologick systém je vázán p⌦edev↵ím na tyto drobné vodní toky s dv ma rybníky a na
lesy.
⇤ir↵í okolí nále✏í k vyhledávan m rekrea⌃ním oblastem (⇧ivoho↵ , Slapy). Obcí vedou dv
turistické trasy ve sm ru Bene↵ov - Slapy.
Potenciál rozvoje je v hledov mo✏no spat⌦ovat v existenci zva✏ované dálnice D3 Praha - eské
Bud jovice, která by m la procházet ve vzdálenosti cca 8 km v chodn od Stranného (⌃áste⌃n územím
Neveklova).

Sousední územní obvody:
Zájmové území sousedí s n kolika katastrálními územími dvou obcí Neveklov a K⌦e⌃ovice (ob
jsou rovn ✏ sou⌃ástí okresu Bene↵ov).
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P⌦íslu↵nost k vybran m ú⌦ad m státní správy:
Pov ⌦en obecní ú⌦ad:
Obec s roz↵í⌦enou p sobností:
Stavební ú⌦ad:
Finan⌃ní ú⌦ad:
⇧ivnostensk ú⌦ad:
Matrika

Bene↵ov
Bene↵ov
Neveklov
Bene↵ov
Bene↵ov
Neveklov

Ú⌃ast ve sdru✏ení obcí:
Obec Strann není sou⌃ástí sdru✏ení obcí.
Schválená územn plánovací dokumentace obce:
Územní plán obce Strann byl schválen usnesením Zastupitelstva obce ⌃. 6/98 ze dne dne 5.6.
1998 (zpracovatel: Ing. arch. Marie Horváthová). Doposud byly schváleny/vydány 4 zm ny této
dokumentace.
Závazn mapov podklad
Závazn m mapov m podkladem pro územn plánovací ⌃innost je mapa KN - druh KMD
(1:1000), platná od 1. 12. 2009.
Zdroj:

Katastrální ú⌦ad St⌦edo⌃eského kraje, pracovi↵t Bene↵ov - údaje k 1.1.2014

3.2) Obyvatelstvo, stavební a bytov✏ fond
Zásadním mezníkem souvisejícím s poklesem po⌃tu trvale bydlícího obyvatelstva byla druhá
sv tová válka a její dopady - viz. kapitola historie obce. Rovn ✏ i zm ny ve zp sobu hospoda⌦ení po druhé
sv tové válce m ly za následek omezení pracovních mo✏ností v míst a podstatn úbytek trvale bydlícího
obyvatelstva. V roce 1991 bylo dosa✏eno historického minima jejich po⌃tu. Od tohoto období do↵lo
pouze ve v sledku k nepatrnému nár stu trvale ✏ijícího obyvatelstva. V sou⌃asnosti (1/2014) ✏ije v obci
trvale 105 obyvatel.
rok
Strann
B⌦evnice
celkem

1869
232
72
304

1880
241
53
294

1890
249
38
287

1900
254
48
302

1910
227
48
275

1921
209
44
253

1930
197
38
235

1950
141
20
161

1961
134
17
151

1970
126
19
145

1980
86
22
108

1991 2001
86
100
14
16
100
116

Obyvatelstvo podle pohlaví a v ku k 1. 3. 2011
(v sledky SÚ podle trvalého bydli↵t )

Stavební a bytov fond
Velkou setrva⌃nost je mo✏no vysledovat v po⌃tu dom v obou sídelních útvarech. Zárove
dochází k funk⌃ní zm n ⌃ásti objekt pro ú⌃ely chalupa⌦ení, domy nejsou trvale obydleny. Obydleno je
63% domovního fondu. Bytov fond je star , 56% byt bylo postaveno p⌦ed rokem 1919. Ojedin lá
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novodobá v stavba probíhala ve Stranném, kde svoji roli sehrál i rozvoj zem d lského areálu. V souvislosti
s ním byl pro zam stnance postaven jeden bytov d m s p ti byty. Bydlení v rodinn ch domech
p⌦eva✏uje, povále⌃ná v stavba novostaveb rodinného je v↵ak minimálního rozsahu.
rok
Strann
B⌦evnice
celkem

1869
30
7
37

1880
34
7
41

1890
35
7
42

1900
35
7
42

1910
36
7
43

1921
35
7
42

1930
38
8
46

1950
40
8
48

1961
39
39

1970
30
6
36

1980
27
7
34

1991 2001
34
35
7
8
41
43

Domovní a bytov fond k roku 2011
(v sledky SÚ podle trvalého bydli↵t )

Zdroj:

V sledky s⌃ítání lidu, dom a byt 2011 ( SÚ); Obec Strann (2014).

3.3) Ekonomická základna
Nejv t↵í ⌃ást pracujících je zam stnána v zem d lství, lesnictví a rybá⌦ství (8 osob). Dále je
nap⌦. zastoupena zam stnanost ve stavebnictví (6 osob), v pr myslu (6 osoby), velkoobchodu,
maloobchodu a opravách motorov ch vozidel (3 osoby), ve⌦ejné správ , sociálním zabezpe⌃ení (3 osoby);
ubytování, stravování a pohostinství (1 osoba) a v doprav (1 osoba). Podle právní formy p⌦eva✏ují osoby
samostatn v d le⌃n ⌃inné - ✏ivnostníci 23 osoby. V obci p sobí dva zem d l↵tí podnikatelé a jedna
akciová spole⌃nost.
Tak jako ve v t↵in men↵ích sídelních útvar hraje podstatnou roli vyjí✏⌥ka za prací (zejména
Bene↵ov, Neveklov).
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Charakteristika za⌦ízení v roby a v robních slu✏eb
V ⌦e↵eném území se na jihov chodním okraji Stranného nachází rozlehl novodob areál
zem d lské ✏ivo⌃i↵né v roby. Sídlí zde⇣akciová spole⌃nost Neveklov a. s., která je jedním z nejv t↵ích
zem d lsk ch podnik v ↵irokém okolí. Firma Neveklov a.s. provozuje jak rostlinou, tak ✏ivo⌃i↵nou v robu.
Rostlinná v roba firmy probíhá na pozemcích pronajat ch na základ nájemních smluv od akcioná⌦ i
dal↵ích vlastník p dy v oblastní p sobnosti firmy.⇣V ✏ivo⌃i↵né v rob se v nuje p⌦edev↵ím v rob mléka,
v krmu skotu, chovu prasat.⇣Konkrétn v tomto areálu je umíst na administrativní budova, sklady a
objekty pro ✏ivo⌃i↵nou v robu - velkokapacitní chovy. PHO bylo dle územního plánu stanoveno pro kravín
- 153 ks dojnic + 21 ks jalovic a teletník 362 ks. Technologie - denní odvoz na polní hnoji↵t .
V sou⌃asnosti (2014) se v areálu nachází:
Stáj pro dojnice – sou⌃asn stav 245 ks, projektováno na 280 ks dojnic, bezstelivov
provoz, volné ustájení;
Porodna - sou⌃asn stav 24 ks vysokob⌦ezích jalovic, projektováno na 24 ks –
stelivov provoz, volné ustájení;
Boudy pro telata – stelivov provoz, 65 telat;
VKT – 3 haly (zám r ⌃áste⌃ná rekonstrukce hal)
VKT I (MV) projektováno na 350 ks, sou⌃asné vyu✏ití 79 ks telat do 1 roku. Ustájení
telat je volné stelivové
VKT II (RV) projektováno na 480 ks, sou⌃asné vyu✏ití 118 ks skot v krm + 72 ks
jalovic. Ustájení jalovic je volné stelivové
T⌦etí hala není v⇣sou⌃asné dob vyu✏ívána pro zví⌦ata.
Na stáj s jalovicemi navazuje ohrazen v b h pro zví⌦ata.
⇣
B⌦evnice
V B⌦evnici byly ⌃áste⌃n obnoveny soukromé zem d lské farmy, na ji✏ním okraji B⌦evnice v
návaznosti na usedlost ⌃p. 10 byla zbudována provozovna zab vající se servisem a uskladn ním
motocykl , prodejem a servisem tlumi⌃ , kovo↵rotem.
3.4) Dopl⌦ující informace a zd vodn ní (ve len ní návrhu ÚP)
Vymezení zastav ného území
Rozsah zastav ného území pro k.ú. Strann vychází ze schválené územn plánovací
dokumentace a je upraven dle stavebního zákona na aktuálním mapovém podkladu. V ⌦e↵eném území se
k 10.1.2014 nachází 10 samostatn ch zastav n ch území:
- Strann ,
- B⌦evnice (2x),
- samota Provodná (2x),
- samota U Drázd ,
- samota U Kubíka (2x),
- samoty Pod Dubím (2x).
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Pozn.:

Do zastav ného území 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.
Ochrana a rozvoj hodnot území

Stru⌃ná historie (Strann )
⇣
První písemná zmínka o obci Strann pochází z roku 1184, o osad B⌦evnice z roku 1563.
⇣
Osadu Strann roku 1184 postoupil Ji⌦í z Milevska biskupu Jind⌦ichovi, kter ji poté prodal
klá↵teru milevskému. ást sv ch d jin byla vlady⌃ím statkem a ke konci 15. století byla koupena k
Tloskovu, k n mu✏ pat⌦ila a✏ do roku 1850. V období první republiky byla obec Strann samostatnou obcí
s deseti osadami a více ne✏ tisícovkou obyvatel (p⌦ísl. Borovka, B⌦evnice, H rka, Kapinos, Mlékovice,
Radslavice, Spolí, Tloskov, Zádolí, Zárybnice).
V b⌦eznu 1942 za⌃alo vysídlování oblastí ve st⌦edních echách na Bene↵ovsku a Neveklovsku.
D vodem byl vznik vojenského cvi⌃i↵t pro jednotky Waffen-SS (konkrétn v Neveklov , Stranném a Spolí
operoval v cvikov pluk pancé⌦ov ch granátník - 1. a 3.prapor). Desetitisíce ⌃esk ch ob⌃an bylo nuceno
opustit své domy a statky. První z nich je↵t zachránili alespo movit majetek, ti poslední u✏ nic. Sou⌃ástí
této celkem neznámé historie byl i vznik pobo⌃ek n meck ch koncentra⌃ních tábor a n meck ch v znic,
jejich✏ po⌃et byl nejv t↵í na území protektorátu. Neblahou úlohu splnilo toto území b hem kv tnového
povstání. N mecké jednotky jsou zde toti✏ podepsány pod ⌦adou masakr na civilním obyvatelstvu. A
nevesel je i p⌦íb h mnoh ch povále⌃n ch navrátilc . N kte⌦í na↵li svoje domovy natolik zdevastované, ✏e
u✏ se vrátit necht li. A ty, kte⌦í se pro návrat rozhodli, postihla totalita znovu, tentokrát v podob nucené
kolektivizace.
Po roce 1945 se lidé za⌃ali ✏iveln vracet zp t a bylo nutné zajistit n jak m zp sobem obnovu
do jisté míry zni⌃en ch usedlostí a polností. Prvním krokem bylo z⌦ízení strojní traktorové stanice
v⇣sousedním Tloskov , která získala asi 30 traktor a k⇣orb najímala zajatce interna⌃ního tábora
v⇣Le↵anech. První ⌦editel této traktorové stanice Gustav Drahorád ve sv ch pam tech vzpomíná na to, jak
se oralo s⇣pancí⌦ov m krytem z⇣tanku mezi traktorem a pluhem kv li nevybuchlé munici.Nevybuchlá
munice byla vá✏n m problémem je↵t v⇣70. letech, kdy v⇣okolí Neveklova nebo v⇣místech ostr ch st⌦eleb
⌃asto docházelo k⇣úraz m. Tam byly také usedlosti nejvíc posti✏eny.
A co se t ⌃e navrácení majetku, byl po slo✏it ch jednáních ustanoven Fond národní obnovy,
kter se zab val tímto p⌦ípadem. K⇣faktickému knihovnímu vyrovnání pak do↵lo a✏ v⇣polovin 50. let, kdy
u✏ se na tomto území ⌃asto psala zase jiná kapitola d jin.
Po n kolika rozd lení v p⌦edchozích letech byla obec Strann v roce 1976 slou⌃ena s obcí
Neveklov. Od roku 1992 je op t samostatnou obcí.
Územním plánem je respektováno základní prostorové ⌃len ní zastav ného území:
-

-

Strann :
Jádro urbanistické struktury tvo⌦í zástavba zem d lsk ch usedlostí okolo nepravidelné návsi se
zastav n m st⌦edem.
V znamn m kompozi⌃ním prvkem je vzrostlá zele (zahrady, sady), která spoluvytvá⌦í siluetu
sídla spole⌃n se dv ma vodními nádr✏emi na jihozápadním okraji.
B⇧evnice:
zem d lská osada s doposud zachoval mi usedlostmi, zahradami s drobn mi vodními
nádr✏emi.
Zásady pro územn rozvojovou a stavební ⌃innost:
Stávající urbanistická struktura jednotliv ch sídel musí b t zachována a s p⌦ihlédnutím k jejich
velikosti a potenciálu rozvoje logicky rozvinuta. ⇧ádoucí je zejména:
zachování tradi⌃ních hmot a forem zástavby v⇣historickém jádru obou sídelních
útvar ,
novou zástavbu v sídlech prioritn sm ⌦ovat k⇣zahu↵t ní a dopln ní (arondaci)
zastav n ch území,
pro v robní aktivity prioritn vyu✏ít existující hospodá⌦ské objekty (stodoly),
vylou⌃ení stavebních zásah do jednotliv ch vrchol zvln né krajinné oblasti.

-

Ochrana dal↵ích architektonick ch a dal↵ích kulturn -historick ch hodnot
památník padl ch v 1. sv tové válce na Provodné, Provodná je zárove v znamn m
vyhlídkov m místem,
Bo✏í muka p⌦i silnici na Nov Knín,
k⌦í✏ek v krajin severozápadn od obce pod lesním remízem.
Archeologické nálezy
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Vzhledem k tomu, ✏e v ⌦e↵eném území jsou evidována území s archeologick mi nálezy, je t⌦eba
dodr✏et ustanovení § 21, 22 a 23 zákona ⌃. 20/1987 Sb., o státní památkové pé⌃i, v platném zn ní, t kající
se archeologick ch v zkum a nález , a to p⌦edev↵ím oznamovací povinnost stavebníka a umo✏nit jemu
nebo oprávn né organizaci (tzn. fyzické nebo právnické osob , která je dr✏itelem povolení Ministerstva
kultury R k provád ní archeologick ch v zkum a zárove uzav⌦ela dohodu s Akademií v d R o rozsahu
a podmínkách archeologick ch v zkum ) provést na dot⌃eném území záchrann archeologick v zkum.
V p⌦ípad archeologického nálezu je nezbytné dodr✏et ustanovení § 23 zákona ⌃. 20/1987 Sb.,
o státní památkové pé⌃i, v platném zn ní, a to zejména oznamovací povinnost a povinnost zaji↵t ní
archeologického nálezu a nalezi↵t proti pozm n ní situace, po↵kození nebo odcizení.
⌅
Po⌦.⌃.
Název
Kategorie ⇣
⇣
12-44-18/1
B⌦evnice - novov ké jádro vsi
II
12-44-18/2
Strann - st⌦edov ké a novov ké jádro vsi II
12-44-18/5
Strann - lom
IV
Zdroj:

Státní archeologick seznam, Archeologick ústav AV R.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Shrnutí:
ÚP Strann vytvá⌦í podmínky pro ochranu v↵ech urbanisticko-architektonick ch hodnot v⇣území.
Územní plán respektuje základní prostorové ⌃len ní zastav ného území. Územní plán respektuje kulturn historick potenciál krajiny.
P↵írodní podmínky a krajinn✏ ráz
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
Dle Quitta ⌦e↵ené území spadá do mírn teplé klimatické oblasti v⇣klimatické jednotce MT10 a
MT11. Klimatická oblast MT10 se vyzna⌃uje dlouh m tepl m a mírn such m létem, krátk m p⌦echodn m
obdobím s mírn tepl m jarem a mírn tepl m podzimem a krátkou mírn teplou a velmi suchou zimou
s⇣krátk m trváním sn hové pokr vky. Pro klimatickou oblast MT 11 je charakteristické dlouhé, teplé a
suché léto, má krátké p⌦echodné období smírn tepl m jarem a podzimem a krátkou, mírn teplou a
velmi suchou zimou, tedy i krátké trvání sn hové pokr vky. Pr m rná ro⌃ní teplota se pohybuje v⇣rozmezí
7-8 oC. Ro⌃ní úhrn srá✏ek ⌃iní v⇣pr m ru 550 – 650 mm.

I

Klimatologické charakteristiky ze stanice Neveklov
Pr m rné teploty ve °C
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

IX

X

XI

XII

rok

-2,5

-1,1

12,6

7,4

2,8

-1,0

7,5

2,7

7,1

12,7

15,9

17,3

16,2

Na kvalitu ovzdu↵í mají vliv p⌦evládající sm ry v tru.
Pro lokalitu Strann platí následující údaje o ⌃etnosti v⇣jednom z⇣osmi hlavních sm r :
S
SV
V
JV
J
JZ
Z
SZ
Bezv t⌦í

Sm r
v tru
etnost %5,99

8,02

7,98

6,01

5,00

22,00

18,02

9,00

17,98

S⇣nejvy↵↵í ⌃etností je v⇣lokalit zastoupeno proud ní v tr JZ⇣a Z. V try v chodního kvadrantu
jsou ovliv ované Provodnou horou, jejich ⌃etnost je men↵í. Teplotní inverze se v⇣zastav ném území
nevyskytují.
Pr m rné srá✏ky v mm za období 1901 - 1950 ze stanice Neveklov (412 m n. m.):
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

XII

rok

32

34

604

33

32

45

60

80

81

76

48

47

36

Kvalita ovzdu↵í v⇣okolí zám ru je ovliv ována p⌦edev↵ím vzdálen j↵ími zdroji (oblast P⌦íbrami), doprava se
na zne⌃i↵t ní ovzdu↵í podílí minimáln . Ke zne⌃i↵t ní ovzdu↵í p⌦ispívá pouze areál ✏ivo⌃i↵né v roby a to
produkcí amoniaku a ostatních pachov ch látek - velk problém nárazov dle pov trnostních podmínek.
Pozitivní vliv na kvalitu ovzdu↵í má zna⌃n podíl les v⇣okolní krajin .
Geologické podmínky
Geologické podlo✏í tvo⌦í horniny skalního podkladu, které v⇣ji✏ní ⌃ásti obce pat⌦í do oblasti
St⌦edo⌃eského plutonu, ve kterém se vyskytují ✏ulové granodiority. Z⇣t chto hornin se skládá masiv kopce
Dubí. Tyto horniny zv trávají do pís⌃it ch a✏ hlinit ch zemin. P⌦evá✏ná ⌃ást správního území (st⌦ední a
severní ⌃ást) pat⌦í do oblasti St⌦edo⌃eské ostrovní zóny, ve které se vyskytují metabazity a metamorfované
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spility. Tyto horniny zv trávají do hlinit ch a✏ jílovit ch zemin s⇣úlomky kamene. Bezprost⌦edním okolí
potok jsou pak fluviální a deluviofluviální pís⌃itohlinité sedimenty.
Hlinité zeminy se t ✏í jako cihlá⌦ské suroviny jihov chodn od Stranného. Kámen se t ✏í
v⇣kamenolomu B lice p⌦i severozápadním okraji katastrálního území Stranného.
Geomorfologické podmínky
Území nále✏í dle geomorfologického ⌃len ní do oblasti St⌦edo⌃eská pahorkatina, celku
Bene↵ovská pahorkatina, podcelku Dob⌦í↵ská pahorkatina, okrscích Jílovská vrchovina a Neveklovská
pahorkatina.
Jílovská vrchovina – plochá vrchovina v⇣povodí Vltavy a Sázavy, na proterozoick ch
metabazitech, granodioritech, porfyrech, keratofyrech jílovského pásma, kontaktn metamorfovan ch
b⌦idlicích, drobách, granitoidech st⌦edo⌃eského plutonu sázavského typu; siln roz⌃len n reliéf v⇣okolí
Vltavy a Sázavy a jejich p⌦ítok ; v⇣⌦e↵eném území okrajová ⌃ást okrsku se selektivn ni✏↵ím povrchem na
granitoidech.
Neveklovská pahorkatina – plochá pahorkatina v⇣povodí Vltavy a Sázavy, na granitoidech
st⌦edo⌃eského plutonu sázavského typu; roz⌃len n erozn denuda⌃ní reliéf se strukturními h⌦bety a suky.
Nepatrn a✏ st⌦edn zalesn ná.
Území má kopcovit charakter v⇣pramenné oblasti potok Mlad⌃inského a Toskovského a jejich
p⌦ítok . Nejvy↵↵ím vrcholem v⇣území je Provodná hora s⇣nadmo⌦skou v ↵kou 499 m., o n co ni✏↵í jsou
vrchy Hájek (498 m), Dubí (496 m), H rka (479 m). Nejní✏e polo✏ené je údolí potoka Mlad⌃inského
potoka na západním okraji správního území, dosahuje v ↵ky 372 m n.m. Relativní p⌦ev ↵ení terénu je cca
120 m. Vlastní obec Strann le✏í v⇣pramenné oblasti Mlad⌃inského potoka v⇣nadmo⌦ské v ↵ce 435 – 458
m n.m.
Pedologické pom ry
Pom rn jednotvárn je p dní pokryv. Plo↵n p⌦eva✏ují typické (nasycené) nebo mírn kyselé
kambizem . Na podkladu t ✏k ch hlin se vyvinuly r zn velké areály typick ch pseudoglej , na
pracovicích i luvizem a na lokálních spra↵ov ch pokryvech v⇣men↵í mí⌦e typické hn dozem . Na
periodicky ⌃i tvavale zamok⌦en ch místech kolem potok a rybník vznikly na nevápnit ch
deluviofluviálních sedimentech typické (organozem , zbahn lé) gleje st⌦ídav s⇣typick mi pseudogleji.
Podrobn j↵í v ⌃et p dních typ je obsa✏en v kapitole 5.
Hydrogeologické podmínky
⇥e↵ené území spadá do hydrogeologického rajonu 6320 Krystalinikum v⇣povodí St⌦ední Vltavy.
ást tvo⌦ená útvary podzemních vod 63203 Krystalinikum v povodí St⌦ední Vltavy – mezipovodí Vltavy od
soutoku s Vápenick m potokem po Slapy a 63204 Krystalinikum v povodí St⌦ední Vltavy – severní ⌃ást
ID útvaru:
Plocha útvaru (km2):
Název útvaru podzemních vod:
Geologická jednotka:
Litologie:
Hladina:
Typ propustnosti:
Transmisivita m2/s:
Geografická vrstva:

6320
2 657,7 – v⇣díl⌃ím povodí Dolní Vltavy
Krystalinikum v povodí St⌦ední Vltavy
Horniny krystalinika, proterozoika a paleozoika
p⌦evá✏n granitoidy
volná
puklinová
nízká
základní

Hydrogeologick rajon 6320 v ⌃ásti, která spadá do díl⌃ího povodí Dolní Vltavy, je z velké ⌃ásti
tvo⌦en p⌦evá✏n horninami st⌦edo⌃eského plutonu (diority, syenity, granity,porfyry)
s p⌦iléhajícími
metamorfity (ruly, ortoruly). Základní ob h podzemní vody z t chto typech hornin je soust⌦ed n do zón
zv tralin a p⌦ípovrchového rozpojení hornin do hloubky 30 m pod povrchem. Jedná se o m lké horizonty
s voln mi hladinami podzemních vod.
V hydrogeologick ch rajonech v díl⌃ím povodí Dolní Vltavy není t⌦eba, na základ provedení
hodnocení mno✏ství podzemních vod, av↵ak s p⌦ihlédnutím k místním podmínkám, po✏adovat p⌦i
povolování nov ch odb r podzemní vody ✏ádná v znamná omezení v povolovaném mno✏ství. Je t⌦eba
v↵ak vzít v úvahu, ✏e p⌦edkládané bilan⌃ní hodnocení mno✏ství podzemní vody ne⌦e↵í problematiku
individuálních zdroj podzemní vody, kde dochází v posledních letech ⌃asto ke sni✏ování úrovní hladin
podzemních vod u m lk ch zvodní. Tyto poklesy jsou mnohde vyvolané v kyvy a nedostatkem
atmosférick ch srá✏ek v dané lokalit a v neposlední ⌦ad také vy↵↵ím zatí✏ením zdroj z hlediska
mno✏ství odebírané podzemní vody a s tím souvisejícím i vzájemn m ovliv ováním zdroj podzemních
vod situovan ch v dosahu depresního sní✏ení.
V⇣ ⌦e↵eném území jsou hydrogeologické pom ry závislé na skalním podlo✏í, ve kterém jsou
puklinové systémy s⇣ proudící vodou o vydatnosti do 0,2 l/s. Kvalita t chto hlub↵ích vod je zpravidla
vyhovující a hodí se k⇣ zásobování obyvatel bez úpravy. Ve zv tralinovém plá↵ti je nesouvisl horizont
podzemní vody, kter je jímán studn mi vodovodu v⇣údolí jihozápadn od zastav né ⌃ásti obce. Vydatnost
tohoto zdroje kolísá v⇣rozmezí 0,5 a✏ 1,0 l/s a posta⌃uje pro zásobování Stranného pitnou vodou. Územní
mo✏nosti pro získání dal↵ího zdroje pitné vody jsou v⇣m lkém údolí severn od cihelny. V⇣tomto prostoru
vyv rají trvalé prameny, které napájejí místní pot ⌃ek a rybníky ve Spolí.

0,19 %.

Hydrologické podmínky
Podíl vodních ploch v ⌦e↵eném území (550,7321 ha) je minimální (1,0335 ha), ⌃iní tedy pouze
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Vodní toky - Území je pramennou oblastí Mlad⌃iny a Ko⌃ovského potoka (pravostrann p⌦ítok
Vlkonického potoka) v⇣povodí Vltavy; Tloskovského potoka v⌃etn levostrann ch p⌦ítok , tj. B⌦eznice a
Heroutického potoka v⇣povodí Sázavy.
Mlad⇥ina ( HP 1-08-05-075) - pramení v⇣obci Strann , zprava se vlévá do Vltavy ve vzdutí
údolní nádr✏e Slapy. Správce toku - Lesy R s.p. provedli revitalizace toku. Navr✏ena je revitalizace nivy,
rehabilitace poto⌃ního pásu p⌦írod blízkého charakteru. Zlep↵ení ekologického stavu vodního toku a
nivy, zadr✏ení vody v krajin , zpomalení odtoku.
Tloskovsk potok ( HP 1-09-03-171) – pramení 1 km v chodn od Stranného ve v ↵ce 425 m
n.m., ústí v⇣Krusi⌃anech zleva do Janovického potoka v⇣jeho ⌦í⌃ním km 3,7. V⇣Tloskov p⌦ibírá zleva
B⌦eznici, která má n kolik zdrojnic v⇣osad B⌦eznice; v⇣Ratimicích p⌦ibírá zleva Heroutick potok, kter
pramení pod vrchy hájek a ⇥ezá⌃ a tvo⌦í katastrální hranici na severu území. Tloskovsk potok je ve správ
Povodí Vltavy s.p.
Drobné vodní toky v t↵inou slou✏í jako hlavní meliora⌃ní za⌦ízení v⇣rámci plo↵ného odvodn ní.
Vodní díla - V ⌦e↵eném území se nacházejí dva malé rybníky a drobné vodní plochy p⌦ímo ve
Stranném a v B⌦evnici. Jedná se o horní pramenné ⌃ásti drobn ch vodote⌃í (vodní tok Mlad⌃ina,
B⌦evnice). Tyto malé vodní plochy mají velk v znam pro ekologickou stabilitu místní krajiny. Jejich
revitalizace je, p⌦i dodr✏ení podmínek orgán ochrany p⌦írody, p⌦ípustná. V roce 1999 prob hla revitalizace
obecního rybníka “M churák”, kter zárove slou✏í jako po✏ární nádr✏. Investici zni⌃ily p⌦ívalové de↵t
spojené s vodní erozí na ja⌦e roku 2014. Rybník tedy znovu ⌃eká obnova.
Povodí vodního toku, rozvodnice - Z hlediska struktury vy↵↵ích hydrologick ch po⌦adí spadá
⌦e↵ené území do: 1-08-05 (Povodí Vltavy, Vltava od Otavy po Sázavu) a 1-09-03 (Povodí Sázavy, Sázava od
⇧elivky po ústí). ⇥e↵ené území spadá do ↵ir↵ího povodí Vltavy, do povodí Vltavy - Mlad⌃inského potoka a
K⌦e⌃ovického potoka) a do povodí Sázavy - povodí Tloskovského potoka. Rozvodnice mezi Vltavou a
Sázavou prochází st⌦edem katastrálního území ve sm ru sever – jih, po kótách ⇥ezáky – Hájek –
Provodná hora – Dubí – R ↵ovka.
Hydrologické ⌃len ní tok :
HP
povodí
jméno vodního toku
.
(v km2)
.
1-08-05-071
24,921
Vlkonick potok
(v ⌦e↵eném území prameni↵t Ko⌃ovského potoka)
1-08-05-075
8,507
Mlad⌃ina
1-09-03-171
32,409
Tloskovsk potok
(v ⌦e↵eném území horní toky Tloskovského potoka,
B⌦eznice a Heroutického potoka
Ochrana p⌦ed povodn mi - Pro místní recipienty nejsou správcem tok stanovena záplavová
území, co✏ souvisí mimo jiné s tím, ✏e obec se nachází v horních (pramenn ch) ⌃ástech vodních tok ,
které ani p⌦i sv ch maximálních pr tocích nikdy nevykazovaly nep⌦íznivé ú⌃inky.
Nejv znamn j↵ím prost⌦edkem pro ovlivn ní vodohospodá⌦ské bilance a odtokového re✏imu v
↵ir↵ím území je reten⌃ní kapacita krajiny. Projevuje se p⌦edev↵ím zadr✏ením srá✏kov ch vod v krajin , které
m ✏e ovlivnit st⌦ety kulmina⌃ních pr tok z díl⌃ích povodí a prodlou✏it dobu odtoku vody z povodí. Toto
prodlou✏ení je mo✏né dosáhnout zejména prodlou✏ením doby svahového odtoku v povodí, zpomalením
povrchového odtoku a p⌦evedením jeho podstatné ⌃ásti na podzemní odtok, vytvo⌦ením nov ch
reten⌃ních prostor v krajin a zpomalením odtoku vody v korytech tok .
P⌦irozená vegetace
Pro ur⌃ení vhodné skladby zelen je základním vodítkem mapa potenciální p⌦irozené vegetace.
Její mapovací jednotky p⌦edstavují nejen soubor druhov podobn ch porost , ale zárove i soubor
vícemén podobn ch stanovi↵ s podobn mi r stov mi podmínkami. Mapa potenciální p⌦irozené
vegetace je v razem sou⌃asného ekologického potenciálu krajiny. Do ⌦e↵eného území zasahují dv
mapovací jednotky ⌃ern ↵ová dubohab⌦ina (okrajov ), p⌦eva✏uje acidofilní doubrava. Jejich charakteristiky
zárove ur⌃ují vhodnou skladbu zelen v p⌦íslu↵n ch ⌃ástech ⌦e↵eného území:
⌃.7

ern ↵ová dubohab⌦ina (Melampyro nemorosi-Carpinetum)
Stinné dubohab⌦iny s dominantním dubem zimním (Quercus patraea) a habrem (Carpinus
betulus), s ⌃astou p⌦ím sí lípy (Tilia cordata, na vlh⌃ích stanovi↵tích Tilia platyphyllos), dubu letního
(Quercus robur) a stanovi↵tn náro⌃n j↵ích listná⌃ (jasan – Fraxinus excelsior,
klen – Acer
pseudoplatanus, mlé⌃ – Acer platanoides, t⌦e↵e – Prunus avium). Ve vy↵↵ích nebo inverzních polohách
se té✏ objevuje buk (Fagus sylvatica) a jedle (Abies alba). Dob⌦e vyvinuté ke⌦ové patro tvo⌦ené
mezofilními druhy se nalézá pouze v prosv tlen ch porostech. Charakter bylinného patra ur⌃ují mezofilní
druhy, p⌦edev↵ím byliny – jaterník podlé↵ka, svízel lesní, zvonek broskvolist , hrachor jarní, hluchavka
pitulník, ⌃ern ↵ hajní ...
Vhodné d⌦eviny a travinnobylinné sm si pro tvorbu krajiny:
Nej⌃ast j↵í d⌦eviny stromo⌦adí: t⌦e↵e pta⌃í, lípa srd⌃itá, lípa velkolistá, javor mlé⌃, o⌦e↵ák
královsk , hru↵e obecná, mén jablo domácí, slivo .
Vhodné d⌦eviny pro solitérní v sadbu ⌃i rozpt lenou zele : lípa srd⌃itá, dub zimní, habr obecn ,
t⌦e↵e pta⌃í, dub letní, lípa velkolistá, svída krvavá, pta⌃í zob obecn , hloh jednosemenn , hloh
obecn , líska obecná.
Vhodné sm si na zatrav ovaná místa: kost⌦ava ⌃ervená, kost⌦ava lu⌃ní, srha obecná, lipnice
lu⌃ní, lipnice obecná, v su↵↵ích polohách psine⌃ek v b ✏kat , lipnice smá⌃knutá.
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⌃.36

Biková nebo jedlová doubrava (Luzulo albidae-Quercetum petraeae / Abieti-Quercetum)
Dominantní dub zimní (Quercus petraea), p⌦ítomna jedle (Abies alba), slab↵í p⌦ím si b⌦ízy
(Betula pendula), habru (Carpinus betulus), buku (Fagus sylvatica), je⌦ábu (Sorbus aucuparia), lípy
srd⌃ité (Tilia cordata), na su↵↵ích stanovi↵tích i s p⌦irozenou p⌦ím sí borovice (Pinus sylvestris).
V t↵ina t chto les je v⇣sou⌃asné dob odlesn na a vyu✏ívána jako pole, mén pastviny nebo
louky. P⌦irozené porosty bikov ch doubrav pat⌦í mezi vzácné typy vegetace, zaujímají cca 1 % mapované
plochy. Zpravidla jsou maloplo↵n zachovány uvnit⌦ v t↵ích komplex lesa, nebo na zem d lsky málo
vhodn ch stanovi↵tích. Zna⌃ná ⌃ást les je p⌦em n na na jehli⌃naté kultury. Na polích b vají p stovány
brambory, p↵enice, oves, ✏ito, ⌦epka olejka nebo vojt ↵ka. Louky jsou obhospoda⌦ovány jako tzv. „travní
pole“, tj. rozorávány a znovu osety.
Vhodné d⌦eviny a traviny pro tvorbu krajiny:
Nej⌃ast j↵í d⌦eviny stromo⌦adí: dub letní, b⌦íza b lokorá, je⌦áb pta⌃í, jablo domácí, místy té✏
dub zimní, jírovec ma⌥al, mén t⌦e↵e pta⌃í nebo lípa srd⌃itá.
Vhodná rozpt lená zele : dub letní (vlh⌃í polohy), dub zimní, habr obecn , je⌦áb pta⌃í, b⌦íza
b lokorá, hlohy, r ✏e ↵ípková, kru↵ina ol↵ová, lípa srd⌃itá, borovice lesní.
Vhodné sm si na zatrav ovaná místa: kost⌦ava ov⌃í, kost⌦ava tuhá, kost⌦ava ⌃ervená, kost⌦ava
lu⌃ní, psine⌃ek v b ✏kat , pohá ka h⌦ebenitá, bojínek lu⌃ní, lipnice úzkolistá, lipnice lu⌃ní, jílek
vytrval , jetel plaziv .
Biogeografické ⌃len ní krajiny
Celé ⌦e↵ené území spadá do bioregionu 1.20 Slapského, kter se se nachází na jihu st⌦edních
ech, zabírá st⌦ední ⌃ást geomorfologického celku Bene↵ovská pahorkatina. Bioregion se nachází mezi
v ↵e polo✏en mi územími, je tvo⌦en p⌦evá✏n ✏ulovou pahorkatinou roz⌦ezanou skalnat mi údolími Vltavy
a jejích p⌦ítok . Reliéf v ⌦e↵eném území je tvo⌦en zdvi✏en m zarovnan m povrchem, má charakter
pahorkatiny s⇣typick mi obl mi kopci. Bioregion má mezofilní charakter, v⇣jeho potenciální vegetaci
p⌦eva✏ují acidofilní doubravy. Dominují 3.dubovo-bukov a 4. bukov vegeta⌃ní stupe . Bioregion le✏í
v⇣Mezofytiku, jeho osou je severozápadní ⌃ást fytogeografického okresu 41. St⌦ední Povltaví.
Biochory:
-3BQ
Roz✏ezané plo↵iny na pestr ch metamorfitech v⇣suché oblasti 3. vegeta⌃ního stupn
-3VQ
Vrchoviny na pestr ch metamorfitech v⇣suché oblasti 3.v.s.
4Do
Podmá⌃ené sní✏eniny na kysel ch horninách 4.v.s.
-4PQ
Pahorkatiny na pestr ch metamorfitech v⇣suché oblasti 4. v.s.
-4PR
Pahorkatiny na kysel ch plutonitech v⇣suché oblasti 4. v.s.
Typologie krajiny (oblasti a místa krajinného rázu)
Z hlediska typologického ⌃len ní krajiny je celé ⌦e↵ené území zahrnuto do typu 3M2, v⇣rámci R
se jedná o b ✏n typ krajiny.
3M2
charakter osídlení krajiny:
vrcholn st⌦edov ká sídelní krajina Hercynica
charakter vyu✏ití krajiny:
lesozem d lská krajina
charakter reliéfu krajiny:
krajina vrchovin Hercynica
Vymezení cílov ch charakteristik krajiny (zdroj ZÚR St⌦edo⌃eského kraje)
Cílové charakteristiky krajiny: jednotlivé slo✏ky krajiny jsou samostatn stanoveny a chrán ny
p⌦íslu↵n mi slo✏kov mi zákony, stejn jako cílové charakteristiky kulturn historické. Mimo tuto ochranu
z stávají komplexní hodnoty krajiny ve smyslu Evropské úmluvy o krajin , tedy tak, jak jsou vnímány
populací. Tyto hodnoty jsou u nás chrán ny jako krajinn ráz. ZÚR St⌦edo⌃eského kraje v ⌦e↵eném území
vymezilo krajinn typ N16:
N16 – krajina relativn vyvá✏ená
Základní charakteristika:
Oblasti krajin relativn vyvá✏en ch, na rozdíl od ostatních sledovan ch oblastí shodného
krajinného typu, nemají spole⌃n specifick fenomén. Obvykle jsou charakteristické relativn
pestrou skladbou zastoupen ch druh pozemk . P⌦itom v razn ji nep⌦eva✏ují ani ekologicky
labilní ani ekologicky stabilní plochy. Dále jsou do této oblasti zahrnuty ty ⌃ásti území, které se
sice sv m charakterem blí✏í krajin polní, ale p dní pom ry v nich, v regionáln v znamném
rozsahu, nedosahují nadpr m rné kvality.
Po adavky na vyu ití – cílové charakteristiky krajiny:
Dlouhodobá cílová charakteristika spo⌃ívá v dosa✏ení relativn vyvá✏eného pom ru ekologicky
labilních a stabilních ploch a stabilizaci jejího polyfunk⌃ního charakteru kulturní krajiny.
Podmínky pro následné rozhodování:
Zm ny vyu✏ití území musí podporovat tvorbu relativn vyvá✏eného charakteru kulturní krajiny,
respektive tento charakter nesmí zm ny naru↵it nebo zabránit dosa✏ení vyvá✏eného stavu.
⇥e↵ené území spadá do oblasti krajinného rázu ObKR37 Sedl⌃ansko
Oblast je v⇣ ⌦e↵eném území budovaná Dob⌦í↵skou pahorkatou. Krajina má charakter ploché
vrchoviny a✏ ⌃lenité pahorkatiny p⌦evá✏n na granodioritech a kontaktn metamorfovan ch horninách. Má
siln roz⌃len n erozn denunda⌃ní povrch v oblasti tektonické klenby, siln tektonicky poru↵en (zlomy),
s v razn mi strukturními h⌦bety a suky a s hojn mi skalními tvary zv trávání a odnosu. Balvany jsou
jednou z pozoruhodností oblasti. Na mírn ch v chodních svazích jsou uvád ny spra↵ové hlíny se
zaví⌦en mi úlomky podlo✏ních hornin. Jsou zpravidla zcela zorn ny, místy jsou v nich hliníky cihelen. Dna
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sní✏enin mezi kopci v⌃etn kotlinovit ch sní✏enin vypl ují hlinito-kamenité svahoviny, místy s
rozvle⌃en mi balvany granodiorit . Reliéf oblasti je s v jimkou jihov chodního okraje vyv ↵en nad
sousední oblasti a je tvo⌦en soustavami pahork a kopc . Reliéf lze klasifikovat jako plochou vrchovinu,
ve které se vyskytují kotlinovité sní✏eniny. Na vrcholcích v razn ch kopc a v podvrcholov ch ⌃ástech se
vyskytují n kolik metr vysoké skalky a drobné akumulace balvan pod nimi. Údolí oblasti jsou st⌦edn
otev⌦ená bez v razné horní hrany, v podstat svahy kopc plynule p⌦echázejí ve svahy údolí. Na dnech
údolí jsou v✏dy nivy, s ↵í⌦kou 50 – 200 m. Klima oblasti je mírn teplé, mírn suché a✏ mírn vlhké,
nev razné.
Vodní prvky jsou v krajinném rázu pr m rn v znamné. Tvo⌦í je prameny, malé i velké potoky,
malé, st⌦edn velké i n kolik velk ch rybník . Potoky zpravidla pramení v drobn ch údolí⌃kách a pak
vtékají do ↵ir↵ích sní✏enin mezi kopci a do kotlinovit ch sní✏enin Drobné potoky v otev⌦en ch sní✏eninách
mezi kopci i v kotlinovit ch sní✏eninách jsou ⌃asto regulovány a nap⌦ímeny, mj. i v souvislosti s v stavbou
rybník na nich. Prameni↵t v lesích jsou malá, ⌃asto vys chající, ale vícemén p⌦irozená, zatímco v polích
a loukách ve sní✏eninách jsou zpravidla odvodn na trubkovou drená✏í. Proti jin m plo↵↵ím a více polním
krajinám jsou v↵ak tyto úpravy drobn ch m ⌦ítek.
Tém ⌦ v↵echny rybníky v kotlinách mají jen mírn protáhl nebo okrouhl tvar s dlouhou hrází.
Nacházejí se uprost⌦ed polí, v bezprost⌦ední blízkosti b vají obklopeny loukami, p⌦i b⌦ezích mívají lem
mok⌦adní vegetace, ale stromov lem b vá jen místy. Men↵í rybníky b vají dosti ⌃asto i v obcích nebo po
jejich obvodu. Podílejí se na utvá⌦ení krajinného rázu v detailu.
V potenciální vegetaci dominují acidofilní doubravy s ostr vky bikov ch kysel ch bu⌃in. Pouze
na severu p⌦echází oblast k dubohab⌦inám. V sou⌃asné vegetaci lesy zabírají asi 1/3 plochy a jsou zna⌃n
rozdrobené. Nikde v oblasti netvo⌦í velké celky, v✏dy pokr vají jen kopce, p⌦ípadn v t↵í údolí. Jedná se
tém ⌦ v hradn o plantá✏e smrku s borovicí a p⌦ím sí mod⌦ínu. Fragmenty p⌦írod bli✏↵ích les jsou
ojedin lé. Jednak jsou zastoupeny ol↵inami v údolích potok , jednak zbytky bu⌃in a smí↵en ch les na
ost⌦ej↵ích kamenit ch a nep⌦ístupn ch vrcholcích kopc . V ni✏↵ích polohách na severu, zvlá↵t u okraj
les a v údolích se vyvinuly prou✏ky doubrav s p⌦ím sí dal↵ích d⌦evin (borovice, habr, akát, b⌦íza). Co je
typické, d⌦evinami jsou doprovázeny v chozy granitoid i uprost⌦ed spojen ch lán . V místech hojn j↵ích
skalních v choz b valy d⌦íve pastviny, dnes zar stající náletov mi d⌦evinami, bohu✏el v⌃. akátu. Tak se
dnes t chto such ch trávník zachovalo málo. Více je vlhk ch trávník , zpravidla luk, a u✏ v nivách potok
nebo v podmá⌃en ch sní✏eninách okolo rybník . Vlivem ⌃lenitého reliéfu, v choz skalního podlo✏í a
⌃astému podmá⌃ení sní✏enin se zde uchovala krajina, kterou lze p⌦evá✏n ozna⌃it za kulturní a
harmonickou.
Oblast Sedl⌃anska je zem d lskou leso-polní krajinou s p⌦evahou ploch polí provázen ch
lesními celky a nelesními plochami vázan mi na vodote⌃e. P⌦irozen m centrem kraje mezi Vltavou a
Sázavou je m sto Neveklov. Zdej↵í zem d lskou krajinu prostupuje hustá struktura osídlení, jedná se o
v t↵í obce na d le✏it j↵ích komunikacích i o velmi malé osady le✏ící uprost⌦ed zem d lské krajiny,
propojené silnicemi ni✏↵ích t⌦íd. Zdej↵í obce jsou vesm s kompaktních p dorys . Ve zdej↵ích sídlech se
nachází mno✏ství kulturních nemovit ch památek (kostely, drobná sakrální architektura, z⌦íceniny a
archeologické stopy dal↵í objekty). Na zdej↵ích vodote⌃ích je vytvo⌦eno mno✏ství st⌦edních i men↵ích
rybník , které jsou historick mi vodohospodá⌦sk mi úpravami. Krajinu prostupují ⌃etné objekty drobné
sakrální architektury. Oblast nále✏í do regionu lidové architektury, Sedl⌃ansko, Petrovicko a Sedlecko.
Oblast Sedl⌃anska nále✏í k vrcholn a pozdn st⌦edov ké sídelní krajin hercynského okruhu.
Jedná se o pom rn velkou oblast s nejednotn m v vojem. První v znamné archeologické nálezy pat⌦í
eneolitickému osídlení. P⌦irozen m centrem nejen bydlení, práce a slu✏eb pro své obyvatele, ale i
kulturním, spole⌃ensk m a sportovním centrem v severní ⌃ásti oblasti Sedl⌃anska je m sto Neveklov, kter
odpradávna nále✏el Ro✏mberk m. Krom Ro✏mberk , Jakuba Kr⌃nína z Jel⌃an a Sedl⌃an a Lobkowicz se
v kraji etablovalo mno✏ství dal↵ích ↵lechtick ch rod , bylo zde mnoho dr✏av men↵ích feudál , sedících na
zdej↵ích tvrzích. Majitelé se ⌃asto st⌦ídali, n které vsi m li majitel n kolik. Postupn se zde vytvo⌦ilo
n kolik v t↵ích panství (pr⌃ické, mitrovické, jet⌦ichovické, chlumecké). Za druhé sv tové války byla velká
⌃ást oblasti Neveklovska a okolí Sedl⌃an zabrána jako cvi⌃i↵t zbraní SS. Od roku 1942 byl cel kraj
vysídlován. Toto vysídlení hluboce naru↵ilo stávající ✏ivot lidí, kte⌦í pracovali p⌦evá✏en v zem d lství.
Tragick osud zabraného území za druhé sv tové války zabrzdil následn dal↵í rozvoj Neveklovska.
Sou⌃asn charakter sídel Strann a B⌦evnice je ur⌃en p vodní st⌦edov kou zástavbou. Základ
urbanistické struktury tvo⌦í zástavba b val ch zem d lsk ch usedlostí okolo návsi. P⌦eva✏ující typ bydlení
v⇣ p vodních zem d lsk usedlostech s⇣ hospodá⌦sk m zázemím. V zájmovém území se nachází n kolik
samot (Pod Dubím, Dubí, U Drázd a Provodná). Zna⌃n podíl bytového fondu je v sou⌃asnosti vyu✏íván k
rekreaci (chalupa⌦ení). M ⌦ítku p vodní zástavby se vymyká novodob areál ✏ivo⌃i↵né v roby ve Stranném.
Základem ⌃lenitosti je georeliéf pahorkatiny s mimo⌦ádn prostorov ⌃lenitou morfologií, která
je potvrzena ⌃lenitostí a mozaikovitostí krajiny, ve které vzniká velmi spletitá skladba otev⌦en ch prostor ,
lesních prostor , drobn ch lesík , remízk a nelesní zelen , která uzavírá drobné prostory, otevírá neustále
se prom ující scenérie a vytvá⌦í v razn harmonické m ⌦ítko a harmonické vztahy.
Území p⌦edstavuje p sobivou krajinu s p⌦ítomností v razn ch znak harmonického m ⌦ítka a
harmonick ch prostorov ch vztah a s p⌦ítomností estetick ch hodnot vznikajících v díl⌃ích krajinn ch
sceneriích. Znakem krajiny je té✏ dojem odlehlosti, úm rné míry osídlení harmonicky zapojeného do
p⌦írodního rámce a absence ru↵iv ch prvk (s v jimkou tras vzdu↵ného vedení VN, sto✏ár telekomunikací
…). V oblasti se vyskytuje celá ⌦ada sídel s dochovanou urbanistickou strukturou a památkami lidové
architektury. P⌦ítomny jsou té✏ ⌃etné kulturní dominanty a cenná architektura.
V oblasti krajinného rázu je t⌦eba dbát o 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
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státu ⌃i regionu jedine⌃né nebo v zna⌃né. Jedná se o následující zásady ochrany krajinného rázu, z nich✏
n které jsou obecn pou✏itelné pro ochranu p⌦írody a krajiny a n které pro územn plánovací ⌃innost:
Respektování typické skladby krajinn ch prvk ve vyv ↵en ch polohách (mozaika lesík , polí a
luk) i ve sní✏eninách;
Omezení mo✏nosti v stavby ve volné krajin ;
Respektování dochované a typické urbanistické struktury. Rozvoj venkovsk ch sídel bude v
cenn ch polohách orientován do sou⌃asn zastav ného území (s respektováním znak
urbanistické struktury) a do kontaktu se zastav n m územím;
Zachování dimenze, m ⌦ítka a hmot tradi⌃ní architektury u nové v stavby situované v cenn ch
lokalitách se soust⌦ed n mi hodnotami krajinného rázu. V kontextu s cennou lidovou
architekturou bude nová v stavba respektovat i barevnost a pou✏ití materiál ;
Zachování m ⌦ítka a formy tradi⌃ních staveb p⌦i novodobém architektonickém v razu u nové
v stavby v polohách mimo kontakt s cennou lidovou architekturou;
Zachování siluet a charakteru okraj obcí s cennou architekturou, urbanistickou strukturou a
cennou lidovou architekturou;
Respektování siluet a kulturních dominant historick ch sídel.
Charakter krajinné vegetace
Relativn p⌦íznivé⇣ p⌦írodní podmínky⇣ ur⌃ují hlavní zem d lsk charakter celého území, i kdy✏
místy ⌃lenit terén neumo✏ uje p⌦íli↵ intenzivní formy hospoda⌦ení. Okrajové více lesnaté území slou✏í
extenzivn j↵ím formám s vy↵↵ím podílem zatravn n ch ploch a pastvin.
Krajina je i ⌃áste⌃n naru↵ena zcelením zem d lsk ch pozemk doprovázen m likvidací liniové
zelen podél b val ch polních cest a mezí, roz↵i⌦ováním orné p dy na úkor ploch trval ch travních porost , melioracemi a regulací potok .
Velk v znam pro ekologickou stabilitu v⇣ ⌦e↵eném území mají malé rybní⌃ky a vodní plochy,
dnes sice zanedbané, ale potenciáln obnovitelné a funk⌃ní. Lesy v ⌦e↵eném území dosahují r zné
velikosti a jsou tvo⌦eny p⌦evá✏n borov mi, místy i smrkov mi, monokulturami s malou p⌦ím sí listná⌃ .
Pro krajinn ráz a ekologickou stabilitu krajiny mají nenahraditeln v znam. V znamné jsou lesní
komplexy umíst né v⇣ prstenci okolo kotliny s⇣ obcí Strann . Na jihu jsou to zalesn né vrcholy Chlum –
Dubí – Vr↵ky, na severu pak Hájek – M sí⌃ek. V⇣ zem d lské krajin jsou v znamné drobné zalesn né
v stupy skalek jako H rka, Provodná hora, Vr↵ky. V⇣ m lk ch údolích drobn ch vodote⌃í jsou nov
zakládány lu⌃ní porosty, místy se jedná o pom rn kvalitní mezofilní ovsíkové louky, v⇣ okolí tok i
podmá⌃ené louky s⇣p⌦irozen mi druhy rostlin.
V⇣ rámci kontextového mapování krajiny Natura 2000 byly v⇣ ⌦e↵eném území vymapovány ní✏e
uvedené p⌦írodní biotopy, zejména v⇣ niv Mlad⌃inského potoka a v⇣ pramenné oblasti Tloskovského
potoka:
M1.1
rákosiny eutrofních stojat ch vod
T1.1
mezofilní ovsíkové louky
T1.3
pohá kové pastviny
T1.5
vlhké pchá⌃ové louky
T1.6
vlhká tu✏ebníková lada; podél potok a na svahov ch prameni↵tích, vzniklé zpravidla
z⇣vlhk ch pchá⌃ov ch luk ponechan ch ladem, ⌃asto s⇣nimi tvo⌦í mozaiku
K2.1
vrbové k⌦oviny hlinit ch a pís⌃it ch náplav
K3
vysoké mezofilní k⌦oviny – meze, remízky, doprovodná zele ; roztrou↵en po celém
území
L2.2B
degradované údolní jasanovo ol↵ové luhy
Ochrana p↵írody a krajiny, zele⌦
Zvlá↵t chrán ná území p⌦írody, Natura 2000
V ⌦e↵eném území se nenacházejí zvlá↵t chrán ná území p⌦írody (dle zákona ⌃. 114/1992 Sb., o
ochran p⌦írody a krajiny, v platném zn ní) v kategoriích: národní park, chrán ná krajinná oblast, národní
p⌦írodní rezervace a p⌦írodní památka, p⌦írodní rezervace a p⌦írodní památka (a ani sem nezasahují jejich
ochranná pásma), biosférické rezervace UNESCO nebo geoparky UNESCO.
V⇣⌦e↵eném území, ani v nejbli✏↵ím okolí, se nenachá✏í ✏ádná evropsky v znamná lokalita ani
pta⌃í oblast.
Ostatní chrán ná území p⌦írody
- V znamné krajinné prvky 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 a nedo↵lo k ohro✏ení jejich stabiliza⌃ní funkce. V znamn mi krajinn mi
prvky jsou v⇣⌦e↵eném území lesy, rybníky, vodní toky a údolní nivy (dle ustanovení §3 odst. b) zákona ⌃.
114/1992 Sb., v platném zn ní).
Místní generel ÚSES z⇣r. 1994 vymezuje v⇣⌦e↵eném území 8 v znamn ch krajinn ch prvk
k⇣registraci:
VKP 23
remízek nad Mlad⌃inou – kamenit remízek s⇣habrem obecn m, borovicí lesní, dubem letním,
hru↵ní polni⌃kou, trnkou obecnou a r ✏í ↵ípkovou, nálet dubu a je⌦ábu. Ponechat p⌦irozenému
v voji, návrh na registraci VKP
VKP 24
mok⌦ad u Mlad⌃iny – podmá⌃ená louka s⇣p⌦irozen mi druhy; doporu⌃ena pravidelná se⌃,
nehnojit (údolní niva = VKP ze zákona)
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VKP 25

VKP 26
VKP 27
VKP 28
VKP 29
VKP 32

rybní⌃ek Strann – rybní⌃ek v⇣obci s⇣p⌦evá✏n travnat mi b⌦ehy a s⇣b⌦ehov m porostem vrb,
⌃áste⌃n znehodnocen drobn mi skládkami domovního a zahradního odpadu; navr✏ena
obnova b⌦ehového porostu a následná pé⌃e, zabránit vzniku dal↵ích ⌃ern ch skládek. VKP ze
zákona.
Lu⌃i↵t - porost - porost d⌦evin na lesní i nelesní p d , bylinné patro, p⌦i okraji sítiny; návrh na
registraci VKP
Lu⌃i↵t Ol↵ina – ol↵ina na lesní p d , VKP ze zákona
Pod Dubím - Ol↵ina – ol↵ina na nelesní p d s⇣p⌦irozen mi druhy, návrh na registraci VKP.
Pod Vr↵ky – porost podél cesty a na nelesní p d ; návrh na registraci VKP
remízky B⌦evnice
32A remízek v⇣mírném svahu v⇣poli ji✏n od B⌦evnic, mohutn dub letní; návrh na registraci
VKP, pop⌦. vyhlá↵ení památného stromu
32B kamenit remízek s⇣dubem letním, porost d⌦evin na nelesní p d ; návrh na registraci VKP,
pop⌦. vyhlá↵ení památného stromu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Shrnutí:
ÚP Strann 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. Územní plán respektuje základní krajinné ⌃len ní ⌦e↵eného území. Nenavrhuje ✏ádné
v razné stavební zásahy do volné krajiny.
Urbanistická koncepce
Zastav né území plní p⌦edev↵ím smí↵enou funkci (bydlení v⌃etn drobného podnikání a
hospoda⌦ení, okrajov rekreace), men↵í v znam má ob⌃anská vybavenost (Strann ). Z hlediska funk⌃ního
vyu✏ití p⌦eva✏uje a nadále bude p⌦eva✏ovat vyu✏ití smí↵ené obytné s p⌦eva✏ujícím venkovsk m
charakterem zástavby v p vodním jádru sídla a navazující plochy bydlení v rodinn ch domech.
Územní plán zachovává stávající v robní za⌦ízení - dominantní areál ✏ivo⌃i↵né v roby ve
Stranném. I nadále v↵ak bude p⌦evládat vyjí✏⌥ka za prací. Nové plochy v roby a skladování nejsou
navr✏eny. Vzhledem k d le✏itosti za⌦ízení v roby a v robních slu✏eb pro stabilizaci sídelních útvar mohou
b t vybraná za⌦ízení umís ována i ve stávajících ⌃i navr✏en ch plochách, av↵ak pouze v souladu s regulativy
vyu✏ití ploch. Ve shod s navr✏en mi regulativy bude mo✏no v obci umís ovat neru↵ící za⌦ízení nap⌦.
drobné v roby, slu✏eb, ⌦emesel a agroturistiky tak, aby se mj. mohl obnovit ú⌃el v sou⌃asnosti
nevyu✏ívan ch objekt v zem d lsk ch usedlostech.
Urbanistická v chodiska, urbanistická koncepce rozvoje
Krajina západního okraje Bene↵ovska má charakter leso-zem d lské krajiny s⇣vesnick mi sídly
kompaktních p dorys , rozlo✏en mi ve vzájemn ch vzdálenostech odpovídajících mírn zvln nému
terénu s⇣nev raznou ⌃lenitostí. Obce jsou starého zalo✏ení (12. a 13. stol). Sou⌃asn charakter sídel
Strann a B⌦evnice je ur⌃en p vodní st⌦edov kou zástavbou.
Strann
Obec se nachází západn od hlavní dopravní spojnice Dob⌦í↵ - Bene↵ov (p⌦es Neveklov).
Jádro urbanistické struktury tvo⌦í zástavba zem d lsk ch usedlostí okolo nepravidelné návsi se
zastav n m st⌦edem. Zde dominuje zejména budova hostince ⌃p. 25 (dnes bez adekvátního vyu✏ití).
Zbo⌦eni↵t na návsi nebylo op tovn zastav no a dnes plní v znamnou funkci jádra ve⌦ejného prostranství
(dopln né prvky drobné architektury). Usedlosti jsou dvoutraktové ⌃i trojtraktové s protáhl mi dvory
(nap⌦. ⌃.p. 18, 19, 20, 21, 2, 3, 24. Dominantní usedlostí je ⌃.p. 12, vizuáln se uplat ující p⌦i pohledu z
návsi na protilehl v chodní zastav nou ⌃ást vesnice. V znamn m kompozi⌃ním prvkem je vzrostlá zele
(zahrady, sady), která spoluvytvá⌦í siluetu sídla spole⌃n se dv ma vodními nádr✏emi na jihozápadním
okraji. Urbanistická struktura byla ⌃áste⌃n naru↵ena v d sledku vysídlení obyvatelstva za druhé sv tové
války, kdy zaniká n kolik následn neosídlen ch chalup.
Podobnou rozlohu jako zaujímá vlastní obec má novodob areál ✏ivo⌃i↵né v roby v kontaktní
poloze ji✏n od vesnice, kter v razn naru↵il kompaktní charakter p vodního venkovského osídlení. Tato
m ⌦ítková nesourodost je hlavním poznávacím znakem Stranného. Nicmén zejména díky mohutnému
cca 70 m ↵irokému pásu ochranné zelen a zahrad a p⌦íznivé morfologii terénu, není vlastní ráz obce
naru↵en p⌦íli↵ (jinak by tomu bylo v p⌦ípad rovinaté a odlesn né polohy). Rozvoj pro bydlení je v↵ak
limitn omezen práv existencí této intenzívní hospodá⌦ské ⌃innosti v bezprost⌦edním okolí.
K zástavb z poslední doby dochází zejména v plo↵e zru↵eného ochranného pásma vodního
zdroje v zastav ném území - plocha má charakter men↵ích záhumenk nepravidelného tvaru.
P vodní územní plán logicky sm ⌦oval rozvoj na - k v rob protilehlou - severní stranu. Hlavní
lokalita, ur⌃ena pro individuální v stavbu rodinn mi domy, ji✏ byla prov ⌦ena územní studií a vytvo⌦il se
nov geometrick plán, zapsan do evidence KN. Nov územní plán p⌦ebírá tuto lokalitu Z1. D lí ji na dv
⌃ásti. ást Z1a bude prioritn zastav na (cca 1,7 ha), ⌃ást Z1b (cca 0,8 ha) bude pro zástavbu otev⌦ena a✏
následn po napln ní Z1a. Cílem je touto cílenou etapizací zamezit vytvá⌦ení velk ch nezastav n ch
proluk. Dal↵í rozvoj je navr✏en v návaznosti na Obecní ú⌦ad. Zejména v poslední dob obec dovybavila
objekt odpovídajícím zázemím a tak se budova ú⌦adu stává p⌦irozen m spole⌃ensk m centrem. V
sousedství je navr✏en rozvoj pro smí↵ené venkovské vyu✏ití (plocha Z2). Územním plánem navr✏ená
p⌦estavbová plocha P1 (d⌦íve zahrádky k bytovce) v ⌃ásti navazující na usedlosti vymezuje území pro
smí↵ené venkovské vyu✏ití, v ⌃ásti navazující na Obecní ú⌦ad vymezuje plochu ob⌃anského
vybavení-sportu a ve zbylé ⌃ásti vymezuje plochu ve⌦ejn ch prostranství - ve⌦ejná zele , tzv. “Obecní park”.
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Zajímavá je p vodní pozemková dr✏ba v jihozápadní ⌃ásti Stranného. Paprs⌃ité protáhlé tra ové
plu✏iny d lené remízky (navazující na parcely zem d lsk ch usedlostí) se bohu✏el ji✏ fyzicky nedochovaly.
V této ⌃ásti byla p vodním územním plánem navr✏ena okru✏ní komunikace propojující jednotlivé
záhumenní cesty. Tento zám r byl nov m územním plánem p⌦ehodnocen s cílem p vodní pozemkovou
dr✏bu zachovat i v budoucnu s mo✏ností obnovy mezí (v znamná ochrana p⌦ed vodní erozí).
B⇧evnice
B⌦evnici tvo⌦í dv v razné ⌃ty⌦stranné usedlosti*) (⌃.p. 2 a ⌃.p. 3), t⌦ístranná usedlost (⌃.p. 5) a
dal↵ích n kolik chalup/usedlostí umíst n ch p⌦i cest ze Stranného na Neveklov. Z nich je zajímavá
roubenka usedlosti ⌃.p. 4. V znamn m kompozi⌃ním prvkem je vzrostlá zele (rozlehlé zahrady s mal mi
vodními nádr✏emi), která spoluvytvá⌦í siluetu sídla. Vkusné architektonické p⌦estavby a dostavby se
do⌃kala usedlost na severozápadním okraji B⌦evnice, která zcela odpovídá moderním trend m bydlení a
hospoda⌦ení na venkov . Tímto sm rem, v návaznosti na stávající systém dopravní obsluhy, je navr✏en i
rozvoj B⌦evnice - lokality Z3 a Z4. V zásad by se m lo jednat o v stavbu neintenzivního charakteru usedlosti se zahradami umo✏ ující hospoda⌦ení na venkov , v razov podobnou jako v p⌦edchozím
zmín ném p⌦ípad .
pozn.:
*) princip obestav ní dvora ze v↵ech stran se pou✏íval zejména v kopcovit ch krajích
s mén p⌦ízniv m klimatem
samota - areál b valé cihelny Pod Dubím
V areálu se nacházela rodinná cihelna tvrtník. Malosériová v roba byla ukon⌃ena. Zm nou ⌃. 4
p vodního územního plánu byl areál navr✏en k p⌦estavb - funk⌃ní a prostorové transformaci (území
smí↵ené-venkovské). Tento zám r byl v nedávné dob napln n. Dnes je území vyu✏íváno zejména pro
bydlení spole⌃n s hospoda⌦ením. Rozvoj mimo zastav né území není navr✏en.
samoty - Provodná, U Kubíka, U Drázd⌥
Samoty (vyu✏ívané zejména pro bydlení spole⌃n s hospoda⌦ením a rekreací) jsou územn
stabilizovány s mo✏ností p⌦íle✏itostné intenzifikace zástavby v navazujících zahradách. Rozvoj mimo
zastav né území není navr✏en.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Shrnutí:
Cílem urbanistické koncepce je zachování urbanistické struktury stávající zástavby a její logick
rozvoj. Územním plánem jsou navr✏eny v zastav ném území plochy p⌦estavby s cílem umo✏nit v t chto
plochách adekvátní vyu✏ití. Zastavitelné plochy jsou p⌦ednostn vymezeny s ohledem potenciál
rozvojov ch mo✏ností, pouze v sousedství zastav ného území v lokalitách, které logicky navazují na
p⌦edchozí územní rozvoj a jsou limitn minimáln omezené. Hlavním d vodem pro p⌦evzetí lokality
Z1(a,b) z p vodního územního plánu v celém rozsahu je fakt, ✏e d⌦íve ji✏ byly podniknuty kroky k jejímu
napln ní (vynalo✏ené náklady na p⌦ípravu v stavby - územní studie, d lení pozemk ). Vlastníkovi
pozemk by zru↵ením této lokality mohla vzniknout prokazatelná majetková újma, za kterou by mohl, ve
smyslu § 102 stavebního zákona, po✏adovat náhradu. Rozvoj v B⌦evnici je ur⌃en pro zástavbu
neintenzívního charakteru.

Strann - leteck snímek (poskytovatel Obecní ú⇧ad Strann )
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Císa⇧sk otisk Strann (Strany) - mapováno 1840

Císa⇧sk otisk Strann - osada B⇧evnice (Brewnitz) - mapováno 1840

Dopravní infrastruktura
⇤ir↵í dopravní vztahy
⇥e↵ené území se nachází v západní ⌃ásti okresu Bene↵ov. Páte⌦ dopravní obsluhy tvo⌦í silnice II.
t⌦ídy ⌃. 114, procházející v severov chodním sm ru p⌦es oba sídelní útvary Strann a B⌦evnici a zaji↵ uje
p⌦epravní vazby sm rem Bene↵ov - Dob⌦í↵.
Ostatní druhy dopravy
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⇧elezni⌃ní, vodní a letecká doprava nejsou v ⌦e↵eném území zastoupeny. Nejbli✏↵í ✏elezni⌃ní
stanicí je Byst⌦ice u Bene↵ova na trati ⌃. 220 (Praha –) Bene↵ov u Prahy – eské Bud jovice, která je
sou⌃ástí IV. tranzitního koridoru a pat⌦í tak mezi nejd le✏it j↵í ✏elezni⌃ní trat v esku.
Silni⌃ní automobilová doprava
Nosnou komunika⌃ní trasou ve vlastním ⌦e↵eném území je silnice II. t⌦ídy a to II/114 - Bene↵ov
- Neveklov - Strann - Nov Knín - Dob⌦í↵. Silnice p⌦echází p⌦es ⌦e↵ené území v severoji✏ním sm ru z k.ú.
B lice, ve v chodní obchvatové poloze míjí Strann a dále se stá⌃í ve sm ru v chodním a pokra⌃uje do
k.ú. Neveklov. Na trase prochází vesni⌃kou B⌦evnice.
Systém silni⌃ních tras v ⌦e↵eném území obce dále dopl uje trasa silnice III. t⌦ídy - III/11432,
která od místa k⌦í✏ení se silnicí II/114 zaji↵ uje p⌦epravní vazby ve sm ru na ⇧ivoho↵ (západní sm r).
Trasy silnic II. a III. t⌦ídy je t⌦eba pova✏ovat za dlouhodob stabilizované (v rámci b ✏né silni⌃ní
údr✏by budou provád ny pouze místní opravy, bude zaji↵ ováno uvoln ní rozhledov ch polí v trase i
k⌦i✏ovatkách a ↵í⌦kové uspo⌦ádání pr jezdního pr ⌦ezu bude postupn upravováno pro vedení minimální
silni⌃ní kategorie S 7,5/70 u silnic II. t⌦ídy a S7,5/50 u silnic III. t⌦ídy).
P⌦ehled o intenzitách silni⌃ního provozu
P⌦ehled o intenzitách silni⌃ního provozu nám dávají v sledky periodicky provád n ch s⌃ítání
silni⌃ní dopravy ⇥SD R v pravideln ch p tilet ch intervalech. V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty
zatí✏ení zji↵t né na s⌃ítacích stanovi↵tích procházejících tras v rámci posledního dostupného s⌃ítání
provedeného v roce 2010. Hodnoty zatí✏ení jsou uvedeny v následující tabulce v po⌃tu skute⌃n ch vozidel
za pr m rn den roku 2010 a to v ⌃len ní dle druhu vozidel – t ✏k ch, osobních, motocykl a celková
sou⌃tová hodnota. Dále je rovn ✏ uvedena hodnota podílu t ✏k ch vozidel v procentech z celkové
hodnoty, která dává p⌦edstavu o charakteru dopravy v daném úseku. Doprava t mito vozidly je ovlivn na
zejména t ✏bou kamene v sousedním katastru B lice.
Silnice

Stanovi↵t

II/114

1-2640

Místo

Intenzity automobilové dopravy 2010
T
O
M
S
hr. okr. Bene↵ov
133
732
17
882
a P⌦íbram - Neveklov, zaús.
do 105

%
T
15

Sí místních a ú⌃elov ch komunikací
Pr jezdní úseky silnic II. a III. t⌦ídy jsou tedy páte⌦ními trasami celého ⌦e↵eného území, na které
jsou p⌦ipojeny místní a ú⌃elové komunikace zp⌦ístup ující ⌃ásti obce a✏ jednotlivé objekty a jednotlivé
obhospoda⌦ované pozemky a plochy. Komunika⌃ní systém je mo✏no pova✏ovat za stabilizovan . Ur⌃ité
problémy sou⌃asného stavu komunika⌃ní sít v zastav ném území obce v↵ak p⌦edstavují jistá problémová
místa a to bu⌥ na p⌦ipojení komunikací na silni⌃ní trasy a nebo jisté zú✏ené profily na n kter ch úsecích
místních komunikací - zejména v historickém jádru Stranného.
Uspo⌦ádání komunika⌃ního systému, vedení komunikací a jejich rozd lení dle dopravn
urbanistické funkce je nejlépe patrné z⇣dolo✏en ch grafick ch p⌦íloh. Zákres je proveden do p⌦edan ch
mapov ch podklad a je aktualizován zapracováním zji↵t n ch poznatk z vlastních pr zkumov ch prací
proveden ch aktuáln . Rozd lení místních a navazujících ú⌃elov ch komunikací je provedeno dle jejich
dopravn urbanistické funkce.
Stávajícími ú⌃elov mi komunikacemi je dostate⌃n zaji↵t n p⌦ístup k vybran m pozemk m a
stavbám v zastav ném území obce, k pozemk m zem d lského p dního fondu a pozemk m ur⌃en m k
pln ní funkcí lesa.
Návrh územního plánu v⇣souladu se zadáním zakládá ve správním území nové rozvojové
po⌃iny. Komunika⌃ní dostupnost t chto rozvojov ch lokalit je zaji↵t na bu⌥ prost⌦ednictvím vazeb na
stávající komunika⌃ní sí (Z2, Z3, Z4 a P1) anebo návrhem nov ch místních komunikací (Z1a, Z1b).
ÚP Strann jsou navr✏eny plochy ve⌦ejn ch prostranství (komunikace) a to v rámci zastavitelné
plochy Z1a a p⌦estavbové plochy P2 (p⌦ístup do lokality se skupinovou zástavbou Z1).
Rozvojové lokality správního území budou na stávající komunikace p⌦ipojeny samostatn mi
sjezdy ve smyslu p⌦íslu↵n ch ustanovení SN 73 6110 Projektování místních komunikací, kap. 12
K⌦i✏ovatky, k⌦í✏ení a sjezdy. Komunika⌃ní struktura zastaviteln ch ploch a ploch p⌦estavby se územním
plánem nevymezuje a bude ⌦e↵ena v⇣rámci p⌦ípravné dokumentace.
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 místní obslu✏né komunikace funk⌃ní skupiny C, typu MO2 10/7/30 s⇣oboustrann mi
chodníky ↵í⌦ky nejmén 2x2,0m, 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 metr mezi hranicemi protilehl ch pozemk .
Doprava v klidu, dal↵í za⌦ízení pro automobilovou dopravu
V zastav ném území jsou p⌦im ⌦en uspokojeny nároky na odstavování a parkování vozidel. U
za⌦ízení v roby a ob⌃anské vybavenosti je zaji↵t no odstavování vozidel na vlastních pozemcích nebo na
ve⌦ejn p⌦ístupn ch plochách. Odstavná stání pro území obytné zástavby jsou zaji↵t na na pozemcích
rodinn ch dom .
V ⌦e↵eném území nejsou zastoupena doprovodná za⌦ízení automobilové dopravy. Nejbli✏↵í
⌃erpací stanice pohonn ch hmot je situována v návaznosti na páte⌦ní trasu silnice II/114 v Neveklov . Zde
jsou také k dispozici kompletní servisní slu✏by. Podniková ⌃erpací stanice je v areálu ✏ivo⌃i↵né v roby.
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Územní plán pln respektuje sou⌃asné kapacity, které slou✏í pro gará✏ování, odstavování a
parkování vozidel obyvatel a náv↵t vník obce.
Pro pokrytí pot⌦eb dopravy v klidu u nov navrhovan ch objekt pro bydlení, vybavenosti ⌃i
jin ch objekt se bude postupovat ve smyslu p⌦íslu↵n ch ustanovení vyhlá↵ky MMR R ⌃. 268/09 Sb., o
technick ch po✏adavcích na stavby, a to §5, ve kterém se stanovuje, ✏e odstavná a parkovací stání se ⌦e↵í
jako sou⌃ást stavby, nebo jako provozn neodd litelná ⌃ást stavby, anebo na pozemku stavby, pokud
tomu nebrání omezení vypl vající ze stanoven ch ochrann ch opat⌦ení, a to v⇣souladu s⇣normov mi
hodnotami stanoven mi ve smyslu p⌦íslu↵n ch ustanovení kap. 14.1 SN 73 6110 Projektování místních
komunikací.
Ka✏dou stavbu je nezbytné vybavit, ve smyslu p⌦íslu↵n ch ustanovení vyhlá↵ky MMR R ⌃.
398/09 Sb., o obecn ch technick ch po✏adavcích zabezpe⌃ujících bezbariérové u✏ívání staveb,
odpovídajícím po⌃tem stání pro vozidla zdravotn posti✏en ch osob, které budou ⌦e↵eny jako sou⌃ást
stavby.
Ve⌦ejná autobusová doprava
Obsluha území prost⌦edky hromadné dopravy je realizována pravidelnou autobusovou
dopravou. Obsluha ⌦e↵eného území pravidelnou ve⌦ejnou autobusovou dopravou je v sou⌃asné dob
realizována prost⌦ednictvím dvou procházejících autobusov ch linek:
200052 10 Bene↵ov - Neveklov - Strann - K⌦e⌃ovice
200051 21 Bene↵ov-Chotilsko-Rabyn
Dopravcem je SAD Bene↵ov,⇣a.⇣s.
Situování autobusov ch zastávek je nejlépe patrné z⇣dolo✏en ch grafick ch p⌦íloh. Umíst ní
autobusov ch zastávek (Strann rozc., Strann - B⌦evnice) je vyhovující.
Autobusové spojení z Bene↵ova a Neveklova je v pracovní dny celkem dobré, ale o víkendu
bohu✏el tém ⌦ ✏ádné. O prázdninov ch víkendech je mo✏nost se do obce dopravit i z Prahy autobusem na
Novou ⇧ivoho↵ .
Podmínky pro dopravní obsluhu, ochranná pásma
V ⌦e↵eném území se v souladu se zákonem ⌃. 13/97 Sb., o pozemních komunikacích, uplat uje
mimo zastav né území obce ochranné pásmo silnic II. a III. t⌦ídy vedené ve vzdálenosti 15 m po obou
stranách od osy vozovky.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Shrnutí:
Komunika⌃ní systém územní plán pova✏uje za stabilizovan s mo✏ností díl⌃ích oprav. Obsluha
území prost⌦edky hromadné dopravy je rovn ✏ stabilizována.
ÚP Strann jsou navr✏eny plochy ve⌦ejn ch prostranství (komunikace) zaji↵ ující p⌦ístup do
lokality s nejv t↵í skupinovou zástavbou Z1 (lokalita p⌦evzatá z p vodního územního plánu). Tyto jsou
zárove vymezeny jako ve⌦ejn prosp ↵né stavby.
V ochrann ch pásmech silnic budou dány omezující podmínky pro zástavbu v navazujících
správních ⌦ízeních.
Technická infrastruktura
Ve v↵ech sídlech spadajících do ⌦e↵eného území (Strann , B⌦evnice) je zaji↵t no zásobování
elektrickou energií a telekomunika⌃ní slu✏by. Ve Stranném je ⌃áste⌃n zaji↵t no i zásobování pitnou vodou
z místního vodovodu. De↵ ová oddílná kanalizace je rozvinuta na v t↵in zastav ného území ve Stranném.
Rozvody elektrické energie NN, rozvody pro ve⌦ejné osv tlení a obecní rozhlas a místní rozvody
telekomunika⌃ní sít jsou vedeny p⌦evá✏n vzdu↵nou trasou.
⇥e↵ené území je sou⌃ástí zpracovaného Plánu rozvoje vodovod a kanalizací St⌦edo⌃eského
kraje.
Vodní hospodá⌦ství
Hlavním recipientem je Mlad⌃ina, B⌦evnice a dal↵í drobné vodote⌃e. V ⌦e↵eném území jsou
v znamn zastoupeny plo↵né meliorace - drená✏e, které zde vytvá⌦ejí ucelenou soustavu.
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↵í potí✏e vzhledem k p⌦eva✏ujícím p⌦ízniv m sklonov m pom r m, vzhledem k relativn
dobré reten⌃ní schopnosti povrchu terénu a vzhledem k existenci p⌦irozen ch recipientních prvk i
realizovan ch technick ch opat⌦ení. Srá✏kové odpadní vody jsou zvládány následovn : u jednotliv ch
nemovitostí s pou✏itím vsaku nebo akumula⌃ních prvk (s následn m vyu✏íváním nap⌦. pro zavla✏ování
zelen ). De↵ ová kanalizace je zaúst na do nejbli✏↵ích recipientních prvk a je rozvinuta v SÚ Strann
(beton DN 300-600, celková délka cca 1,5 km), v ostatních sídlech je vyu✏íván systém p⌦íkop , struh a
propustk .
Územním plánem Strann navr✏ené ⌦e↵ení:
Stávající systém odvád ní de↵ ov ch vod bude zachován. Nová zástavba bude navr✏ena tak,
aby nebyly zhor↵eny odtokové pom ry v území. Srá✏kové odpadní vody budou v zastav n ch územích
zvládány následovn : u jednotliv ch nemovitostí (u nov ch bezprost⌦edn , u star ch postupn ) s pou✏itím
vsaku nebo akumula⌃ních prvk (s následn m vyu✏íváním nap⌦. pro zavla✏ování zelen ).
Nevsáknuté srá✏kové vody, zejména z komunikací, jsou a budou do nejbli✏↵ího recipientu
⌃áste⌃n odvád ny ve⌦ejnou kanalizací a ⌃áste⌃n systémem rigol , struh a propustk .
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P⌦i vymezování stavebních pozemk musí b t spln n po✏adavek na vsakování de↵ ov ch vod
nebo jejich zadr✏ení na pozemku p⌦ed jejich svedením do oddílné de↵ ové kanalizace vycházející z
platn ch provád cích p⌦edpis ( §20 odst. 5 (resp. §21) vyhlá↵ky 501/2006).
Vodní hospodá⌦ství - likvidace spla↵kov ch odpadních vod
(Strann )
Ve Stranném (úrove terénu intravilánu sídla je v rozmezí cca 458 - 468 m n. m.) není
vybudován systém ve⌦ejné kanalizace. Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokov ch jímkách a budou
likvidovány na nejbli✏↵í obecní OV, nebo v domovních OV s p⌦epady do vodote⌃e. Koncepci stávajícího
⌦e↵ení není d vodné m nit.
(B⌦evnice)
V místní ⌃ásti B⌦evnice (úrove terénu intravilánu sídla je v rozmezí cca 413 - 426 m n. m.) také
není vybudován systém ve⌦ejné kanalizace. Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokov ch jímkách a
budou likvidovány na nejbli✏↵í obecní OV.
Územním plánem Strann navr✏ené ⌦e↵ení - v souladu PRVaK St⌦edo⌃eského kraje:
S ohledem na velikost obce, po⌃et trvale bydlících obyvatel a vzhledem k tomu, ✏e k
zásobování pitnou vodou jsou vyu✏ívány místní podzemní zdroje není investi⌃n a provozn v hodné
budovat centrální ⌃istírnu odpadních vod a kanaliza⌃ní sí . Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015
rekonstrukci stávajících nebo v stavbu nov ch akumula⌃ních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce
2020 budou ve↵keré odpadní vody akumulované v bezodtok ch jímkách likvidovány na ⌃istírn
odpadních vod obce Neveklov.
Ochranná pásma kanaliza⌃ních za⌦ízení:
Ochranné pásmo stoky (do DN 500)…………….……………….1,5 m
Zásobování pitnou vodou
(Strann )
V obci se nachází místní vodovod pro ve⌦ejnou pot⌦ebu. Zdroje vody jsou kopané studny
umíst né na pozemkov ch parcelách ⌃íslo 663 a 633 (západn od sídelního útvaru).
Mno✏ství odebíran ch podzemních vod:
denní:
Qd ..
= 16,6m3 (~ 0,19 l/s)
m sí⌃ní: Qm ..
= 500 m3
ro⌃ní:
Qr ..
= 6000 m3
Voda je ⌃erpána v tla⌃n m ⌦adem délky 1150 m do betonového jednokomorového vodojemu
(st. parcela ⌃. 209). Z vodojemu je voda dopravována p⌦ivád cím ⌦adem do zem d lského areálu
spole⌃nosti Neveklov a.s. a do ⌃ásti obce Strann (cca 45 obyvatel). Desinfekce vody ve vodojemu je
provád na jednorázov v dob zdravotn technické prohlídky za⌦ízení.
V⇣obci se rovn ✏ nacházejí studny pro individuální zásobování vodou. Mno✏ství vody ve
studnách je dostate⌃né. Jakost vody ve studních není pravideln kontrolována, lze o⌃ekávat nedodr✏ení
ukazatel vyhlá↵ky MZd ⌃. 376/2000, kterou se stanoví po✏adavky na pitnou vodu.
V⇣obci nejsou vyu✏ívány obecní studny.
Územním plánem Strann navr✏ené ⌦e↵ení:
Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se m nit ani v⇣budoucnosti, p⌦ipojenost
bude dokon⌃ena realizací vodovodních p⌦ípojek. Rozvoj vodovodní sít v lokalit Z1 skupinové zástavby je
doporu⌃eno podmínit prov ⌦ením zda stávající vodní zdroje mají odpovídající vydatnost. Trvale je v↵ak
t⌦eba sledovat kvalitu vody ve vyu✏ívan ch zdrojích a v p⌦ípad , ✏e nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb.,
kterou se stanoví po✏adavky na pitnou vodu, bude nutné vodu upravovat.
(B⌦evnice, samoty)
B⌦evnice a samoty v ⌦e↵eném území nejsou zásobeny pitnou vodou z ve⌦ejného vodovodu.
Obyvatelé pou✏ívají ke svému zásobování soukromé studny.
Územním plánem Strann navr✏ené ⌦e↵ení:
I nadále zde bude vyu✏ívána voda z místních zdroj , která bude p⌦ípadn individuáln
upravována.
Mno✏ství vody ve studnách je dostate⌃né. Jakost vody ve studních není pravideln
kontrolována, lze o⌃ekávat nedodr✏ení ukazatel vyhlá↵ky MZd 252/2004 Sb., kterou se stanoví
hygienické po✏adavky na pitnou vodu a teplou vodu a ⌃etnost a rozsah kontroly pitné vody ve zn ní
pozd j↵ích p⌦edpis . V⇣obci nejsou vyu✏ívány obecní studny. Vzhledem k nízkému po⌃tu obyvatel a vy↵↵ím
investi⌃ním náklad m na realizaci vodovodu se i do budoucna p⌦edpokládá zásobování z individuálních
zdroj . Trvale je v↵ak t⌦eba sledovat kvalitu vody ve vyu✏ívan ch studních a v p⌦ípad , ✏e nebude
vyhovovat právním p⌦edpis m, kter mi se stanoví po✏adavky na pitnou vodu, bude vhodné vyu✏ít
individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí pot⌦ebné mno✏ství vody pro pitné ú⌃ely ve form
balené pitné vody.
Základní parametry pot⌦eby vody (dle vyhl. ⌃.428/2001 Sb) pro v hledov po⌃et obyvatel v
rámci Stranného (cca 140):
Spot⌦eba pitné vody - 120 l/os. den
Qpr m.denní = 140 x 0,12 = 16,8 m3/d.
Qmax.denní= Qpr m.denní x 1,5 = 25,2 m3/d. = 0,29 l/s
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Qmax.h= Qmax.denní (l/s ) x 1,8 = 0,525 l/s
Tyto parametry mo✏no brát i jako vodítko pro stanovení specifické produkce spla↵kov ch
odpadních vod.
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
Ochranné pásmo vodojemu je vymezeno oplocením.
Ochranná pásma vodních zdroj
Sou⌃asn stav. U zdroj vody ur⌃en ch pro hromadné zásobování obyvatelstva zaji↵ uje OP
ochranu jejich vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti. Na území OP I. stupn (ochrana vodních zdroj
a vodárensk ch za⌦ízení) není dovoleno provád t ✏ádnou stavební ⌃innost, pokud p⌦ímo nesouvisí s
vodárensk m vyu✏itím, je zakázán vstup nepovolan m osobám (realizováno oplocení). V OP II. stupn se
nesmí budovat ✏ádné stavby a za⌦ízení, s v jimkou ud lenou pro vodohospodá⌦ské stavby a za⌦ízení pro
odb r a úpravu vody. Jsou omezeny pr zkumné geologické práce, je zakázáno z⌦izování h⌦bitov a skládek
ap.
Pro prameni↵t nacházející se v ⌦e↵eném území bylo stanoveno odpov dn m vodoprávním
orgánem I. a II. ochranné pásmo a byla stanovena omezení ⌃inností v t chto pásmech. Dle ÚAP se v
⌦e↵eném území nachází t⌦i OP vodních zdroj I. stupn (z toho jedno v zastav ném území), OP vodojemu,
dv OP vodních zdroj II. stupn , z toho jedno v zastav ném území. Toto OP II. stupn bylo v↵ak
vodoprávním ú⌦adem zru↵eno a zm nou ⌃. 4 ÚPO Strann bylo celé území navr✏eno k zástavb (cca 5
RD). Nyní je lokalita ji✏ ⌃áste⌃n zastav na a dal↵í v stavba se p⌦ipravuje.
Pro nov vyu✏ívané a z⌦izované zdroje pitné vody a vodohospodá⌦ská za⌦ízení stanovuje
odpov dn vodoprávní orgán OP I. a II. stupn .
Zásobování energiemi
Energetické nároky jsou mj. spjaty s klimatick mi podmínkami zájmového území uveden mi
dále v textu (p⌦írodní podmínky). Z hlediska energetick ch zdroj se v ⌦e↵eném území nacházejí pouze
tepelné zdroje men↵ích v kon .
Vytáp ní
Pro vytáp ní byt (35) jsou vyu✏ívána zejména fosilní paliva (13), d⌦evo (11), elektrické
p⌦ímotopy (2). T⌦i bytové jednotky jsou vytáp ny z kotelny umíst né mimo d m.
Územním plánem Strann navr✏ené ⌦e↵ení:
Tento stav z stane zachován. Plo↵ná plynofikace zájmového území není vzhledem k velikosti
sídla ekonomicky reálná. Vyu✏ívání alternativních energetick ch zdroj je zejména pro novostavby ✏ádoucí.
Majitel areálu ✏ivo⌃i↵né v roby ve Stranném zva✏uje mo✏nost vybudování bioplynové stanice.
Zásobování elektrickou energií
Sou⌃asn stav. Rozvodn systém v ⌦e↵eném území a jeho kapacitu je mo✏né pova✏ovat za
vyhovující. Jeho páte⌦í je venkovní vedení VN 22 kV, sm rované do trafostanic. Trafostanice jsou
dostate⌃n dimenzovány a mnohé vykazují rezervu. Rozvodná NN sí je zatím je↵t realizována p⌦evá✏n
ve form venkovních vedení. Kabelov rozvod tvo⌦í zatím jen mal podíl. Strannému slou✏í trafostanice u
vodojemu, rezervu vytvá⌦í nová trafostanice u Drázd . Areál ✏ivo⌃i↵né v roby má svoji vlastní trafostanici.
Samot Dubí slou✏í trafostanice ji✏n od areálu ✏ivo⌃i↵né v roby. B⌦evnice je napájena z trafostanice
umíst né v sousedním katastru M sta Neveklov. Samota lokalita Pod Dubím (b valá cihelna) má rovn ✏
svoji vlastní trafostanici.
Vzdu↵ná vedení NN nejsou z hlediska del↵ího v hledu perspektivní a proto budou postupn
nahrazována podzemní kabelovou trasou. Rozvojové lokality zástavby budou podzemní kabelovou trasou
NN p⌦ipojeny v✏dy.
Územním plánem Strann navr✏ené ⌦e↵ení:
Po✏adavky na zv ↵ení el. p⌦íkon , pop⌦. nové el. odb ry budou ⌦e↵eny postupn podle
vznikajícího po✏adavku a finan⌃ních mo✏ností úpravou stávajících distribu⌃ních sítí (posílením stávajících
trafostanic). Návrhem je respektováno nadzemního vedení VN 22 kV a trafostanic, p⌦ípadné p⌦elo✏ky s
ohledem na nové stavební po⌃iny v sídle jsou mo✏né. Z⌦izování dal↵ích trafostanic dle skute⌃n ch pot⌦eb
zásobování elektrickou energií je p⌦ípustné. Nové trafostanice budou p⌦ipojeny z páte⌦ního vedení VN 22
kV venkovním vedením nebo v ⌃ástech procházejících sídlem v podzemní trase kabelem VN 22 kV. Stavby
v zastaviteln ch plochách budou p⌦ipojeny v✏dy podzemní kabelovou trasou NN.
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.
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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.
Telekomunikace a radiokomunikace
Zabezpe⌃ení ⌦e↵eného území telekomunika⌃ními slu✏bami má vzhledem k jejich d le✏itosti pro
roz↵í⌦ení pot⌦ebn ch ekonomick ch aktivit i pro prosté zabezpe⌃ení standardních slu✏eb velk v znam.
Technická úrove místní telekomunika⌃ní sít ji✏ neodpovídá dne↵ním v vojov m trend m (vzdu↵né
vedení), t⌦eba✏e zatím zabezpe⌃uje základní funkci. Provozovatelem telekomunika⌃ní sít je O2 Telefónica
Czech Republic, a.s.
Radiokomunikace
V oblasti telekomunikací je d le✏ité zajistit ochranu radioreléov ch spoj , pro jejich✏
provoz je nutné zajistit p⌦ímou viditelnost spolupracujících stanic. Proto jsou tyto stanice umis ovány
zejména na terénní dominanty (nejvy↵↵í kóty v terénu). Ochrana t chto spoj je
provád na vyhla↵ováním ochrann ch pásem procházejících paprsk a kruhov ch ochrann ch
pásem kolem spojov ch objekt , které mají za úkol zabránit stín ní a ru↵ení t chto spoj .
V ⌦e↵eném území se nachází základnová stanice ve⌦ejné radiotelefonní sít a to v chodn od
Stranného, kóta cca 480 m n.m.
P⌦es ⌦e↵ené území dle územn analytick ch podklad vedou t⌦i radioreléové trasy.
ÚP respektuje radiokomunika⌃ní za⌦ízení i radioreléové spoje.
Místní telekomunika⌃ní sí
Sou⌃asn stav. ⇥e↵ené území p⌦íslu↵í k MTO Bene↵ov. P⌦ipojení je realizováno prost⌦ednictvím
kabelu vedeného soub ✏n se silnicí II/114 ve sm ru od Neveklova p⌦es B⌦evnici do Stranného a dále k
samotám Dubí a Pod Dubím. Rozvody v jednotliv ch sídlech (z p⌦íslu↵n ch sí ov ch rozvád ⌃ ) jsou
realizovány venkovní (vzdu↵nou) trasou. Ve Stranném je u po✏ární zbrojnice umíst n ve⌦ejn telefonní
automat.
Územním plánem Strann navr✏ené ⌦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 .
Místní rozhlas, ve⌦ejné osv tlení
V rámci tras venkovního vedení distribu⌃ní sít NN je paraleln realizována sí VO (ve⌦ejného
osv tlení). Sí místního rozhlasu je rozvedena pouze ve Stranném. ást rozvodu ve⌦ejného osv tlení je v
trase podzemního kabelového vedení.
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 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. Roz↵í⌦ení sítí technické infrastruktury by m la b t p⌦ednostn ⌦e↵ena bez naru↵ení vozovky
silnic procházejících zastav n m územím, trasy sítí v soub hu se silnicemi by m ly b t v intravilánu sídel
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p⌦ednostn ukládány do zeleného pásu nebo chodníku, mimo intravilán sídel a✏ za vn j↵ím okrajem
silni⌃ního t lesa.
Ob anské vybavení
Územním plánem jsou vymezeny stávající plochy zahrnující stávající funk⌃ní za⌦ízení
ob⌃anského vybavení ve⌦ejné vybavenosti (viz. dále podrobn popis):
Plochy ob⌃anského vybavení - ve⌦ejná infrastruktura (OV),
Plochy ob⌃anského vybavení - sport (OS).
⇤kolství
Mate⌦ská ↵kola a základní ↵kola v ⌦e↵eném území není, nejbli✏↵í se nachází v sousedním
Neveklov .
Zdravotnictví, sociální slu✏by
Za⌦ízení pro poskytování základní zdravotní pé⌃e a sociálních slu✏eb v ⌦e↵eném území není,
nejbli✏↵í zdravotní st⌦edisko je v Neveklov . Dal↵í slu✏by jsou dostupné v Bene↵ov .
Obchod a slu✏by
Hostinec s penzionem v centrální ⌃ásti Stranného je v sou⌃asnosti bez vyu✏ití.
Ve⌦ejná správa, kultura a osv ta, spolkov ✏ivot
V budov Obecního ú⌦adu (majitel: Obec Strann , odkaz ⌃.: 1) sídlí Místní lidová knihovna.
Budova obecního ú⌦adu byla nedávno zrekonstruována, byla p⌦istav na nová zasedací místnost se
sociálním za⌦ízení a upraveno okolí obecního ú⌦adu pro spole⌃enskou ⌃innost.
V obci je ⌃inn Sbor dobrovoln ch hasi⌃ . Hasi⌃ská zbrojnice se nachází v centrální ⌃ásti
Stranného (majitel: Obec Strann , odkaz ⌃.: 2)
Mezi památky Stranného pat⌦í památník padl ch v 1. sv tové válce na Provodné, bo✏í muka p⌦i
silnici na Nov Knín, k⌦í✏ek v krajin severozápadn od obce pod lesním remízem.
V obci se dodr✏uje stále tradice masopustních pr vod , velikono⌃ní pomlázky, pálení ⌃arod jnic
a stav ní máje. Ob⌃ané se zde rádi scházejí p⌦i ka✏dé vhodné p⌦íle✏itosti. Ka✏d rok o prázdninách je zde
po⌦ádána velká slavnost u p⌦íle✏itosti v ro⌃í obce, srazu rodák , odhalení pomníku, sv cení praporu, v ro⌃í
zalo✏ení Sboru dobrovoln ch hasi⌃ apod. ⇧e je obec Strann opravdu kulturní obcí dokazuje to, ✏e v roce
1998 získala v sout ✏í Vesnice roku Modrou stuhu za spole⌃ensk ✏ivot. Aktivn ⌃inné je myslivecké
sdru✏ení Tet⌦ívek.
P⌦edsedou Poslanecké sn movny eské republiky byl v prosinci roku 2000 ud len obci znak
(viz. titulní list textové ⌃ásti) a prapor, kter v ⌃ervenci následujícího roku slavnostn vysv til J. M. opat
Michael Pojezdn .
T lov chova a sport
V sou⌃asnosti plochy pro sport, aktivní rekreaci chybí.
Rekreace a cestovní ruch
V t↵ina území je intenzivn zem d lsky vyu✏ívána, rekreace se uskute⌃ uje formou pobytové
krátkodobé rekreace (chalupa⌦ení) ve v↵ech sídlech.
Církevní a poh⌦ební slu✏by
Obec je p⌦ifa⌦ena k B lici (Neveklov). Ve⌦ejné poh⌦ebi↵t v B lici slou✏í i pro Strann .
Územním plánem Strann navr✏ené ⌦e↵ení:
Územním plánem je navr✏ena doposud v obci chyb jící plocha ob⇥anského vybavení - sportu v
rámci P1. V plo↵e bude zbudováno víceú⌃elové h⌦i↵t , d tské h⌦i↵t a dal↵í sportovn -rekrea⌃ní vybavenost
s vyu✏itím odpovídajícího zázemí v budov Obecního ú⌦adu ve Stranném.
Stávající za⌦ízení ob⌃anské vybavenosti jsou respektována.
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 a v plochách
rozvoje.

-

-

Ve↵ejná prostranství
Územním plánem Strann navr✏ené ⌦e↵ení:
Návrhem územního plánu jsou vymezeny stávající plochy ve⌦ejn ch prostranství (PV) zahrnující
p⌦evá✏n komunika⌃ní systém s centrálními prostranstvími.
ÚP Strann jsou navr✏eny plochy ve⌦ejn ch prostranství (komunikace) a to v rámci zastavitelné
plochy Z1a a p⌦estavbové plochy P2 (vstup do lokalit se skupinovou zástavbou Z1a,b).
Ve⌦ejn prostor u lokalit skupinové v stavby Z1a je t⌦eba rozvíjet s d razem na jeho pobytovou
funkci, v ✏ádném p⌦ípad se nesmí omezit pouze jako nutné dopravní koridory. Vzhledem k
tomu, ✏e lokalita celkem dosahuje více ne✏ 2 ha*), byla v plo↵e Z1a vymezena plocha ve⌦ejného
prostranství pro vyu✏ití nesouvisející s dopravní obsluhou (nap⌦. d tské h⌦i↵t , zele apod).
Plochy ve⌦ejn ch prostranství - ve⌦ejná zele jsou vymezeny za ú⌃elem zaji↵t ní podmínek pro
p⌦im ⌦ené umíst ní, rozsah a dostupnost p⌦evá✏n parkov upraven ch pozemk ve⌦ejné
zelen .
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ÚP Strann jsou navr✏eny plochy ve⌦ejn ch prostranství - ve⌦ejná zele (ZV) v rámci
⌃ásti lokality P1 - “tzv. Obecní park”. Obecní park bude navazovat na Obecní ú⌦ad, novou
sportovní plochu a stávající vodní plochu - území má rozvojov potenciál práv pro toto vyu✏ití.
*) Musí b t spln n po✏adavek (ve smyslu vyhlá↵ky §7 vyhlá↵ky 501/2006 Sb.), aby pro ka✏dé
dva hektary zastavitelné plochy pro bydlení (v p⌦ípad ⌦e↵eného území) byla s touto zastavitelnou plochou
vymezena související plocha ve⌦ejného prostranství o v m ⌦e nejmén 1000 m2; do této v m ry se
nezapo⌃ítávají pozemní komunikace.
Pro nov vymezované pozemky ve⌦ejného prostranství jsou dále dány tyto po✏adavky (ve
smyslu vyhlá↵ky §22 vyhlá↵ky 501/2006 Sb.): Nejmen↵í ↵í⌦ka ve⌦ejného prostranství, jeho✏ sou⌃ástí je
pozemní komunikace zp⌦ístup ující pozemek bytového domu, je 12 m. P⌦i jednosm rném provozu lze
tuto ↵í⌦ku sní✏it a✏ na 10,5 m. Nejmen↵í ↵í⌦ka ve⌦ejného prostranství, jeho✏ sou⌃ástí je pozemní
komunikace zp⌦ístup ující pozemek rodinného domu, je 8 m. P⌦i jednosm rném provozu lze tuto ↵í⌦ku
sní✏it a✏ na 6,5 m. Sou⌃ástí t chto ve⌦ejn ch prostranství je nejmén jeden pruh vyhrazen pro p ↵í v
minimální ↵í⌦ce 2 m umo✏ ující bezbariérové u✏ívání.
Nakládání s odpady
Skládky, evidované ekologické zát ✏e území
V ⌦e↵eném území nejsou evidovány lokality s povolením k ukládání odpad .
Dle ÚAP se v zájmovém území nenachází území ekologick ch rizik - ⌃erné skládkování z d⌦ív j↵í
doby bylo sanováno.
Zne↵kod ování odpad
Obecn závazná vyhlá↵ka Obce Strann stanovuje systém shroma✏⌥ování, sb ru, p⌦epravy,
t⌦íd ní, vyu✏ívání a odstra ování komunálních odpad , v⌃etn systému nakládání se stavebním odpadem,
v souladu se zák. ⌃. 185/2001 Sb, v platném zn ní.
Koncepce zne↵kod ování odpad je ponechána.
Koncepce uspo↵ádání krajiny
Vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm ny v⇣jejich vyu✏ití
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
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:
(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, v⌃etn polních cest, rozpt lené zelen , mezí, teras a terénních úprav; pozemky staveb,
za⌦ízení a jin ch opat⌦ení pro zem d lství a pozemky související dopravní a technické
infrastruktury;
(NL) plochy lesní - zahrnují pozemky ur⌃ené k pln ní funkcí lesa, pozemky staveb a za⌦ízení
lesního hospodá⌦ství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
(W) plochy vodní a vodohospodá⌦ské - zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních a jiné
pozemky ur⌃ené pro p⌦eva✏ující vodohospodá⌦ské vyu✏ití.
(NP) plochy p⌦írodní - s⇣nejv t↵ím p⌦írodním potenciálem a pot⌦ebou ochrany p⌦írodních prvk
(vymezená lokální biocentra, VKP); 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 apod.; vyjíme⌃n pozemky související dopravní a technické infrastruktury;
(NS.x) 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, v - vodohospodá⌦ská, z - zem d lská, l - lesní, o - ochranná/izola⌃ní/protierozní, r rekrea⌃ní
Pro vymezené plochy v⇣nezastav ném území jsou územním plánem stanoveny podmínky pro
stabilizaci nebo zm ny v⇣jejich vyu✏ití (regulativy vyu✏ití - viz. kap. f), které jsou prost⌦edkem pro
usm rn ní budoucího utvá⌦ení krajiny.
Podíl zelen ve v t↵in vymezen ch ploch nezastav ného území krajiny je t⌦eba zvy↵ovat, a to
p⌦i realizaci návrhu územního systému ekologické stability, v⌃etn interak⌃ních prvk , liniové doprovodné
zelen komunikací a mezí, zatravn ním nebo dopln ním ploch nelesní zelen s⇣p⌦írodní funkcí. Rodová a
druhová skladba zelen musí vycházet z⇣p vodních rostlinn ch spole⌃enstev. Do ⌦e↵eného území zasahují
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dv mapovací jednotky ⌃ern ↵ová dubohab⌦ina (okrajov ), p⌦eva✏uje acidofilní doubrava. V nivách
vodote⌃í se vyskytuje údolní jasanovo ol↵ov luh.
Stávající p⌦írodní prvky v zem d lské krajin nelze navrhnut ke zru↵ení.
N1
N2

N3

V nezastav ném území jsou navr✏eny krajiná⌦ské úpravy:
ú⌃elová cesta na severním okraji Stranného navr✏ena za ú⌃elem propojení lokality Z1a s cestní
sítí v krajin a s ve⌦ejn m prostranstvím v rozvojové lokalit . Sou⌃ástí bude zalo✏ení liniové
zelen .
obnova historické obecní cesty parc.⌃. 2841 v lokalit pod H rkou. Cesta je zorn na, a⌃koli je
vedena jako ostatní komunikace. Obnovená cesta bude mít zejména protierozní funkci na
pozemku ohro✏eném vodní erozí. Sou⌃ástí bude vybudování p⌦íkopu pro odvedení a
zasakování srá✏kov ch vod z⇣p⌦ilehl ch pozemk a v sadba doprovodné zelen pro zv ↵ení
ekologické stability území.
navr✏eno plo↵né zatravn ní údolnice (terénní deprese) v lokalit Pode vsí nad Mlad⌃inou, kde
dochází k soust⌦ed nému povrchového odtoku z p⌦ilehl ch zem d lsk ch pozemk a tato ⌃ást
lokality je nevíce ohro✏ena vodní erozí. Spolu s obnovenou cestou N2 bude tento prvek tvo⌦it
základní kostru protierozní ochrany v území.

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.
Hlavním cílem vytvá⌦ení ÚSES je trvalé zaji↵t ní biodiverzity, biologické rozmanitosti, která je
definována jako variabilita v↵ech ✏ijících organism a jejich spole⌃enstev a zahrnuje rozmanitost v rámci
druh , mezi druhy a rozmanitost ekosystém . Podstatou ÚSES je vymezení sít p⌦írod blízk ch ploch v
minimálním územním rozsahu, kter u✏ nelze dále sni✏ovat bez ohro✏ení ekologické stability a biologické
rozmanitosti území.
ÚSES se d lí podle biogeografického v znamu skladebn ch prvk na nadregionální, regionální
a lokální. V⇣ obci Strann jsou vymezeny prvky na regionální a lokální úrovni. Je tvo⌦en biocentry a
biokoridory a na lokální úrovni té✏ interak⌃ními prvky.
Biocentrum je tvo⌦eno ekologicky v znamn m segmentem krajiny, kter svou velikostí a stavem
ekologick ch podmínek umo✏ uje trvalou existenci druh i spole⌃enstev p⌦irozeného
genofondu krajiny. Jedná se o biotop nebo soubor biotop , kter sv m stavem a velikostí
umo✏ uje trvalou existenci p⌦irozeného ⌃i pozm n ného, av↵ak p⌦írod blízkého ekosystému.
Biokoridor je, nebo cílov má b t, tvo⌦en ekologicky v znamn m segmentem krajiny, kter
propojuje biocentra a umo✏ uje a podporuje migraci, ↵í⌦ení a vzájemné kontakty ✏iv ch
organism .
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 .
Podkladem pro zapracování ÚSES jsou následující práce:
ÚPO Strann (Ing. arch. Marie Horváthová, Praha 10; 06/1998) + zm ny k⇣ÚPO
Generel místního ÚSES (RNDr. Lenka Krátká, 1994)
ÚAP ORP Bene↵ov
ZÚR St⌦edo⌃eského kraje
Jednotlivé prvky jsou z⇣v ↵e uveden ch prací p⌦evzaty a dále budou upraveny a p⌦izp sobeny
podmínkám návrhu územního plánu a podmínkám ochrany a tvorby krajiny. Místní systém ekologické
stability ⌦e↵eného území bude 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 minimality nárok systému ekologické stability na dal↵í území p⌦i
respektování minimálních po✏adavk na parametry prvk územního systému ekologické
stability.
Regionální ÚSES
Nadmístní (regionální a nadregionální) územní systém ekologické stability byl v⇣rámci ZÚR
St⌦edo⌃eského kraje vymezen na základ Generelu regionálního ÚSES a na základ schválen ch územních
plán velk ch územních celk .
V územních plánech je nutné tento ÚSES zp⌦esnit a vymezit na jednotlivé pozemky podle
místních podmínek v⌃etn díl⌃ích posunu a ↵í⌦kov ch úprav za p⌦edpokladu zachování jeho funk⌃nosti.
Zalo✏ení prvk územního systému ekologické stability (ÚSES) bude vymezeno jako ve⌦ejn
prosp ↵né opat⌦ení.
Do ⌦e↵eného území zasahují dva prvky regionálního v znamu:
RBC 1381 „Hájek“ – hranice p⌦evzata ze ZÚR St⌦edo⌃eského kraje, ÚAP ORP Bene↵ov a
územního plánu Neveklov, upravena dle hranic katastrální mapy. Biocentrum funk⌃ní, rozloha 82,09 ha
(v⇣⌦e↵eném území 39,5 ha). Komplex lesa zahrnuje vrcholovou partii a svahy vrchu Hájek (498 m n.m.) a
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⇥ezáky (480 m n.m.) a ú✏labí mezi ob ma vrchy s⇣prameni↵t m a po⌃ínajícím vodním tokem
Heroutického potoka (levostrann p⌦ítok Tloskovského potoka) v⇣severní ⌃ásti katastru Strann .
Biocentrum je propojeno regionálními biokoridory RK 1217 „Neb⌦ich – Hájek“ a 1218 „Hájek – Hory“
s⇣dal↵ími regionálními biocentry. Do ⌦e↵eného území zasahuje pouze:
RBK 1218 „Hájek – Hory“ – hranice p⌦evzata⇣ze ZÚR St⌦edo⌃eského kraje, ÚAP ORP Bene↵ov a
územního plánu Neveklov, v⇣dal↵ím stupni bude zp⌦esn na dle nového ÚP Neveklov, kter se nyní
zpracovává. Trasa je vedena p⌦i severní hranici katastru Strann a mimo ⌦e↵ené území propojuje regionální
biocentrum RBC 1380 „Hora“. Biokoridor je v⇣⌦e↵eném území veden v⇣lese údolím Heroutického potoka.
V⇣trase koridoru by m la b t v ekologicky vhodn ch vzdálenostech (po 400 – 700 m) vlo✏ena lokální
biocentra. Vzhledem ke krátkému úseku RBK v ⌦e↵eném území budou lokální biocentra vymezena za
hranicí, tj. ve správním území Neveklova, v⇣k. ú. B lice a v⇣k. ú. Mlékovice u Neveklova.
Lokální ÚSES
Lokální biocentra (LBC)
LBC 3 „Milovka“ – biocentrum lokální, funk⌃ní, 3,8 ha. Vymezené biocentrum zahrnuje ⌃ást lesa
vrchu Milovka - vrcholovou partii vrchu a severní svahy ve sm ru do údolí Mlad⌃inského
potoka.
LBC 4 „Dubí“ - biocentrum lokální, funk⌃ní, 4,7 ha. Vymezené biocentrum zahrnuje ⌃ást
zalesn ného severozápadního úbo⌃í vrchu Dubí a ú✏labí mezi vrchy Dubí a Skalnice.
LBC „Nad Kubíkem“ - biocentrum lokální, funk⌃ní, 11 ha, do ⌦e↵eného území zasahuje
okrajov v rozsahu 1 ha. Jedná se o ⌃ást lesa nad usedlostí Dubí – U Kubíka.
-

-

-

-

Lokální biokoridory (LBK)
LBK 17 „Zádolí – Tloskovsk potok“ - lokální biokoridor, vymezen , ⌃áste⌃n funk⌃ní, do
⌦e↵eného území zasahuje okrajov . Návrh trasy místního biokoridoru ozelen ním cesty od
cihelny do Zádolí, základ tvo⌦í nálet d⌦evin podél cesty a lesní porosty.
LBK 18 „Tloskovsk potok“ - lokální biokoridor, ⌃áste⌃n funk⌃ní, délka cca 1250 m. Biokoridor
zaji↵ uje propojení místních biocenter Spolí a Dubí, vyu✏ívá p⌦irozené linie d⌦evin pod
prameni↵t m Tloskovského potoka, sou⌃asn zp sob vyu✏ití: porost d⌦evin, louka, les. Návrh
opat⌦ení: dosázet autochtonní d⌦eviny k⇣zaji↵t ní funk⌃nosti biokoridoru po celé délce.
LBK 19 „ Dubí“ – lokální biokoridor, vymezen , funk⌃ní, délka cca 300 m Trasa up⌦esn na
v⇣hranicích pozemk katastrální mapy a dle porostních skupin lesa. Propojuje biocentra ⌃. 3
Milovka a 4. Dubí.
Krajinotvorné prvky
Jedná se o plo↵nou, bodovou a liniovou zele v⇣zem d lské krajin , která dopl uje biocentra a
biokoridory. Jedná se o prvky stávající a navr✏ené k zalo✏ení:
stávající: v znamné krajinné prvky evidované a navr✏ené k registraci, porosty k⌦ovin, skupiny
vy↵↵ích d⌦evin na mezích, drobné zalesn né v stupy skalek jako je H rka, Provodná hora a
Vr↵ky; m lká údolí vodote⌃í a prameni↵t s lu⌃ními a mok⌦adními porosty; liniové porosty
doprovodné zelen podél cest a drobn ch vodote⌃í;
navr✏ené: stromo⌦adí podél polních cest (N1, N2); protierozní zatravn ní údolnice (N3)
K v sadb doporu⌃eny: dub letní, dub zimní, b⌦íza b lokorá, je⌦áb pta⌃í, jírovec ma⌥al, lípa
srd⌃itá, staré odr dy ovocn ch strom .
Stanovení podmínek pro prostupnost krajiny

Cestní sí
Plochy lesní, zem d lské a krajiná⌦sky v znamné jsou p⌦ístupné historicky vzniklou sítí
ú⌃elov ch komunikací. Tato sí umo✏ ující prostupnost krajiny a dostupnost okolních sídel je stabilizována.
Rozvoj cestní sít je umo✏n n v⇣souladu se stanoven mi ⇣podmínkami vyu✏ití ploch
v⇣nezastav ném území. Navr✏eny jsou dv ú⌃elové komunikace v nezastav ném území. Krom
zp⌦ístupn ní pozemk budou cesty plnit dal↵í funkce v⇣krajin , tzn. p doochrannou ,vodohospodá⌦skou a
ekologickou.
N1
ú⌃elová cesta na severním okraji Stranného navr✏ena za ú⌃elem propojení lokality Z1a s cestní
sítí v krajin a s ve⌦ejn m prostranstvím v rozvojové lokalit . Sou⌃ástí bude zalo✏ení liniové
zelen .
N2
obnova historické obecní cesty parc.⌃. 2841 v lokalit pod H rkou. Cesta je zorn na, a⌃koli je
vedena jako ostatní komunikace. Obnovená cesta bude mít zejména protierozní funkci na
pozemku ohro✏eném vodní erozí. Sou⌃ástí bude vybudování p⌦íkopu pro odvedení a
zasakování srá✏kov ch vod z⇣p⌦ilehl ch pozemk a v sadba doprovodné zelen pro zv ↵ení
ekologické stability území.
Cyklostezky, cyklotrasy a p ↵í trasy (viz. obr.)
Celé toto území je v znamné z hlediska p ↵í turistiky. Zájmov m územím vedou turistické trasy
Bene↵ov - Slapy a to ⇥ervená ve sm ru Lhotka - Strann - U Drázd - zámek Tloskov. Na ni se na rozcestí
Pod Hájkem napojuje modrá turistická trasa. P ↵í trasy jsou územním plánem stabilizovány. Cyklotrasy a
nau⌃né stezky se v zájmovém území nenacházejí.
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 dobré podmínky pro v t↵í rozvoj cykloturistické
dopravy.
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Prostupnost krajiny
Prostupnost krajiny nesmí b t naru↵ena oplocováním pozemk ve volné krajin (za „oplocení“
nejsou pova✏ovány oplocenky pro zaji↵t ní mladého porostu na lesních pozemcích a zem d lské p d
ur⌃ené a povolené k zalesn ní, oplocenky k zaji↵t ní nov ch v sadeb v rámci revitaliza⌃ních akcí z d vod
ochrany p⌦ed ↵kodami zp sobenou zv ⌦í ⌃i do⌃asná oplocení pastvin pomocí ohradník ⌃i d⌦ev n ch
bradel). Oplocení jako stavba m ✏e b t realizováno pouze v rámci sou⌃asn zastav ného nebo
zastavitelného území, p⌦i⌃em✏ musí z stat zachováno napojení základního komunika⌃ního systému obce
na sí ú⌃elov ch komunikací v⇣krajin .
P⌦i oplocování ⌃i ohrazování pozemk , které nejsou vylou⌃eny z práva volného pr chodu pole
musí vlastník ⌃i nájemce zajistit technick mi nebo jin mi opat⌦eními mo✏nost jejich volného pr chodu na
vhodném míst pozemku.
Stanovení podmínek pro protierozní opat↵ení
Zem d lské p dy jsou v rámci ⌦e↵eného území pouze mírn ohro✏eny v trnou erozí. Z hlediska
v trné eroze nejsou zapot⌦ebí ✏ádná protierozní opat⌦ení.
V pr m ru m ✏eme nahlí✏et na p dy v ⌦e↵eném území jako na p dy ohro✏ené vodní erozí. V
⌦e↵eném území se nacházejí p dy s vy↵↵í sklonitostí, kde je nutné dodr✏ovat osevní postupy, vylou⌃it
↵iroko⌦ádkové plodiny a v nejvíce ohro✏en ch místech zatrav ovat ⌃i osazovat pícniny (jetel, vojt ↵ka).
Nejvíce ohro✏ené pozemky orné p dy jsou v lokalitách pod H rkou - Pode vsí, na svazích pod Provodnou
horou a na svazích v pramenné oblasti B⌦evnice. Pozemky s trval m travním porostem ohro✏eny nejsou,
nebo jen lokáln pastviny nadm rn m se↵lapem dobytka.
Územní plán vymezuje plochy ohro✏ené vodní erozí – graficky jsou zv razn né plochy, kde by
m la b t uplatn na protierozní ochrana.
Navr✏ena je kombinace technick ch (obnova polní cesty s p⌦íkopem a doprovodnou zelení),
organiza⌃ních (zatravn ní údolnice) a agrotechnick ch (protierozní technologie p stování plodin)
protierozních opat⌦ení, p⌦íp. pouze organiza⌃ních opat⌦ení, která v razn omezí ↵kodlivé p sobení
povrchového odtoku.
Technická opat⌦ení
Zám r N2 - navr✏ena je obnova historické obecní polní cesty v lokalit pod H rkou. Cesta je
zorn na, a⌃koli je vedena jako ostatní komunikace. Obnovená cesta bude mít zejména protierozní funkci
na pozemku ohro✏eném vodní erozí. Cesta rozd lí velk hon orné p dy a tím dojde ke zkrácení délky
svahu a zmírn ní ú⌃ink vodní eroze. Sou⌃ástí cesty bude vybudování p⌦íkopu situovaného na stran
proti svahu pro odvedení a zasakování srá✏kov ch vod z⇣p⌦ilehl ch pozemk a v sadba doprovodné
zelen , pop⌦. vybudování protierozní meze pro zv ↵ení ekologické stability území.
Organiza⌃ní opat⌦ení
Zám r N3 – navr✏eno ochranné zatravn ní údolnice (terénní deprese) v lokalit Pode vsí nad
Mlad⌃inou, kde dochází k soust⌦ed nému povrchového odtoku z p⌦ilehl ch zem d lsk ch pozemk a
tato ⌃ást lokality je nevíce ohro✏ena vodní erozí. Dojde k zachycení povrchového odtoku z cesty a
zem d lské p dy a zaji↵t ní jeho infiltrace a bezpe⌃ného odvedení do recipientu (do nivy Mlad⌃inského
potoka).
Agrotechnická opat⌦ení
V rámci orné p dy jsou stanoveny protierozní agrotechnické potupy – protierozní technologie
p stování plodin. Doporu⌃eno zejména pásové st⌦ídání plodin, tzn. st⌦ídání r zn ↵irok ch pás plodin
erozn nebezpe⌃n ch a plodin s vy↵↵ím protierozním ú⌃inkem (obilniny, p⌦ípadn i travní porost).
plochy orné p dy ozna⌃ené kódem E - omezení hospoda⌦ení spo⌃ívá v úplném zákazu
p stování ↵iroko⌦ádkov ch plodin (kuku⌦ice, okopaniny), ale zárove se doporu⌃uje p⌦i
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p stování úzko⌦ádkov ch plodin pou✏ívat protierozní technologie (vrstevnicové obd lávání, setí
do mul⌃e, m lké zpracování p dy, apod.),
plochy orné p dy ostatní - omezení hospoda⌦ení spo⌃ívá v mo✏nosti p stování obilnin, ⌦epky a
↵iroko⌦ádkov ch plodin pouze s vyu✏itím p dochrann ch technologií.

Funkci protierozní ochrany tvo⌦í dále prvky ÚSES (zejména krajinotvorné prvky) a polní cestní
sí s doprovodnou zelení. 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, v – vodohospodá⌦ské, o ochranné budou ve vy↵↵í mí⌦e uplatn ny prvky zvy↵ující ekologickou stabilitu území, tzn. trvalé travní
porosty, liniové porosty a rozpt lená zele .
Stanovení podmínek pro ochranu p↵ed povodn mi
Pro místní recipienty nejsou správcem tok stanovena záplavová území, co✏ souvisí mimo jiné s
tím, ✏e obec se nachází v horních (pramenn ch) ⌃ástech vodních tok , které ani p⌦i sv ch maximálních
pr tocích nikdy nevykazovaly nep⌦íznivé ú⌃inky.
Nejv znamn j↵ím prost⌦edkem pro ovlivn ní vodohospodá⌦ské bilance a odtokového re✏imu v
↵ir↵ím území je reten⌃ní kapacita krajiny. Navrhovaná protierozní opat⌦ení zvy↵ují reten⌃ní kapacitu území.
V⇣ plochách nezastav ného území s⇣ indexem p - p⌦írodní, v – vodohospodá⌦ské, o – ochranné
budou ve v t↵í mí⌦e uplatn ny prvky zvy↵ující reten⌃ní kapacitu území. Dal↵í protipovod ová opat⌦ení
v⇣krajin lze dle pot⌦eby budovat v⇣souladu se stanoven mi ⇣podmínkami vyu✏ití ploch v⇣nezastav ném
území.
Pro zv ↵ení ochrany území je nutno dodr✏et:
podél koryt vodních tok bude zachováno volné nezastav né a neoplocené území o ↵í⌦i o ↵í⌦i 6
m u drobn ch vodních tok od b⌦ehové ⌃áry na ob strany (tzv. poto⌃ní koridory), pro pr chod
velk ch vod a zárove jako manipula⌃ní pruh pro ú⌃el správy a p⌦ípadné údr✏by koryta vodního
toku, ve kterém nebudou umis ovány ✏ádné nové stavby ani vysazovány nové trvalé porosty.
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),
vodohospodá⌦ské meliorace ur⌃ené k⇣odvod ování nejsou zám rem dot⌃eny. V p⌦ípad
dot⌃ení plo↵n ch meliorací v rámci rozvojov ch lokalit, je t⌦eba zajistit funk⌃nost zb vajících
meliora⌃ních za⌦ízení, v⌃etn bezproblémového odtoku vod.
Stanovení podmínek pro rekreaci
Strann je sídlem s⇣pom rn nízk m rekrea⌃ním potenciálem. Za⌦ízení p⌦echodného ubytování
se na území obce v sou⌃asnosti nevyskytuje.
V⇣nezastav ném území (v krajin ) není mo✏né umis ovat ✏ádné stavby pro rodinnou ani
hromadnou rekreaci.
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 .
Plochy nezastav né smí↵ené s⇣indexem r – rekrea⌃ní umo✏ ují rekrea⌃ní vyu✏ití za t chto
podmínek: mo✏né je umíst ní staveb a opat⌦ení pro nepobytovou rekreaci a sport (nap⌦. turistické cesty,
cyklostezky, nau⌃né stezky, pikniková místa, informa⌃ní prvky, travnatá víceú⌃elová h⌦i↵t apod.) a
p⌦íst⌦e↵ky pouze jako do⌃asné stavby.
Podmínky pro ochranu nerostn✏ch surovin, d sledky d↵ív j í t ⇣by, sesuvná území
Ochrana lo✏isek nerostn ch surovin (viz. té✏ koordina⌃ní v kres)
Po okraji ⌦e↵eného území na hranici s k.ú. B lice (obec Neveklov) se nachází CHLÚ B lice
02610000 - stavební kámen. Toto CHLÚ pouze nepatrn zasahuje i do ⌦e↵eného území. CHLÚ je územním
plánem respektováno, není zde navrhována stavební ⌃innost.
Po hranici, ale ji✏ zcela mimo ⌦e↵ené území je vymezeno v hradní lo✏isko stavebního kamene
302610000 s dob vacím prostorem DP 71044. T ✏ební ⌃innost kamene provádí spole⌃nost Kámen
Zbraslav, spol. s r.o.
Lom B lice byl otev⌦en v⇣roce 1973. T ✏ební prostor je rozt ✏en polojámov m lomem se dv ma
zahlouben mi etá✏emi, ⌃ím✏ nenaru↵uje okolní krajinu. V⇣pr b hu posledních let byla instalována nová
linka na úpravu kameniva a dnes produkuje lom ro⌃n 160 tisíc tun kvalitního kameniva pro odb ratele
v⇣Praze a ji✏ní ⌃ásti St⌦edo⌃eského kraje.
Poddolovaná území, sesuvy, úlo✏ná místa
V ⌦e↵eném území nejsou evidována sesuvná území ⌃i svahové deformace. Rovn ✏ zde nejsou
evidována poddolovaná území. Na jihu území je evidováno opu↵t né úlo✏né místo - v sypka cihlá⌦ské
suroviny.
Ochrana prost↵edí, hygienická ochrana
Ochrana ovzdu↵í
Ovzdu↵í resp. jeho kvalitu, která je dána p⌦edev↵ím obsahem ↵kodliv ch látek, ovliv uje
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mno✏ství vypou↵t n ch emisí a jejich transport (rozptyl). Tyto faktory ur⌃ují obsah ↵kodlivin
v daném ⌃ase v dané lokalit v ovzdu↵í. Kvalita ovzdu↵í se tedy hodnotí zejména podle
mno✏ství vypou↵t n ch emisí a podle obsahu zne⌃i↵ ujících látek v ovzdu↵í. Sou⌃asná kvalita
ovzdu↵í na území SO ORP Bene↵ov je pom rn dobrá. Dochází k postupnému sni✏ování
emisí. Nejv t↵í podíl na produkci, a tedy i potenciál pro sni✏ování emisí tuh ch látek mají malé
zdroje, které mají také v znamn podíl na emisích SO2, CO a CxHy.
Energetické zdroje zne⌃i↵ ování ovzdu↵í zásadn ovliv ují emise SO2 a v men↵í mí⌦e i NOx.
Toto zne⌃i↵t ní ovzdu↵í je nejvíce patrné v zimním období, kdy se stává v kombinaci s
nep⌦ízniv mi pov trnostními a tlakov mi podmínkami t ✏ko akceptovatelné.
Doprava, která se na celkov ch emisích podílí více ne✏ 55 a✏ 70 %, je dominantním
producentem emisí NOx, CO. P⌦ehled o intenzitách silni⌃ního provozu na silnici II/114 procházející
⌦e↵en m územím je uveden v kapitole Doprava.
Strann :
Pro vytáp ní byt (35) jsou vyu✏ívána zejména fosilní paliva (13), d⌦evo (11), elektrické
p⌦ímotopy (2). T⌦i bytové jednotky jsou vytáp ny z kotelny umíst né mimo d m.
Územním plánem Strann navr✏ené ⌦e↵ení:
Tento stav z stane zachován. Plo↵ná plynofikace zájmového území není vzhledem k velikosti
sídla ekonomicky reálná. Vyu✏ívání alternativních energetick ch zdroj je zejména pro novostavby ✏ádoucí
a p⌦ípustná. Územním plánem není navr✏en rozvoj mající negativní dopad na kvalitu ovzdu↵í.
Ochrana zdraví p⌦ed ú⌃inky hluku a vibrace
Areál zem d lské v roby není dle informací Obecního ú⌦adu potenciálním zdrojem hluku.
Potenciálním zdrojem hluku v ⌦e↵eném území je automobilová doprava na silnicích II. t⌦ídy ⌃.
114. Tabulkové hodnoty intenzity dopravy jsou obsahem kapitoly Doprava. Z t chto hodnot je mo✏no
vysledovat nár st podílu dopravu t ✏k ch vozidel v d sledky t ✏by kamene v kontaktu se zájmov m
územím. Ostatní úseky silnic nejsou monitorovány - nízké intenzity dopravy.
Územním plánem navr✏ené ⌦e↵ení:
Pro zastavitelné lokality v kontaktu se silnicí II. t⌦ídy je dána podmínka, aby realizace zám ru
byla podmín na prov ⌦ením hlukové zát ✏e území v rámci navazujících správních ⌦ízení.
Radonové riziko
Radonové riziko je jedním z faktor ovliv ujících hygienickou kvalitu ✏ivotního prost⌦edí. Míra
radonového rizika je dána p⌦irozenou radioaktivitou geologického podlo✏í (z p dního vzduchu a
podzemních vod) a stavebními materiály pou✏it mi p⌦i v stavb .
Zv ↵enou pozornost problematice protiradonov ch opat⌦ení je t⌦eba v novat v oblastech
kategorie vysokého a st⌦edního radonového rizika a v místech tektonick ch zlom . Na zájmovém území se
nachází r zné kategorie rizik v skytu radonu (z geologického podlo✏í). Nejvíce zatí✏ené území se nachází v
v ji✏ní ⌃ásti zájmového zemí. SÚ Strann (obydlená ⌃ást) se nachází ve st⌦edním stupni rizika v skytu
radonu, SÚ B⌦evnice ve st⌦edním a vysokém stupni rizika v skytu radonu. Vysok stupe rizika je rovn ✏ i
u samot Dubí a Pod Dubím.
Ur⌃ené plochy jednotliv ch kategorií rizika v↵ak nelze pou✏ít pro stanovení radonového rizika v
jednotliv ch objektech, proto✏e skute⌃ná radia⌃ní zát ✏ stavebního pozemku je v✏dy ovlivn na lokální
situací (r zná propustnost p d, lokální anomálie aktivních látek v horninách atd.). V ⌦e↵eném území m ✏e
b t p⌦i vybran ch stavebních ⌃innostech vy✏adováno provedení detailního radonového pr zkumu.
Pásma hygienické ochrany staveb
Pro chov zví⌦at v areálu v roby ve Stranném je samostatn stanoveno PHO ✏ivo⌃i↵né v roby. Do
grafické ⌃ásti je p⌦evzato v rozsahu daném p vodním územním plánem.
V obci nejsou trvale sledovány problémy/st⌦ety chovu zví⌦at mající negativní dopad na pohodu
bydlení obyvatelstva. Pouze ojedin le - za nep⌦ízniv ch pov trnostních podmínek je mo✏no zaznamenat
nár st zápachu z chovu zví⌦at.
Územním plánem navr✏ené ⌦e↵ení:
Z hlediska hygienické ochrany a s ohledem na pohodu bydlení v návrhov ch lokalitách jsou
funk⌃ní plochy vymezeny tak, aby zástavba do tohoto PHO nezasahovala.
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 jsou graficky vyjád⌦eny
na koordina⌃ním v krese.
Limity vyu⇣ití území stávající
Vymezené zastav né území
Zastav né území je vymezeno v souladu s § 58 zákona ⌃. 183/2006 Sb. ze dne 14. b⌦ezna
2006, o územním plánování a stavebním ⌦ádu. V ⌦e↵eném území se k 10. 1. 2014 nachází 10
samostatn ch zastav n ch území.

-

Ochrana p⌦írody a krajiny - nadregionální a regionální ÚSES:
Do ⌦e↵eného území zasahují dva prvky regionálního v znamu:
RBC 1381 „Hájek“. Biocentrum je propojeno regionálními biokoridory RK 1217 „Neb⌦ich –
Hájek“ a 1218 „Hájek – Hory“ s⇣dal↵ími regionálními biocentry.
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Do ⌦e↵eného území zasahuje pouze RBK 1218 „Hájek – Hory“.

-

V znamné krajinné prvky (VKP)
V znamn mi krajinn mi prvky jsou v⇣⌦e↵eném území lesy, rybníky, vodní toky a údolní nivy (dle
ustanovení §3 odst. b) zákona ⌃. 114/1992 Sb., v platném zn ní).
Místní generel ÚSES z⇣r. 1994 vymezuje v⇣⌦e↵eném území 8 v znamn ch krajinn ch prvk
k⇣registraci - tyto nutno prov ⌦it a p⌦ípadn navrhnout k⇣registraci, nebo zru↵it návrh (VKP ze zákona).
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. Lesy v ⌦e↵eném území jsou za⌦azeny do kategorie les hospodá⌦sk ch, les
ochrann ch.
zn ní):
-

-

Ochrana podzemních a povrchov ch vod (dle zákona ⌃. 254/2001 Sb., o vodách, v platném
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) od 6 m (drobné vodní toky) do 8
m (v znamné vodní toky) od b⌦ehové ⌃áry pro ú⌃ely jejich údr✏by a zaji↵t ní provozu.
V⇣⌦e↵eném území se nacházejí ochranná pásma vodních zdroj I. a II. stupn .

Ochrana nerostn ch surovin
Po okraji ⌦e↵eného území na hranici s k.ú. B lice (obec Neveklov) se nachází chrán né
lo✏iskové území B lice 02610000 - stavební kámen. Toto CHLÚ nepatrn zasahuje i do ⌦e↵eného území.
Ochrana staveb (dle zákona ⌃. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ⌦ádu, v
platném zn ní):
Pro chov zví⌦at v areálu v roby ve Stranném je samostatn stanoveno PHO ✏ivo⌃i↵né v roby. Do
grafické ⌃ásti je p⌦evzato v rozsahu daném p vodním územním plánem.
V ⌦e↵eném území se nacházejí se zde dv pevn stky jako poz statky po ⌃innosti jednotky
Waffen SS na území Protektorátu echy a Morava.
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.
Ochranné pásmo vodojemu (jako ochranné pásmo vod. zdroje) dle § 30 zák. ⌃. 254/2001 Sb.
⌃iní dle odst. d) min 10 m.
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⌃ , 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 jsou 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⌃ .

vedení.

Ochrana technické infrastruktury - telekomunikace (dle zákona ⌃. 151/2000 Sb.):
Ochranné pásmo podzemních telekomunika⌃ních vedení ⌃iní 1,5 m po stranách krajního

Ochrana technické infrastruktury - radiokomunikace
V ⌦e↵eném území se nachází základnová stanice ve⌦ejné radiotelefonní sít a to v chodn od
Stranného, kóta cca 480 m n.m.
P⌦es ⌦e↵ené území dle územn analytick ch podklad vedou t⌦i radioreléové trasy.
Ochrana dopravní infrastruktury - pozemních komunikací (dle zákona ⌃. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikací, v platném zn ní):
Ochranné pásmo silnice II. a III. t⌦ídy (mimo souvisle zastav ná území) je 15 m od osy silnice.
Dal í omezení v území (s charakterem limit vyu⇣ití území)
-

zp sob vyu✏ití území:
plochy ob⌃anského vybavení - ve⌦ejná infrastruktura
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Pozn.:

plochy ve⌦ejn p⌦ístupné zelen
plochy v roby a skladování
plochy zem d lské v roby
plochy technické infrastruktury
Rozsah je ur⌃en dle údaj Katastrálního ú⌦adu St⌦edo⌃eského kraje, pracovi↵t Ho⌦ovice.

-

plochy zem d lského p dního fondu (ZPF):
orná p da,
TTP (trvalé travní porosty),
zahrady,
sady,
zem d lské p dy ve I. a II. stupni p⌦ednosti v ochran ZPF,
hlavní meliora⌃ní za⌦ízení (HMZ),
investice v p dním fondu - odvodn ní.

-

-

ochrana kulturního bohatství:
drobná architektura, vyhlídková místa
Mezi památky Stranného pat⌦í památník padl ch v 1. sv tové válce na Provodné, Bo✏í muka p⌦i
silnici na Nov Knín, k⌦í✏ek v krajin severozápadn od obce pod lesním remízem. Provodná je
zárove vyhlídkov m místem do krajiny.
archeologická nalezi↵t - archeologické zóny II. stupn a IV. stupn , celé území obce je územím
s potenciálními archeologick mi nálezy (ÚAN).

-

po✏ární ochrana:
hasi⌃ská zbrojnice ve Stranném,
po✏ární nádr✏e - rybníky.

-

doprava:
zastávky autobusové dopravy,
turistické trasy.

-

technická vybavenost:
vodojem,
technologick objekt telekomunika⌃ní sít (ZS).

4)

Stanovení podmínek pro vyu⇣ití ploch s rozdíln✏m zp sobem vyu⇣ití
Jednotlivé plochy funk⌃ního vyu✏ití jsou navr✏eny v souladu s Vyhlá↵kou ⌃. 501/2006 Sb. ze dne
10. listopadu 2006, o obecn ch po✏adavcích na vyu✏ívání území. Územním plánem jsou vymezeny plochy
s rozdíln m zp sobem vyu✏ití v sídle, v⌃etn stanovení podmínek pro jejich stabilizaci nebo zm ny v jejich
vyu✏ití. Plochy jsou ⌃len ny podle charakteru vyu✏ití, limitujících jev a prostorového obrazu sídla na:
Plochy smí↵ené obytné - venkovské (SV)
Plochy bydlení v rodinn ch domech - venkovské (BV)
Plochy bydlení - v bytov ch domech (BH)
Plochy ob⌃anského vybavení - ve⌦ejná infrastruktura (OV)
Plochy ob⌃anského vybavení - sport (OS)
Plochy v roby a skladování - zem d lská a lesnická v roba (VZ)
Plochy ve⌦ejn ch prostranství (PV)
Plochy ve⌦ejn ch prostranství - ve⌦ejná zele (ZV)
Plochy zelen - zele p⌦írodního charakteru (ZP)
Plochy zelen - zele nezastaviteln ch soukrom ch zahrad (ZN)
Plochy technické infrastruktury - in✏en rské sít (TI)
Plochy dopravní infrastruktury - silni⌃ní doprava (DS)
Plochy dopravní infrastruktury - místní a ú⌃elové komunikace (DS.1)
Územním plánem jsou vymezeny plochy s rozdíln m zp sobem vyu✏ití v krajin , v⌃etn
stanovení podmínek pro jejich stabilizaci nebo zm ny v jejich vyu✏ití. Plochy jsou ⌃len ny podle
charakteru vyu✏ití, limitujících jev a prostorového obrazu sídla na:
(NZ) plochy zem d lské
(NL) plochy lesní
(W) plochy vodní a vodohospodá⌦ské
(NP) plochy p⌦írodní
(NS.x) plochy smí↵ené nezastav ného území Index p⌦ípustn ch funkcí: p - p⌦írodní, v vodohospodá⌦ská, z - zem d lská, l - lesní, o - ochranná/izola⌃ní/protierozní, r - rekrea⌃ní
Územním plánem je navr✏en jin druh plochy, ne✏ je uvedeno v § 4 a✏ § 19 vyhlá↵ky ⌃.
501/2006 Sb.:
Plochy zelen - zele nezastaviteln ch soukrom ch zahrad (ZN)
Vymezením t chto ploch budou zaji↵t ny podmínky pro ochranu sídelní zelen související s
obytn m územím p⌦ed zástavbou. - plochy pro zástavbu nevhodné. Plochy zahrnují zejména pozemky
soukromé a vyhrazené zelen v okrajov ch polohách sídla s v razn p⌦írodním charakterem.
Plochy zelen - zele p⌦írodního charakteru (ZP)
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Vymezením t chto ploch budou zaji↵t ny podmínky pro ochranu ploch zelen p⌦írod blízkého
charakteru, které se nacházejí v zastav ném území a jsou bud’ sou⌃ástí vymezeného územního
systému ekologické stability nebo pozemk chrán n ch ⌃ástí p⌦írody. Spadají sem i pozemky
ostatní zelen v sídle mající nap⌦. ochrann a izola⌃ní charakter.
Odch lení od doporu⌃ené vyhlá↵kové velikosti plochy s⇣rozdíln m zp sobem vyu✏ití (plochy
men↵í ne✏ 2000 m2 ) bylo pou✏ito p⌦i vymezování ploch s v znamn m vyu✏itím limitního charakteru
(nap⌦. plochy ve⌦ejné zelen , plochy ob⌃anské vybavenosti ve⌦ejného charakteru, plochy ve⌦ejného
prostranství, plochy technické infrastruktury apod.).
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
Charakteristika klimatick✏ch podmínek
Klimatick region:
kód regionu:
symbol regionu:
charakteristika regionu.
suma teplot nad 10 °C:
pr m rná ro⌃ní teplota v °C:
pr m rn ro⌃ní úhrn srá✏ek v mm:
pravd podobnost such ch vegeta⌃ních období:
vláhová jistota:

5
MT 2
mírn tepl , mírn vlhk
2200 - 2500
7-8
550 - 650 (700)
15 - 30
4 - 10

Charakteristika hydrologick✏ch podmínek
Z hlediska struktury vy↵↵ích hydrologick ch po⌦adí spadá ⌦e↵ené území do: 1-08-05 (Povodí
Vltavy, Vltava od Otavy po Sázavu) a 1-09-03 (Povodí Sázavy, Sázava od ⇧elivky po ústí). ⇥e↵ené území
spadá do ↵ir↵ího povodí Vltavy, do povodí Vltavy - Mlad⌃inského potoka a K⌦e⌃ovického potoka) a do
povodí Sázavy - povodí Tloskovského potoka. Rozvodnice mezi Vltavou a Sázavou prochází st⌦edem
katastrálního území ve sm ru sever – jih, po kótách ⇥ezáky – Hájek – Provodná hora – Dubí – R ↵ovka.
Hydrologické ⌃len ní tok :
HP
povodí
jméno vodního toku
(v km2)
.
1-08-05-071
24,921
Vlkonick potok
(v ⌦e↵eném území prameni↵t Ko⌃ovského potoka)
1-08-05-075
8,507
Mlad⌃ina
1-09-03-171
32,409
Tloskovsk potok
(v ⌦e↵eném území horní toky Tloskovského potoka,
B⌦eznice a Heroutického potoka
Charakteristika zem d lské v✏roby
Podíl zem d lské p dy v ⌦e↵eném území (550,7321ha) ⌃iní 61 % tj. 337,398 ha. ⇥e↵ené území
je sou⌃ástí v robní podoblasti B1 (Bramborá⌦ská 1). V ⌦e↵eném území nebyly zpracovány, a tudí✏ ani
schváleny, pozemkové úpravy. ⇥e↵ené území nespadá pod stanovené zranitelné oblasti.
Struktura zem d lského p dního fondu (v ha):
kat. území
orná p.(ha)
zahrady(ha)
sady (ha)
travní porosty (ha)
______________________________________________________________________________________________
Strann
268,9739
7,9118
0,5099
60,0024
Zorn no je 80% zem d lského p dního fondu v dané oblasti.
Produk⌃ní potenciál p d
V ⌦e↵eném území se vyskytují jak p dy bonitn cenné s nadpr m rnou produk⌃ní schopností tj.
p dy II. t⌦ídy ochrany, tak p dy se st⌦edním a nízk m produk⌃ním potenciálem.
Investice do p dy
Systematická odvodn ní pozemk trubní drená✏í, spojená s úpravami n kter ch vodních tok ,
p⌦iná↵ejícími zrychlení povrchového odtoku, byla provád na od 60. do 80. let minulého století. Meliorace
v ⌦e↵eném území tvo⌦í ucelen systém (plo↵né meliorace - drená✏e navazují na odvod ovací ⌦ady - hlavní
meliora⌃ní za⌦ízení) a jsou realizovány na cca 30 % plochy ZPF. V zásad lze pova✏ovat v stavbu meliorací
za ukon⌃enou, p⌦esto pokud budou je↵t n které stavby realizovány, musí jejich ⌦e↵ení na rozdíl od
minulé praxe klást daleko v t↵í d raz na pot⌦eby ochrany krajiny. Jednotlivé stavby bude nutno ⌦e↵it tak,
aby nezp sobovaly rychl odtok vody z území a v t↵í odvodn ní bude t⌦eba podmínit v stavbou mal ch
reten⌃ních nádr✏í ap. V ⌦e↵eném území nejsou ✏ádné funk⌃ní závlahové systémy a ⌦ady.
V p⌦ípad dot⌃ení plo↵n ch meliorací v rámci rozvojov ch lokalit, je t⌦eba zajistit funk⌃nost
zb vajících meliora⌃ních za⌦ízení, v⌃etn bezproblémového odtoku vod.
26

Hlavní p dní jednotka:
Kambizem modální eubazické a mezobazické na b⌦idlicích, p⌦evá✏n st⌦edn t ✏ké, a✏ st⌦edn
skeletovité, s p⌦ízniv mi vláhov mi pom ry
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27
29
32
37

46⇣
47⇣
48

68⇣

00
01
04
10
11
14
16
41
51

opat⌦ení”

Kambizem modální eubazické a✏ mezobazické na pískovcích, drobách, kulmu, brdském
kambriu, fly↵i, zrnitostn lehké nebo st⌦edn t ✏ké leh⌃í, s r znou skeletovitostí, p dy v su↵né
Kambizem modální eubazické a✏ mezobazické v⌃etn slab oglejen ch variet, na rulách,
svorech, fylitech, pop⌦ípad ✏ulách, st⌦edn t ✏ké a✏ st⌦edn t ✏ké leh⌃í, bez skeletu a✏ st⌦edn
skeletovité, s p⌦eva✏ujícími dobr mi vláhov mi pom ry
Kambizem modální eubazické a✏ mezobazické na hrub ch zv tralinách, propustn ch,
mineráln chud ch substrátech, ✏ulách, syenitech, granodioritech, mén ortorulách, st⌦edn
t ✏ké leh⌃í s vy↵↵ím obsahem grusu, vláhov p⌦ízniv j↵í ve vlh⌃ím klimatu
Kambizem litické, kambizem modální, kambizem rankerové a rankery modální na pevn ch
substrátech bez rozli↵ení, v podorni⌃í od 30 cm siln skeletovité nebo s pevnou horninou, slab
a✏ st⌦edn skeletovité, v ornici st⌦edn t ✏ké leh⌃í a✏ lehké, p⌦evá✏n v su↵né, závislé na
srá✏kách
Hn dozem luvické oglejené, luvizem oglejené na svahov ch (polygenetick ch) hlínách,
st⌦edn t ✏ké, ve spodin t ✏↵í, bez skeletu a✏ st⌦edn skeletovité, se sklonem k do⌃asnému
zamok⌦ení
Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizem oglejené na svahov ch
(polygenetick ch) hlínách, st⌦edn t ✏ké, ve spodin t ✏↵í a✏ st⌦edn skeletovité, se sklonem k
do⌃asnému zamok⌦ení
Kambizem oglejené, rendziny kambické oglejené, pararendziny kambické oglejené a
pseudogleje modální na opukách, b⌦idlicích, permokarbonu nebo fly↵i, st⌦edn t ✏ké leh⌃í a✏
st⌦edn t ✏ké, bez skeletu a✏ st⌦edn skeletovité, se sklonem k do⌃asnému, p⌦evá✏n jarnímu
zamok⌦ení
Gleje modální i modální zra↵elin lé, gleje histické, ⌃ernice glejové zra↵elin lé na nivních
ulo✏eninách v okolí men↵ích vodních tok , p dy úzk ch depresí v⌃etn svah , obtí✏n
vymezitelné, st⌦edn t ✏ké a✏ velmi t ✏ké, nep⌦ízniv vodní re✏im
Kombina⌃ní ⌃íslo:
úplná rovina, rovina - expozice v↵esm rná - bezskeletovité (s celkov m obsahem skeletu do 10
%)- p da hluboká (60 cm),
úplná rovina, rovina - expozice v↵esm rná - bezskeletovité (s celkov m obsahem skeletu do 10
%) a✏ slab skeletovité (s celkov m obsahem skeletu do 25 %) - p da hluboká (60 cm) a✏
p da st⌦edn hluboká (30 - 60 cm),
úplná rovina, rovina - expozice v↵esm rná - st⌦edn skeletovité (s celkov m obsahem skeletu
do 50 %) - p da hluboká (60 cm) a✏ p da st⌦edn hluboká (30 - 60 cm),
mírn svah - expozice v↵esm rná - bezskeletovité (s celkov m obsahem skeletu do 10 %)
- p da hluboká (60 cm),
mírn svah - expozice v↵esm rná - bezskeletovité (s celkov m obsahem skeletu do 10 %) a✏
slab skeletovité (s celkov m obsahem skeletu do 25 %) - p da hluboká (60 cm) a✏ p da
st⌦edn hluboká (30 - 60 cm),
mírn svah - expozice v↵esm rná - st⌦edn skeletovité (s celkov m obsahem skeletu do 50 %)
- p da hluboká (60 cm) a✏ p da st⌦edn hluboká (30 - 60 cm),
mírn svah - expozice v↵esm rná - st⌦edn skeletovité (s celkov m obsahem skeletu 25 - 50
%) - p da m lká (< 30cm),
st⌦ední svah (7°-12°) - expozice ji✏ní (jihozápad a✏ jihov chod), bezskeletovité (s celkov m
obsahem skeletu do 10 %) a✏ slab skeletovité (s celkov m obsahem skeletu do 25 %) - p da
hluboká (60 cm) a✏ p da st⌦edn hluboká (30 - 60 cm),
st⌦ední svah - severní expozice (SZ - SV) - bezskeletovité (s celkov m obsahem skeletu do 10
%) a✏ slab skeletovité (s celkov m obsahem skeletu do 25 %) - p da hluboká (60 cm) a✏
p da st⌦edn hluboká (30 - 60 cm).
Eroze, rizika v území - dále viz. návrh opat⌦ení v kapitole “Stanovení podmínek pro protierozní

Zem d lské p dy jsou v rámci ⌦e↵eného území pouze mírn ohro✏eny v trnou erozí.
V pr m ru m ✏eme nahlí✏et na p dy v ⌦e↵eném území jako na p dy ohro✏ené vodní erozí.
V ⌦e↵eném území se nacházejí p dy s vy↵↵í sklonitostí, kde je nutné dodr✏ovat osevní postupy, vylou⌃it
↵iroko⌦ádkové kultury a v nejvíce ohro✏en ch místech zatrav ovat ⌃i osazovat pícniny (jetel, vojt ↵ka).
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:
nejsou
BPEJ II. t⌦ídy ochrany:
5.26.01 5.26.11
5.29.01 5.29.11
5.46.00 5.47.00
BPEJ III. t⌦ídy ochrany:
5.26.14
5.29.14
5.47.10
BPEJ IV. t⌦ídy ochrany:
5.27.51
5.29.41 5.32.04 5.32.11
5.48.11
BPEJ V. t⌦ídy ochrany:
5.27.14
5.32.14
5.37.16
5.48.14
5.68.11
Ceny ZPF
Vyhlá↵ka ⌃. 427/2009 Sb. v aktuálním zn ní, 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 cen p dy pro rok 2014:
k.ú. Strann
4,66 K⌃/m2
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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.
Návrh p⌦edpokládá umíst ní nové zástavby v kontaktní poloze zastav ného území obce.
Z hlediska mo✏nosti napln ní rozvojov ch pot⌦eb obce je navr✏ené ⌦e↵ení pokládáno za nejlep↵í
s p⌦ihlédnutím k tomu, ✏e dal↵í mo✏ná území pro rozvoj jsou siln ovlivn na limity vyu✏ití území,
morfologií terénu, pop⌦. v nich nejsou podmínky pro efektivní zaji↵t ní dopravní ⌃i technické obsluhy.
Návrhem jsou dot⌃eny p dy 2. bonity v minimálním rozsahu a to v rámci lokalit Z1, P1, Z3 a
⌃ásti lokality Z4. Investice do p dy dot⌃eny nejsou.
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.
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).

pozn.:

Vyhodnocení p⌦edpokládan ch d sledk navrhovaného ⌦e↵ení na zem d lsk p dní fond
(s vyu✏itím podklad metodiky MMR/srpen 2013)
Na lokality ozna⌃ené * ji✏ byl v rámci p⌦edchozí územn plánovací dokumentace vydán souhlas
s odn tím pro nezem d lské vyu✏ití

Zastavitelné plochy (Z) a plochy p⌦estavby (P) - katastrální území Strann

ozna⌃ení
záboru/
⌃íslo
lokality

zp sob vyu✏ití plochy

Z2

plochy smí↵ené
obytné - vesnické [SV]

Z3
Z4 (⌃ást)

orná
p da

chmel vinice
nice

zábor ZPF podle t⌦íd ochrany (ha)

zahrady

ovocné
sady

trvalé
travní
porosty

I.

II.

-

0,1100

-

-

-

0,1100

-

0,4000

0,4000

-

-

-

-

-

-

0,4000

-

0,1920

0,192

-

-

-

-

-

0,0500

-

1,3710

-

-

-

0,0628

-

1,3082

Z1b*

plochy bydlení v
rodinn ch domech vesnické [BV]

0,9000

0,9000

-

-

-

-

-

celkem

plochy bydlení v
rodinn ch domech vesnické [BV]

2,2710

plochy ve⌦ejn ch
prostranství [PV]
plochy ve⌦ejn ch
prostranství [PV]
plochy ve⌦ejn ch
prostranství [PV]

0,3290

0,0218

-

-

-

-

0,3072

-

0,0230

-

-

-

-

-

0,023

-

P1 (⌃ást)

plochy ob⌃anského
vybavení - sport [OS]

0,0984

-

-

-

0,0984

-

-

celkem

plochy ob⌃anského
vybavení - sport [OS]

0,0984
0,2712

0

1,6384

zábor ZPF
celkem

V.

-

plochy bydlení v
rodinn ch domech vesnické [BV]

celkem

IV.

-

Z1a*
(⌃ást)

P2*

III.

investice
do p dy závlahy
(ha)

0,1100

0,7020

Z1a*
(⌃ást)

-

zábor ZPF podle jednotliv ch kultur (ha)

plochy smí↵ené obytné
- vesnické [SV]

celkem

-

plochy smí↵ené
obytné - vesnické [SV]
plochy smí↵ené
obytné - vesnické [SV]

celkov
zábor
ZPF (ha)

0,142

-

- 1,3260

0,045

-

-

- 0,2300

0,67

-

-

- 0,0400

0,289

-

-

-

-

0,023

-

-

-

0,0984

-

-

-

-

0

0,6584

1,596

1,169

0,3520

3,4234

1,3

-

Shrnutí:
Rozsah ploch, kde byl vydán souhlas s odn tím pro nezem d lské vyu✏ití, tj. odn tí ze
zem d lského p dního fondu v územn plánovací dokumentací - (rozsah ploch pro zástavbu
se územním plánem potvrzuje) - celkem 2,623 ha.
Rozsah nov vymezen ch ploch pro nezem d lské vyu✏ití navr✏ené územním plánem - celkem
0,8004 ha.

pozn.1:
Plochy zelen - zele nezastaviteln ch soukrom ch zahrad (v m ra 0,138 ha) a Plochy zelen zele p⌦írodního charakteru (v m ra 0,1 ha) vymezené v rámci ⌃ásti nov navr✏ené plochy Z4 nevy✏adují
vyn tí ZPF.
pozn.2:
Návrh krajiná⌦sk ch úprav
N1
ú⌃elová cesta na severním okraji Stranného navr✏ena za ú⌃elem propojení lokality Z1a s cestní
sítí v krajin a s ve⌦ejn m prostranstvím v rozvojové lokalit . Sou⌃ástí bude zalo✏ení liniové
zelen . Tato úprava nebude vy✏adovat vyn tí ZPF.
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N2

N3

6)

obnova historické obecní cesty parc.⌃. 2841 v lokalit pod H rkou. Cesta je zorn na, a⌃koli je
vedena jako ostatní komunikace. Obnovená cesta bude mít zejména protierozní funkci na
pozemku ohro✏eném vodní erozí. Sou⌃ástí bude vybudování p⌦íkopu pro odvedení a
zasakování srá✏kov ch vod z⇣p⌦ilehl ch pozemk a v sadba doprovodné zelen pro zv ↵ení
ekologické stability území. Tato úprava nebude vy✏adovat vyn tí ZPF.
navr✏eno ochranné zatravn ní údolnice (terénní deprese) v lokalit Pode vsí nad Mlad⌃inou,
kde dochází k soust⌦ed nému povrchového odtoku z p⌦ilehl ch zem d lsk ch pozemk a tato
⌃ást lokality je nevíce ohro✏ena vodní erozí. Dojde k zachycení povrchového odtoku z cesty a
zem d lské p dy a zaji↵t ní jeho infiltrace a bezpe⌃ného odvedení do recipientu (do nivy
Mlad⌃inského potoka). Tato úprava nebude vy✏adovat vyn tí ZPF.
Vyhodnocení p↵edpokládan✏ch d sledk navrhovaného ↵e ení na PUPFL

V eobecné údaje o lesích v ↵e eném území
Lesy v ⌦e↵eném území dosahují r zné velikosti a jsou tvo⌦eny p⌦evá✏n borov mi, místy i
smrkov mi, monokulturami s malou p⌦ím sí listná⌃ . Pro krajinn ráz a ekologickou stabilitu krajiny mají
nenahraditeln v znam. V znamné jsou lesní komplexy umíst né v⇣prstenci okolo kotliny s⇣obcí Strann .
Na jihu jsou to zalesn né vrcholy Chlum – Dubí – Vr↵ky, na severu pak Hájek – M sí⌃ek. V⇣zem d lské
krajin jsou v znamné drobné zalesn né v stupy skalek jako H rka, Provodná hora, Vr↵ky.
Rozsah pozemk ur⌃en ch k pln ní funkcí lesa v ⌦e↵eném území:
katastrální území:
PUPFL (v ha)
lesnatost (v %)
Strann
180,1558
32
Rozsah pozemk ur⌃en ch k pln ní funkcí lesa:
Rozsah je ur⌃en na základ poznatk vypl vajících z katastru nemovitostí.
Dle rajonizace lesních oblastí (Ústav po hospodá⌦skou úpravu lesa) nále✏í území do lesní
oblasti ⌃. 10. Lesní vegeta⌃ní stupe 2, 3.
Lesy jsou dle lesního hospodá⌦ského plánu (LHP) pro lesní hospodá⌦sk celek (LHC) Bene↵ov s
platností od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2020 za⌦azeny do kategorie les hospodá⌦sk ch a ojedin le (konkrétn
ve dvou p⌦ípadech fragmenty v lokalit Dubí a v lokalit U Drázd ) do kategorie les ochrann ch (lesy na
nep⌦ízniv ch stanovi↵tích). Pásmo ohro✏ení imisemi je D (imisní zatí✏ení 200 - 400 mg SO2/m3).
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 . Územním
plánem nejsou a nadále nebudou navr✏eny pozemky ur⌃ené k zalesn ní.
Dle §14, odst.2, zák.⌃.289/1995 Sb., je t⌦eba souhlas orgánu státní správy les i k dot⌃ení
pozemk do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
Navrhovaná opat↵ení
Územním plánem není navr✏ena chatová nebo sportovní zástavba na pozemcích ur⌃en ch 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. ást pozemk ur⌃en ch k pln ní funkcí lesa je
navr✏ena jako sou⌃ást vymezeného ÚSES.
Rozvoj pro v stavbu je vyjma lokality Z4 mimo hranici 50 m od kraje lesa. V rámci Z4 je nutno
postupovat dle §14, odst.2, zák.⌃.289/1995 Sb.
Návrhem funk⌃ních regulativ je v n kter ch p⌦ípadech umo✏n no zales ování vhodn ch
pozemk nap⌦. navazujících na kompaktní porosty PUPFL.
7)

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

Po⇣adavky obrany státu
V ⌦e↵eném území se nenacházejí objekty a pozemky v majetku Ministerstva obrany R.
V ⌦e↵eném území se nenacházejí ✏ádná vojensko - ubytovací za⌦ízení, nezasahuje sem ani
ochranné pásmo vojenského objektu. Nacházejí se zde dv pevn stky - poz statky po ⌃innosti jednotky
Waffen SS na území Protektorátu echy a Morava.
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. Navr✏ené zastavitelné plochy jsou dopravn
p⌦ístupné ze stávajícího systému dopravní obsluhy. Nejv t↵í navr✏ená zastavitelná plocha skupinové
v stavby Z1(a,b) ji✏ byla d⌦íve prov ⌦ena územní studií, která navrhla konkrétní dopravní obslu✏nost
jednotliv ch stavebních pozemk . P⌦i návrhu p⌦ístupov ch komunikací k objekt m a stavbám musí b t
dodr✏ena vyhlá↵ka 23/2008 Sb., o technick ch podmínkách po✏ární ochrany staveb.
V obci je aktivní Spolek dobrovoln ch hasi⌃ . V SÚ Strann (odkaz 2) se nachází po✏ární
zbrojnice. Po✏ární ochrana je dále zaji↵t na v jezdem Hasi⌃ského záchranného sboru Bene↵ov,
p⌦ípadn sbory dobrovoln ch hasi⌃ z okolních sídel (Neveklov).
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-

Jako ohla↵ovny po✏ár slou✏í ve⌦ejné telefonní automaty instalované na ve⌦ejn ch
prostranstvích.
Zdroje po✏ární vody v ⌦e↵eném území (obec Strann ) musí b t zabezpe⌃eny dle SN 75 2411 a
SN 73 0873. V sou⌃asnosti mohou b t k zásobování po✏ární vodou v ⌦e↵eném území
vyu✏ívány pouze stávající vodní nádr✏e a rybníky - konkrétn obecní rybník M churák ve
Stranném slou✏í jako po✏ární nádr✏ Obce a rybník v kontaktní poloze areálu ✏ivo⌃i↵né v roby
slou✏í pro hasební ú⌃ely tohoto areálu.

P⌦ístupové komunikace pro po✏ární techniku jsou toto✏né se stávajícími a navr✏en mi
komunikacemi v této hierarchii: silnice II. a III. t⌦ídy, místní komunikace, p⌦ístupové komunikace.
P⌦ípadn zásah po✏ár. jednotek bude provediteln mimo OP nadzemních energ. vedení.
Po⇣adavky civilní ochrany
Zóny havarijního plánování (v dosahu ⌦e↵eného území se nenacházejí za⌦ízení jaderná, ⌃i dal↵í
vy✏adující specifickou ochranu obyvatel) nejsou stanoveny. Zájmová území a prostory, které by byly
dot⌃eny po✏adavky civilní ochrany se v ⌦e↵eném území nenacházejí.
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. Nicmén vzhledem k poloze Stranného v údolnici je
v území vysoce pravd podobné p sobení místních p⌦ívalov ch srá✏ek (naposledy se obec vyrovnávala s
následky p⌦ívalov ch de↵ na ja⌦e roku 2014, kdy byl poni⌃en rybník “M churák”). Územním plánem jsou
navr✏ena zp⌦ísn ná protipovod ová a protierozní opat⌦ení.
V sou⌃asnosti je varování a vyrozum ní obyvatelstva zaji↵t no místním rozhlasem (pouze v SÚ
Strann ). 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 .
Na území obce není skladován materiál civilní ochrany. V objektu Obecního ú⌦adu Strann jsou
prostory vyu✏itelné jako sklad prost⌦edk CO a humanitární pomoci. P⌦i evakuaci obyvatelstva v obci je
vyu✏itelné provizorní ubytování v za⌦ízeních obce (Obecní ú⌦ad a p⌦ilehlé obecní pozemky). Pro pot⌦eby
plo↵né evakuace bude obec postupovat v sou⌃innosti s orgány civilní ochrany.
Dopravní cestou pro vyvezení a uskladn ní nebezpe⌃n ch látek mimo zastav ná území je
silnice II. a III. t⌦ídy. 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.
V obci není ve⌦ejné poh⌦ebi↵t . Zaji↵t ní poh⌦ebních slu✏eb je mo✏né na h⌦bitov v sousední
obci B lice. H⌦bitov má dostate⌃nou kapacitu i pro zaji↵t ní bezodkladn ch poh⌦ebních slu✏eb.
V obci se nachází velkochov zví⌦at - plochy pro do⌃asné uskladn ní uhynul ch zví⌦at jsou
zaji↵ ovány v rámci areálu ✏ivo⌃i↵né v roby. Uhynulá zví⌦ata jsou p⌦edávána sana⌃ní firm v⇣co nejkrat↵ím
termínu.
Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou a u✏itkovou vodou a elektrickou energií:
Pro zaji↵t ní krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Pecerady.
Zásobení pitnou vodou bude dopl ováno balenou vodou. Nouzové zásobování u✏itkovou vodou bude
zaji↵ ováno místních studní, um l ch vodních nádr✏í.
P⌦i vyu✏ívání zdroj pro zásobení u✏itkovou vodou se bude postupovat podle pokyn územn
p⌦íslu↵ného hygienika.
Nouzové zásobování elektrickou energií bude zaji↵t no mobilními zdroji v sou⌃innosti s orgány
civilní ochrany.
B.2) OD⇧VODN⇥NÍ ÚP - P↵ezkoumání ve smyslu ust. §53 stavebního zákona
1)

Postup p↵i po↵ízení ÚP
Zastupitelstvo obce Strann usnesením ⌃. 10/13 ze dne 7.9.2013 rozhodlo o po⌦ízení územního
plánu ( dále té✏ „ÚP“ ) Strann a sou⌃asn ur⌃ilo pana Josefa erva, místostarostu obce, spolupracovat
s⇣po⌦izovatelem na po⌦ízení územního plánu. Dále schválilo v⇣souladu s⇣ustanovením § 6 odst. 6 písm.b)
zákona ⌃.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ⌦ádu (dále jen stavební zákon) ve zn ní
pozd j↵ích p⌦edpis , fyzickou osobu oprávn nou pro v kon územn plánovací ⌃innosti, která zajistí
Obecnímu ú⌦adu ( dále té✏ „OÚ“) Strann spln ní kvalifika⌃ních po✏adavk .
Zastupitelstvo obce pro zpracování dokumentace vybralo ing. arch. Michaelu ⇤tádlerovou.
Po⌦izovatel územního plánu Strann , kter m je Obecní ú⌦ad Strann jako obecní ú⌦ad, kter
zajistil spln ní kvalifika⌃ních po✏adavk pro v kon územn plánovací ⌃innosti ve smyslu ustanovení § 6
odst. 2 stavebního zákona s⇣vyu✏itím aktuálních územn analytick ch podklad správního obvodu obce
s⇣roz↵í⌦enou p sobností (ORP) Bene↵ov, platné územn plánovací dokumentace, v⇣sou⌃innosti s
autorizovanou osobou oprávn nou podle zákona ⌃. 360/1992 Sb. - Ing. arch. Michaelou ⇤tádlerovou
provedl dopl ující pr zkumy a rozbory území a zpracoval ve spolupráci s⇣ur⌃en m ⌃lenem zastupitelstva
obce návrh zadání ÚP Strann , tento ve⌦ejn projednal postupem, kter ukládá ust. § 47 odst. 2 a 3
stavebního zákona. Dot⌃en m orgán m , sousedním obcím a krajskému ú⌦adu odeslal po⌦izovatel
elektronickou po↵tou oznámení zahájení projednávání návrhu zadání a návrh zadání a to jednotliv
dopisem ⌃.j. 64/2014 dne 8.3.2014. Ve⌦ejnost byla vyrozum na oznámením a to ve⌦ejnou vyhlá↵kou ⌃.j.
63/2014, která byla vyv ↵ena na ú⌦ední desce Obecní ú⌦adu Strann v⇣ti↵t né podob od 9. b⌦ezna 2014
do 14.dubna 2014, sou⌃asn s⇣elektronick m uve⌦ejn ním na webové stránce Strann
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http://www.stranny.xf.cz, (co✏ napl uje zákonem stanovenou dobu 30 dn ). Ve stejné lh t byl návrh
zadání v⌃etn grafické ⌃ásti vystaven na Obecním ú⌦adu ve⇣Stranném k⇣ve⌦ejnému nahlédnutí a na
webové adrese.
Po⌦izovatel po ukon⌃ení zákonn ch termín pro projednání návrhu zadání a po vyhodnocení
po✏adavk , podn t a p⌦ipomínek v⇣souladu s⇣ustanovením § 47 odst. 4 stavebního zákona ve spolupráci
s⇣ur⌃en m zastupitelem návrh zadání upravil.
V⇣rámci po⌦izování etapy zadání byly obeslány dot⌃ené orgány, krajsk ú⌦ad a sousední obce.
Hasi⌃sk záchrann sbor St⌦edo⌃eského kraje se sídlem v Kladn , územní odbor Bene↵ov
Krajská hygienická stanice se sídlem v⇣Praze, územní pracovi↵t v Bene↵ov
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro St⌦edo⌃esk kraj, Bene↵ov
Krajsk ú⌦ad St⌦edo⌃eského kraje,odbor ✏ivotního prost⌦edí a zem d lství, koordinované
stanovisko
M stsk ú⌦ad Bene↵ov odbor financí a majetku (zákon ⌃. 20/1987 Sb., o státní památkové pé⌃i)
M stsk ú⌦ad Bene↵ov, odbor v stavby a územního plánování (zákon ⌃. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích)
M stsk ú⌦ad Bene↵ov, odbor ✏ivotního prost⌦edí
Ministerstvo dopravy, odbor technické infrastruktury a územního plánu, Praha
Ministerstvo obrany, Praha, Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, odd. ochrany územních
zájm
Ministerstvo pr myslu a obchodu, odbor hornictví a stavebnictví, Praha
Ministerstvo vnitra R, Odbor správy majetku, Praha
Ministerstvo ✏ivotního prost⌦edí, Praha
Ministerstvo ✏ivotního prost⌦edí, odbor v konu státní správy I, (OVSS I) Praha
Obvodní bá sk ú⌦ad pro území Hlavního m sta Prahy a kraje St⌦edo⌃eského, Praha
Krajské ⌦editelství policie St⌦edo⌃eského kraje, Praha – Zbraslav
Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Hlavní m sto Prahu a St⌦edo⌃esk kraj,
Praha
Státní pozemkov ú⌦ad, Krajsk pozemkov ú⌦ad pro St⌦edo⌃esk kraj, Pobo⌃ka Bene↵ov
M stsk ú⌦ad Bene↵ov, odbor v stavby a územního plánování
Krajsk ú⌦ad St⌦edo⌃eského kraje, odbor regionálního rozvoje, odd lení územního ⌦ízení, Praha
M stsk ú⌦ad Neveklov, stavební ú⌦ad
Sousední obce - M sto Neveklov a Obec K⌦e⌃ovice.
Ve smyslu ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona nebyly podány podn ty sousedních obcí.
Ve smyslu ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona nebyly podány p⌦ipomínky ve⌦ejnosti.
Vzhledem k⇣po✏adavk m dot⌃en ch orgán byly v⇣návrhu zadání provedeny ve spolupráci
s⇣ur⌃en m zastupitelem ve smyslu ustanovení § 47 odst. 4 stavebního zákona úpravy, které m ly vliv
rozsah dokumentace návrhu územního plánu. Zp sob zapracování po✏adavk je uveden v dokladové
dokumentaci u⇣jednotliv ch písemností. Provedené úpravy m ly vliv na zpracování dal↵í etapy územn
plánovací dokumentace tj. návrhu ÚP hlavn z⇣hlediska stanovení podmíne⌃n p⌦ípustného vyu✏ití u ploch
v⇣blízkosti dopravní infrastruktury, zaji↵t ní ochrany územního systému ekologické stability, prostupnosti
krajinou, zaji↵t ní ochrany krajinn ch prvk a stanovení podmínek pro mo✏nost oplocení zem d lsk ch a
lesních pozemk nebo mo✏nost vstupu zástavbou do ochranného pásma lesa, zaji↵t ní ochrany p⌦ed
povodní a zapracování po✏adavk vypl vajících z civilní ochrany obyvatelstva.
Ostatní drobné úpravy v⇣textu nebo vypu↵t ní n kter ch odstavc , proto✏e p⌦i projednání
vedeném podle ust. § 47 odst. 1, 2 a 3 se t kaly pouze mo✏nosti orienta⌃n upozornit dot⌃ené orgány na
vhodnost dal↵ího ⌦e↵ení, ji✏ v cn zpracování dokumentace nem nilo a nem lo na samotné ⌦e↵ení
územn plánovací dokumentace a její zpracování vliv. V⇣rámci územního plánu nebyl vznesen po✏adavek
na zpracování variantního ⌦e↵ení.
Sou⌃ástí územního plánu není dokumentace vyhodnocení vliv na udr✏iteln rozvoj území,
proto✏e dot⌃en orgán ve svém stanovisku ze dne 24.3.2014 vylou⌃il v znamn vliv p⌦edlo✏ené koncepce
samostatn i ve spojení s⇣jin mi koncepcemi nebo zám ry na p⌦ízniv stav p⌦edm tu ochrany i celistvost
evropsky v znamné lokality nebo pta⌃í oblasti a kde konstatuje, ✏e koncepce neobsahuje po✏adavky
(lokality), které by sv m rozsahem a charakterem zakládaly rámec pro realizaci zám r uveden ch v
p⌦íloze ⌃. 1 zákona ⌃. 100/2001 Sb., nep⌦edpokládá v znamné st⌦ety v území z hlediska ochrany ✏ivotního
prost⌦edí a ve⌦ejného zdraví, územní plán tedy není nutné posuzovat dle tohoto zákona.
Na základ po✏adavk vypl vajících ze stanovisek a vyjád⌦ení dot⌃en ch orgán upravil
po⌦izovatel Obecní ú⌦ad Strann ve spolupráci s⇣ur⌃en m ⌃lenem zastupitelstva zadání ÚP Strann ,
prokonzultoval po✏adavek, ✏e územním plánem nebudou ⌦e↵eny variantní ⌦e↵ení a p⌦ipravil dal↵í podklady
tak, aby mohl v⇣souladu s⇣ustanovením § 47 odst. 4 stavebního zákona p⌦edlo✏it v sledné zn ní zadání
územního plánu Strann Zastupitelstvu obce Strann ke schválení.
Vzhledem ke skute⌃nosti, ✏e byly spln ny v↵echny zákonem stanovené podmínky, byla v sledná
verze upraveného návrhu zadání p⌦edlo✏ena zastupitelstvu obce ke schválení ( § 47 odst. 5. stavebního
zákona).
Zastupitelstvo obce Strann schválilo zadání dne 2. kv tna 2014, usnesení ⌃íslo 5/14.
Po⌦izovatel zajistil zpracování návrh územního plánu oprávn nou osobou v⇣rozsahu
schváleného zadání.
Na základ zpracovaného a projektantem p⌦edaného návrhu ÚP Strann pak Obecní ú⌦ad
Strann oznámil místo a dobu konání spole⌃ného jednání o návrhu územn plánovací dokumentace
podle ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona dot⌃en m orgán m, krajskému ú⌦adu a sousedním
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obcím dopisem ze dne 7.srpna 2014, ⌃.j. 193/2014. Obsahem oznámení byla i v zva dot⌃en m orgán m k
uplatn ní stanovisek a sousedním obcím k uplatn ní p⌦ipomínek, a to v⌃etn lh ty pro jejich uplatn ní.
Tato lh ta byla stanovena do 5. kv tna 2014 v⌃etn .
Po⌦izovatel v↵echny vyrozum l o skute⌃nosti, ✏e k pozd ji uplatn n m stanovisk m a
p⌦ipomínkám se nep⌦ihlí✏í a ✏e návrh územního plánu Strann v⌃etn od vodn ní bude vystaven na
internetové adrese po⌦izovatele: http://www.stranny.xf.cz. Zárove po⌦izovatel naplnil ust. § 50 odst. 3
stavebního zákona, kdy✏ doru⌃il návrh územního plánu ve⌦ejnou vyhlá↵kou ze dne 4. srpna 2014, ⌃.j.
194/2014, která byla vyv ↵ena na ú⌦ední desce dne 19. srpna 2014, sejmuta dne 4. ⌦íjna 2014. Rovn ✏
tato ve⌦ejná vyhlá↵ka–oznámení obsahovala pou⌃ení o mo✏nosti ve⌦ejnosti uplat ovat k vystavenému
návrhu územního plánu písemné p⌦ipomínky. Ve⌦ejnost byla upozorn na na lh tu, která byla v souladu s
ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona stanovena do 30 dn od doru⌃ení ve⌦ejné vyhlá↵ky s oznámením o
vystavení návrhu územního plánu, nejpozd ji v↵ak do 3. ⌦íjna 2014 v⌃etn . Dokumentace byla rovn ✏
dopisem ⌃.j. 195/2014 poskytnuta v ti↵t né podob krajskému ú⌦adu dne 13.8.2014 ve smyslu ustanovení
§ 50 odst. 2 stavebního zákona.
V rámci oznámení o spole⌃ném jednání byly jednotliv obeslány tyto dot⌃ené orgány, krajsk
ú⌦ad, sousední obce: Hasi⌃sk záchrann sbor St⌦edo⌃eského kraje, Krajská hygienická stanice
St⌦edo⌃eského kraje se sídlem v Praze, Krajská veterinární správa pro St⌦edo⌃esk kraj, Krajské ⌦editelství
policie St⌦edo⌃eského kraje, Krajsk ú⌦ad St⌦edo⌃eského kraje, odbor vydávající koordinované stanovisko,
Krajsk ú⌦ad St⌦edo⌃eského kraje, odbor ✏ivotního prost⌦edí a zem d lství s p⌦ílohou 1 v tisku územn
plánovací dokumentace, M stsk ú⌦ad Bene↵ov, odbor financí a majetku, M stsk ú⌦ad Bene↵ov, odbor
v stavby a územního plánování, M stsk ú⌦ad Bene↵ov, odbor ✏ivotního prost⌦edí, koordinované
stanovisko, Ministerstvo dopravy R, odbor technické infrastruktury a územního plánu, Ministerstvo
obrany R – Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, odd. ochrany územních zájm Ministerstvo
pr myslu a obchodu R, odbor hornictví a stavebnictví, Ministerstvo vnitra R, Odbor správy majetku,
Ministerstvo ✏ivotního prost⌦edí R, Ministerstvo ✏ivotního prost⌦edí R, odbor v konu státní správy I,
Obvodní bá sk ú⌦ad pro území Hlavního m sta Prahy a kraje St⌦edo⌃eského, Státní energetická inspekce,
Územní inspektorát pro Hlavní m sto Prahu a St⌦edo⌃esk kraj, Státní pozemkov ú⌦ad, Krajsk ú⌦ad
St⌦edo⌃eského kraje, odbor regionálního rozvoje, M stsk ú⌦ad Bene↵ov, odbor v stavby a územního
plánování, ú⌦ad územního plánování a M stsk ú⌦ad Neveklov, stavební ú⌦ad, dále sousední obce: M sto
Neveklov a Obec K⌦e⌃ovice.
Spole⌃né ústní jednání se konalo na Obecním ú⌦ad Strann dne 4. zá⌦í 2014 od⇣9.00 hodin.
V klad k projednávanému územnímu plánu provedl projektant Ing. arch. M. ⇤tádlerová.
Projektant, po⌦izovatel a ur⌃en zastupitel po ukon⌃ení zákonem stanoven ch termín provedli
vyhodnocení stanovisek k návrhu územního plánu Strann ze spole⌃ného jednání. Podrobné vyhodnocení
stanovisek dot⌃en ch orgán je provedeno v⇣⌃ásti 5) Vyhodnocení souladu s⇣po✏adavky zvlá↵tních
právních p⌦edpis a se stanovisky dot⌃en ch orgán , pop⌦ípad s⇣v sledkem ⌦e↵ení rozpor , tohoto
od vodn ní. Po✏adavky uvedené ve stanoviscích dot⌃en ch orgán byly respektovány a byly
odpovídajícím zp sobem do dokumentace zapracovány. Následné ⌦e↵ení rozporu mezi orgány podle
stavebního zákona ani mezi dot⌃en mi orgány nebylo pot⌦ebné provád t.
⇧ádná ze sousedních obcí k projednávanému návrhu ÚP Strann neuplatnila, ve smyslu
ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona, písemné p⌦ipomínky.
V rámci ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona nebyly po⌦izovateli ze strany ve⌦ejnosti
doru⌃eny písemné p⌦ipomínky.
Po ukon⌃ení projednávání podle § 50 odst. 2 a✏ 3 stavebního zákona pak Obecní ú⌦ad Strann
ve smyslu ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona po✏ádal dopisem Odbor regionálního rozvoje
Krajského ú⌦adu St⌦edo⌃eského kraje o vydání stanoviska k návrhu ÚP Strann dopisem ze dne 13. ⌦íjna
2014, ⌃.j. 245/2014. Krajsk ú⌦ad St⌦edo⌃eského kraje vydal stanovisko dne 3. listopadu 2014 pod ⌃.j.
153450/2014/KUSK, kde mimo jiné konstatuje, ✏e neshledal ✏ádné rozpory a lze postupovat v dal↵ím
⌦ízení o územním plánu. Sou⌃asn upozornil na povinnosti po vydání a nabytí ú⌃innosti územního plánu.
Po⌦izovatel s⇣ur⌃en m zastupitelem p⌦ed konáním ve⌦ejného projednání provedli úpravu a
dopln ní dokumentace ve smyslu ustanovení § 52 odst. 1 stavebního zákona. Úprava spo⌃ívala
v⇣dopln ní po✏adavku vypl vajícího ze stanoviska M Ú Bene↵ov, Odboru ✏ivotního prost⌦edí a t kala se
textové ⌃ásti dokumentace, grafická ⌃ást se úpravou nem nila.
Na základ rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne 7.11.2014, usnesením ⌃. 12, byl znovu ur⌃en
Josef erv jako zodpov dn zastupitel pro po⌦izování ÚP.
⇥ízení o ÚP probíhalo v⇣souladu s⇣ust. § 52 odst. 1 a✏ 4 stavebního zákona. Dot⌃en m orgán m,
krajskému ú⌦adu a sousedním obcím bylo dopisem ze dne 3. prosince 2014, ⌃.j. 267/2014 zasláno
oznámení o konání ve⌦ejného projednání spole⌃n s⇣informací, ✏e v⇣projednávané územn plánovací
dokumentaci byly v⇣dob od spole⌃ného jednání konaného podle § 50 stavebního zákona provedeny
úpravy na základ stanovisek dot⌃en ch orgán , ke kter m by m ly ve smyslu ust. § 52 odst. 3 stavebního
zákona uplat ovat svá stanoviska. Ve⌦ejnost byla seznámena s⇣ve⌦ejn m projednáním ve⌦ejnou vyhlá↵kou,
která byla vyv ↵ena na ú⌦ední desce obecního ú⌦adu a v⇣elektronické podob na webov ch stránkách
obce od 5. prosince 2014 a✏ do 14. ledna 2014. Dokumentace byla k⇣nahlédnutí od 5. prosince 2014 do
13. ledna 2015 (v⌃etn ) na obecním ú⌦adu a v⇣elektronické podob na stránkách Obce Strann ,
http://www.stranny.xf.cz. Ve⌦ejnost byla upozorn na na mo✏nost podání p⌦ipomínek nebo námitek
v⇣zákonem stanoveném termínu tj. do 13.ledna 2015 a o zp sobu podání.
Na⌦ízené ve⌦ejné projednání se konalo dne 6. ledna 2015 od 15.00 hodin v⇣zasedací místnosti
Obecního ú⌦adu Strann . V⇣rámci ⌦ízení byl projektantem zaji↵t n odborn v klad. O pr b hu ve⌦ejného
projednání byl veden po⌦izovatelem písemn záznam podle ust. § 22 odst. 2 stavebního zákona.
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Sousední obce se ve⌦ejného projednání nezú⌃astnily, z⇣dot⌃en ch orgán se zú⌃astnili zástupci krajské
hygienické stanice a hasi⌃ského sboru. V⇣rámci ust. § 52 odst. 3 byly uplatn ny dv stanoviska dot⌃en ch
orgán ,Krajského ú⌦adu St⌦edo⌃eského kraje ze dne 23.12.2014 a R – Ministerstva obrany, Agentury
hospoda⌦ení s⇣nemovit m majetkem, ze dne 30.12.2014 toto je sou⌃ástí záznamu. Ob bez po✏adavk na
dopln ní dokumentace.
V⇣rámci ⌦ízení vedeném o návrhu ÚP Strann ⇣dot⌃ené osoby podle ust. § 52 odst. 2 stavebního
zákona neuplatnily ve smyslu ustanovení § 52 odst. 3 námitky, o kter ch by bylo nutné ve smyslu ust. §
53 odst. 1 stavebního zákona zpracovávat a p⌦ijímat rozhodnutí. Rovn ✏ nebyly v⇣pr b hu ve⌦ejného
projednání uplatn ny p⌦ipomínky.
Na základ v sledk projednání se konstatuje, ✏e po ve⌦ejném projednání nedo↵lo k⇣podstatné
úprav návrhu a z⇣tohoto d vodu není nutné provád t opakované ve⌦ejné projednání za ú⌃asti dot⌃en ch
orgán ve smyslu ustanovení § 53 odst. 2 stavebního zákona. Po⌦izovatel p⌦ezkoumal soulad ÚP ve smyslu
ustanovení § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona a jeho posouzení je v⌃len no do jednotliv ch kapitol
od vodn ní územn plánovací dokumentace. Dále se konstatuje, ✏e proces po⌦izování územního plánu
prob hl v⇣souladu s⇣platn mi právními p⌦edpisy a z⇣tohoto d vodu v⇣souladu s⇣ust. § 54 odst. 1
stavebního zákona p⌦edlo✏il Obecní ú⌦ad Strann zastupitelstvu obce návrh na vydání územního plánu
Strann s⇣jeho od vodn ním.
2)

Soulad s⌘politikou územního rozvoje a ÚPD vydanou krajem
prov⇤⇧ení ve smyslu ustanovení § 53 odst. 4, písm a) stavebního zákona

2.1) Vyhodnocení souladu s po⇣adavky vypl✏vajícími z PÚR R
Politika územního rozvoje eské republiky (dále jen PÚR) byla schválena usnesením vlády
eské republiky ⌃. 929 ze dne 20. ⌃ervence 2009.
Pro urbanistickou koncepci jsou pro ⌦e↵ené území v znamné z PÚR R zejména tyto
republikové priority:
bod (15)
návrhem územního plánu není umo✏n no vytvá⌦et urbánní prost⌦edí prostorov
sociální segregaci s⇣negativními vlivy na sociální soudr✏nost obyvatel;
bod (17)
se ⌦e↵eného území nedot ká;
bod (18)
se ⌦e↵ení nedot ká;
bod (22)
návrh územního plánu vytvo⌦í podmínky pro rozvoj a vyu✏ití p⌦edpoklad území pro
r zné formy cestovního ruchu, p⌦i zachování a rozvoji hodnot území;
bod (26)
⌦e↵eného území se net ká, na území obce nejsou vymezená záplavová území;
bod (32)
územním plánem je ⌦e↵ena plocha p⌦estavby.
-

Po✏adavky vypl vající z PÚR na urbanistickou koncepci:
Území obce Strann není sou⌃ástí rozvojové nebo specifické oblasti. Území obce není sou⌃ástí
rozvojové osy;
z PÚR nevypl vají po✏adavky na zm ny v uspo⌦ádání sídelní struktury, dosavadní úloha obce v
sídelní struktu⌦e se nezm ní;
dal↵í po✏adavky z PÚR na základní koncepci rozvoje území obce nevypl vají.

Pro koncepci ve⌦ejné infrastruktury jsou pro ⌦e↵ené území v znamné z PÚR R zejména tyto
republikové priority:
bod (27)
návrhem územního plánu jsou vytvo⌦eny podmínky pro umíst ní ve⌦ejné
infrastruktury (doprava, ve⌦ejná zele );
bod (28)
územní plán navrhl vhodné ⌦e↵ení z hlediska dlouhodob ch souvislostí a zohlední
po✏adavky na zvy↵ování kvality ✏ivota obyvatel a hospodá⌦ského rozvoje území
(návrh “Obecního parku”, sportovní plochy);
bod (30)
územní plán rozvíjí stávající koncepci technické infrastruktury, která p⌦im ⌦en
spl uje po✏adavky na kvalitu ✏ivota obyvatel.
v znamu.

Z PÚR nevypl vají po✏adavky na vymezení koridor technické infrastruktury republikového

Pro koncepci uspo⌦ádání krajiny jsou pro ⌦e↵ené území v znamné z PÚR R zejména tyto
republikové priority:
bod (14)
územní plán zajistil územní ochranu p⌦írodních hodnot území, ochranu stávajících a
dopln ní chyb jících krajinn ch prvk a hodnot krajiny, která je dlouhodob
intenzivn zem d lsky vyu✏ívaná;
bod (23)
návrhem je zachována prostupnost krajiny a minimalizována fragmentace krajiny;
bod (25)
návrhem územního plánu je umo✏n no vytvá⌦et podmínky pro preventivní
ochranu území a obyvatelstva p⌦ed potenciálními riziky a p⌦írodními katastrofami v
území (eroze atd.); vytvo⌦ily se podmínky pro zv ↵ení p⌦irozené retence srá✏kov ch
vod v území.
Po✏adavky vypl vající z PÚR na koncepci uspo⌦ádání krajiny:
území obce není sou⌃ástí specifické oblasti z hlediska pot⌦eby ochrany p⌦írodních hodnot a
udr✏itelného rozvoje území,
z PÚR nevypl vají specifické po✏adavky na ⌦e↵ení uspo⌦ádání krajiny.
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Záv⇤re⇥né vyhodnocení:
Územn⇤ plánovací dokumentace respektuje úkoly pro územní plánování vypl vají pro tuto
oblast (rozvoj bydlení up⇧ednostnit uvnit⇧ zastav⇤ného území a p⇧edcházení prostorov⇤ sociální
segregaci, fragmentaci a zábor⌥m ploch ve⇧ejn⇤ p⇧ístupné zelen⇤). Cílem urbanistické koncepce je
zachování urbanistické struktury stávající zástavby a její logick rozvoj. Územním plánem jsou navr eny v
zastav⇤ném území plochy p⇧estavby s cílem umo nit v t⇤chto plochách adekvátní vyu ití. Zastavitelné
plochy jsou p⇧ednostn⇤ vymezeny s ohledem potenciál rozvojov ch mo ností, pouze v sousedství
zastav⇤ného území v lokalitách, které logicky navazují na p⇧edchozí územní rozvoj a jsou limitn⇤
minimáln⇤ omezené.
Územním plánem je navr ena základní koncepce uspo⇧ádání krajiny s ohledem na zachování
a podporu p⇧írodních a krajiná⇧sk ch hodnot. Územní plánem jsou navr ena opat⇧ení protierozní ochrany
a protipovod⌅ová opat⇧ení, je vymezen územní systém ekologické stability, jako základ ekologické
stability území.
2.2) Vyhodnocení souladu s po⇣adavky vypl✏vajícími z ÚPD vydané krajem
Zásady územního rozvoje St⌦edo⌃eského kraje (dále jen “ZÚR”) vydalo Zastupitelstvo
St⌦edo⌃eského kraje usnesením ⌃íslo 4-20/2011/ZK dne 19. 12. 2011.
Po✏adavky vypl vající ze ZÚR na urbanistickou koncepci:
Strann jsou stabilní sou⌃ástí sídelní struktury.
Nejbli✏↵í centra osídlení:
Bene↵ov - ORP pod kterou obec Strann spadá, je v kategorii “st⌦ední centra
v znamná”,
Neveklov je v kategorii “lokální centrum”.
Zásady pro usm r ování územního rozvoje:
V ZÚR není formulován po✏adavek na zm nu charakteru obce Strann , ale naopak je
po✏adováno, aby si obec zachovala historickou urbanistickou strukturu a návrhem
územního plánu byly respektovány hodnoty území.
Územním plánem se stanovuje povinnost napln ní priorit vypl vajících z⇣po✏adavk
pro zaji↵t ní udr✏itelného rozvoje území, s⇣ohledem na ⌃lánek 06 nebo ochranu
prvk ÚSES vypl vajících ze ZÚR (RBC Hájek a RBK Hájek- Hory) .
Pro ⌦e↵ené území z této dokumentace vypl vá i po✏adavek ochrany nerostného
bohatství - po okraji ⌦e↵eného území na hranici s k.ú. B lice (obec Neveklov) se
nachází CHLÚ B lice 02610000 - stavební kámen; t ✏ební ⌃innost (vymezen
dob vací prostor) se v↵ak ⌦e↵eného území net ká.
Po✏adavky vypl vající ze ZÚR koncepce uspo⌦ádání krajiny:
ZÚR vymezuje cílové typy krajiny, území obce Strann je za⌦azeno do cílové charakteristiky typu
krajina relativn vyvá✏ená N16. Pro tento typ krajiny je charakteristická relativn pestrá skladba
zastoupen ch druh pozemk , nep⌦eva✏ují zde ani ekologicky labilní ani ekologicky stabilní plochy. Pro
plánování zm n v území ZÚR stanovují tyto zásady: dosa✏ení relativn vyvá✏eného pom ru ekologicky
labilních a stabilních ploch; zm ny vyu✏ití území nesmí naru↵it relativn vyvá✏enou krajinu nebo zabránit
dosa✏ení vyvá✏eného stavu.
Pro ⌦e↵ené území z této nad⌦azené dokumentace vypl vá zejména po✏adavek ochrany RBC
1381 „Hájek“, RBK 1218 „Hájek – Hory“.
V ⌦e↵eném území se nevyskytují chrán ná území p⌦írody.
Územní plán prov ⌦il mo✏né zm ny, v⌃etn prov ⌦ení, ve kter ch plochách je vhodné vylou⌃it
umís ování staveb, za⌦ízení a jin ch opat⌦ení pro ú⌃ely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona.
V⇣návrhu územního plánu je up⌦esn no vymezení zásad pé⌃e o krajinu, které je jako úkol pro
územní plánování stanoveno v⇣bod (207) a) kapitoly 6. ZÚR St⌦edo⌃eského kraje.
Vyhodnocení: Po adavky na urbanistickou koncepci a koncepci uspo⇧ádání krajiny jsou v
souladu s ÚP Strann .
ZÚR St⇧edo⇥eského kraje - koordina⇥ní v kres (v ⇧ez se zájmov m územím obce Strann )
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3)

P↵ezkoumání s cíli a úkoly územního plánování
ve smyslu ustanovení § 53 odst. 4, písm. b) stavebního zákona

Územní plán Strann 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. Územní plán chrání a rozvíjí p⌦írodní, kulturní a civiliza⌃ní hodnoty území, v⌃etn urbanistick ch a
architektonick ch.
Cílem územního plánu je stanovit podmínky pro ú⌃elné vyu✏ívání zastav ného území a zajistit
ochranu nezastav ného území a to zejména stávajících p⌦írodních a kulturn -krajiná⌦sk ch hodnot.
Územním plánem jsou vytvo⌦eny podmínky pro p⌦im ⌦en rozvoj venkovského bydlení zejména ve
Stranném, smí↵eného - venkovského vyu✏ití v místní ⌃ásti B⌦evnice, rozvoj ob⌃anské vybavenosti - sportu
a ve⌦ejné zelen .
Územním plánem jsou dány podmínky pro rekrea⌃ní vyu✏ívání krajinného rámce, preventivní
ochranu ↵ir↵ího území p⌦ed erozí a nátoky vod. Územní plán ⌦e↵í uspo⌦ádání krajiny ve smyslu obnovy její
ekologicko- stabiliza⌃ní funkce.
4)

V✏sledek p↵ezkoumání souladu územního plánu s po⇣adavky stavebního zákona a
jeho provád cích právních p↵edpis
ve smyslu ustanovení § 53 odst. 4, písm. c) stavebního zákona

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.
Územní plán je zpracován v souladu s ustanovením § 43 stavebního zákona. Stanoví základní
koncepci rozvoje území, ochrany jeho hodnot, jeho plo↵ného a prostorového uspo⌦ádání, uspo⌦ádání
krajiny a koncepci ve⌦ejné infrastruktury; vymezuje zastavitelné plochy, plochy pro ve⌦ejn prosp ↵né
stavby, a stanoví podmínky pro vyu✏ití t chto ploch.
Územní plán je zpracován pro celé správní území obce, v souladu se schválen m zadáním, a
obsahuje v↵echny nále✏itosti podle platn ch p⌦edpis ; je po⌦izován v souladu s ustanovením § 44 odst. a)
stavebního zákona. Projednání a vydání formou opat⌦ení obecné povahy je navr✏eno.
⇥e↵ení vychází z územn analytick ch podklad a z dopl ujících pr zkum a rozbor pro
zpracování územního plánu. Územní plán usiluje v ⌦e↵eném území o zaji↵t ní udr✏itelného rozvoje v↵ech
slo✏ek území a osídlení, p⌦i zachování a ochran p⌦írodních a kulturních hodnot území. Stanovení ploch s
jin m zp sobem vyu✏ití ne✏ uvádí vyhlá↵ka ⌃. 501/2006 Sb., o obecn ch po✏adavcích na vyu✏ívání území
V souladu s § 3 odst. 4 vyhlá↵ky ⌃. 501/2006 Sb., o obecn ch po✏adavcích na vyu✏ívání území,
je v územním plánu Strann pou✏ito jiného druhu plochy s rozdíln m zp sobem vyu✏ití, ne✏ stanovuje
vyhlá↵ka. Základní druhy ploch byly dále ⌃len ny; d vodem p⌦idání t chto ploch je umo✏nit lep↵í
zohledn ní specifick ch podmínek a charakteru území. Jedná se p⌦edev↵ím o plochy zelen , které jsou
dále ⌃len ny na plochy zelen - zele nezastaviteln ch soukrom ch zahrad [ZN], plochy ve⌦ejn ch
prostranství - ve⌦ejná zele [ZV] a plochy zelen - zele p⌦írodního charakteru [ZP]. Zele nezastaviteln ch
soukrom ch zahrad byla vymezena na základ doporu⌃ení dot⌃eného orgánu, kter s ohledem na
mo✏nosti následn ch problém v území doporu⌃il graficky vyzna⌃it samostatn tyto plochy , které jsou v
soukromém vlastnictví. Územní plán tím vytvo⌦il p⌦edpoklady pro obranu proti zm n kultury, která by
nevhodn vstupovala do nezastav ného území a následn by mohla vyvolat po✏adavky i na stavbu nap⌦.
nevhodn ⌦e↵eného oplocení,
Dle se vyu✏ívá mo✏nost vymezení plochy smí↵ené nezastav ného území [NSx] , kde je dále
stanoven index p⌦ípustn ch funkcí (x): p - p⌦írodní, v - vodohospodá⌦ská, z - zem d lská, l - lesní, o ochranná/izola⌃ní/protierozní, r - rekrea⌃ní).
V koncepce uspo⌦ádání krajiny - ÚSES a ochrana p⌦írody a krajiny je rozli↵ena hierarchie prvk
územního systému ekologické stability, tak aby bylo z⌦ejmé, které prvky vycházejí z⇣nad⌦azené
dokumentace a které jsou pouze lokálního charakteru.
Plochy dopravní infrastruktury byly rozd leny na plochy silni⌃ní dopravy [DS] a plochy pro
místní a ú⌃elové komunikace [DS.1] . Tyto komunikace jsou vyzna⌃eny tak, aby se zohlednilo vymezení
komunikací místního v znamu, které slou✏í k dopravní obsluze hospodá⌦sky a rekrea⌃n vyu✏ívan ch
pozemk - jedná se i o cesty v nezastav ném území obce, které zlep↵ují prostupnost krajiny a vytvá⌦ejí
podmínky i pro v sadbu doprovodné liniové zelen . Tyto budou plnit i protierozní a ekologicky
stabiliza⌃ní funkce.
5)

Vyhodnocení souladu s⌘po⇣adavky zvlá tních právních p↵edpis a se stanovisky
dot en✏ch orgán , pop↵ípad s⌘v✏sledkem ↵e ení rozpor
ve smyslu ustanovení § 53 odst. 4, písm. d) stavebního zákona

V⇣rámci spole⌃ného projednání vedeném ve smyslu ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona
byly obeslány dot⌃ené orgány, krajsk ú⌦ad, ú⌦ad územního plánování a sousední obce:
Hasi⌃sk záchrann sbor St⌦edo⌃eského kraje se sídlem v Kladn , územní odbor Bene↵ov, Krajská
hygienická stanice se sídlem v⇣Praze, územní pracovi↵t v Bene↵ov , Krajská veterinární správa Státní
veterinární správy pro St⌦edo⌃esk kraj, Krajsk ú⌦ad St⌦edo⌃eského kraje, M stsk ú⌦ad Bene↵ov odbor
financí a majetku, z⇣hlediska zákona o státní památkové pé⌃i, M stsk ú⌦ad Bene↵ov, odbor v stavby a⇣

63

ÚZEMNÍ PLÁN STRANN⌅

územního plánování,z⇣hlediska zákona o pozemních komunikacích , M stsk ú⌦ad Bene↵ov, odbor
✏ivotního prost⌦edí, Ministerstvo dopravy, odbor technické infrastruktury a územního plánu, Ministerstvo
obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, odd. ochrany územních zájm , Ministerstvo pr myslu
a obchodu, odbor hornictví a stavebnictví, Ministerstvo vnitra R, Odbor správy majetku, Ministerstvo
✏ivotního prost⌦edí, Ministerstvo ✏ivotního prost⌦edí, odbor v konu státní správy I, Obvodní bá sk ú⌦ad
pro území Hlavního m sta Prahy a St⌦edo⌃eského kraje,⇣ Krajské ⌦editelství policie St⌦edo⌃eského kraje,
Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Hlavní m sto Prahu a St⌦edo⌃esk kraj, Státní
pozemkov ú⌦ad, Krajsk ú⌦ad St⌦edo⌃eského kraje, odbor regionálního rozvoje, odd lení územního ⌦ízení,
M stsk ú⌦ad Bene↵ov, odbor v stavby a územního plánování, ú⌦ad územního plánování, m stsk ú⌦ad
Nevyklov, stavební ú⌦ad. Sousední obce M sto nevyklov a Obec K⌦e⌃ovice.
Vyhodnocení souladu se stanovisky do↵l ch ke spole⌃nému jednání.
V ↵e uvedené organizace obdr✏ely písemnost elektronickou po↵tou. Ní✏e je uveden datum vydání
stanoviska nebo vyjád⌦ení. V⇣p⌦ípad , ✏e obecní ú⌦ad neobdr✏el stanovisko nebo vyjád⌦ení, je uveden
datum, kdy obdr✏eli zaslanou písemnost a ✏e se samostatn nevyjád⌦ili.
Hasi⌃sk záchrann sbor St⌦edo⌃eského kraje, územní odbor Bene↵ov
Písemnost obdr✏eli dne 11.8.2014, nevyjád⌦ili se k⇣p⌦edlo✏enému návrhu územního plánu.
Krajská hygienická stanice St⌦edo⌃eského kraje se sídlem v⇣Praze
ze dne 1.10.2014, ⌃.j. S-KHSSC 37 843/2014, doru⌃eno na obecní ú⌦ad dne 1.10.2014
Stanovisko:
Na základ oznámení Obecního ú⌦adu Strann , p⌦ijatého dne 12.08.2014 a spole⌃ného jednání konaného
dne 04.09.2014 na Obecním ú⌦adu Strann posoudila Krajská hygienická stanice St⌦edo⌃eského kraje se
sídlem v Praze jako dot⌃en správní ú⌦ad podle § 77 zákona ⌃. 258/2000 Sb., o ochran ve⌦ejného zdraví a
o zm n n kter ch
souvisejících zákon , ve zn ní pozd j↵ích p⌦edpis (dále jen „zákon“), návrh územního plánu Strann .
Po zhodnocení souladu p⌦edlo✏eného Územního plánu s po✏adavky p⌦edpis v oblasti ochrany ve⌦ejného
zdraví vydává Krajská hygienická stanice St⌦edo⌃eského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) v souladu
s § 4 odst. 2 písm. b) zákona ⌃. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ⌦ádu, ve zn ní
pozd j↵ích p⌦edpis (dále jen „stavební zákon“) toto stanovisko: S návrhem územního plánu Strann se
souhlasí.
Od vodn ní:
⇥e↵en m územím je správní území obce Strann , které tvo⌦í katastrální území Strann o celkové rozloze
550,7 ha. ⇥e↵ené území se nachází v okresu Bene↵ov. V sou⌃asnosti ✏ije v obci trvale 105 obyvatel. Obec
tvo⌦í dv místní ⌃ásti: Strann a B⌦evnice.
V zájmovém území se nachází n kolik samot (Pod Dubím, Dubí, U Drázd a Provodná).
Územním plánem budou prov ⌦eny zejména tyto konkrétní zám ry:
1) zachovat a návrhem podpo⌦it hodnoty kulturní krajiny,
2) ú⌃elné vyu✏ívání zastav ného území,
3) p⌦im ⌦en rozvoj venkovského bydlení ve Stranném,
4) smí↵ené venkovské vyu✏ití v ⌃ásti B⌦evnice.
Územním plánem je respektováno a zachováno základní prostorové ⌃len ní zastav ného území, kdy ve
Stranném tvo⌦í zástavba zem d lsk ch usedlostí jádro urbanistické
struktury. B⌦evnice je osada s doposud zachoval mi usedlostmi a zahradami. Vzhledem
k velikosti a charakteru obce nebudou nov vymezovány samostatné plochy pro v robu
a skladování (zem d lskou nebo pr myslovou v robu), pouze se zachovává stávající
v robní za⌦ízení v areálu ✏ivo⌃i↵né v roby, kde v jeho západní ⌃ásti bude preferována ochranná zele .
Návrh územního rozvoje ve Stranném p⌦ebírá ji✏ prov ⌦enou lokalitu Z1 pro individuální v stavbu
rodinn ch dom a lokalita je rozd lena na dv ⌃ásti Z1a a Z1b. V této lokalit je stanoveno podmín n
p⌦ípustné vyu✏ití v podob prov ⌦ení hlukové zát ✏e s ohledem na hlukové pom ry v území v rámci
navazujících správních ⌦ízení.
V návaznosti na obecní ú⌦ad je navr✏ena plocha Z2 pro smí↵ené venkovské vyu✏ití mimo ochranného
pásma chovu zví⌦at a dále plocha P1 pro sport (víceú⌃elové h⌦i↵t ) a ve⌦ejnou zele .
V B⌦evnici je v lokalit Z3 a Z4 navr✏ena v stavba neintenzivního charakteru - usedlosti se zahradami
umo✏ ující hospoda⌦ení. V lokalit Z4 je stanovena podmínka respektování lesa v kontaktní poloze a
prov ⌦ení hlukové zát ✏e v rámci navazujících správních ⌦ízení.Samoty jsou územn stabilizovány s
mo✏ností p⌦íle✏itostné intenzifikace zástavby v navazujících zahradách.
Cílem koncepce uspo⌦ádání sídla je koordinace zájm a vztah v zastav ném území.
Za tímto ú⌃elem územní plán stanoví plochy s jejich rozdíln m vyu✏itím, jím✏ jsou ur⌃eny podmínky pro
zm ny.
P⌦i zpracování územního plánu se po⌃ítalo s potenciálním rozvojem obce v souvislosti s v stavbou dálnice
D3 a s plochou Z1 s podmín n p⌦ípustn m vyu✏itím a prov ⌦ením hlukové zát ✏e.
V sou⌃asné dob na základ dan ch skute⌃ností bylo konstatováno, ✏e vyu✏ití této lokality je v
dlouhodobém horizontu.
S návrhem územního plánu Strann KHS souhlasí, po prostudování konstatuje, ✏e by nem ly b t
negativn dot⌃eny zájmy, které KHS jako✏to místn p⌦íslu↵n orgán ochrany ve⌦ejného zdraví chrání.
Podmínka stanovená KHS k návrhu zadání územního plánu Strann pod ⌃.j. KHSSC 10 642/2014 ze dne
20.03.2014 byla zpracovatelem akceptována a lokality Z1 a Z4 byly stanoveny jako podmín n vyu✏itelné s
podmínkou prov ⌦ení hlukové zát ✏e území v rámci navazujících správních ⌦ízení.
Vyhodnocení: Vzato na v domí.
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro St⌦edo⌃esk kraj
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Písemnost obdr✏eli dne 11.8.2014, nevyjád⌦ili se k⇣p⌦edlo✏enému návrhu územního plánu.
Krajsk ú⌦ad St⌦edo⌃eského kraje, koordinované stanovisko
ze dne 17.9.2014, ⌃.j. 120982/2014/KUSK, doru⌃eno na obecní ú⌦ad dne 29.9.2014
Koordinované stanovisko:
Krajsk ú⌦ad St⌦edo⌃eského kraje, jako v cn a místn p⌦íslu↵n správní orgán, uplat uje u po⌦izovatele
podle ustanovení § 50 odst. 2, v souladu s ust. §4 odst. 2 písm. b) a § 4 odst. 7 zákona ⌃. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním ⌦ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd j↵ích p⌦edpis , toto koordinované
stanovisko k návrhu územního plánu Strann .
⇥e↵en m územím nového územního plánu je celé správní území obce Strann , v rozsahu katastrálního
území Strann . Obec tvo⌦í dv místní ⌃ásti: Strann a B⌦evnice.
Vymezení zastavitelného území:
Z1a, Z1b - plochy bydlení v rodinn ch domech - venkovské
Z2, Z3, Z4 - plochy smí↵ené obytné - venkovské
Vymezení ploch p⌦estavby:
P1 - plochy smí↵ené obytné - venkovské, plochy ob⌃anského vybavení - sport, plochy
ve⌦ejn ch prostranství - ve⌦ejná zele
P2 - plochy ve⌦ejn ch prostranství
1. Odbor ✏ivotního prost⌦edí a zem d lství
Krajsk ú⌦ad St⌦edo⌃eského kraje, Odbor ✏ivotního prost⌦edí a zem d lství na základ jemu sv ⌦en ch
kompetencí podle jednotliv ch slo✏kov ch zákon na úseku ✏ivotního prost⌦edí vydává následující:
Stanovisko dle zákona ⌃. 114/1992 Sb., o ochran p⌦írody a krajiny, ve zn ní pozd j↵ích p⌦edpis
Orgán ochrany p⌦írody p⌦íslu↵n dle ust. § 77a zákona ⌃. 114/1992 Sb., o ochran p⌦írody a krajiny, ve
zn ní pozd j↵ích p⌦edpis , nemá z hlediska sv ch kompetencí, tj. z hlediska ochrany nadregionálních a
regionálních územních systém ekologické stability, zvlá↵t chrán n ch území v kategorii p⌦írodní
rezervace a p⌦írodní památka, zvlá↵t chrán n ch druh rostlin a ✏ivo⌃ich , evropsky v znamn ch lokalit a
pta⌃ích oblastí, k p⌦edlo✏enému návrhu územního plánu Strann ✏ádné p⌦ipomínky.
Stanovisko dle zákona ⌃. 334/1992 Sb., o ochran zem d lského p dního fondu, ve zn ní pozd j↵ích
p⌦edpis
Orgán ochrany zem d lského p dního fondu, p⌦íslu↵n dle ustanovení § 17a odst. a) a § 5 odst. 2 zákona
⌃. 334/1992 Sb., o ochran zem d lského p dního fondu, ve zn ní pozd j↵ích p⌦edpis , ud luje souhlas s
nezem d lsk m vyu✏itím lokalit dle vyhodnocení p⌦edpokládan ch d sledk navrhovaného ⌦e↵ení na
zem d lsk p dní fond na str. 32-35 od vodn ní územního plánu Strann , v celkovém rozsahu 3,42 ha.
Krajsk ú⌦ad St⌦edo⌃eského kraje, Odbor ✏ivotního prost⌦edí a zem d lství na základ jemu sv ⌦en ch
kompetencí podle jednotliv ch slo✏kov ch zákon na úseku ✏ivotního prost⌦edí: zákona ⌃. 289/1995 Sb., o
lesích a o zm n a dopln ní n kter ch zákon , v platném zn ní, zákona ⌃. 100/2001 Sb., o posuzování
vliv na ✏ivotní prost⌦edí
a o zm n n kter ch souvisejících zákon , ve zn ní pozd j↵ích p⌦edpis , zákona ⌃. 201/2012 Sb., o
ochran ovzdu↵í, a zákona ⌃. 59/2006 Sb., o prevenci záva✏n ch havárií zp soben ch vybran mi
nebezpe⌃n mi chemick mi látkami a chemick mi p⌦ípravky (zákon o prevenci záva✏n ch havárií), ve zn ní
pozd j↵ích p⌦edpis , nemá
k návrhu územního plánu Strann p⌦ipomínky.
Odbor dopravy
Krajsk ú⌦ad St⌦edo⌃eského kraje, Odbor dopravy, jako p⌦íslu↵n silni⌃ní správní ú⌦ad uplat ující
stanovisko k územn plánovací dokumentaci z hlediska ⌦e↵ení silnic II. a III. t⌦ídy podle ust. § 40 odst. 1, v
souladu s § 40 odst. 3 písm. f) zákona ⌃. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zn ní pozd j↵ích
p⌦edpis , k p⌦edlo✏enému návrhu
územního plánu Strann nemá ✏ádné p⌦ipomínky.
Odbor kultury a namátkové pé⌃e
Krajsk ú⌦ad St⌦edo⌃eského kraje, Odbor kultury a památkové pé⌃e, není p⌦íslu↵n k uplatn ní stanoviska
k p⌦edlo✏enému návrhu územního plánu Strann . S nov m stavebním zákonem ⌃. 183/2006 Sb., byla
p⌦ijata novela zákona ⌃. 20/1987 Sb., o státní památkové pé⌃i, ve zn ní pozd j↵ích p⌦edpis , kde je v § 26
odst. 2c), § 28 odst. 2c)
a § 29 odst. 2c) dána p⌦íslu↵nost správního orgánu státní památkové pé⌃e jako dot⌃eného orgánu
p⌦íslu↵ného k uplatn ní stanoviska k územn plánovací dokumentaci obci s roz↵í⌦enou p sobností.
Vyhodnocení:
Vyhodnocení z⇣hlediska zákona ⌃. 20/1987 Sb., o státní památkové pé⌃i, ve zn ní pozd j↵ích p⌦edpis –
informace vzata na v domí. P⌦íslu↵n správní orgán státní památkové pé⌃e k uplatn ní stanoviska k
územn plánovací dokumentaci, obec s roz↵í⌦enou p sobností byla ⌦ádn obeslaná.
Vyhodnocení z⇣hlediska zákona ⌃. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích vzato na v domí.
Vyhodnocení z hlediska zákona ⌃. 334/1992 Sb., o ochran zem d lského p dního fondu – ud lení
souhlasu s nezem d lsk m vyu✏itím pozemk vzao na v domí.
Vyhodnocení z hlediska zákona ⌃. 114/1992 Sb., o ochran p⌦írody a krajiny, ve zn ní pozd j↵ích p⌦edpis
– vzato na v domí.
Vyhodnocení z hlediska zákona ⌃. 289/1995 Sb., o lesích a o zm n a dopln ní n kter ch zákon , v
platném zn ní, zákona ⌃. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na ✏ivotní prost⌦edí a o zm n n kter ch
souvisejících zákon , ve zn ní pozd j↵ích p⌦edpis , zákona ⌃. 201/2012 Sb., o ochran ovzdu↵í, a zákona ⌃.
59/2006 Sb., o prevenci záva✏n ch havárií zp soben ch vybran mi nebezpe⌃n mi chemick mi látkami a
chemick mi p⌦ípravky (zákon o prevenci záva✏n ch havárií), ve zn ní pozd j↵ích p⌦edpis – vzato na
v domí.
M stsk ú⌦ad Bene↵ov odbor financí a majetku
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z⇣hlediska zákona o státní památkové pé⌃i
Písemnost obdr✏eli dne 11.8.2014, nevyjád⌦ili se k⇣p⌦edlo✏enému návrhu územního plánu.
M stsk ú⌦ad Bene↵ov, odbor v stavby a územního plánování
z⇣hlediska zákona o pozemních komunikacích
Písemnost obdr✏eli dne 11.8.2014, nevyjád⌦ili se k⇣p⌦edlo✏enému návrhu územního plánu.
M stsk ú⌦ad Bene↵ov, odbor ✏ivotního prost⌦edí
ze dne 24.9.2014, ⌃.j. MUBN/65971/2014/OOPLH, doru⌃eno na obecní ú⌦ad dne 29.9.2014
Stanovisko:
M stsk ú⌦ad Bene↵ov, odbor ✏ivotního prost⌦edí jako v cn a místn p⌦íslu↵n orgán státní správy dle
ustanovení § 61 a § 66 zákona 128/2000 Sb., o obcích ve zn ní pozd j↵ích p⌦edpis , se seznámil s Vámi
p⌦edlo✏enou dokumentací ve v ci: Návrh ÚP obce Strann .
Podle jednotliv ch zákon v na↵í kompetenci uplat ujeme k v ↵e uvedenému návrhu dle § 50, odst. 2,
zák. ⌃. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním ⌦ádu (stavební zákon) následující soubor
stanovisek:
Stanovisko dle zákona ⌃. 254/2001 Sb., o vodách, v platném zn ní:
Vodoprávní ú⌦ad se ji✏ k p⌦edlo✏enému návrhu vyjad⌦oval. Podmínky vodoprávního ú⌦adu uvedené ve
stanovisku ⌃. j.: MUBN/15924/2012/OOPLH z 03. 12. 2012 jsou spln ny v textové i grafické ⌃ásti územního
plánu.
Na stran 20 od vodn ní územního plánu - textová ⌃ást - v ⌃ásti vodní hospodá⌦ství - likvidace
spla↵kov ch odpadních vod nesmí b t uvedeno, ✏e odpadní vody budou likvidovány na zem d lsky
vyu✏ívan ch pozemcích, ale budou likvidovány na nejbli✏↵í obecní OV. Dále citovaná vyhlá↵ka MZd ⌃.
376/2000 Sb., ji✏ dávno neplatí a je nahrazena vyhlá↵kou ⌃. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické
po✏adavky na pitnou a teplou vodu a ⌃etnost a rozsah kontroly pitné vody ve zn ní pozd j↵ích p⌦edpis .
Stanovisko dle zákona ⌃. 201/2012 Sb., o ochran ovzdu↵í, v platném zn ní:
Bez p⌦ipomínek.
Stanovisko dle zákona ⌃.289/1995 Sb., o lesích v platném zn ní: Bez p⌦ipomínek.
Stanovisko dle zákona 114/1992 Sb., o ochran p⌦írody a krajiny v platném zn ní:
Bez p⌦ipomínek.
Stanovisko dle zák. ⌃.334/1992 Sb., o ochran ZPF, v platném zn ní: Bez p⌦ipomínek.
Stanovisko dle zák. ⌃.185/2001 Sb., o odpadech, v platném zn ní: Bez p⌦ipomínek.
Z hlediska ostatních zákon v kompetenci O⇧P M Ú Bene↵ov bez p⌦ipomínek.
Vyhodnocení po✏adavku:
Z hlediska zákona ⌃. 254/2001 Sb., o vodách, v platném zn ní byl po✏adavek, kter byl vznesen na úpravu
od vodn ní shledán jako oprávn n . Textová ⌃ást byla v ⌃ásti Vodní hospodá⌦ství - likvidace spla↵kov ch
odpadních vod ( Strann ) upravena: Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokov ch jímkách a budou
likvidovány na nejbli✏↵í obecní OV , nebo v domovních OV s p⌦epady do vodote⌃e. Koncepci stávajícího
⌦e↵ení není d vodné m nit.
Dále v sídle B⌦evnice byl dopln n text: na nejbli✏↵í obecní OV.
Sou⌃asn byl upraven text v ty: Jakost vody ve studních není pravideln kontrolována, lze o⌃ekávat
nedodr✏ení ukazatel vyhlá↵ky MZd 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické po✏adavky na pitnou
vodu a teplou vodu a ⌃etnost a rozsah kontroly pitné vody ve zn ní pozd j↵ích p⌦edpis . Tím do↵lo k
napravení omylu uvedeného v textu.
Z hlediska zákona ⌃. 201/2012 Sb., o ochran ovzdu↵í, v platném zn ní, zákona ⌃.289/1995 Sb., o lesích v
platném zn ní, zákona ⌃. 114/1992 Sb., o ochran p⌦írody a krajiny v platném zn ní, zákona ⌃.334/1992
Sb., o ochran ZPF, v platném zn ní a zákona ⌃.185/2001 Sb., o odpadech, v platném zn ní, vzato na
v domí.
Ministerstvo dopravy, odbor technické infrastruktury a územního plánu,
Písemnost obdr✏eli dne 11.8.2013, nevyjád⌦ili se k⇣p⌦edlo✏enému návrhu územního plánu.
Ministerstvo obrany, Agentura hiospoda⌦ení s nemovit m majetkem, odbod územní správy majetku Praha
ze dne 8.9.2014, ⌃.j. MOCR 25132-1/76471-6440-OÚZ-PHA, doru⌃eno na obecní ú⌦ad dne 12.9.2014
Sd lení:
eská republika - Ministerstvo obrany R, Agentura hospoda⌦ení s nemovit m majetkem Praha Vám
sd luje, ✏e obdr✏ela ✏ádost o projednání návrhu územního plánu sídelního útvaru obce Strann .V ↵e
uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základ ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h)
zákona ⌃. 222/1999 Sb., o zaji↵ ování obrany eské republiky v platn ch zn ních a resortních p⌦edpis .
eská republika - Ministerstvo obrany, její✏ jménem jedná Ing. Ale↵ KUDRLI KA, ⌦editel Odboru územní
správy majetku Praha, ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zák. ⌃. 219/2000 Sb., ve zn ní pozd j↵ích
p⌦edpis , v souladu s Rozkazem ministra obrany ⌃. 39/2011 V stníku MO, ro⌃ník 2011, ⌃ástka 16 souhlasí s
p⌦edlo✏en m „Návrhem územního plánu“ obce Strann . Vzhledem k tomu, ✏e AHNM Praha neshledala
rozpor mezi návrhem funk⌃ního vyu✏ití ploch a zájmy Ministerstva obrany na zaji↵ ování obrany a
bezpe⌃nosti státu, nemáme k ⌦e↵ené ÚPD p⌦ipomínek.
Vyhodnocení: Vzato na v domí.
Ministerstvo pr myslu a obchodu, odbor hornictví a stavebnictví
ze dne 13.8.2014, ⌃.j. MPO 39935/2014, doru⌃eno na obecní ú⌦ad dne 21.8.2014
Sd lení: Z hlediska p sobnosti MPO ve v ci vyu✏ívání nerostného bohatství a t ✏by nerostn ch surovin
neuplat ujeme podle ustanovení §50 odst. 2 stavebního zákona a ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona
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k v ↵e uvedené územn plánovací dokumentaci ✏ádné p⌦ipomínky, proto✏e v k.ú. Strann se nenacházejí
v hradní lo✏iska a dokumentace akceptuje problematiku ochrany a vyu✏ití nerostného bohatství i za
hranicí ⌦e↵eného území.
Vyhodnocení: Vzato na v domí.
Ministerstvo vnitra R, Odbor správy majetku
Písemnost obdr✏eli dne 11.8.2013, nevyjád⌦ili se k⇣p⌦edlo✏enému návrhu územního plánu.
Ministerstvo ✏ivotního prost⌦edí
Písemnost obdr✏eli dne 11.8.2013, nevyjád⌦ili se k⇣p⌦edlo✏enému návrhu územního plánu.
Ministerstvo ✏ivotního prost⌦edí, odbor v konu státní správy I
ze dne 1.10.2014, zn. 2021/500/14, 57169/ENV/14, doru⌃eno na obecní ú⌦ad dne 1.10.2014
Sd lení:
Jako dot⌃en orgán státní správy na úseku ochrany nerostného bohatství, ve smyslu § 15 zákona ⌃.
44/1988 Sb., horní zákon, v platném zn ní, a § 13 zákona ⌃. 62/1988 Sb., zákon o geologick ch pracích, v
platném zn ní, sd lujeme:
Do území obce Strann nezasahují v hradní lo✏iska nerostn ch surovin, chrán ná lo✏isková území ani
dob vací prostory. Na severu území se hranice území obce pouze dot ká chrán né lo✏iskové území a
dob vací prostor B lice, stanovené pro stejnojmenné t ✏ené lo✏isko stavebního kamene. Z pohledu
faktor nep⌦ízniv ovliv ujících in✏en rsko - geologické pom ry nejsou v ⌦e↵eném území evidována
poddolovaná území ani sesuvy, pouze na jihu území je evidováno opu↵t né úlo✏né místo - v sypka
cihlá⌦ské suroviny.
Vyhodnocení: Vzato na v domí.
Obvodní bá sk ú⌦ad pro území Hlavního m sta Prahy a kraje St⌦edo⌃eského
Písemnost obdr✏eli dne 11.8.2013, nevyjád⌦ili se k⇣p⌦edlo✏enému návrhu územního plánu.
Krajské ⌦editelství policie St⌦edo⌃eského kraje
Písemnost obdr✏eli dne 11.8.2013, nevyjád⌦ili se k⇣p⌦edlo✏enému návrhu územního plánu.
Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Hlavní m sto Prahu a St⌃. kraj
ze dne 17.9.2014, zn. UP198-12.8/14/010.103/PS, doru⌃eno na obecní ú⌦ad dne 18.9.2014
Stanovisko:
K Návrhu Územního plánu obce Strann vydává Státní energetická inspekce jako dot⌃en orgán p⌦íslu↵n
podle § 94 odst. (3) zákona ⌃. 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 ,
ve zn ní zákona ⌃. 186/2006 Sb.,
o zm n n kter ch zákon souvisejících s p⌦ijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastn ní a podle § 13
odst. (3) zákona ⌃. 406/2000 Sb., o hospoda⌦ení energií, ve zn ní pozd j↵ích p⌦edpis následující
stanovisko:
Za p⌦edpokladu respektování p⌦edev↵ím po✏adavk § 46, § 68, § 69 a § 87 zákona ⌃. 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 , nemáme z energetického hlediska k v ↵e uvedenému
Návrhu Územního plánu obce Strann dal↵í p⌦ipomínky.
Vyhodnocení po✏adavku: vzato na v domí. (Poznámka po⌦izovatele: Za p⌦edpokladu respektování
p⌦edev↵ím po✏adavk § 46, § 68. § 69 a § 87 zákona ⌃. 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 , nemáme z energetického hlediska k v ↵e uvedenému Návrhu Územního plánu obce
Strann dal↵í p⌦ipomínky, bereme na v domí jako bezp⌦edm tnou a nadbyte⌃nou, nebo v↵echna
ochranná a bezpe⌃nostní pásma elektriza⌃ní soustavy a za⌦ízení vyskytující se v⇣⌦e↵eném území jsou
zpracovanou dokumentací respektována).
Státní pozemkov ú⌦ad, Krajsk pozemkov ú⌦ad pro St⌦edo⌃esk kraj
ze dne 12.9.2014, zn. SPU 440728/2014, doru⌃eno na obecní ú⌦ad dne 12.9.2014
Vyjád⌦ení:
Státní pozemkov ú⌦ad, Krajsk pozemkov ú⌦ad pro St⌦edo⌃esk kraj, Pobo⌃ka Bene↵ov s ohledem na
ustanovení §19 písm. c) a písm. k) zákona ⌃. 139/2002 Sb., v platném zn ní, neuplat uje ✏ádné
p⌦ipomínky a námitky k návrhu územního plánu Strann .
Vyhodnocení: vzato na v domí.
Krajsk ú⌦ad St⌦edo⌃eského kraje, odbor regionálního rozvoje, odd lení územního ⌦ízení, Zborovská 11,
150 21 Praha 5
Písemnost obdr✏eli dne 11.8.2013, nevyjád⌦ili se v dob spole⌃ného projednání k⇣p⌦edlo✏enému návrhu
územního plánu.
M stsk ú⌦ad Bene↵ov, odbor v stavby a územního plánování, ú⌦ad územního plánování
Písemnost obdr✏eli dne 11.8.2013, nevyjád⌦ili se k⇣p⌦edlo✏enému návrhu územního plánu.
M stsk ú⌦ad Neveklov, stavební ú⌦ad
Písemnost obdr✏eli dne 11.8.2013, nevyjád⌦ili se k⇣p⌦edlo✏enému návrhu územního plánu.
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M sto Neveklov
Písemnost obdr✏eli dne 11.8.2013, nevyjád⌦ili se k⇣p⌦edlo✏enému návrhu územního plánu.
Obec K⌦e⌃ovice
Písemnost obdr✏eli dne 11.8.2013, nevyjád⌦ili se k⇣p⌦edlo✏enému návrhu územního plánu.
Ve stanovené lh t neuplatnila k⇣projednávanému návrhu ÚP Strann ve smyslu ust. § 50 odst. 2
stavebního zákona své vyjád⌦ení s p⌦ipomínkami ✏ádná ze sousedních obcí.
Ve stanovené lh t nebyly uplatn ny k⇣projednávanému návrhu ÚP, oznámenému ve⌦ejnou vyhlá↵kou ve
smyslu ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona, písemné p⌦ipomínky ve⌦ejnosti.
Po⌦izovatel spole⌃n s⇣projektantem a ur⌃en m zastupitelem vyhodnotil uplatn ná stanoviska a podal
✏ádost o posouzení návrhu územního plánu. Nad⌦ízen orgán územního plánování, kter vydal stanovisko
ve smyslu ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona dne 18. 8. 2014, kde konstatuje, ✏e neshledal ✏ádné
rozpory a lze postupovat v⇣dal↵ím ⌦ízení o územním plánu.
P⌦i po⌦izování územního plánu uplatnily dot⌃ené orgány stanoviska, která byla kladná a nepo✏adovala
dal↵í dopln ní dokumentace. Stanovisko M stského ú⌦adu Bene↵ov, odboru ✏ivotního prost⌦edí z⇣hlediska
vodního zákona bylo akceptováno v⇣celém rozsahu a je zapracováno do kap.
Návrh územního plánu je v souladu s⇣po✏adavky zvlá↵tních právních p⌦edpis a se stanovisky dot⌃en ch
orgán uplatn n ch podle zvlá↵tních právních p⌦edpis . Po⌦izovatel prov ⌦il, ✏e návrh územního plánu je v
souladu i s právními p⌦edpisy orgán , které neuplatnily v rámci spole⌃ného projednání svá stanoviska.
Na základ v ↵e uvedeného v sledku projednání se konstatuje, ✏e v⇣pr b hu procesu
projednávání vedeném ve smyslu ustanovení § 50 stavebního zákona o návrhu územního plánu Strann
nemusely b t ⌦e↵eny ✏ádné rozpory.
V⇣rámci ust. § 52 odst. 3 bylo k⇣⌃ástem ⌦e↵ení, které byla od spole⌃ného jednání vedeného podle
§ 50 zm n na, uplatn no pouze kladné stanovisko R – Ministerstva obrany, Agentura hospoda⌦ení
s⇣nemovit m majetkem ze dne 30.12.2014 a Krajského ú⌦adu St⌦edoského kraje ze dne 23.12.2014. Dal↵í
písemnosti a po✏adavky na dopln ní dokumentace nebyly vzneseny. Námitky a p⌦ipomínky ze strany
ve⌦ejnosti nebyly uplatn ny.
Územní plán je v souladu s⇣po✏adavky zvlá↵tních právních p⌦edpis a se stanovisky dot⌃en ch
orgán uplatn n ch podle zvlá↵tních právních p⌦edpis . Po⌦izovatel prov ⌦il, ✏e územní plán je v souladu i
s právními p⌦edpisy orgán , které neuplatnily svá stanoviska. V pr b hu procesu projednání návrhu
územního plánu Strann nebyly ⌦e↵eny rozpory.
Na základ v sledk ve⌦ejného projednání nedo↵lo k⇣podstatné úprav návrhu územnío plánu a
z⇣tohoto d vodu nebylo pot⌦ebné provád t opakované ve⌦ejné projednání za ú⌃asti dot⌃en ch orgán ve
smyslu ustanovení § 53 odst. 2 stavebního zákona. Po⌦izovatel p⌦ezkoumal soulad ÚP ve smyslu
ustanovení § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona, a jeho posouzení je v⌃len no do jednotliv ch kapitol
od vodn ní územního plánu. Proces po⌦izování ÚP prob hl v⇣souladu s⇣platn mi právními p⌦edpisy.
6)

Zpráva o vyhodnocení vliv na udr⇣iteln✏ rozvoj prost↵edí
Vyhodnocení vliv územního plánu na ✏ivotní prost⌦edí, které je sou⌃ástí vyhodnocení vliv na
udr✏iteln rozvoj území, nebylo zpracováno. Dne 24.3.2014, ⌃.j. 043657/2014/KUSK, Krajsk ú⌦ad
St⌦edo⌃eského kraje, Odbor ✏ivotního prost⌦edí a zem d lství, jako v cn a místn p⌦íslu↵n orgán
posuzování vliv na ✏ivotní prost⌦edí podle § 10i odst. 3 zákona ⌃. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na
✏ivotní prost⌦edí a o zm n n kter ch souvisejících zákon (zákon o posuzování vliv na ✏ivotní prost⌦edí),
ve zn ní pozd j↵ích p⌦edpis , uplatnil u po⌦izovatele podle ustanovení § 47 odst. 2, v souladu s ust. § 4
odst. 2 písm. b) zákona ⌃. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ⌦ádu (stavební zákon), ve
zn ní pozd j↵ích p⌦edpis , stanovisko k návrhu zadání územního plánu Strann , kde podle ust. § 20 písm.
b) a § 22 písm. e) zákona ⌃. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na ✏ivotní prost⌦edí, na základ ust. § 10i
odst. 3 zákona a kritérií uveden ch v p⌦íloze ⌃. 8 zákona k p⌦edlo✏enému návrhu zadání sd luje, ✏e
nepo✏aduje zpracovat vyhodnocení vliv územního plánu Strann na ✏ivotní prost⌦edí (tzv. SEA).
Zadání tudí✏ neuplatnilo po✏adavek na jeho zpracování.
7)

Stanovisko krajského ú↵adu podle § 50 odst. 5 SZ
Vyhodnocení vliv územního plánu na udr✏iteln rozvoj území se nezpracovává - viz. p⌦edchozí.

8)

Sd lení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 SZ zohledn no
Vyhodnocení vliv územního plánu na udr✏iteln rozvoj území se nezpracovává.

9)

Vyhodnocení vyu⇣ití zastav ného území a pot↵eby vymezení zastaviteln✏ch ploch

Demografick a stavební v voj, rozvojové p⌦edpoklady a cíle:
Zásadním mezníkem souvisejícím s poklesem po⌃tu trvale bydlícího obyvatelstva byla druhá
sv tová válka a její dopady - viz. kapitola o historii obce. Rovn ✏ i zm ny ve zp sobu hospoda⌦ení po
druhé sv tové válce m ly za následek omezení pracovních mo✏ností v míst a podstatn úbytek trvale
bydlícího obyvatelstva. V roce 1991 bylo dosa✏eno historického minima jejich po⌃tu. Od tohoto období
do↵lo pouze ve v sledku k nepatrnému nár stu trvale ✏ijícího obyvatelstva. V sou⌃asnosti (1/2014) ✏ije v
obci trvale 105 obyvatel.
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P⌦íle✏itostí pro území obce je vyu✏ít nabízejících se mo✏ností s rozvojem regionálních tj.
decentraliza⌃ních trend (nap⌦. decentralizace zem d lsk ch i nezem d lsk ch, zpracovatelsk ch,
skladovacích a dal↵ích kapacit, které by m ly jít do míst, kde se p⌦íslu↵ná produkce uskute⌃ uje) - s tím
souvisejí p⌦íle✏itosti pracovní a posílení potenciálu trvalého obyvatelstva.
⇤ancí pro celé území jsou decentraliza⌃ní trendy v oblasti bydlení (zm ny migra⌃ního salda
souvisejí s nár stem cen bydlení a pozemk ve m stech). Dal↵í p⌦íle✏itostí je potenciál (zejména cenov )
stávajícího domovního fondu, pom rn dobrá dopravní dostupnost v t↵ích m st (Neveklov, Bene↵ov),
kvalitní p⌦írodní prost⌦edí, siln rekrea⌃ní potenciál ↵ir↵ího okolí. Potenciál rozvoje je v hledov mo✏no
spat⌦ovat v existenci zva✏ované dálnice D3 Praha - eské Bud jovice, která by m la procházet ve
vzdálenosti cca 8 km v chodn od Stranného (⌃áste⌃n územím Neveklova). Dálnice podstatn urychlí
dostupnost této odlehlé ⌃ásti okresu.
pozn.1)

Vymezené zastavitelné plochy a plochy p⌦estaveb pro p⌦eva✏ující obytnou v stavbu:
Lokality ozna⌃ené * ji✏ byly ur⌃eny pro v stavbu v rámci p⌦edchozí územn plánovací
dokumentace.
Zastavitelné plochy (Z)

ozna⌃ení

celková plocha

z toho zastav ná plocha

(ha)

(odhad v ha)

Z1a*

1,3710

Z1b*

0,9000

0,2000
0,1200

Z2

0,1100

0,0200

Z3

0,4000

0,0400

Z4

0,1920

0,0300

P1

0,1000

0,0200

celkem

3,0730

0,4300

Odhad po⌃tu obyvatel a staveb v jednotliv ch lokalitách rozvoje:
Strann , B⌦evnice
ozna⌃ení
po⌃et obyvatel
po⌃et staveb pro bydlení
plochy
(odhad)
min. - max.
P1
3
1
Z1a
27
10
Z1b
16
6
Z3
3
1
Z4
3
1
celkem
52
19
M ✏eme odhadovat, ✏e pro pot⌦eby rozvoje obce z hlediska necht ného sou✏ití bude slou✏it
cca 30 % návrhov ch ploch - tedy cca 6-7 staveb pro bydlení (cca 20 obyvatel).
Zastavitelné plochy pak umo✏ní trvale ✏ít cca 32 nov m obyvatel m co✏ je 30 % nár st
vzhledem k po⌃tu trvale ✏ijícího obyvatelstva k roku 2014 (105).
Pro nejv t↵í rozvojovou lokalitu Z1 jsou nastaveny podmínky z hlediska etapizace v stavby.
Vzhledem k rozvojov m tendencím je mo✏no odhadovat napln ní této lokality (zejména ⌃ásti Z1b) pouze
ve vzdáleném ⌃asovém horizontu. Hlavním d vodem pro p⌦evzetí této lokality je fakt, ✏e d⌦íve ji✏ byly
podniknuty kroky k jejímu napln ní (vynalo✏ené náklady na p⌦ípravu v stavby - územní studie, d lení
pozemk ). Vlastníkovi pozemk by zru↵ením této lokality mohla vzniknout prokazatelná majetková újma,
za kterou by mohl, ve smyslu § 102 stavebního zákona, po✏adovat náhradu.
Návrh územního plánu nevytvá⌦í plochy nadmístního zájmu, nedochází k v znamnému zatí✏ení
stávajícího ob⌃anského vybavení (v⌃etn vybavení v okolních sídlech) nebo k nevhodn m zásah m do
dopravní a technické infrastruktury.
10)

V✏ et zále⇣itostí nadmístního v✏znamu, které nejsou ↵e eny v zásadách územního
rozvoje s od vodn ním pot↵eby jejich vymezení
Zále✏itosti nadmístního v znamu, které nejsou ⌦e↵eny v zásadách územního rozvoje, nejsou
územním plánem vymezeny.
11)

Rozhodnutí o námitkách v etn samostatného od vodn ní
Námitky nebyly uplatn ny.

12)

Vyhodnocení p↵ipomínek
P⌦ipomínky ve smyslu ustanovení § 50 a § 52 stavebního zákona nebyly podány.
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13)

Údaje o po tu list od vodn ní územního plánu a po tu v✏kres
Textová ⌃ást od vodn ní ÚP za⌃íná ⌃íslovanou stranou 22 a kon⌃í stranou 70. Grafická ⌃ást
od vodn ní územního plánu má 3 v kresy (4. Koordina⌃ní v kres, 5. ⇤ir↵í vztahy, 6. V kres
p⌦edpokládan ch zábor p dního fondu).
Pou⇥ení
Proti územnímu plánu Strann vydaného formou opat⌦ení obecní povahy nelze podat opravn prost⌦edek
(§ 173 odst. 2 zákona ⌃. 500/2004 Sb., správní ⌦ád, ve zn ní pozd j↵ích p⌦edpis ).

Karel Vojta v.r.
starosta obce

otisk razítka

Josef erv v.r.
místostarosta obce
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