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B.1) OD⇧VODN⇥NÍ ÚP - TEXTOVÁ �ÁST

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

 1.1) Vyhodnocení souladu s po�adavky vypl�vajícími z PÚR �R
 ⇥e�ené území se nachází mimo rozvojové oblasti a osy a mimo oblasti se specifick✏mi 
hodnotami a problémy celostátního v✏znamu. Rovn ⇣ ↵e�en✏m územím neprocházejí koridory dopravní a 
technické infrastruktury mezinárodního a republikového v✏znamu. 
! Do územního plánu jsou zapracovány tyto republikové priority územního plánování,
t✏kající se urbanistické koncepce.
 Z republikov✏ch priorit územního plánování se ↵e�eného území p↵edev�ím t✏kají tyto priority:
⌥. 14:  Ve ve↵ejném zájmu chránit a rozvíjet p↵írodní, civiliza⌥ní a kulturní hodnoty území, v⌥etn   
 urbanistického a archeologického d dictví. Zachovat ráz jedine⌥né urbanistické struktury  
 území, struktury osídlení a jedine⌥né kulturní krajiny.
⌥. 15:  P↵edcházet p↵i zm nách nebo vytvá↵ení urbánního prost↵edí prostorov  sociální segregaci s  
 negativními vlivy na sociální soudr⇣nost obyvatel. Navrhovat p↵i územn  plánovací ⌥innosti  
 ↵e�ení, vhodná pro prevenci ne⇣ádoucí míry segregace.
⌥. 16:  P↵i stanovení zp�sobu vyu⇣ití území v územn  plánovací dokumentaci dávat p↵ednost
 komplexním ↵e�ením p↵ed uplat⌦ováním jednostrann✏ch hledisek a po⇣adavk�, které ve
 sv✏ch d�sledcích zhor�ují stav i hodnoty území.
⌥. 19:  Vytvá↵et p↵edpoklady pro polyfunk⌥ní vyu⇣ívání opu�t n✏ch areál� a ploch (tzv. brownfields).

 Vyhodnocení:
 Cílem urbanistické koncepce je zachování urbanistické struktury stávající zástavby a její logick� 
rozvoj. V ⇥ástech sídla s historicky cennou zástavbou (v rozsahu daném v�stavbou nejmén⇤ do poloviny 
19. století) jsou stanoveny plo⌃né a prostorové regulativy s p⇧ihlédnutím k charakteristice tohoto území.
 Územním plánem jsou navr eny v zastav⇤ném území plochy p⇧estavby s cílem umo nit v 
t⇤chto plochách adekvátní vyu ití. Plochy p⇧estavby v centrální ⇥ásti Lochovic budou slou it zejména pro 
rozvoj smí⌃ené funkce odpovídající historickému v�znamu a ob⇥anské vybavenosti ve⇧ejného charakteru. 
 Územní plán reaguje na po adavky rozvoje obytného území. 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.
 Územní plán zachovává stávající funk⇥ní v�robní plochy. Stávající za⇧ízení jsou zahrnuta do 
funk⇥ního vyu ití ploch v�roby a skladování, pokud je u nich zaji⌃t⇤n p⇧ístup z ploch dopravní 
infrastruktury. Nové zastavitelné plochy v�roby a skladování nejsou navr eny. Návrhem ploch p⇧estavby 
se vytvo⇧í podmínky pro transformaci podvyu it�ch areál⌥ zem⇤d⇤lské v�roby.

! Do územního plánu jsou zapracovány tyto republikové priority územního plánování,
t✏kající se ve↵ejné infrastruktury - dopravy.
⌥. 22:  Vytvá↵et podmínky pro rozvoj a vyu⇣ití p↵edpoklad� území pro r�zné formy cestovního ruchu  
 (nap↵. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika). Podporovat propojení z hlediska  
 cestovního ruchu atraktivních míst turistick✏mi cestami, které umo⇣⌦ují celosezónní vyu⇣ití pro  
 r�zné formy turistiky (nap↵. p �í, cyklo, ly⇣a↵ská, hipo).
⌥. 23:  Podle místních podmínek vytvá↵et p↵edpoklady pro lep�í dostupnost území a zkvalitn ní
 dopravní infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. P↵i umís�ování dopravní   
 infrastruktury zachovat prostupnost krajiny.
⌥. 24:  Vytvá↵et podmínky pro zlep�ování dostupnosti území roz�i↵ováním a zkvalit⌦ováním dopravní  
 infrastruktury. Vytvá↵et v území podmínky pro environmentáln  �etrné formy dopravy (nap↵.  
 ⇣elezni⌥ní, cyklistickou).
⌥. 29:  Zvlá�tní pozornost v novat návaznosti r�zn✏ch druh� dopravy. S ohledem na to vymezovat  
6 plochy a koridory nezbytné pro efektivní m stskou hromadnou dopravu.
 Vytvá↵et podmínky pro vybudování vhodné sít  p �ích a cyklistick✏ch cest.

 Vyhodnocení:
 Územní plán vytvo⇧il v území podmínky pro environmentáln⇤ ⌃etrné formy dopravy (  elezni⇥ní, 
cyklistickou). Je navr eno zlep⌃ení dopravní dostupnosti mezi osadami Ko⇥vary a Netolice. Jsou navr ena 
p⇤⌃í propojení s d⌥razem na zlep⌃ení dostupnosti odtr en�ch enkláv (lokalita Domov) a bezpe⇥n� pohyb 
chodc⌥ - cesty pro p⇤⌃í.
 Problematika návrhu územní rezervy pro koridor obchvatu sídla je popsána v ⇥ásti dopravní 
infrastruktura.

! Do územního plánu jsou zapracovány tyto republikové priority územního plánování,
t✏kající se ve↵ejné infrastruktury - technické infrastruktury.
⌥. 23:  Podle místních podmínek vytvá↵et p↵edpoklady pro lep�í dostupnost území a zkvalitn ní
 technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. P↵i umís�ování technické 

infrastruktury zachovat prostupnost krajiny.

 Vyhodnocení:
 Územní plán zajistil ochranu koridoru pro VPS (vtl plynovod) a vytvo⇧il podmínky pro mo nost 
napojení blízk�ch obcí - sídel na centrální �OV Lochovice a skupinov� vodovod.
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! Do územního plánu jsou zapracovány tyto republikové priority územního plánování,
t✏kající se ve↵ejného prostranství.
⌥. 14:  Ve ve↵ejném zájmu chránit a rozvíjet p↵írodní, civiliza⌥ní a kulturní hodnoty území, v⌥etn   
 urbanistického a archeologického d dictví. Zachovat ráz jedine⌥né urbanistické
 struktury území, struktury osídlení …

 Vyhodnocení:
 Územní plán zajistil ochranu nejcenn⇤j⌃ích ⇥ástí ploch ve⇧ejného prostranství vymezením ploch 
ve⇧ejného prostranství - ve⇧ejné zelen⇤.

! Do územního plánu jsou zapracovány tyto republikové priority územního plánování,
t✏kající se ve↵ejné infrastruktury - ob⌥anské vybavenosti.

⌥. 25:  Vytvá↵et podmínky pro preventivní ochranu p↵ed potenciálními riziky a p↵írodními katastrofami  
 v území (záplavy, sesuvy p�dy, eroze atd.). Zajistit územní ochranu ploch pot↵ebn✏ch pro  
 umís�ování staveb a opat↵ení na ochranu p↵ed povodn mi.
⌥. 27:  Vytvá↵et podmínky pro koordinované umís�ování ve↵ejné infrastruktury v území a její rozvoj.  
 Stanovovat podmínky pro vytvo↵ení v✏konné sít  osobní i nákladní ⇣elezni⌥ní, silni⌥ní a letecké  
 dopravy, v⌥etn  sítí regionálních leti��.
⌥. 28:  Pro zaji�t ní kvality ⇣ivota obyvatel zohled⌦ovat nároky dal�ího v✏voje území, v⌥etn  nárok�  
 na ve↵ejnou infrastrukturu.

 Vyhodnocení:
 Územní plán rozvíjí ob⇥anskou vybavenost ve⇧ejného charakteru mimo riziková území do 
centrálních poloh sídelních útvar⌥ (p⇧estavbové plochy). Vytvá⇧í podmínky pro rozvoj sportovní 
vybavenosti v Obo⇧e (sídelní útvar s nov�mi nároky na obytnou v�stavbu).

! Do územního plánu jsou zapracovány tyto republikové priority územního plánování,
t✏kající se ochrany krajiny:

⌥. 20:  Rozvojové zám ry, které mohou v✏razn  ovlivnit charakter krajiny, umís�ovat do co nejmén   
 konfliktních lokalit a následn  podporovat pot↵ebná kompenza⌥ní opat↵ení. Vytvá↵et územní  
 podmínky pro zvy�ování a udr⇣ování ekologické stability a k zaji�t ní ekologick✏ch funkcí  
 krajiny ve volné krajin  a pro ochranu krajinn✏ch prvk� p↵írodního charakteru v zastav n✏ch  
 územích, zvy�ování a udr⇣ování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územn  plánovací  
 ⌥innosti vytvá↵et podmínky pro ochranu krajinného rázu a ohledem na cílové charakteristiky a  
 typy krajiny a vytvá↵et podmínky pro vyu⇣ití p↵írodních zdroj�.
⌥. 21:  Vymezit a chránit p↵ed zastav ním pozemky nezbytné pro vytvo↵ení souvisl✏ch ploch ve↵ejn   
 p↵ístupné zelen  v rozvojov✏ch osách, na jejich⇣ území je krajina negativn  poznamenána  
 lidskou ⌥inností, s vyu⇣itím její p↵irozené obnovy. Zachovat souvislé pásy nezastav ného území  
 a prostupnost krajiny.

 Vyhodnocení:
 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 zvy⌃ující reten⇥ní 
kapacitu území, je vymezen� územní systém ekologické stability, jako základ ekologické stability území.
Vymezená záplavová území nejsou návrhem ÚP (ve smyslu v�stavby mimo zastav⇤né území) dot⇥ena.
 Dle zpracované prov⇤⇧ovací studie Územní plán zp⇧esnil koridor dopravy vymezen� v ZÚR. 
Problematika návrhu územní rezervy pro koridor obchvatu sídla je popsána v ⇥ásti dopravní 
infrastruktura.

 1.2) Vyhodnocení souladu s po�adavky vypl�vajícími z ÚPD vydané krajem
 Nad↵azenou ÚPD jsou Zásady územního rozvoje (dále ZÚR) St↵edo⌥eského kraje. Pro ↵e�ené 
území z této dokumentace vypl✏vají zejména po⇣adavky zachování krajinného rázu, po⇣adavky na ochranu 
p↵írody (p↵írodní park H↵ebeny), ochranu p↵ed záplavami (Litavka) a trvale udr⇣itelného rozvoje území a 
obecné po⇣adavky na ↵e�ení technické a dopravní infrastruktury (ochrana stávající dopravní a technické 
infrastruktury).  
 Dle ZÚR St↵edo⌥eského kraje území obce Lochovice nespadá do rozvojové oblasti a osy, ⌥i do 
specifické oblasti.
 Dle specifikace oblasti se shodn✏m krajinn✏m typem spadá ↵e�ené území do krajiny relativn  
vyvá⇣ené (N14) s cílem respektovat a chránit hodnoty této krajiny.
 
 Z platn✏ch ZÚR St⌥. kraje plynou pro ↵e�ené území tyto úkoly, které jsou do územního plánu 
zapracovány:
- zachování a citlivé dopln ní v✏razu sídel, s cílem nenaru�ovat cenné m stské i venkovské  
 urbanistické struktury a architektonické i p↵írodní dominanty nevhodnou zástavbou a omezit  
 fragmentaci krajiny a sr�stání sídel;
- posílení kvality ⇣ivota obyvatel a obytného prost↵edí, tedy navrhovat p↵im ↵en✏ rozvoj sídel,  
 p↵íznivá urbanistická a architektonická ↵e�ení sídel, dostate⌥né zastoupení a vysoce kvalitní  

7



 ↵e�ení ve↵ejn✏ch prostranství a velk✏ch ploch ve↵ejné zelen  v⌥. zelen✏ch prstenc� kolem  
 obytn✏ch soubor�, vybavení sídel pot↵ebnou ve↵ejnou infrastrukturou a zabezpe⌥ení dostate⌥né 
 prostupnosti krajiny;
- vyvá⇣ené a efektivní vyu⇣ívání zastav ného území a zachování funk⌥ní a urbanistické celistvosti  
 sídel, tedy zaji��ovat plnohodnotné vyu⇣ití ploch a objekt� v zastav ném území a preferovat  
 rekonstrukce a p↵estavby nevyu⇣ívan✏ch objekt� a areál� v sídlech p↵ed v✏stavbou ve volné  
 krajin , vy��í procento volné zelen  v zastav ném území;
- ov ↵it rozsah zastaviteln✏ch ploch s ohledem na kapacity ve↵ejné infrastruktury,
- zajistit ochranu koridor� pro VPS, tedy zejména sem neumís�ovat v✏znamné stavby
 technické infrastruktury a rozvojové plochy,
- koordinovat územn  plánovací ⌥innosti dot⌥en✏ch obcí p↵i zp↵es⌦ování vymezen✏ch ploch a
 koridor�.

 Z hlediska navr⇣en✏ch limit� vyu⇣ití území jsou po⇣adavky, které plynou z nad↵azené ÚPD pro 
↵e�ené území, do návrhu ÚP Lochovice zapracovány 
- jedná se o stávající limity:
 . regionální prvky ÚSES (RBK 1176, RBC 1944, RBK 1177),
 . p↵írodní park H↵ebeny,
 . záplavové území Litavky,
 . poddolované a sesuvné území,
 . CHOPAV Brdy,
 . silni⌥ní a ⇣elezni⌥ní dopravní systém, OP leti�t  Ho↵ovice,
 . systém cyklotras,
 . trasa VTL plynovodu Bavoryn -P↵íbram, hlavní radioreléová trasa.
- jedná se o navr⇣ené limity:
 . koridor VVTL plynovodu Drahel⌥ice-Háje,
 . koridor západního obchvatu Lochovice.

 Vyhodnocení:
 Územním plánem Lochovice je navr en p⇧im⇤⇧en� rozvoj sídel s cílem nenaru⌃ovat cenné 
m⇤stské i venkovské urbanistické struktury a architektonické i p⇧írodní dominanty nevhodnou
zástavbou, je posíleno vybavení sídel pot⇧ebnou ve⇧ejnou infrastrukturou a zabezpe⇥ení dostate⇥né 
prostupnosti krajiny; jsou navr ena opat⇧ení omezující fragmentaci krajiny a sr⌥stání sídel.
 Územním plánem jsou zaji⌃t⇤ny podmínky pro plnohodnotné vyu ití ploch a objekt⌥
v zastav⇤ném území (s cílem preferovat rekonstrukce a p⇧estavby podvyu it�ch objekt⌥
a areál⌥ v sídlech p⇧ed v�stavbou ve volné krajin⇤), je respektována plnohodnotná zele⌅ v zastav⇤ném 
území, která je místním fenoménem.
 Územní plán zajistil ochranu koridoru pro VPS (vtl plynovod) a vytvo⇧il podmínky pro mo nost 
napojení blízk�ch obcí - sídel na centrální �OV Lochovice a skupinov� vodovod.
 Územní plán vytvo⇧il v území podmínky pro environmentáln⇤ ⌃etrné formy dopravy (  elezni⇥ní, 
cyklistickou). Je navr eno zlep⌃ení dopravní dostupnosti mezi osadami Ko⇥vary a Netolice. Jsou navr ena 
p⇤⌃í propojení s d⌥razem na zlep⌃ení dostupnosti odtr en�ch enkláv (lokalita Domov) a bezpe⇥n� pohyb 
chodc⌥ - cesty pro p⇤⌃í.
 Dle zpracované prov⇤⇧ovací studie (zadané Krajsk�m ú⇧adem St⇧edo⇥eského kraje) Územní 
plán zp⇧esnil koridor dopravy vymezen� v ZÚR. Problematika návrhu územní rezervy pro koridor obchvatu 
sídla je popsána v ⇥ásti dopravní infrastruktura.
 Územním plánem jsou respektovány po adavky na ochranu a up⇧esn⇤no vymezení 
skladebn�ch ⇥ástí ÚSES  i ve vztahu k návrhu koridoru dopravy.

 1.3) Vyhodnocení souladu s po�adavky vypl�vajícími z ÚAP ORP Ho⌦ovice 

 Územní plán je v souladu z po⇣adavky vypl✏vajícími z ÚAP ORP Ho↵ovice:
- ↵e�it kapacitu nové bytové v✏stavby s ohledem na ob⌥anskou vybavenost obce a na kapacitu
 zdroj� vody,
 - je posílena ob⇥anská vybavenost ve⇧ejného charakteru, vytvo⇧eny podmínky pro rozvoje  
 skupinového vodovodu
- ka⇣dou novou zastavitelnou plochu doplnit na hranici s nezastav n✏m územím pruhy zelen ,
 - je vymezeno plo⌃n⇤ jako sídelní zele⌅ nebo dáno regulativy v textové ⇥ásti
- ↵e�it nejen plo�né, ale i v✏�kové vlivy staveb na krajinu, umis�ovat stavby s ohledem na reliéf
 krajiny,
 - je omezena v�⌃ková hladina pro novou zástavbu v zastav⇤ném území i krajin⇤
- definovat podmínky ↵e�ící konflikt zastav n✏ch území a zastaviteln✏ch ploch s ochranou PUPFL  
 nebo plo�n  chrán n✏ch území,
 - nedochází k záboru PUPFL a jsou respektovány p⇧írodní hodnoty území
- zabránit v✏stavb  nevhodn✏ch dominant,
 - je omezena v�⌃ková hladina 
- koordinovat vyu⇣ití území i prostorové ↵e�ení staveb na okrajích katastr�, zejména v p↵ípadech,  
 kdy dochází k propojení zastav n✏ch území.
 - net�ká se ⇧e⌃eného území, v okrajov�ch ⇥ástech není navrhován rozvoj pro zástavbu
- doplnit do p↵íslu�n✏ch v✏kres� územního plánu ve↵ejná prostranství v⌥. chodník� a cyklostezek  
 propojujících jak jednotlivé zóny, tak i zastav né území s volnou krajinou.
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 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, zajistit provázanost systém� lokálního ÚSES;
- provázanost koridoru technické a dopravní vybavenosti (VVTL plynovodu, obchvat).

2) Vyhodnocení spln�ní zadávací dokumentace
 ÚP prov ↵il a navrhl rozvoj v lokalitách specifikovan✏ch zadáním:

 Po⇣adavky na urbanistickou koncepci:
- Lokalita Z3 byla po prov ↵ení rozd lena na dv  men�í lokality s ozna⌥ením Z3 a Z9, mající 

dostate⌥n✏ odstup od stávajícího v✏robního areálu navr⇣eného k p↵estavb . Vzhledem k 
men�ímu rozsahu je na místo územní studie pouze podmínka dohody o parcelaci.

- Lokalita Z4 byla po prov ↵ení rozd lena na dv  men�í lokality s ozna⌥ením Z4 a Z7, mající 
dostate⌥n✏ odstup od dráhy a z d�vod� omezeného dopravního p↵ístupu. Vzhledem k 
men�ímu rozsahu odpadá podmínka územní studie.

- Lokalita Z7 je v návrhu územního plánu ↵e�ena jako plocha p↵estavby P6.
- Lokalita Z8 je v návrhu územního plánu ↵e�ena jako zastavitelná plocha Z19.
- Lokalita Z9 je po posouzení i nadále ponechána v re⇣imu územní rezervy R2.
- Lokalita X je po posouzení p↵e↵azena do navrhovaného funk⌥ního vyu⇣ití dopravní infrastruktura 
 - dopravní vybavenost (DS2) s ⌥íseln✏m ozna⌥ením Z16.
- ozna⌥ení lokalit rozvoje v zadání  ozna⌥ení v návrhu ÚP
 Z7     P6
 Z8     Z19
 Z9     R2
 X     Z16
- Nov  byly po prov ↵ení do návrhu ÚP za↵azeny zastavitelné lokality:
 -  Z9 (Netolice - ji⇣ byla ur⌥ena pro zástavbu v rámci p�vodního ÚP), 
 - Z17 (plocha pro novou ⇣st. Lochovice vymezená ve smyslu po⇣adavku zadání), 
 - Z18 (plocha byla ⌥áste⌥n  ur⌥ena pro zástavbu v p�vodním ÚP - je upraven její  

 rozsah vzhledem k mo⇣nostem dopravní a technické obsluhy).

Dopravní infrastruktura
 Po⇣adavky byly respektovány. 
 Dle zpracované prov ↵ovací studie Územní plán zp↵esnil koridor dopravy vymezen✏ v ZÚR.  
 Problematika návrhu územní rezervy pro koridor obchvatu sídla je popsána v ⌥ásti dopravní  
 infrastruktura.

Technická infrastruktura
 Po⇣adavky byly respektovány.

Ob⌥anská vybavenost, ve↵ejná prostranství a ve↵ejná zele⌦
 Po⇣adavky byly respektovány. 

Hospoda↵ení s odpady
 Po⇣adavky byly respektovány.

Po⇣adavky na ochranu a rozvoj hodnot území
 Po⇣adavky byly respektovány.

Po⇣adavky na vymezení ploch a koridor� územních rezerv a na stanovení jejich
vyu⇣ití, které bude nutno prov ↵it

 Dle zpracované prov ↵ovací studie Územní plán zp↵esnil koridor dopravy vymezen✏ v ZÚR.  
 Problematika návrhu územní rezervy pro koridor obchvatu sídla je popsána v ⌥ásti dopravní 
infrastruktura.

Po⇣adavky na ve↵ejn  prosp �né stavby, ve↵ejn  prosp �ná opat↵ení a asanace
- Dle zpracované prov ↵ovací studie Územní plán zp↵esnil koridor dopravy vymezen✏ v ZÚR.  
 Problematika návrhu územní rezervy pro koridor obchvatu sídla je popsána v ⌥ásti dopravní  
 infrastruktura. P↵evzetím prov ↵ené trasy do koridoru územní rezervy R1 je zaji�t na ochrana  
 koridoru pro VPS (nejsou sem umíst ny v✏znamné stavby technické infrastruktury a rozvojové  
 plochy).
- Územní plán vymezil koridor pro VVTL plynovod Drahel⌥ice – Háje.

Po⇣adavky na vymezení ploch a koridor� (územní studie a regula⌥ní plány)
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 Lokalita Z4 byla po prov ↵ení rozd lena na dv  men�í lokality s ozna⌥ením Z4 a Z7, mající 
dostate⌥n✏ odstup od dráhy a z d�vod� omezeného dopravního p↵ístupu. Vzhledem k men�ímu rozsahu 
odpadá podmínka územní studie. U Z3 je po⇣adována pouze dohoda o parcelaci, podobn  je podmínka i 
u Z8 (více vlastník�). Lokalita Z15 je ji⇣ územním plánem na⌥len na na díl⌥í plochy. U lokality Z11 z�stává 
pouze podmínka územní studie (parcelace z�stane v p↵ibli⇣n  stejném rozsahu jako nyní).

P↵ípadn✏ po⇣adavek na zpracování variant ↵e�ení
Po⇣adavek nebyl uplatn n.

Po⇣adavky na uspo↵ádání obsahu návrhu územního plánu a na uspo↵ádání obsahu
jeho od�vodn ní v⌥etn  m ↵ítek v✏kres� a po⌥tu vyhotovení
Po⇣adavky byly respektovány.

Po⇣adavky na vyhodnocení p↵edpokládan✏ch vliv� územního plánu na udr⇣iteln✏
rozvoj území.

 V souladu s koordinovan✏m stanoviskem Krajského ú↵adu St↵edo⌥eského kraje ⌥.j. 153246/
2013/KUSK ze dne 18.11.2013 lze vylou⌥it v✏znamn✏ vliv na evropsky v✏znamné lokality nebo
pta⌥í oblasti. Podle stejného stanoviska bylo po⇣adováno zpracování vyhodnocení vliv� na ⇣ivotní 
prost↵edí dle p↵ílohy ke stavebnímu zákonu.
 P�vodním d�vodem po⇣adavku SEA byla zadáním po⇣adovaná plocha v✏roby a skladování 
(lehká v✏roba), která se p↵ibli⇣uje k zadáním navrhované plo�e pro bydlení v rodinn✏ch domech. Od 
tohoto zám ru v�ak bylo upu�t no.
 Krajsk✏ ú↵ad St↵edo⌥eského kraje, Odbor ⇣ivotního prost↵edí a zem d lství obdr⇣el od 
M stského ú↵adu Ho↵ovice, Odboru v✏stavby a ⇣ivotního prost↵edí ⇣ádost o zm nu stanoviska k návrhu 
zadání územního plánu Lochovice, vydaného dne 18. 11. 2013 pod ⌥. j. 153246/2013/KUSK, z hlediska 
zákona o posuzování vliv� na ⇣ivotní prost↵edí. 
 Na základ  v✏�e uvedené ⇣ádosti s up↵es⌦ujícími informacemi Krajsk✏ ú↵ad St↵edo⌥eského kraje 
jako orgán posuzování vliv� na ⇣ivotní prost↵edí p↵íslu�n✏ podle ust. § 20 písm. b) a § 22 písm. e) zákona 
o posuzování vliv� na ⇣ivotní prost↵edí, na základ  ust. § 10i odst. 3 cit. zákona a kritérií uveden✏ch v 
p↵íloze ⌥. 8 zákona nepo⇣aduje zpracovat vyhodnocení vliv� územního plánu Lochovice na ⇣ivotní 
prost↵edí (tzv. SEA). 
 Zhotovitel nového územního plánu po prov ↵ení podstatn  zmen�il (i proti p�vodní územn  
plánovací dokumentaci) rozsah plánované obytné zástavby sm rem ke stávajícímu drá⇣nímu t lesu a 
�OV. P↵edm tná plocha navazující na �OV (s ozna⌥ením Z16) je po prov ↵ení a dopl⌦ujících po⇣adavcích 
zadavatele ur⌥ena pro rozvoj dopravní infrastruktury - areál dopravní vybavenosti místního v✏znamu 
(nap↵. odstavné a parkovací plochy, areály údr⇣by pozemních komunikací, ⌥erpací stanice pohonn✏ch 
hmot apod.). Stávající obytná zástavba je od této plochy vzdálena 100 a více metr�, zástavba nov  
navrhovaná 60 a více metr� (lokality Z7 a Z4). Stávající drá⇣ní t leso je zárove⌦ prostorovou bariérou mezi 
touto plochou a kompaktní zástavbou obytného charakteru v Lochovicích.

3) Komplexní zd�vodn�ní p⌦ijatého ⌦e↵ení

 3.1) Základní údaje o ⌦e↵eném území 
 St↵edisková obec Lochovice se nachází cca 10 km v✏chodn  od centra Ho↵ovic, ji⇣ní cíp katastru 
sousedí s okresem P↵íbram. Dopravní dostupnost v�⌥i nad↵azen✏m sídelním útvar�m je efektivní (dosah 
dálnice D5 díky pr�jezdnímu úseku silnice II/118, ⇣elezni⌥ních tratí ⌥. 172 (Zadní T↵ebá⌦-Lochovice) a ⌥. 
200 (Zdice - Protivín)). Kvalitní dopravní spojení a kvalitní p↵írodní prost↵edí má v✏znamn✏ vliv na 
stabilizaci stávajícího stavebního fondu (bydlení, rekreace) a na rozvojové tendence zejména v oblasti 
bydlení. 
 Lochovice se spole⌥n  s n kolika samotami a osadou Obora nacházejí v terénní sní⇣enin  - 
niv  Litavky, která protéká p↵es ↵e�ené území od jihu k severu. Ji⇣ní ⌥ást je morfologicky velice pestrá - 
↵í⌥ka prochází pom rn  úzkou kotlinou mezi dv ma v✏razn✏mi brdsk✏mi vrcholy Ostr✏ (539 mn.m.) a 
Ple�ivec (654 m n.m.). Zastav né území plní p↵edev�ím obytnou funkci v⌥etn  rekreace (chalupa↵ení), v 
samotné obci je rozvinutá ob⌥anská vybavenost. Z hlediska ekonomiky se projevují tradi⌥ní vazby na sídla 
regionálního v✏znamu (Ho↵ovice, P↵íbram, Beroun). Zárove⌦ zde jsou v p↵im ↵ené mí↵e zastoupeny plochy 
s v✏robními areály, co⇣ má dal�í v✏znamn✏ stabiliza⌥ní vliv na saldo migrace obyvatelstva.
 Nad pom rn  v✏raznou terénní hranou se severozápadn  od Lochovic nacházejí dal�í dv  
osady - Ko⌥vary a Netolice.  
 Ho↵ovicko p↵edstavuje mírn  zvln nou zem d lskou krajinu. Velkoplo�né a intenzivní 
zem d lské hospoda↵ení na orné p�d  se v✏znamn✏m zp�sobem podílí na utvá↵ení zdej�í oblasti.  
Zem d lsk✏ p�dní fond tvo↵í 74,6 % v✏m ry; nejv t�í podíl má orná p�da (87 %). Lesy rozmíst né 
v⌘dominantní vrcholové poloze a v⌘niv  vodote⌥í tvo↵í 14,3 % rozlohy. V katastrálním území Lochovice 
nebylo zahájeno zpracování komplexních pozemkov✏ch úprav. 

 Úhrnné hodnoty druh� pozemk� (údaje v ha):
 Katastrální území Lochovice 
 (údaje v ha):      celkem
 zem d lská p�da:      987,4739
 lesy:       188,9759
 vodní plocha:      30,6536
 zastav ná plocha:      26,5664
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 ostatní plocha:      90,5885
 celkem:       1324,2583
 budovy s ⌥.p.:      454
 budovy s ⌥.ev.:      9
 budovy bez ⌥ísla:      219
 rozestav ná budova:      9

Zdroj: Katastrální ú↵ad St↵edo⌥eského kraje, pracovi�t  Ho↵ovice - stav k 8. 12. 2011.

 Sousední územní obvody:
 (v�e St↵edo⌥esk✏ kraj)
 obec katastrální území POÚ/ORP okres
 Rpety Rpety Ho↵ovice/Ho↵ovice Beroun
 Kotopeky Kotopeky Ho↵ovice/Ho↵ovice Beroun
 Praskolesy Praskolesy Ho↵ovice/Ho↵ovice Beroun
 Otmí⌥e Otmí⌥e Ho↵ovice/Ho↵ovice Beroun
 Libomy�l Libomy�l Ho↵ovice/Ho↵ovice Beroun
 Neum tely Neum tely Ho↵ovice/Ho↵ovice Beroun
 Hostomice Radou� Ho↵ovice/Ho↵ovice Beroun
 Lhotka Lhotka u Ho↵ovice Ho↵ovice/Ho↵ovice Beroun
 Jince Rejkovice  P↵íbram/P↵íbram  P↵íbram
      

P↵íslu�nost k vybran✏m ú↵ad�m státní správy
 Pov ↵en✏ obecní ú↵ad: Ho↵ovice
 Obec s roz�í↵enou p�sobností: Ho↵ovice
 Stavební ú↵ad:  Ho↵ovice
 Matrika:   Ho↵ovice
  

Ú⌥ast ve sdru⇣ení obcí
- Obec Lochovice je ú⌥astníkem sdru⇣ení obcí - mikroregionu Ho↵ovicko.
 Mikroregion Ho↵ovicko (Ho↵ovice, Hvozdec, Felbabka, Chaloupky, Chlustina, Komárov,  
 Kotopeky, Osek, Otmí⌥e, Podluhy, Praskolesy, Rpety, Sta�ov, Tlustice, To⌥ník, Zaje⌥ov, Broumy,  
 B↵ezová, Cerhovice, Drozdov, Hostomice, H↵edle, Jivina, Kublov, Lá⇣ovice, Lhotka, Libomy�l,  
 Lochovice)
 Ú⌥el - celkov✏ rozvoj mikroregionu, infrastruktura, ⇣ivotní prost↵edí, cestovní ruch.

- Obec Lochovice je ú⌥astníkem sdru⇣ení obcí - MAS Karl�tejnsko.

Schválená územn  plánovací dokumentace obce
 Pro Obec Lochovice zpracován a schválen Územní plán obce Lochovice (zhotovitel: Ing. arch. 
Pavel Koubek, UK-24 urbanistická kancelá↵, platnost kv ten 2006), soubor zm n ⌥. 1 ÚPO (b↵ezen 2009; 
zhotovitel: Ing. arch. Pavel Koubek, UK-24 urbanistická kancelá↵). 
  Nov✏ územní plán p↵evá⇣n  navazuje na urbanistickou koncepci danou p↵edchozí 
dokumentací.

 3.2) Obyvatelstvo, stavební a bytov� fond
 Etapa vymezená obdobím 1960 - 2001 se vyzna⌥uje v✏znamn✏m poklesem po⌥tu obyvatel - 
cca o jednu t↵etinu. V roce 1991 do�lo k osamostatn ní tehdej�í místní ⌥ásti Lhotka - s tím souvisí i pokles 
po⌥tu obyvatelstva u veden✏ v tabulce. V sou⌥asnosti proti roku 2001 je mo⇣né vysledovat v✏znamn✏ 
nár�st trvale bydlícího obyvatelstva související zejména s kladn✏m saldem migrace (st hování z m sta na 
levn j�í venkov ve kvalitním p↵írodním prost↵edí) v posledních dvanácti letech (1047<1170). V po⌥tu 
obyvatelstva se tak obec dostává zhruba na úrove⌦ konce osmdesát✏ch let. Údaje zobrazené v tabulkové 
⌥ásti jsou p↵evzaty z oficiálních zdroj� �eského statistického ú↵adu. 

Historick⇧ lexikon - po�et obyvatel a dom⌅ podle v⇧sledk⌅ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⇧ lexikon - po�et obyvatel a dom⌅ podle v⇧sledk⌅ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⇧ lexikon - po�et obyvatel a dom⌅ podle v⇧sledk⌅ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⇧ lexikon - po�et obyvatel a dom⌅ podle v⇧sledk⌅ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⇧ lexikon - po�et obyvatel a dom⌅ podle v⇧sledk⌅ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⇧ lexikon - po�et obyvatel a dom⌅ podle v⇧sledk⌅ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⇧ lexikon - po�et obyvatel a dom⌅ podle v⇧sledk⌅ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⇧ lexikon - po�et obyvatel a dom⌅ podle v⇧sledk⌅ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⇧ lexikon - po�et obyvatel a dom⌅ podle v⇧sledk⌅ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⇧ lexikon - po�et obyvatel a dom⌅ podle v⇧sledk⌅ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⇧ lexikon - po�et obyvatel a dom⌅ podle v⇧sledk⌅ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⇧ lexikon - po�et obyvatel a dom⌅ podle v⇧sledk⌅ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⇧ lexikon - po�et obyvatel a dom⌅ podle v⇧sledk⌅ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]

 

Po⇤et obyvatel [2]Po⇤et obyvatel [2]

p⌃epo⇤et na územní strukturu obcí 2005  p⌃epo⇤et na územní strukturu obcí 2005  p⌃epo⇤et na územní strukturu obcí 2005  p⌃epo⇤et na územní strukturu obcí 2005  p⌃epo⇤et na územní strukturu obcí 2005  

SO ORP Obec S⇤ítání v roceS⇤ítání v roceS⇤ítání v roceS⇤ítání v roceS⇤ítání v roceS⇤ítání v roceS⇤ítání v roceS⇤ítání v roceS⇤ítání v roceS⇤ítání v roceS⇤ítání v roceS⇤ítání v roceS⇤ítání v roceSO ORP Obec

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

Ho⌃ovice Lochovice 1�637 1�739 1�869 1�828 1�759 1�760 1�754 1�408 1�633 1�460 1�328 1�137 1�047

Poznámky:Poznámky:

[1] SO ORP správní obvod obcí s roz⌥í⌃enou p sobností[1] SO ORP správní obvod obcí s roz⌥í⌃enou p sobností[1] SO ORP správní obvod obcí s roz⌥í⌃enou p sobností[1] SO ORP správní obvod obcí s roz⌥í⌃enou p sobností[1] SO ORP správní obvod obcí s roz⌥í⌃enou p sobností[1] SO ORP správní obvod obcí s roz⌥í⌃enou p sobností

[2] Po⇤et obyvatel:[2] Po⇤et obyvatel:
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     1869 - obyvatelstvo p⌃ítomné civilní     1869 - obyvatelstvo p⌃ítomné civilní     1869 - obyvatelstvo p⌃ítomné civilní     1869 - obyvatelstvo p⌃ítomné civilní

     1880 a↵ 1950 - obyvatelstvo p⌃ítomné     1880 a↵ 1950 - obyvatelstvo p⌃ítomné     1880 a↵ 1950 - obyvatelstvo p⌃ítomné     1880 a↵ 1950 - obyvatelstvo p⌃ítomné     1880 a↵ 1950 - obyvatelstvo p⌃ítomné

     1961 a↵ 1991 - obyvatelstvo bydlící (tj. hlá⌥ené v obci k trvalému pobytu)     1961 a↵ 1991 - obyvatelstvo bydlící (tj. hlá⌥ené v obci k trvalému pobytu)     1961 a↵ 1991 - obyvatelstvo bydlící (tj. hlá⌥ené v obci k trvalému pobytu)     1961 a↵ 1991 - obyvatelstvo bydlící (tj. hlá⌥ené v obci k trvalému pobytu)     1961 a↵ 1991 - obyvatelstvo bydlící (tj. hlá⌥ené v obci k trvalému pobytu)     1961 a↵ 1991 - obyvatelstvo bydlící (tj. hlá⌥ené v obci k trvalému pobytu)     1961 a↵ 1991 - obyvatelstvo bydlící (tj. hlá⌥ené v obci k trvalému pobytu)     1961 a↵ 1991 - obyvatelstvo bydlící (tj. hlá⌥ené v obci k trvalému pobytu)     1961 a↵ 1991 - obyvatelstvo bydlící (tj. hlá⌥ené v obci k trvalému pobytu)

     2001 - obyvatelstvo bydlící (osoby s trval⌦m nebo dlouhodob⌦m pobytem)     2001 - obyvatelstvo bydlící (osoby s trval⌦m nebo dlouhodob⌦m pobytem)     2001 - obyvatelstvo bydlící (osoby s trval⌦m nebo dlouhodob⌦m pobytem)     2001 - obyvatelstvo bydlící (osoby s trval⌦m nebo dlouhodob⌦m pobytem)     2001 - obyvatelstvo bydlící (osoby s trval⌦m nebo dlouhodob⌦m pobytem)     2001 - obyvatelstvo bydlící (osoby s trval⌦m nebo dlouhodob⌦m pobytem)     2001 - obyvatelstvo bydlící (osoby s trval⌦m nebo dlouhodob⌦m pobytem)     2001 - obyvatelstvo bydlící (osoby s trval⌦m nebo dlouhodob⌦m pobytem)     2001 - obyvatelstvo bydlící (osoby s trval⌦m nebo dlouhodob⌦m pobytem)

 Obyvatelstvo podle v⇥ku Obyvatelstvo podle v⇥ku

Lochovice - obec/m⌅sto (okr. Beroun)Lochovice - obec/m⌅sto (okr. Beroun) Období: 26.3.2011

  Celkem mu⌃i ⌃eny

Obyvatelstvo celkemObyvatelstvo celkem 1�136 588 548

z toho ve v⌅ku

0 - 14 182 101 81

z toho ve v⌅ku

15 - 19 65 30 35

z toho ve v⌅ku

20 - 29 141 82 59

z toho ve v⌅ku

30 - 39 227 120 107

z toho ve v⌅ku
40 - 49 140 77 63

z toho ve v⌅ku
50 - 59 126 65 61

z toho ve v⌅ku

60 - 64 75 33 42

z toho ve v⌅ku

65 - 69 68 39 29

z toho ve v⌅ku

70 - 79 80 28 52

z toho ve v⌅ku

80 a více let 28 11 17

 Aktuální po⌥et obyvatelstva - stav k 31.7.2013:
  celkem mu⇣i ⇣eny
 Lochovice celkem 1170 601 569
 z toho:
 Lochovice 949
 Obora 130  
 Netolice 74
 Ko⌥vary 17
Zdroj: Obecní ú↵ad Lochovice
 

Stavební a bytov✏ fond
 V obci byly provedeny pr�zkumy zachycující aktuální stav objekt�, co se t✏⌥e jejich funk⌥ního 
vyu⇣ití, technického stavu a památkové ochrany. Tyto pr�zkumy byly vyu⇣ity zejména pro stanovení 
zastav ného území obce a dále pak jako podklad pro ur⌥ení p↵eva⇣ujícího funk⌥ního vyu⇣ití území a 
ploch. Obecn  lze konstatovat, ⇣e technick✏ stav objekt� obytné zástavby a ob⌥anské vybavenosti je zde 
p↵evá⇣n  dobr✏, dobr✏ je i stav hospodá↵sk✏ch areál� vyjma objekt� ⇣ivo⌥i�né v✏roby. 
 Ze statistick✏ch údaj� vypl✏vá, ⇣e v Lochovicích se po⌥et trvale obydlen✏ch dom� dlouhodob  
zvy�uje. �ást po⌥tu dom� je vyu⇣ívána k rekrea⌥ním ú⌥el�m - zejména v místních ⌥ástech, kde je 
domovní fond spí�e stabilizovan✏ bez v✏razn✏ch rozvojov✏ch zm n, dochází zde v�ak ke zm n  zp�sobu 
vyu⇣ívání objekt� (rekreace>trvalé bydlení). Zejména Lochovice vykazují v posledním desetiletém období 
nár�st po⌥tu rodinn✏ch dom� (32). Údaje zobrazené v tabulkové ⌥ásti jsou p↵evzaty z oficiálních zdroj� 
�eského statistického ú↵adu.

Historick⌦ lexikon - po⇤et obyvatel a dom  podle v⌦sledk  s⇤ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⌦ lexikon - po⇤et obyvatel a dom  podle v⌦sledk  s⇤ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⌦ lexikon - po⇤et obyvatel a dom  podle v⌦sledk  s⇤ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⌦ lexikon - po⇤et obyvatel a dom  podle v⌦sledk  s⇤ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⌦ lexikon - po⇤et obyvatel a dom  podle v⌦sledk  s⇤ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⌦ lexikon - po⇤et obyvatel a dom  podle v⌦sledk  s⇤ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⌦ lexikon - po⇤et obyvatel a dom  podle v⌦sledk  s⇤ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⌦ lexikon - po⇤et obyvatel a dom  podle v⌦sledk  s⇤ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⌦ lexikon - po⇤et obyvatel a dom  podle v⌦sledk  s⇤ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⌦ lexikon - po⇤et obyvatel a dom  podle v⌦sledk  s⇤ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⌦ lexikon - po⇤et obyvatel a dom  podle v⌦sledk  s⇤ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⌦ lexikon - po⇤et obyvatel a dom  podle v⌦sledk  s⇤ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]

 

Po⇤et dom  [2]Po⇤et dom  [2]

p⌃epo⇤et na územní strukturu obcí 2005  p⌃epo⇤et na územní strukturu obcí 2005  p⌃epo⇤et na územní strukturu obcí 2005  p⌃epo⇤et na územní strukturu obcí 2005  

SO ORP Obec S⇤ítání v roceS⇤ítání v roceS⇤ítání v roceS⇤ítání v roceS⇤ítání v roceS⇤ítání v roceS⇤ítání v roceS⇤ítání v roceS⇤ítání v roceS⇤ítání v roceS⇤ítání v roceS⇤ítání v roceS⇤ítání v roceSO ORP Obec

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

Ho⌃ovice Lochovice 259 269 274 262 268 274 335 359 353 361 342 388 398

Poznámky:Poznámky:

[1] SO ORP správní obvod obcí s roz⌥í⌃enou p sobností[1] SO ORP správní obvod obcí s roz⌥í⌃enou p sobností[1] SO ORP správní obvod obcí s roz⌥í⌃enou p sobností[1] SO ORP správní obvod obcí s roz⌥í⌃enou p sobností[1] SO ORP správní obvod obcí s roz⌥í⌃enou p sobností[1] SO ORP správní obvod obcí s roz⌥í⌃enou p sobností

[2] Po⇤et dom :[2] Po⇤et dom :

     1869 a↵ 1950 - celkov⌦ po⇤et dom       1869 a↵ 1950 - celkov⌦ po⇤et dom       1869 a↵ 1950 - celkov⌦ po⇤et dom       1869 a↵ 1950 - celkov⌦ po⇤et dom  

     1961 a↵ 1980 - po⇤et dom  trvale obydlen⌦ch     1961 a↵ 1980 - po⇤et dom  trvale obydlen⌦ch     1961 a↵ 1980 - po⇤et dom  trvale obydlen⌦ch     1961 a↵ 1980 - po⇤et dom  trvale obydlen⌦ch     1961 a↵ 1980 - po⇤et dom  trvale obydlen⌦ch     1961 a↵ 1980 - po⇤et dom  trvale obydlen⌦ch
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     1991 a 2001 - celkov⌦ po⇤et dom       1991 a 2001 - celkov⌦ po⇤et dom       1991 a 2001 - celkov⌦ po⇤et dom       1991 a 2001 - celkov⌦ po⇤et dom  

 Domovní fond

Lochovice - obec/m⌅sto (okr. Beroun)Lochovice - obec/m⌅sto (okr. Beroun) Období: 26.3.2011

  Celkem rodinné domy bytové domy ostatní budovy

Domy úhrnemDomy úhrnem 443 409 16 18

Domy obydlenéDomy obydlené 331 308 13 10

z toho podle vlastnictví 
domu

fyzická osoba 296 289 5 2

z toho podle vlastnictví 
domu

obec, stát 9 3 - 6z toho podle vlastnictví 
domu bytové dru↵stvo 2 - 2 -
z toho podle vlastnictví 
domu

spoluvlastnictví vlastník  
byt 18 14 4 -

z toho podle období 
v⌦stavby nebo 
rekonstrukce domu

1919 a d⌃íve 78 73 3 2

z toho podle období 
v⌦stavby nebo 
rekonstrukce domu

1920 - 1970 113 106 5 2
z toho podle období 
v⌦stavby nebo 
rekonstrukce domu

1971 - 1980 46 41 5 -z toho podle období 
v⌦stavby nebo 
rekonstrukce domu 1981 - 1990 19 17 - 2

z toho podle období 
v⌦stavby nebo 
rekonstrukce domu

1991 - 2000 37 37 - -

z toho podle období 
v⌦stavby nebo 
rekonstrukce domu

2001 - 2011 35 32 - 3

 Obydlené byty podle právního d⌅vodu u⌃ívání a po�tu obytn⇧ch místností Obydlené byty podle právního d⌅vodu u⌃ívání a po�tu obytn⇧ch místností Obydlené byty podle právního d⌅vodu u⌃ívání a po�tu obytn⇧ch místností Obydlené byty podle právního d⌅vodu u⌃ívání a po�tu obytn⇧ch místností

Lochovice - obec/m⌅sto (okr. Beroun)Lochovice - obec/m⌅sto (okr. Beroun) Období: 26.3.2011

  Celkem rodinné domy bytové domy ostatní budovy

Obydlené byty celkemObydlené byty celkem 405 338 56 11

z toho právní d vod 
u↵ívání bytu

ve vlastním dom⌅ 292 290 1 1

z toho právní d vod 
u↵ívání bytu

v osobním 
vlastnictví 15 - 15 -z toho právní d vod 

u↵ívání bytu
nájemní 46 10 30 6

z toho právní d vod 
u↵ívání bytu

dru↵stevní 7 - 7 -

z toho s po⇤tem 
obytn⌦ch místností

1 14 11 2 1

z toho s po⇤tem 
obytn⌦ch místností

2 24 18 6 -
z toho s po⇤tem 
obytn⌦ch místností

3 104 80 21 3
z toho s po⇤tem 
obytn⌦ch místností

4 98 80 16 2

z toho s po⇤tem 
obytn⌦ch místností

5 a více 132 128 2 2

  

Ukazatele (Statistické prom⇥nné)Ukazatele (Statistické prom⇥nné)

Kód ukazatele Název Definice

2409 Po⇤et dom Udává po⇤et dom  s r zn⌦m ⇤len⌅ním v dané územní jednotce.

2607 Po⇤et byt 

Po⇤et byt   zahrnuje v⌥echny obydlené i neobydlené byty. 
Do po⇤tu byt  se nezahrnují byty nebo soubory obytn⌦ch místností, které byly trvale vy⇧aty z bytového fondu.

 Aktuální po⌥et p↵id len✏ch popisn✏ch ⌥ísel - stav k 31.7.2013:
  celkem
 Lochovice celkem 464 
 z toho:
 Lochovice 373
 Obora 44  
 Netolice 39
 Ko⌥vary 8
   

 3.3) Ekonomická základna
 

 Sociáln  ekonomická situace
         V t�ina ekonomicky aktivních obyvatel je zam stnána v okolních m stech (zejména Ho↵ovice, 
Hostomice, ⌃ebrák, Beroun). V⌘d�sledku transformace na�í ekonomiky (redukce pr�myslové i zem d lské 
v✏roby) se podstatná ⌥ást obyvatel za⌥ala v novat samostatné podnikatelské ⌥innosti (OSV�). V⌘obci je 
mezi obyvateli ur⌥itá v✏znamná ⌥ást registrována jako osoby, které bu� samostatn  podnikají nebo 
podnikatelské aktivity rozvíjejí jako vedlej�í ⌥innost.
 Údaje zobrazené v tabulkové ⌥ásti jsou p↵evzaty z oficiálních zdroj� �eského statistického 
ú↵adu.
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Vybrané statistické údaje za obecVybrané statistické údaje za obecVybrané statistické údaje za obec

Území Obec Lochovice

Údaj

Kód obceKód obceKód obce 531�472

Hospodá⌃ská 
⇤innost

Po⇤et podnikatelsk⌦ch subjekt  celkemPo⇤et podnikatelsk⌦ch subjekt  celkem 224 [5]Hospodá⌃ská 
⇤innost podle p⌃eva↵ující 

⇤innosti
Zem⌅d⌅lství, lesnictví, rybá⌃ství 24 [5]

Hospodá⌃ská 
⇤innost podle p⌃eva↵ující 

⇤innosti Pr mysl celkem 30 [5]

Hospodá⌃ská 
⇤innost podle p⌃eva↵ující 

⇤innosti

Stavebnictví 44 [5]

Hospodá⌃ská 
⇤innost podle p⌃eva↵ující 

⇤innosti

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údr↵ba motorov⌦ch vozidel 47 [5]

Hospodá⌃ská 
⇤innost podle p⌃eva↵ující 

⇤innosti

Doprava a skladování 5 [5]

Hospodá⌃ská 
⇤innost podle p⌃eva↵ující 

⇤innosti

Ubytování, stravování a pohostinství 7 [5]

Hospodá⌃ská 
⇤innost podle p⌃eva↵ující 

⇤innosti

Informa⇤ní a komunika⇤ní ⇤innosti 4 [5]

Hospodá⌃ská 
⇤innost podle p⌃eva↵ující 

⇤innosti

Pen⌅↵nictví a poji⌥�ovnictví 3 [5]

Hospodá⌃ská 
⇤innost podle p⌃eva↵ující 

⇤innosti

�innosti v oblasti nemovitostí 1 [5]

Hospodá⌃ská 
⇤innost podle p⌃eva↵ující 

⇤innosti

Profesní, v⌅decké a technické ⇤innosti 15 [5]

Hospodá⌃ská 
⇤innost podle p⌃eva↵ující 

⇤innosti

Administrativní a podp rné ⇤innosti 4 [5]

Hospodá⌃ská 
⇤innost podle p⌃eva↵ující 

⇤innosti

Ve⌃ejná správa a obrana; povinné sociální zabezpe⇤ení 1 [5]

Hospodá⌃ská 
⇤innost podle p⌃eva↵ující 

⇤innosti

Vzd⌅lávání 3 [5]

Hospodá⌃ská 
⇤innost podle p⌃eva↵ující 

⇤innosti

Zdravotní a sociální pé⇤e 5 [5]

Hospodá⌃ská 
⇤innost podle p⌃eva↵ující 

⇤innosti

Kulturní, zábavní a rekrea⇤ní ⇤innosti 4 [5]

Hospodá⌃ská 
⇤innost podle p⌃eva↵ující 

⇤innosti

Ostatní ⇤innosti 19 [5]

Hospodá⌃ská 
⇤innost podle p⌃eva↵ující 

⇤innosti

�innosti domácností jako zam⌅stnavatel ; ⇤innosti domácností 
produkujících blí↵e neur⇤ené v⌦robky a slu↵by pro vlastní pot⌃ebu

- [5]

Hospodá⌃ská 
⇤innost podle p⌃eva↵ující 

⇤innosti

�innosti exteritoriálních organizací a orgán - [5]

Hospodá⌃ská 
⇤innost podle p⌃eva↵ující 

⇤innosti

Nezji⌥t⌅no 8 [5]

Hospodá⌃ská 
⇤innost

podle právní 
formy

Státní organizace 2 [5]

Hospodá⌃ská 
⇤innost

podle právní 
formy Akciové spole⇤nosti - [5]

Hospodá⌃ská 
⇤innost

podle právní 
formy

Obchodní spole⇤nosti 8 [5]

Hospodá⌃ská 
⇤innost

podle právní 
formy

Dru↵stevní organizace - [5]

Hospodá⌃ská 
⇤innost

podle právní 
formy

Finan⇤ní podniky - [5]

Hospodá⌃ská 
⇤innost

podle právní 
formy

⇥ivnostníci 174 [5]

Hospodá⌃ská 
⇤innost

podle právní 
formy

Samostatn⌅ hospoda⌃ící rolníci - [5]

Hospodá⌃ská 
⇤innost

podle právní 
formy

Svobodná povolání 5 [5]

Hospodá⌃ská 
⇤innost

podle právní 
formy

Zem⌅d⌅l⌥tí podnikatelé 16 [5]

Hospodá⌃ská 
⇤innost

podle právní 
formy

Ostatní právní formy 19 [5]

Poznámky:
[1] zdroj �ÚZK

[2] období: 1.7.2011[2] období: 1.7.2011

[3] ⌥kolní rok 2010/2011[3] ⌥kolní rok 2010/2011

[4] období: 31.12.2011[4] období: 31.12.2011

[5] období: 31.12.2012[5] období: 31.12.2012

 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Lochovice - obec/m⌅sto (okr. Beroun)Lochovice - obec/m⌅sto (okr. Beroun) Období: 26.3.2011

   Celkem mu⌃i ⌃eny

Ekonomicky aktivní celkemEkonomicky aktivní celkemEkonomicky aktivní celkem 515 286 229

v tom:

zam⌅stnanízam⌅stnaní 476 271 205

v tom:

z toho podle postavení v 
zam⌅stnání

zam⌅stnanci 370 201 169

v tom:

z toho podle postavení v 
zam⌅stnání

zam⌅stnavatelé 13 9 4

v tom:

z toho podle postavení v 
zam⌅stnání

pracující na vlastní ú⇤et 66 46 20v tom:

ze zam⌅stnan⌦ch
pracující d chodci 19 8 11

v tom:

ze zam⌅stnan⌦ch ↵eny na mate⌃ské 
dovolené 10 - 10

v tom:

nezam⌅stnanínezam⌅stnaní 39 15 24
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Ekonomicky neaktivní celkemEkonomicky neaktivní celkemEkonomicky neaktivní celkem 568 268 300

z toho
nepracující d chodcinepracující d chodci 262 116 146

z toho
↵áci, studenti, u⇤ni↵áci, studenti, u⇤ni 154 77 77

Osoby s nezji⌥t⌅nou ekonomickou aktivitouOsoby s nezji⌥t⌅nou ekonomickou aktivitouOsoby s nezji⌥t⌅nou ekonomickou aktivitou 53 34 19

 Vyjí⌃d⇥jící do zam⇥stnání a ⇤kol Vyjí⌃d⇥jící do zam⇥stnání a ⇤kol

Lochovice - obec/m⌅sto (okr. Beroun)Lochovice - obec/m⌅sto (okr. Beroun) Období: 26.3.2011

   Celkem

Vyjí↵d⌅jící celkemVyjí↵d⌅jící celkemVyjí↵d⌅jící celkem 260

v tom

vyjí↵d⌅jící do zam⌅stnánívyjí↵d⌅jící do zam⌅stnání 201

v tom

v tom

v rámci obce 19

v tom

v tom

do jiné obce okresu 127

v tom

v tom do jiného okresu kraje 17

v tom

v tom

do jiného kraje 36v tom

v tom

do zahrani⇤í 2

v tom

vyjí↵d⌅jící do ⌥kolvyjí↵d⌅jící do ⌥kol 59

v tom

v tom
v rámci obce 9

v tom

v tom
mimo obec 50

Zdroj: V✏sledky s⌥ítání lidu, dom� a byt� 2011 (�SÚ 2011).

Charakteristika za↵ízení v✏roby, skladování a v✏robních slu⇣eb
 V následujícím p↵ehledu jsou hlavní podnikatelské subjekty v obci zab✏vající se v✏robou, 
skladováním ⌥i v✏robními slu⇣bami:

 Funk⌥ní areály v✏roby a skladování, v✏robních slu⇣eb:
- (odkaz 1)
 KOBAROTT s.r.o. - Lochovice⌘296
 kovov✏roba -  kovové ploty, branky, k↵ídlová vrata a posuvné samonosné brány v⌥etn   
 p↵íslu�enství;
- (odkaz 2)
 AUTOLAKOVNA -  Lochovice 263 ;
- (odkaz 3)
 AUTOSERVIS - Lochovice 231;
- (odkaz 4)
 JIPO Stavebniny, spol. s r.o. - Lochovice⌘u nádra⇣í
 prodej ve�kerého stavebního materiálu, stavebních hmot a st↵e�ních krytin;
- (odkaz 5)
 AUTODOPRAVA, autoopravna - Lochovice 356;
- (odkaz 6)
 PILA Lochovice - Lochovice 
 v✏roba a prodej stavebního a truhlá↵ského ↵eziva;
- (odkaz 7)
 KORONA Lochovice, spol. s r.o. - Lochovice⌘20
 zejména v✏roba vlákniny, papíru a lepenky a zbo⇣í z t chto materiál�.

- Podvyu⇣ité areály:
 - areál b✏valého zem d lského dru⇣stva se zam ↵ení na chov krav (odkaz 8).
 - areál panského statku v Lochovicích (odkaz 9). 
 - zámeck✏ pivovar se sladovnou - v✏roba ukon⌥ena roku 1932, (odkaz 10).
 - areál panského statku Ko⌥vary (odkaz 11). 

Koncepce rozvoje navr⇣ená územním plánem
 Územní plán zachovává stávající funk⌥ní v✏robní plochy. Stávající za↵ízení jsou zahrnuta do 
funk⌥ního vyu⇣ití ploch v✏roby a skladování, pokud je u nich zaji�t n p↵ístup z ploch dopravní 
infrastruktury. Nové zastavitelné plochy v✏roby a skladování nejsou navr⇣eny, ani pro toto vyu⇣ití nejsou 
vymezeny územní rezervy. 
 Návrhem ploch p↵estavby se vytvo↵í podmínky pro transformaci podvyu⇣it✏ch areál� 
zem d lské v✏roby. Rozvoj smí�ené obytné - venkovské funkce v rámci ploch p↵estavby P6 (nefunk⌥ní 
soubor zem d lsk✏ch staveb); rozvoj funkce pro v✏robu a skladování v rámci p↵estavbové plochy P1 (areál 
b✏valého zem d lského dru⇣stva se zam ↵ení na chov krav). Obnova intenzivního chovu hospodá↵sk✏ch 
zví↵at je v rámci tohoto areálu ne⇣ádoucí. Smí�ená obytná funkce je vymezena v rámci areálu panského 
statku Ko⌥vary. V sou⌥asné dob  je problematické extenzivní vyu⇣ití panského dvora v Lochovicích. 
Územním plánem je navr⇣ena funk⌥ní transformace tohoto území odpovídající poloze v historickém jádru 
sídla - p↵estavbová plocha P2.
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 3.4) Dopl ující informace a zd�vodn�ní (ve ⌥len�ní návrhu ÚP)

Vymezení zastav�ného území
 Na území obce Lochovice je k datu 20. 8. 2014 vymezeno celkem dvacet sedm zastav n✏ch 
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. 
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, ostatní 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.

 sídelní útvar Lochovice/Obora   7 zastav n✏ch území 
 samoty ve sm ru Lochovice - Libomy�l  4 zastav ná území
 vodní dílo Litavka    1 zastav né území
 sídelní útvar Ko⌥vary    3 zastav ná území
 sídelní útvar Netolice    4 zastav ná území
 areál staveb u Brodeckého ml✏na  2 zastav ná území
 samota - Domov    1 zastav né území
 samota - vodojem    1 zastav né území
 samota - Lu⌥ní ml✏n    1 zastav né území
 samota - chata    1 zastav né území
 samota - areál staveb “papírna”   1 zastav né území
 samota - areál staveb “lopatárna”  1 zastav né území

Ochrana a rozvoj hodnot území - urbanistické, architektonické a kulturní hodnoty

pozn.: Stru⌥ná historie, první písemná zmínka, slavné osobnosti, urbanistick✏ v✏voj - viz. popis v 
dopl⌦ujících pr�zkumech a rozborech (PAFF - architekti v.o.s., 2013)

 Do budoucna je nutno respektovat a chránit zejména tyto dochované urbanistické kvality:
- prostorové kvality p�dorysného uspo↵ádání (hodnotná p�dorysná stopa historického jádra v 

Lochovicích i v ostatních místních ⌥ástech), 
- prostorové kvality ve↵ejn✏ch úst↵edních prostor� – nám stí a hlavní m stské t↵ídy v Lochovicích 

(ulice Na m ste⌥ku a Nádra⇣ní), 
- v✏znamn✏ architektonick✏ soubor zámku, kostela, �koly, zámeckého pivovaru se sladovnou a 

pansk✏m dvorem a ve↵ejné zelen  dopln né hodnotn✏mi um leck✏mi díly na ve↵ejn✏ch 
prostranstvích, 

- ve↵ejné poh↵ebi�t  Lochovice s památkov  chrán n✏mi náhrobky.

Archeologické nálezy
 V ↵e�eném území jsou vymezeny archeologické zóny I. stupn , které zahrnují:

⌥ Po↵.⌥.SAS Název UAN Kategorie UAN Katastr, okres
12-34-05/10 Lochovice - naproti 

h↵bitovu
I Lochovice,⌘Beroun

12-34-05/11 Ko⌥vary I Lochovice,⌘Beroun
Otmí⌥e,⌘Beroun

12-34-05/16 Koncipudy (té⇣ V 
Mo⌥idlech)

I Lochovice,⌘Beroun

12-34-05/17 Nádra⇣í + Ka⌥írkova 
cihelna

I Lochovice,⌘Beroun

12-34-05/18 Stavba mate↵ské �kolky 
(b✏v. zámecká zahrada)

I Lochovice,⌘Beroun

12-34-05/19 Lochovice - zámek I Lochovice,⌘Beroun
12-34-05/20 Lochovice - papírny I Lochovice,⌘Beroun
12-34-05/21 Na Stráni I Lochovice,⌘Beroun
12-34-05/24 Lochovice I I Lochovice,⌘Beroun
12-34-05/25 Lochovice VI I Lochovice,⌘Beroun
12-34-05/26 Lochovice VIII I Lochovice,⌘Beroun
12-34-05/31 Nad b↵ehem Litavky I Lochovice,⌘Beroun
12-34-05/32 Lochovice VII I Lochovice,⌘Beroun
12-34-05/33 Lochovice V I Lochovice,⌘Beroun
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12-34-05/38 Nalezi�t  Lochovice 9 I Lochovice,⌘Beroun
12-34-05/39 U Litavky I Lochovice,⌘Beroun
12-34-05/40 Lochovice 4 I Lochovice,⌘Beroun
12-34-05/41 U lé⌥ebného ústavu I Lochovice,⌘Beroun
12-43-01/54 Plynovod nad Litavkou I Lochovice,⌘Beroun

 V✏znamnou archeologickou lokalitou je lokalita Na Stráni, která je zárove⌦ kulturní památkou 
(ev. ⌥. 28729) - viz. dále.

 Území s archeologick✏mi nálezy - je definováno jako území, na n m⇣ se vyskytují archeologické 
nálezy nemovité povahy vytvo↵ené ⌥lov kem nebo vzniklé p↵írodním procesem na základ  p�sobení ⌥i 
vyu⇣ití ⌥lov kem a archeologické nálezy movité povahy. V sou⌥asné dob  je dle vyjád↵ení Archeologického 
ústavu a oprávn n✏ch organizací nutné pova⇣ovat celé území st↵edních �ech za území s archeologick✏mi 
nálezy. V § 22 odst. 2 zák. 20/1987 Sb., je dána stavebníku povinnost ji⇣ od doby p↵ípravy stavby oznámit 
zám r stavební ⌥innost Archeologickému ústavu, má-li se provád t na území s archeologick✏mi nálezy. Z 
toho vypl✏vá, ⇣e ka⇣d✏ stavebník ve st↵edo⌥eském kraji musí provést oznámení v�⌥i Archeologickému 
ústavu AV �R a umo⇣nit jemu nebo oprávn né organizaci provést na dot⌥eném území záchrann✏ 
archeologick✏ v✏zkum. Archeologick✏ ústav je v dikci tohoto zákona ur⌥en, aby uplat⌦oval na základ  
oznámení stavebníka po⇣adavek na záchrann✏ archeologick✏ v✏zkum a koordinoval archeologické 
v✏zkumy.
 Zdroj: Státní archeologick✏ seznam, Archeologick✏ ústav AV �R.

Kulturní památky
 V ↵e�eném území jsou evidovány a zapsány do Úst↵edního seznamu kulturních památek (dle 
zákona ⌥. 20/1987 Sb., o státní památkové pé⌥i, v platném zn ní) tyto památky:

�íslo rejst⌃íku Název 
okresu

Sídelní�útvar �ást�obce ⇤p. Památka Ulice,nám./umíst⌅ní IdReg

�

37522�/�2-350 Beroun Lochovice Lochovice � kostel sv. Ond⌃eje nám. Republiky 149443

28437�/�2-2997 Beroun Lochovice Lochovice � hrob - náhrobek 
hrab⌅nky W. Netolické z 
Eiseberka

h⌃bitov, 2006: plastika v 
Muzeu �eského krasu v 
Beroun⌅

139745

32949�/�2-2998 Beroun Lochovice Lochovice � hrob - náhrobek rytí⌃e 
Jakuba �ern⌦ho

h⌃bitov 144560

16093�/�2-352 Beroun Lochovice Lochovice � socha sv. Franti⌥ka 
Xaverského

nám. Republiky 126617

37546�/�2-353 Beroun Lochovice Lochovice � socha sv. Jana 
Nepomuckého

nám. Republiky 149467

40493�/�2-351 Beroun Lochovice Lochovice � sloup se sochou P. 
Marie

u kostela 152563

23239�/�2-430 Beroun Lochovice Lochovice � mohylník, archeologické 
stopy

Koncipudy 134233

28729�/�2-3371 Beroun Lochovice Lochovice � v⌦⌥inné opevn⌅né 
sídli⌥t⌅ - hradi⌥t⌅, 
archeologické stopy

J okraj obce 140057

41893�/�2-349 Beroun Lochovice Lochovice ⇤p.1 zámek nám. Republiky 154025

36514�/�2-3927 Beroun Obora Obora ⇤p.1 vodní ml⌦n Lu⇤ní 148375

© 2003-13 Národní památkov⇧ ústav

 P↵i stavebních úpravách a navrhování nové zástavby je nezbytné p↵i zám ru jejich oprav a 
rekonstrukcí respektovat zákon ⌥. 20/1987 Sb. o státní památkové pé⌥i, v platném zn ní, kdy je v 
p↵edstihu nutné za⇣ádat o vydání závazného stanoviska pov ↵enou správní obec. 

Ochrana dal�ích architektonick✏ch a dal�ích kulturních hodnot
 Krom  kulturních památek je v zájmovém území zachována ↵ada zajímav✏ch zd n✏ch staveb ⌥i 
drobn✏ch objekt� kulturního v✏znamu, které je nutno respektovat.
 V centrální území Lochovic je situován v t�í po⌥et staveb hodnotn j�ího venkovského a⇣ 
m stského charakteru, hospodá↵sk✏ch areál� a usedlostí. Celkov  je se jedná o urbanisticky hodnotné 
území ur⌥ené k ochran  p↵ed ne⇣ádoucími stavebními zásahy.
 P↵íklady hodnotn✏ch staveb a areál�, objekt� kulturního v✏znamu:
- panské statky Lochovice, Ko⌥vary,
- zámeck✏ pivovar,
- p�vodní obytná stavení venkovsk✏ch usedlostí nap↵. ⌥.p. 16, 24, 25, 29, 38, 66,
- p�vodní obytná stavení usedlostí m stského charakteru nap↵. ⌥.p. 84, 80,
- kaple v Lázních, 
- kapli⌥ka v Netolicích, 
- zvonice v Netolicích,
- pomník padl✏m a ob tem I. a II. sv tové války v Lochovicích, 
- Hus�v pomník v Lochovicích, 
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- hrobka rodiny hrab te Lützowa a rodiny Pospí�ilovy na h↵bitov  v Lochovicích, 
- hrobka rodiny Jedli⌥kovy na h↵bitov  v Lochovicích, 
- mohyla rusk✏ch voják� z roku 1813 v Lochovicích.

Ochrana a rozvoj hodnot území - p⌦írodní a krajiná⌦ské hodnoty
pozn.: 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 - viz. podrobn✏ popis v Dopl⌦ujících 
pr�zkumech a rozborech (PAFF - architekti v.o.s., 2013).

 
 Morfologie území
 Území má pahorkatinn✏ a⇣ vrchovinn✏ ráz. Obec le⇣í p↵i ústí Podlu⇣ského potoka do Litavky, 
v⌘pr�m rné nadmo↵ské v✏�ce 308 m. ⇥í⌥ka Litavka odd luje H↵ebeny od západních Brd, kde sm rem od 
Jinc� protéká hlubok✏m údolím loukami, p↵ed Lochovicemi vtéká do otev↵ené krajiny. Na ji⇣ní stran  
dominuje Ple�ivec (654 m n.m.) odd len✏ litavsk✏m údolím od Ostrého (539 m n.m.). Západn  se území 
zvedá sm rem k⌘Netolic�m a Ko⌥var�m do míst zvan✏ch Koncip�dy, Mo⌥idla a H↵ebínek. Také území na 
v✏chod stoupá a⇣ o 30 m.  
 Nejvy��ím místem je kóta 450 m n.m. na úbo⌥í Ostrého, nejni⇣�ím bodem je pak místo, kde 
Litavka opou�tí ↵e�ené území (288 m n.m.).  Nadmo↵ská v✏�ka SÚ Lochovice se pohybuje v⌘rozmezí 292 - 
328 m n.m.; SÚ Netolice 374 -  403 m n.m.; SÚ Ko⌥vary 356 – 373 m n.m.; SÚ Obora  320 – 336 m n.m.

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. Charakteristiky mapovacích jednotek 
zárove⌦ ur⌥ují vhodnou skladbu zelen  v p↵íslu�n✏ch ⌥ástech ↵e�eného území. 
⇥e�ené území pat↵í p↵evá⇣n  do mapovací jednotky 7 - ⌥ern✏�ová dubohab↵ina (Melampyro 
nemorosi-Carpinetum), okrajov  ve vy��ích polohách Brd a H↵eben� do mapovací jednotky 24 - biková 
bu⌥ina (Luzulo-Fagetum) a v nivách vodních tok� do mapovací jednotky 1 - st↵emchová jasenina v 
komplexu s mok↵adními ol�inami (Pruno-Fraxinetum). 
- �ern✏�ová dubohab↵ina (7)
 Obsah mapovací jednotky tvo↵í stinné dubohab↵iny s dominantním dubem zimním (Quercus 
petraea) 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�t  náro⌥n j�ích listná⌥� (jasan - Fraxinus excelsior, 
klen - Acer pseudoplatanus, mlé⌥ - Acer platanoides, t↵e�e⌦ - Cerasus 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 opadav✏ch listnat✏ch les� nalezneme pouze v 
prosv tlen✏ch porostech. Charakter bylinného para ur⌥ují p↵edev�ím mezofilní druhy, p↵edev�ím byliny 
(Hepatica nobilis, Galium sylvaticum, Campanula persicifolia, Lathyrus vernus, Lathyrus niger, Lamium 
galeobdolon, Melampyrum nemorosum, Mercurialis perennis, Asarum europaeum, Pyrethrum 
corymbosum, Viola reichenbachiana a jiné), mén  ⌥asto trávy (Festuca heterophylla, Poa nemoralis).
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,  hybridní topoly, mén  jablo⌦ domácí a �vestka domácí. 
Vhodné d↵eviny pro soliterní v✏sadbu a rozpt✏lenou zele⌦: lípa srd⌥itá, dub zimní a letní, habr obecn✏, 
t↵e�e⌦ pta⌥í, lípa velkolistá, svída krvavá, pta⌥í zob obecn✏, hloh jednosemenn✏ a obecn✏, líska obecná. 
Vhodné sm si pro zatrav⌦ovaná místa: kost↵ava ⌥ervená, kost↵ava lu⌥ní, srha ↵ízna⌥ka, lipnice lu⌥ní, lipnice 
obecná, v su��ích polohách psine⌥ek obecn✏, lipnice smá⌥knutá.
- Biková bu⌥ina (24)
 Biková bu⌥ina je tvo↵ena v t�inou jen stromov✏m a bylinn✏m patrem. Ke↵ové patro vzniká jen 
zmlazením buku. Stromové patro b✏vá ⌥asto tvo↵eno pouze bukem (Fagus sylvatica). Jako p↵ím s se 
vyskytuje v ni⇣�ích polohách dub zimní, ↵id⌥eji dub letní (Quercus petraea, Q. robur), pop↵. lípa srd⌥itá 
(Tilia cordata). D↵íve tvo↵ila p↵ím s stromového patra i jedle (Abies alba). V bylinném patru se v závislosti 
na p�dních podmínkách a nadmo↵ské v✏�ce st↵ídají Luzula luzuloides, Deschampsia flexuosa, ↵id⌥eji 
Calamagrostis arundinacea, Vaccinium myrtillus nebo Poa nemoralis. 
Biková bu⌥ina se zachovala jen v men�ích, izolovan✏ch, p↵irozen✏ch a⇣ polop↵irozen✏ch porostech. 
Vyskytuje se v⌘ rozp tí nadmo↵sk✏ch v✏�ek od 450 do 850 m. Osidluje kyselé kambizem  s⌘ m lk✏m 
humusov✏m horizontem.  Na sutích se objevují su�ové lesy sv. Tilio-Acerion. �asto byly p↵írodní porosty 
nahrazovány smrkov✏mi, ↵id⌥eji mod↵ínov✏mi monokulturami, ⌥ást ploch vyu⇣ívána jako louky a pastviny.
Nej⌥ast j�í d↵eviny stromo↵adí: jasan ztepil✏, javor klen, je↵áb pta⌥í, �vestka domácí, jablo⌦ domácí, z↵ídka i 
jírovec ma�al.
Vhodné sm si pro zatrav⌦ovaná místa: psine⌥ek tenkolist✏,  kost↵ava ov⌥í, kost↵ava ⌥ervená, troj�t t 
⇣lutav✏, srha ↵ízna⌥ka, smilka tuhá. 

- St↵emchová jasenina v komplexu s mok↵adními ol�inami (1)
 Jasanov✏ nebo ol�ovo-jasanov✏ luh �irok✏ch rovinat✏ch niv men�ích ↵ek a potok� vázan✏ na 
glejové p�dy s pomalu proudící podzemní vodou v pahorkatinném stupni. Dominantní d↵evinou je jasan 
ztepil✏ (Fraxinus excelsior), ol�e lepkavá (Alnus glutinosa), pravideln  b✏vá p↵imí�en dub letní (Quercus 
robur), st↵emcha hroznovitá (Prunus padus), ↵id⌥eji javor mlé⌥ (Acer platanoides) nebo lípa srd⌥itá (Tilia 
cordata). Druhov  pestré ke↵ové patro – st↵emcha hroznovitá (Prunus padus), brslen evropsk✏ (Eonymus 
europaea), meruzalka srstka (Ribes uva-crispa), jasan ztepil✏ (Fraxinus excelsior), bez ⌥ern✏ (Sambucus 
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nigra), svída krvavá (Cornus sanguinea), líska obecná (Corylus avellana). Bylinné patro je druhov  velmi 
pestré (Aegopodium podagraria, Cirsium oleraceum, Crepis paludosa, Deschapsia caespitosa, Glechoma 
hederacea, Lysimachia vulgaris, Stachys sylvatica, Melica nutans, Poa nemoralis, Viola riviniana aj.).
Nej⌥ast j�í d↵eviny stromo↵adí:  hybridní druhy topol�, jasan ztepil✏,  mén  lípa srd⌥itá, javor klen
Vhodné d↵eviny pro soliterní v✏sadbu a rozpt✏lenou zele⌦: jasan ztepil✏, ol�e lepkavá, lípa srd⌥itá,  p↵ím s 
st↵emcha hroznovitá, javor klen, svída krvavá, kalina obecná, brslen evropsk✏, líska obecná, hloh obecn✏. 
V✏sadba jehli⌥nan� je zcela nevhodná, omezit expanzi bezu ⌥erného.
Vhodné sm si pro zatrav⌦ovaná místa: lipnice obecná, lipnice lu⌥ní, psine⌥ek v✏b ⇣kat✏, srha ↵ízna⌥ka, 
psárka lu⌥ní, kost↵ava lu⌥ní, jetel zvrhl✏. Zdroj: Zdenka Neuhäuslová a kol.: Mapa potenciální p⇧irozené 
vegetace �eské republiky (Praha 1998).

 Podle rekonstruk⌥ní geobotanické mapy (Miky�ka a spol., 1969) b↵ehy tok� lemovaly luhy a 
ol�iny, na n  navazovaly dubohabrové háje a acidofilní doubravy. Kv tnaté bu⌥iny byly roz�í↵ené na území 
Brad, pro H↵ebeny byly charakteristické spí�e bikové bu⌥iny. Sm rem k Otmí⌥i a ke Zdicím se vyskytovaly 
subxerofilní doubravy a v malé mí↵e i vápnomilné bu⌥iny, ov�em jen ostr�vkovit  roz�í↵ené.  Okrajov  
poblí⇣ Otmí⌥ské hory se vyskytují teplomilná spole⌥enstva skalních stepí. 
 Teplomilná spole⌥enstva ub✏vají ve sm ru do podh�↵í Brd a H↵eben�, co⇣ souvisí jednak s 
klimatem (podmínky jsou drsn j�í), jednak také s geologick✏m podkladem. V údolí Litavky na skalách se 
vyskytují druhy spí�e sv tlomilné ne⇣ p↵ímo teplomilné.

- V rámci kontextového mapování krajiny Natura 2000 byly v ↵e�eném území vymapovány  
 p↵írodní biotopy:
 - Niva Litavky (úsek mezi Ostr✏m a Podlu⇣sk✏m potokem):  V1G, V4B, M1.1, T1.5, L1,  
  L2.2
 - Strá⌦ nad Litavkou:  S1.2, L3.1, L6.5B, L7.1
 - Niva Podlu⇣ského potoka:  M1.7, T1.5, K3, L2.2B, K3
 - Lesíky, k↵oviny a louky na stráni nad silnicí za Oborou:  T1.1, T1.4, K3, L3.1, L7.1
 - Pod Ostr✏m – Na �ihadle:  L3.1, L4, L7.1, L8.1B
 - Lesní komplex Mo⌥idla – H↵ebínek:  L3.1, L7.1
 - Skalky a remízky v lokalitách Za jámou, Koncip�dy:  S1.1, S2A, T1.1, T1.5, T3.3D, T3.5B, 
  K2.1, K3

- Popis biotop�:
 - V1G makrofytní vegetace p↵irozen  eutrofních a mezotrofních stojat✏ch vod -  

  stanovi�t  bez vodních makrofyt, ale s p↵irozen✏m nebo p↵írodn  blízk✏m  
  charakterem dna a b↵ehu

 - V4B stanovi�t  s potenciálním v✏skytem makrofytní vegetace vodních tok� 
 - M1.1  rákosiny eutrofních stojat✏ch vod
 - M1.7 vegetace vysok✏ch ost↵ic
 - S1.1 �t rbinová vegetace vápnit✏ch skal a drolin
 - S1.2 �t rbinová vegetace silikátov✏ch skal a drolin
 - S2A pohyblivé sut  karbonátov✏ch hornin
 - T1.1 mezofilní ovsíkové louky
 - T1.4 aluviální psárkové louky
 - T1.5 vlhké pchá⌥ové louky
 - T3.3D úzkolisté suché trávníky bez v✏zna⌥ného v✏skytu vstava⌥ovit✏ch
 - T3.4D �irokolisté suché trávníky bez v✏zna⌥ného v✏skytu vstava⌥ovit✏ch a bez  

  jalovce
 - T3.5B acidofilní suché trávníky bez v✏zna⌥ného v✏skytu vstava⌥ovit✏ch
 - K2.1 vrbové k↵oviny hlinit✏ch a pís⌥it✏ch náplav�
 - K3 vysoké mezofilní a xerofilní k↵oviny
 - L1 mok↵adní ol�iny
 - L2.2 údolní jasanovo-ol�ové luhy
 - L2.2B degradované údolní jasanovo-ol�ové luhy
 - L3.1 hercynské dubohab↵iny
 - L4 su�ové lesy
 - L6.5B acidofilní teplomilné doubravy 
 - L7.1 suché acidofilní doubravy
 - L8.1B degradované boreokontinentální bory.

Typologie krajiny (oblasti a místa krajinného rázu)
 P↵evá⇣ná ⌥ást ↵e�eného území území je sou⌥ástí oblasti krajinného rázu Ho↵ovicko, ji⇣ní ⌥ást 
území spadá do oblasti krajinného rázu Brdy. 
 Návrh územního plánu p↵ebírá zásady ochrany krajinného rázu (Zdroj: Studie hodnocení 
krajinného rázu,  Ing. arch. Vorel / 2008)
 V oblasti krajinného rázu je t↵eba dbát na minimalizaci zásah� a zachování v✏znamu znak� 
krajinného rázu, které jsou zásadní nebo spoluur⌥ující pro ráz krajiny a které jsou dle cennosti v rámci 
státu ⌥i regionu jedine⌥né nebo v✏zna⌥né. Jedná se o následující 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  

 Jedná se o následující opat↵ení z nich⇣ je v t�ina zapracována do ÚP Lochovice:
 Okr Ho↵ovicko:
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- Ochrana vegeta⌥ních prvk� liniové zelen  podél vodních tok� a vodních ploch jako⇣to 
d�le⇣it✏ch prvk� prostorové struktury a znak� p↵írodních hodnot.

 Ochrana vegeta⌥ních a stavebních prvk� komponovan✏ch krajinn✏ch úprav 
- 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�.

- Omezení mo⇣nosti umíst ní staveb a technick✏ch za↵ízení v✏�kového charakteru (v✏�ka p↵es 20 
m na volném prostranství nebo p↵es 8 m nad obklopující lesní porost) na exponovan✏ch 
horizontech 

- Zachování siluet a charakteru okraj� obcí s cennou architekturou, urbanistickou strukturou a 
cennou lidovou architekturou

 Okr Brdy:
- Ochrana cenn✏ch lesních porost� (bu⌥iny), v↵esovi�� a dal�ích cenn✏ch znak� a hodnot lesní 

krajiny 
- Zachování hodnot lesních interier� v lesních hospodá↵sk✏ch plánech, v technologii údr⇣by a 

managementu krajiny 
- Rozvoj venkovské zástavby v údolí Litavky bude orientován do sou⌥asn  zastav ného území a 

do kontaktu se zastav n✏m územím. 
- Omezení mo⇣nosti rozvoje existujících a v✏stavby nov✏ch pr�myslov✏ch a skladov✏ch areál� a 

velkokapacitních zem d lsk✏ch staveb a areál� v údolí Litavky 
- Zachování nenaru�enosti lesní krajiny, omezení mo⇣nosti umíst ní v✏�kov✏ch technick✏ch 

staveb (sto⇣áry).

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 
jeden krajinn✏ typ: N14 – 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.  

Ochrana p↵írody a krajiny - zvlá�t  chrán ná území p↵írody
 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). V ↵e�eném území nejsou zatím vyhlá�eny oblasti Natury 2000, evropsky v✏znamné 
lokality, biosférické rezervace UNESCO nebo geoparky UNESCO.
 P↵ipravuje se návrh na vyhlá�ení CHKO Brdy. Hranice chrán né oblasti do ↵e�eného území 
nezasáhne, m la by v�ak bezprost↵edn  navázat na p↵írodní park H↵ebeny, kter✏ okrajov  do ↵e�eného 
území zasahuje. Hlavním d�vodem zpracování návrhu na vyhlá�ení CHKO Brdy je po zru�ení Vojenského 
újezdu Brdy zaji�t ní ochrany v�ech charakteristick✏ch spole⌥enstev Brdské vrchoviny zastoupen✏ch v 
reprezentativních plochách.  Je p↵edpoklad, ⇣e obec Lochovice, vzhledem ke své poloze, se stane vstupní 
bránou do CHKO Brdy.

 Památné stromy:
 Za památn✏ strom mohou b✏t vyhlá�eny d↵eviny, které vynikají sv✏m vzr�stem, v kem, nebo 
jsou v✏znamn✏mi krajinn✏mi dominantami, jde-li o vzácn✏ ⌥i cizokrajn✏ (introdukovan✏) druh nebo o 
strom, kter✏ p↵ipomíná v✏znamnou událost. Sou⌥asn  s vyhlá�ením této ochrany se vyhla�uje ochranné 
pásmo stromu. Vyhlá�ení znamená, ⇣e o�et↵ování stromu (nap↵íklad o↵ezávání v tví), terénní a stavební 
práce v ochranném pásmu atd. podléhají souhlasu orgánu ochrany p↵írody – bez ohledu na to, kdo je 
vlastníkem stromu.
 V ↵e�eném území jsou vyhlá�eny:
 104190  Dub letní a lípa malolistá
   (Quercus robur L., Tilia cordata Mill.)
   skupina strom�
   u ⌥p.1 Lu⌥ní ml✏n, zahrada; k.ú. Lochovice, parc. ⌥. 1034
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   vyhlá�ka ONV Beroun ze dne 9.12.1986, ú⌥innost dne 1.1.1987
 104191  Lípa malolistá (Tilia cordata Mill.)
   v obci u kostela, k.ú. Lochovice, parc. ⌥. 3056/1
   v✏�ka 16 m, obvod kmene  325 cm
   vyhlá�ka ONV Beroun ze dne 9.12.1986, ú⌥innost dne 1.1.1987

Ochrana p↵írody a krajiny - ostatní chrán ná území p↵írody

- V✏znamné stromy, parky:
 Kolem zámku je men�í, málo udr⇣ovan✏ p↵írodn  krajiná↵sky ↵e�en✏ zámeck✏ park.   
 P�vodn  zámek obklopoval barokní francouzsk✏ park, na kter✏ navazovala obora jelení zv ↵e. 
Jak panství chudlo, byla obora na konci 18. století zru�ena, les byl vykácen a p↵em n n v pole. Postupn  
se ukrajovalo i z vlastního parku, ale ⌥ást s v kovit✏mi stromy se zachovala a⇣ do za⌥átku 20. století. 
Krásn✏ star✏ les p↵ilákal z Oko↵e slavného malí↵e lesa Julia Ma↵áka natolik, ⇣e Lochovice v letech 1898 a 
1899 zvolil za sídlo své krajiná↵ské �koly.⌘Ale pak p↵i�el smutn✏ konec lochovického parku. Mnohé vzácné 
stromy ji⇣ v roce 1906 padly za ob � d↵eva↵�m a jejich d↵evo bylo prodáno do lod nic.  Park postupn  
b hem 20. století dosti zpustl. Na za�lou slávu parku tu jen vzpomíná mohutn✏ exemplá↵ liliovníku 
tulipánokv tého. V zámeckém parku jsou i dnes zachovány vzácné d↵eviny. Za zmínku stojí jinan 
dvoulalo⌥n✏ (Ginkgo biloba) a n které borovice (Pinus banksiana, P.strobus). Z listná⌥� je pozoruhodn✏ 
⇣lutopestr✏ jasan pensylvánsk✏ (Fraxinus pensylvanica ´Aucubaefolia´), liliovník tulipánokv t✏ 
(Liliodendron tulipifera) a sloupovit✏ dub letní (Quercus robur ´Fastigiata´).
 Mezi v✏znamné stromy jsou za↵azeny: hru�ka "Zelánka" u Jam (v poli), lípa za kostelem, lípy na 
nám stí a v�echny stromy i ovocné star�í 100 let, tj. n které stromy v parcích, ka�tanová alej u nádra⇣í aj.

- P↵írodní park (P↵P):
 Do ↵e�eného území okrajov  zasahuje p↵írodní park H↵ebeny a to v místech údolí Litavky na 
úbo⌥í vrchu Ostrého. D�vodem je ochrana zachovalého krajinného rázu zalesn né pahorkatiny, zejména s 
lesními komplexy s ⌥ástmi p↵írod  blízk✏ch bu⌥in a smí�eného lesa s rozpt✏len✏mi v kovit✏mi stromy na 
charakteristickém geologickém podlo⇣í, s v✏znamn✏mi p↵írodními a estetick✏mi hodnotami a s ↵adou 
kulturn  historick✏ch památek. Vymezení p↵írodního parku, podmínky ochrany a hospoda↵ení jsou 
uvedeny v⌘Na↵ízení St↵edo⌥eského kraje ⌥. 4/2009 ze dne 14. 9. 2009 o z↵ízení p↵írodního parku H↵ebeny, 
uvedeného ve V stníku právních p↵edpis� St↵edo⌥eského kraje ⌥. 3/2009.
 
- V✏znamné krajinné prvky (VKP):
 „V✏znamn✏ krajinn✏ prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná ⌥ást 
krajiny utvá↵í její typick✏ vzhled nebo p↵ispívá k⌘udr⇣ení její stability. V✏znamn✏mi krajinn✏mi prvky jsou 
lesy, ra�elini�t , vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné ⌥ásti krajiny, které zaregistruje 
podle § 6 orgán ochrany p↵írody jako v✏znamn✏ krajinn✏ prvek, zejména mok↵ady, stepní trávníky, remízy, 
meze, trvalé travní plochy, nalezi�t  nerost� a zkamen lin, um lé i p↵irozené skalní útvary, v✏chozy a 
odkryvy. Mohou jimi b✏t i cenné plochy porost� sídelních útvar� v⌥etn  historick✏ch zahrad a park�.“ - § 3 
zák. ⌥. 114/92 S., o ochran  p↵írody a krajiny, ve zn ní pozd j�ích p↵edpis�.
 V✏znamn✏mi krajinn✏mi prvky ze zákona jsou les, vodní toky, rybníky a údolní nivy. V⌘↵e�eném 
území se nacházejí 1 registrovan✏ v✏znamn✏ krajinn✏ prvek a 2 prvky navr⇣ené k registraci:
 Registrovan✏ VKP:
 - VKP1 Vr�ík V lánech – parc. 1313/2, k.ú. Lochovice; trvalé travní porosty s  
   d↵evinami, krajinná dominanta v polích.
 VKP navr⇣en✏ k registraci:
 - VKP2 Netolice – travnatá strá⌦ s JV expozicí, s ke↵i, s vodote⌥í a rybní⌥kem;  
   rozloha cca 4,8 ha.  
 - VKP3 Za jámou – skalní v✏choz ordoviku, remíz v polích; rozloha cca 0,94 ha.
    

Urbanistická koncepce
 

 (Lochovice)
 P↵írodní kompozi⌥ní osu území tvo↵í jemn  meandrující tok Litavky, podél kterého byla 
postupn  vystav na sí� silnic dopln ná ⇣elezni⌥ními trat mi. Charakteristické pro krajinné prost↵edí 
Lochovic jsou v✏razné terénní zlomy sm rem k⌘�irokému údolí, kter✏m ↵í⌥ka protéká. 
 (Lochovice - levob↵e⇣ní ⌥ást)
 Velice pestrá je zástavba nacházející se na levém b↵ehu Litavky. Centrálnímu prostoru nám stí 
dominuje zámek, kostel, �kola a pansk✏ dv�r. V sou⌥asné dob  je problematické extenzivní vyu⇣ití 
panského dvora. Územním plánem je navr⇣ena funk⌥ní transformace tohoto území odpovídající poloze v 
historickém jádru sídla - p↵estavbová plocha P2. Dv�r statku je mo⇣no adekvátn  vyu⇣ívat jako 
polove↵ejné prostranství s návazností na komer⌥ní prostory, slu⇣by, byty a podobn . Na zámek navazuje 
areál pivovaru se sladovnou a s dal�ími hospodá↵sk✏mi budovami a s poz�statky zámecké zahrady - 
parku. Za ú⌥elem zaji�t ní p↵im ↵eného vyu⇣ívání, zachování, vhodné dopln ní a obnovu soubor� 
architektonicky a historicky cenn✏ch staveb byly tyto plochy vymezeny jako plochy smí�ené obytné - 
historické areály. Za kostelem je p↵i cest  k Netolicím zalo⇣en h↵bitov, pozd ji necitliv  obemknut náspem 
drá⇣ního t lesa. Územním plánem je izolovaná poloha h↵bitova respektována.
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 Ji⇣n  od nám stí je dochovaná p�vodní uli⌥ní zástavba venkovsk✏ch usedlostí. Zástavba je 
↵adová, p↵evá⇣n  jednopodla⇣ní s podkrovím, v uli⌥ní front  jsou zachované p�vodní vjezdy do usedlostí s 
navazujícími zahradami. 
 Od panského statku a dále severn  od nám stí pokra⌥uje op t uli⌥ní zástavba, domy zde v�ak 
mají m ��ansk✏ charakter, v✏�ková hladina je o jedno podla⇣í vy��í. U v t�iny t chto dom� se zachovaly i 
hodnotné architektonické prvky uli⌥ního pr�⌥elí v⌥etn  vjezd�. Jsou sem situovány objekty odpovídající 
v✏znamu a charakteru této zástavby - radnice, po�ta, ubytovna lázní. Na tuto zástavbu navazuje drobn j�í 
domká↵ská zástavba sm rem k t lesu dráhy. Na pozemcích mezi dráhu a koncovou zástavbu je navr⇣ena 
zastavitelná plocha Z5 ur⌥ená p↵evá⇣n  pro venkovské bydlení, hospoda↵ení na záhumenních pozemcích a 
zahrady. Rozvr⇣ení návrhov✏ch ploch respektuje blízkost drá⇣ního t lesa a fakt, ⇣e ⌥ást plochy spadá pod 
vymezené záplavové území Litavky. 
 Podél historické uli⌥ní sít , v⌘oblasti mezi zámkem a Litavkou, jsou postaveny domky 
s⌘minimálními pozemky zahrad a dvor� v t�inou odd lené zídkami vytvá↵ející intimitu privátních prostor. 
 Nov j�í obytnou zástavbu tvo↵í izolované rodinné domy ⌥i dvojdomy se zahradami, vybudované 
od 30. let 20. století v okrajov✏ch polohách sídla - u trati sm rem na jih a v✏chodn  od nádra⇣í.  Rezervy 
pro v✏stavbu v této ⌥ásti jsou minimální - p↵estavbová plocha P4. Mezi zastav n✏m územím a Ml✏nskou 
stokou je v této této ⌥ásti Lochovic je p↵ipraven projekt parcelace pro m stské bydlení v rodinn✏ch 
domech s privátními zahradami a pásem zelen  podél vodote⌥e - zastavitelná plocha Z1.
 Novodobá ob⌥anská vybavenost - mate↵ská �kola, zdravotní st↵edisko a sportovní areál - byla 
vybudována na pozemcích vznikl✏ch parcelací ⌥ásti zámecké zahrady. Její situování poblí⇣ centrální ⌥ásti 
sídla a s návazností na zámeck✏ park je optimální. Díky p �í lávce za pivovarem je tato ve↵ejná ob⌥anská 
vybavenost dob↵e dostupná i z pravob↵e⇣ní ⌥ásti obce. Pom rn  velkorysá parcelace umo⇣⌦uje rozvoj 
t chto objekt� v rámci stávajících pozemk�. Územním plánem je navr⇣ena transformace ⌥ásti tohoto pro 
rozvoj ve↵ejné ob⌥anské vybavenosti (�kolství) - p↵estavbová plocha P3.
 Mezi areál Domova Lochovice (b✏valé lázn ) a zastav né území Lochovic je p↵ipravena prioritní 
rozvojová plocha - lokalita Domov - zastavitelná plocha Z2 ur⌥ená p↵evá⇣n  pro m stské bydlení v 
rodinn✏ch domech s privátními zahradami. Rozvoj v této, vzhledem k sídlu, excentrické poloze má za 
následek návrh nezbytného p �ího propojení této lokality s Lochovicemi. 
 Rozvoj v rámci ploch p↵estavby P6 (nefunk⌥ní soubor zem d lsk✏ch staveb) a nové zástavby Z6 
mezi dráhu a les v severní okrajové poloze Lochovic je marginální a dopl⌦uje historicky vzniklou 
jedno↵adou uli⌥ní zástavbu u cesty “pod lesem”.

Lochovice - poloha v krajin⌅
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panoramatick⌦ pohled na obec z cesty od Netolic s dominantní v⌅↵í kostela svatého Ond⌃eje a pansk⌦m dvorem, vpravo h⌃bitov

Lochovice - pansk⌦ dv r - v sou⇤asnosti bez adekvátního vyu↵ití

Lochovice - ⌥iroká ulicovka v historické jádru tvo⌃ená zem⌅d⌅lsk⌦mi usedlostmi s v⌦razn⌦mi vjezdy
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Lochovice - p⌃íklad dochovan⌦ch vjezd  do usedlostí - m⌅⌥�ansk⌦ch dom  v p vodní centrální ⇤ásti Lochovic (polovina 19. století)

 (Lochovice - pravob↵e⇣ní ⌥ást)
 P↵i pravém b↵ehu Litavky, pod n kdej�ím hradi�t m a silnicí do Lhotky je rozvinuta drobn j�í 
domká↵ská zástavba s⌘minimálními pozemky zahrad a dvor� v t�inou odd lené zídkami. Této místní ⌥ásti 
se ↵íká Na Drahách. Na p�vodní historickou domká↵skou zástavbu navazuje návrh zastavitelné plochy Z7
ur⌥ené p↵evá⇣n  pro venkovské bydlení v rodinn✏ch domech s privátními zahradami.
 V⌘jihov✏chodní ⌥ásti Lochovic byly postaveny bytové a domky (izolované ⌥i dvojdomky), typické 
pro povále⌥né období. Na tuto p�vodní zástavbu navazuje ve v✏chodní ⌥ásti Lochovic sou⌥asná v✏stavba 
rodinn✏ch domk� stojících na pozemcích samostatn . Architektonicky nesourodá zástavba p�sobí 
chaoticky a nevytvá↵í kvalitní uli⌥ní prostranství - zejména ve srovnání s historick✏m jádrem obce.
Na novodobou v✏stavbu navazuje návrh dvou díl⌥ích zastaviteln✏ch ploch Z3 a Z8 ur⌥en✏ch p↵evá⇣n  pro 
bydlení v rodinn✏ch domech se zahradami. Zástavba u obou ploch je podmín na dohodou o parcelaci. V 
okrajové v✏chodní poloze je i ve smyslu p�vodního ÚP navr⇣ena zastavitelná plocha Z18 navazující na 
novodobou v✏stavbu rodinného bydlení. Lokalita rozvíjející venkovské bydlení - zastavitelná plocha Z19 je 
ve smyslu po⇣adavku zadání navr⇣ena “p↵es ulici” v západní okrajové poloze Lochovic.
 Dal�í rozvoj navazující na novodobou v✏stavbu rodinn✏ch dom� v zahradách p↵i cest  na 
Neum tely p↵edstavují p↵estavbová plocha P5 (proluka) a zastavitelná plocha Z 4. Za obcí, p↵i cest  na 
Neum tely, je zbudován areál slou⇣ící autodoprav . 
 Areál ⇣ivo⌥i�né v✏roby (b✏val✏ kravín) je situován na JV okraji zastav ného území p↵i cest  na 
Lhotku. Areál je bez odpovídajícího vyu⇣ití.  Územním plánem je navr⇣ena funk⌥ní i prostorová 
transformace tohoto území odpovídající blízké poloze v�⌥i stávající obytné zástavb  - p↵estavbová plocha 
P1 ur⌥ená p↵evá⇣n  pro v✏robu a skladování (sklady, dílny, opravny, slu⇣by). Obnova intenzivního chovu 
hospodá↵sk✏ch zví↵at je ne⇣ádoucí. Hodnotná jedno↵adá topolová alej je ur⌥ena k zachování - vymezená 
plocha ochranné zelen . 
 V izolované poloze p↵i pravém b↵ehu Litavky se nachází areál tzv. traktorky (b✏valá p↵ádelna 
bavlny, lihovar). Dnes slou⇣í areál ke zpracování a skladování d↵eva, umíst ní zem d lské techniky, sklady 
náhradních díl� pro nákladní vozidla. Ve v✏chodní ⌥ásti areálu se nacházejí bytové domy (cca 15 byt� - 
d↵íve pro zam stnance areálu traktorky). 
 Územním plánem je navr⇣ena zastavitelná plocha Z17 pro umíst ní nové zastávky na trase 
regionální dráhy jednokolejné ⇣elezni⌥ní trati ⌥. 172 Lochovice – Zadní T↵eba⌦. Rozvoj má za následek 
návrh nezbytného p �ího propojení této lokality s Lochovicemi, rozvoj p �ího propojení je pak navr⇣en i 
ve sm ru k areálu traktorky (bytové domy).
 V návaznosti na areál �OV Lochovice je navr⇣ena zastavitelná plocha Z16 ur⌥ená pro areál 
dopravní vybavenosti místního v✏znamu.
 Na samotu traktorky navazuje n kolik územn  stabilizovan✏ch venkovsk✏ch usedlostí stojících 
izolovan  na záhumenních pozemcích.

 (Obora)
 Zástavba drobn✏ch zem d lsk✏ch usedlostí je oboustrann  soust↵ed na podél roz�í↵ené 
ulicovky. Pozd ji se zastavují záhumenní pozemky p↵i cest  na Rpety. Dnes je v této místní ⌥ásti n kolik 
novostaveb, jejich⇣ charakter p↵evá⇣n  neodpovídá p�vodní venkovské zástavb .
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 Územním plánem je navr⇣ena zastavitelná plocha Z15 v západní ⌥ásti Obory pro v✏stavbu 
skupiny rodinn✏ch dom� v zahradách, sportovní vybavenost (h↵i�t ), ve↵ejnou zele⌦ a zastavitelná plocha 
Z14 v severní ⌥ásti Obory ur⌥ená p↵evá⇣n  pro venkovské bydlení v rodinn✏ch domech se zahradami v 
poloze sm rem k vodote⌥i. Vzhledem k nutnosti  respektování kontaktní kvalitní p↵írodn -krajiná↵ské 
prost↵edí je zde nutno sm rem do volné krajiny umis�ovat pás zahrad a respektovat stávající prvky zelen .

 (Netolice)
 V✏�e polo⇣ená osada nad údolí⌥kem bezejmenné vodote⌥e, která ní⇣e protéká parkem Domova 
Lochovice sm rem do Lochovic. Venkovská zástavba Netolic se rozvíjela v pom rn  morfologicky 
náro⌥ném terénu p↵i k↵i⇣ovatce cest. Men�í zem d lské usedlosti jsou soust↵ed ny zejména podél cesty 
ve sm ru Lochovice - Praskolesy vedené po spádnici. V pozd j�ím období se zástavba rozvíjí zejména 
severním sm rem v lokalit  Pod Koncip�dy.
 Územním plánem je doporu⌥eno koncep⌥ní ↵e�ení likvidace spla�kov✏ch odpadních vod.
 Územním plánem jsou navr⇣eny zastavitelné plochy Z9, Z10 a Z12 pro ojedin lou v✏stavbu 
venkovského bydlení v zahradách. Zastavitelná plocha Z13 v severní ⌥ásti Netolic je ur⌥ená pro  smí�ené 
vyu⇣ití (bydlení, administrativa, v✏zkum alternativních energetick✏ch technologií). Vzhledem k poloze na 
horizontu jsou územním plánem navr⇣ena odpovídající opat↵ení limitující v✏stavbu.
 Územním plánem je navr⇣ena zastavitelná plocha Z11 v západní ⌥ásti Netolic ur⌥ená p↵evá⇣n  
pro venkovské bydlení v rodinn✏ch domech se zahradami. Vzhledem k atraktivit  místa zde byla 
provedena parcelace zem d lské p�dy a jednotlivé pozemky byly prodávány nov✏m majitel�m, co⇣ 
vyvolalo po⇣adavek k⌘povolení v✏stavby rekrea⌥ních objekt� na t chto pozemcích. Ohledn  zástavby ve 
sva⇣ité lokalit  se musí do↵e�it odpovídající p↵ístup ke stavebním pozemk�m. Po⇣adavky na velikost 
jednotliv✏ch stavebních pozemk� a napojení na technické sít  musí b✏t kladeny s⌘ohledem na v 
budoucnu mo⇣né vyu⇣ití objekt� k⌘trvalému pobytu. P↵ípadná v✏stavba musí tedy b✏t podmín na 
krajiná↵sk✏mi a ekologick✏mi opat↵eními. Z toho d�vodu je tato plocha podmín na prov ↵ením územní 
studií.

 (Ko⌥vary)
 Osada byla rozvíjena jako jedno↵adá uli⌥ní zástavba n kolika venkovsk✏ch usedlostí s 
prostorovou prolukou do spádnice pod návr�ím H↵ebínek. Charakter zástavby je zachován do sou⌥asnosti 
a není ⇣ádoucí jeho naru�ení. 
 V návaznosti na statek Ko⌥vary a plánovanou cyklotrasu je v kontaktní poloze statku navr⇣eno  
opat↵ení N1 “Tematick✏ park Ko⌥vary” s funk⌥ním vyu⇣itím Plochy rekreace - p↵írodní (RN). V rámci 
p↵írodn  krajiná↵sk✏ch opat↵ení bude provedena sanace stávajících nefunk⌥ních zem d lsk✏ch za↵ízení, 
provedena revitalizace rybníka. Revitalizovaná plocha m�⇣e slou⇣it pro nepobytovou rekreaci a sport ve 
volné krajin  (nap↵. nau⌥né stezky, odpo⌥ivné altánky a p↵íst↵e�ky, pikniková místa, vyhlídky, informa⌥ní 
prvky, sportovní a herní prvky – areály zdraví, apod.).

 (samoty - ml✏ny, papírna, tzv. lopatárna)
 Samoty mají svou historickou hodnotu. Rozvoj mimo zastav né území není zejména vzhledem 
k poloze v záplavovém území Litavky, ale i dal�ím limitním podmínkám územním plánem navr⇣en.

 Urbanistická koncepce - shrnutí:

 Lochovice
 Cílem urbanistické koncepce je zachování urbanistické struktury stávající zástavby a její logick✏ 
rozvoj. V ⌥ástech sídla s historicky cennou zástavbou (v rozsahu daném v✏stavbou nejmén  do poloviny 
19. století) jsou stanoveny plo�né a prostorové regulativy s p↵ihlédnutím k charakteristice tohoto území.
 Územním plánem jsou navr⇣eny v zastav ném území plochy p↵estavby s cílem umo⇣nit v t chto 
plochách adekvátní vyu⇣ití. P↵estavbové plochy v centrální ⌥ásti budou slou⇣it zejména pro rozvoj smí�ené 
funkce odpovídající historickému v✏znamu a ob⌥anské vybavenosti ve↵ejného charakteru. 
 Územní plán reaguje na po⇣adavky rozvoje obytného území. 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. 
Podstatn✏m d�vodem pro p↵evzetí lokality Z1 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). Vlastníkovi 
pozemk� by zru�ením této lokality mohla vzniknout prokazatelná majetková újma, za kterou by mohl, ve 
smyslu § 102 stavebního zákona, po⇣adovat náhradu.
 Územní plán zachovává stávající v✏robní plochy. Stávající za↵ízení jsou zahrnuta do funk⌥ního 
vyu⇣ití ploch v✏roby a skladování, pokud je u nich zaji�t n p↵ístup z ploch dopravní infrastruktury. Nové 
zastavitelné plochy v✏roby a skladování nejsou navr⇣eny. Návrhem ploch p↵estavby se vytvo↵í podmínky 
pro transformaci podvyu⇣it✏ch areál� zem d lské v✏roby. 

Netolice, Obora 
 Netolice, Obora jsou stejnou m rou jako pro trvalé bydlení vyu⇣ívány i pro chalupa↵ení a 
venkovské hospoda↵ení. Potenciál rozvojov✏ch mo⇣ností je minimální, stavební rozvoj se soust↵edí do 
proluk sídel ⌥i v návaznosti na okrajovou zástavbu.

 Ko⌥vary
 Charakter osady vyu⇣ívané zejména chalupá↵i z�stane zachován.
 V návaznosti na pansk✏ statek Ko⌥vary a plánovanou cyklotrasu je v kontaktní poloze statku 
navr⇣eno p↵írodn  krajiná↵ské opat↵ení s podmínkami pro rekreaci ve volné krajin .
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 Samoty - ml✏ny, papírna, tzv. lopatárna
 Samoty p↵i Litavce mají svou historickou hodnotu. Rozvoj mimo zastav né území není zejména 
vzhledem k poloze v záplavovém území Litavky, ale i dal�ím limitním podmínkám územním plánem 
navr⇣en.

Dopravní infrastruktura

⇤ir�í dopravní vztahy
 Obec Lochovice z hlediska �ir�ích dopravních souvislostí je situována v pom rn  p↵íznivé poloze 
na k↵i⇣ovatce dvou páte↵ních tras silnic II. t↵ídy – II/114 a II/118. Ve vzdálenosti cca 7 km severn  od obce 
ve sm ru v✏chod-západ prochází páte↵ní koridor dálnice D5 a její doprovodné trasy silnice II/605, kter✏ 
zprost↵edkuje komunika⌥ní vazby v⌘ose Praha – Beroun – Plze⌦. Na tyto páte↵ní silni⌥ní trasy jsou pak 
p↵ipojeny dal�í silnice II. a III. t↵ídy, které zaji��ují dostupnost a p↵ímou dopravní obsluhu obcí p↵ilehlého 
území. 
 Správním územím obce ve sm ru sever-jih prochází celostátní ⇣elezni⌥ní tra� ⌥. 200 Zdice – 
Protivín, v ⇣elezni⌥ní stanici Lochovice se odpojuje regionální tra� ⌥. 172 vedená severov✏chodním sm rem 
do Zadní T↵eban . Ob  tyto trat  zaji��ují vazby na koridorovou ⇣elezni⌥ní tra� ⌥. 170 (Praha-) Beroun – 
Plze⌦. Dostupnost správního území obce prost↵edky hromadné dopravy osob je zaji�t na na dobré úrovni 
kombinovan✏m systémem ⇣elezni⌥ní osobní a pravidelné ve↵ejné autobusové dopravy. 
 Nad ⌥ást severního sektoru správního území obce Lochovice zasahují ochranná pásma 
vzletového a p↵istávacího prostoru vnitrostátního leti�t  Ho↵ovice ze sm ru od v✏chodu. Územní plán 
respektuje tato pásma v⌘plném rozsahu. 
 Ostatní dopravní obory nejsou v ↵e�eném území zastoupeny a ani do v✏hledu nejsou 
p↵edpoklady pro jejich uplatn ní v⌘systému dopravní obsluhy území.

⌃elezni⌥ní doprava
 Správním územím obce Lochovice ve sm ru sever –jih prochází jednokolejná ⇣elezni⌥ní tra� ⌥. 
200 Zdice - Protivín, která ve smyslu §3 zákona ⌥. 266/94 Sb. a v⌘souladu s⌘usnesením vlády �R ⌥.766 ze 
dne 20.12.1995 je ↵azena v⌘systému dráhy celostátní. Ve stanici Lochovice se od hlavní trat  odpojuje ve 
sm ru na v✏chod jednokolejná ⇣elezni⌥ní tra� ⌥. 172 Lochovice – Zadní T↵eba⌦, která usnesením vlády �R 
⌥.766 ze dne 20.12.1995 byla vy⌥len na do dráhy regionální. Ob  trat  jsou jednokolejné neelektrizované, 
provoz je zaji�t n⌘motorovou trakcí.
 Územní plán pova⇣uje ob  tyto trat  a stávající plochy drá⇣ních pozemk� územn  za 
dlouhodob  stabilizované, pouze s⌘p↵edpokladem men�ích úprav v⌘rámci p↵ípadn✏ch elektriza⌥ních prací, 
které v�ak nep↵esáhnou hranice stávajících drá⇣ních pozemk�. 

Silni⌥ní automobilová doprava
 je nosn✏m dopravním oborem, kter✏ zaji��uje rozhodující objemy p↵epravních vztah� v�⌥i 
↵e�enému správnímu území obce.  
 Komunika⌥ní páte↵í správního území obce ve sm ru sever-jih je trasa silnice II/118, která 
v⌘�ir�ích vazbách je vedena od mimoúrov⌦ové k↵i⇣ovatky Bavoryn  na 28. km trasy dálnice D5 sm rem na 
jih, trasa prochází zastav n✏m územím Libomy�le a dále vstupuje do správního území v⌘pom rn  dobr✏ch 
parametrech. P↵i vstupu do zastav ného území Lochovice silnice II/118, v pom rn  úzkém profilu, 
úrov⌦ov  k↵i⇣uje tra� ⌥. 172 a pokra⌥uje do k↵i⇣ovatky p↵ed mostem na pravém b↵ehu Litavky.  Zde se 
p↵ipojuje trasa silnice II/114, která je p↵es Radou� vedena od Hostomice. Do této k↵i⇣ovatky, která byla 
v⌘nedávné dob  spolu s⌘mostem p↵es Litavku rekonstruována, se od jihu také p↵ipojuje trasa silnice 
III/03013. Oboustrannou zástavbou centra obce prochází pr�jezdní úsek soub hu silnic II/118 a II/114 
sm rem na jih, op t v⌘pom rn  dobr✏ch parametrech a⇣ do k↵i⇣ovatky u ⇣elezni⌥ní stanice, kde se 
odpojuje trasa silnice II/114 ve sm ru na západ do Ho↵ovic. Pr�jezdní úsek silnice II/118 je dále veden na 
jih, prochází v⌘obtí⇣n✏ch parametrech podjezdem tra� ⌥. 170 a mírn  stoupá podél t lesa ⇣elezni⌥ní trat  
do⌘prostoru místní ⌥ásti Obora. Trasa silnice II/118 je dále vedena na jih územím po levém b↵ehu Litavky 
a⇣ k⌘mostu v⌘prostoru Lopatárny, kde opou�tí správní území obce.  
 Druhou páte↵ní trasou ve sm ru západ–v✏chod je trasa silnice II/114, která do správního území 
obce vstupuje ze západu od Ho↵ovic v⌘pom rn  dobr✏ch parametrech. Úrov⌦ov✏m p↵ejezdem p↵ekra⌥uje 
tra� ⌥. 200 a klesá do k↵i⇣ovatky na p↵ipojení k⌘páte↵ní trase silnice II/118. Spole⌥n  procházejí centrem 
obce a⇣ do k↵i⇣ovatky za mostem p↵es Litavku, odkud pak v⌘pom rn  dobr✏ch parametrech sm ↵uje na 
v✏chod p↵es Radou� do Hostomice.
 Trasy obou páte↵ních silnic - II/114 a II/118 - je t↵eba ve správním území obce, i p↵es jisté 
lokální problémy, pova⇣ovat za dlouhodob  stabilizované, v rámci b ⇣né silni⌥ní údr⇣by bude trasa silnice 
II/118 postupn  upravována do parametr� pro vedení návrhové kategorie S9,5/70 a trasa silnice II/114 do 
parametr� pro vedení návrhové kategorie S7,5/60.
 Základní komunika⌥ní skelet správního území obce Lochovice dopl⌦uje trasa silnice III/03013, 
která od rekonstruované k↵i⇣ovatky na v✏chodním p↵edmostí mostu p↵es Litavku je vedena ve vcelku 
dobr✏ch parametrech p↵es Lhotku do Radou�e k⌘p↵ipojení na trasu silnice II/114. 
 Základní komunika⌥ní skelet dále dopl⌦uje trasa silnice III/1175, která je od páte↵ní trasy 
pr�jezdního úseku soub hu silnic II/114 a II/118 odpojuje v⌘k↵i⇣ovatce v⌘centru obce. Trasa je vedena 
kolem h↵bitova k úrov⌦ovému p↵ejezdu soub hu obou tratí a dále sm ↵uje ve skromn✏ch parametrech na 
západ do místní ⌥ásti Netolice a ve sm ru na Praskolesy. 
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 Trasy obou silnic III/03013 a III/1175 je t↵eba ve správním území obce rovn ⇣ pova⇣ovat za 
dlouhodob  stabilizované, v rámci b ⇣né silni⌥ní údr⇣by budou postupn  upravovány do parametr� 
návrhové kategorie S7,5/50.

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, které charakterizující páte↵ní silni⌥ní úseky v⌘daném prostoru 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 po⌥tu vozidel. 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. 

Silnice Stanovi⌥t⌅ Úsek, místo

Intenzity automobilové dopravy 2010Intenzity automobilové dopravy 2010Intenzity automobilové dopravy 2010Intenzity automobilové dopravy 2010

   %TSilnice Stanovi⌥t⌅ Úsek, místo T O M S    %T

I/114 1-4030 Ho⌃ovice - Lochovice 252 1667 14 1933 13,0

II/114 1-1236 Lochovice – soub⌅h s�II/118 530 3055 86 3671 14,4

II/114 1-4040 Lochovice - Hostomice 633 2158 34 2825 22,4

II/118 1-1230 Bavoryn⌅ D5 - Lochovice 777 2885 41 3914 19,9

II/118 1-3689 Lochovice - Jince 518 3369 27 3703 14,0

 Tyto uvedené údaje sv d⌥í o relativn  ni⇣�ích intenzitách silni⌥ní dopravy na obou páte↵ních 
trasách silnic II/114 a II/118. Ve dále zmi⌦ované ov ↵ovací studii “Studie propojení dálnice D5 a rychlostní 
komunikace R4 – silnice II/114” (b↵ezen 2009, zpracovatel Ing. Pavel Kraus - RAIN) se vycházelo z d↵íve 
nam ↵en✏ch intenzit automobilové dopravy, kdy nap↵. na stanovi�ti 1-1236 to bylo 4389 vozidel za 24 
hodin. Do�lo tedy k poklesu nam ↵en✏ch hodnot 4389>3671. Jist✏m problémem je v�ak zna⌥n✏ podíl 
vozidel t ⇣ké nákladové dopravy v⌘dopravním proudu, tato skute⌥nost je nep↵íznivá z⌘hlediska dopad� na 
⇣ivotní prost↵edí v kontaktním zastav ném území. 

 

Obchvat Lochovice/Libomy�l
 Zásady územního rozvoje St↵edo⌥eského kraje navrhují západní obchvat Lochovice/Libomy�l - 
návrh silni⌥ního koridoru pro umíst ní  VPS D099. Pro prov ↵ení tohoto koridoru zadal St↵edo⌥esk✏ kraj 
(Krajsk✏ ú↵ad SK) ov ↵ovací studii “Studie propojení dálnice D5 a rychlostní komunikace R4 – silnice 
II/114” (b↵ezen 2009, zpracovatel Ing. Pavel Kraus - RAIN). 
 Zpracovatel územního plánu musí respektovat nad↵azenou územn  plánovací dokumentaci a 
zárove⌦ vycházet ze zadání územního plánu Lochovice. V zadání je nastín na problematika tohoto 
zám ru. Obec Lochovice po⇣aduje zachovat stávající základní dopravní systém (silnice II. a III. t↵ídy) a 
nerealizovat silni⌥ní obchvat dle ZÚR (viz. také po⇣adavek Obce Lochovice pod �.j. : 811/2013 zaslan✏ dne 
17. 9. 2013 na Krajsk✏ ú↵ad St↵edo⌥eského kraje, Odbor územního plánování).
 Zpracovatel územního plánu p↵ebírá ov ↵ovací studií prov ↵enou trasu dopravního koridoru do 
koncepce územního plánu. Ov ↵ovací studie navazuje na zpracovan✏ územní plán, kde byla pro koridor 
obchvatu vymezena územní rezerva. Nov✏m územním plánem je navr⇣ena územní rezerva koridoru 
dopravní infrastruktury pod ⌥íseln✏m ozna⌥ením R1.
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 V ov ↵ovací studii je po p↵edchozím vyhodnocení a v✏b ru variant p↵evzato vedení obchvatu, 
korespondující ve v t�in  úseku s Územním plánem Lochovice. Na ji⇣ním napojení na silnici II/118 a v 
k↵í⇣ení se silnicí II/114 byly dopln ny okru⇣ní k↵i⇣ovatky. Zm nou oproti p�vodnímu ÚP Lochovice je ve 
studii navr⇣eno nerealizovat novou trasu silnice II/118 ve sm ru k Libomy�li v koridoru s ⇣elezni⌥ní tratí ⌥. 
200. Zpracovatelé studie se domnívají, ⇣e tento cca 2km dlouh✏ úsek, veden✏ ve slo⇣it✏ch krajinn✏ch 
podmínkách, je mo⇣no nahradit vyu⇣itím stávající trasy silnice II/118 s mírn✏mi úpravami a homogenizací. 
Takto navr⇣ená zm na vyvolává úpravu k↵i⇣ovatky II/118 a II/114 v severní ⌥ásti sídla, která se tak p↵esune 
více v✏chodn . Tato úprava, umo⇣⌦ující úsporu cca 2km nové silnice, av�ak vyvolává nutnost v✏stavby 
nového p↵emost ní Litavky v Libomy�li.

 Z hlediska problematiky realizovatelnosti této varianty lze shrnout komplikovan j�í místa a 
st↵ety s t mito s prioritami PÚR a to zejména
-  Podle místních podmínek vytvá↵et p↵edpoklady pro lep�í dostupnost území a zkvalitn ní
 dopravní infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. P↵i umís�ování dopravní   
 infrastruktury zachovat prostupnost krajiny.
- Zabránit fragmentaci krajiny, zachovat strukturu osídlení a kulturní krajinu, zabránit
 prostorov  sociální segregaci, zachovat sí� p �ích cest. 

 P↵ípadná realizace by znamenala (po ⇣elezni⌥ní trati dal�í) dopravní bariéru mezi lokalitou 
Domov a Lochovicemi. V lokalit  Domov se vyskytuje v✏znamná nad↵azená ob⌥anská vybavenost a jedna z 
prioritních rozvojov✏ch lokalit obce, kterou obec zam✏�lí propojit nov  navr⇣en✏mi cestami pro p �í s obcí. 
 Územní plán Lochovice zám r p �ího propojení rovn ⇣ zahrnuje do celkové koncepce ↵e�ení.  
Námitky, ⇣e dopravní tah prochází dnes obcí neobstojí vzhledem k tomu, ⇣e auta zastav n✏m územím 
projí⇣d jí mnohem pomaleji a je zde více prostoru pro pohyb p �ích (chodníky nemusí b✏t v⇣dy v 
kontaktu s vozovkou apod.) - nejedná se tedy o dopravní bariéru.

 Z hlediska problematiky realizovatelnosti této varianty lze shrnout komplikovan j�í místa a 
st↵ety s po⇣adavky ZÚR a to zejména
- Chránit hodnoty relativn  vyvá⇣ené krajiny (N14). 
 Stavba by m la negativní dopad na krajinn✏ ráz.
 viz. té⇣ popis v kapitole Ochrana a rozvoj hodnot území - p↵írodní a krajiná↵ské hodnoty

 Z hlediska problematiky realizovatelnosti této varianty lze shrnout komplikovan j�í místa a 
st↵ety s t mito civiliza⌥ními hodnotami:
 - mimoúrov⌦ové k↵í⇣ení ⇣elezni⌥ní trat  ⌥. 172,
 - st↵et s obytnou zástavbou v km cca 18,0;
 - p↵emost ní (velmi �ikmé) ⇣elezni⌥ní trati ⌥. 200 v km cca 18,2;
 - t sn✏ kontakt s obytnou zástavbou v km cca 18,25;
 - prostup územím s obytnou zástavbou, vy⇣adující zábory a mo⇣ná i demolice v km cca 18,8;
 - k↵i⇣ovatky v ji⇣ní ⌥ásti (2x) v t sné blízkosti ⇣elezni⌥ní trat .

 Z hlediska problematiky realizovatelnosti této varianty lze shrnout komplikovan j�í místa a 
st↵ety s t mito kulturními hodnotami:
 - zásah do ochranného pásma ve↵ejného poh↵ebi�t  (s kulturními památkami).

 Z hlediska problematiky realizovatelnosti této varianty lze shrnout komplikovan j�í místa a 
st↵ety s t mito p↵írodními a krajiná↵sk✏mi hodnotami:
 - prvky regionálního a lokálního ÚSES (funk⌥ní),
 - st↵et s v✏znamn✏mi krajinn✏mi prvky dle zákona (les, vodote⌥, údolní niva),
 - citeln✏ zásah do krajinného reliéfu a do krajinného rázu, místem krajinného rázu v oblasti  
   krajinného rázu Ho↵ovicka je údolí Litavky s p↵ítokem Podlu⇣ského potoka (nerespektování  
   hodnot relativn  vyvá⇣ené krajiny - viz. po⇣adavky ZÚR).

 Z hlediska problematiky realizovatelnosti této varianty lze shrnout komplikovan j�í místa a 
st↵ety s ostatními limity vyu⇣ití území:
 - ochranná pásma vypl✏vající z právních p↵edpis� a rozhodnutí (kontaktní dopravní a technické  
 infrastruktury),
 - prvky regionálního a lokálního ÚSES (k zalo⇣ení/vymezení),
 - zábor p�d ZPF nejvy��í kvality,
 - sledované záplavy Podlu⇣ského potoka v míst  pod ⇣elezni⌥ním mostem.

 Zásadní jevy ovliv⌦ující koridor jsou zobrazeny v koordina⌥ním v✏kresu.

Sí� místních a ú⌥elov✏ch komunikací
 V✏�e popsané pr�jezdní úseky silnice II/114 a II/118 p↵edstavují páte↵ní komunika⌥ní trasy 
správního území obce, na které jsou p↵ipojeny dal�í místní a ú⌥elové komunikace zaji��ující propojení 
jednotliv✏ch ⌥ástí správního území, dále a⇣ dopravní obsluhu ka⇣dého jednotlivého objektu, jednotliv✏ch 
obhospoda↵ovan✏ch ploch a pozemk�. Kategorizace sít  místních a ú⌥elov✏ch komunikací je provedena 
na základ  pochozího pr�zkumu dle jejich dopravn  urbanistické funkce. 
 Celkov  je mo⇣no konstatovat, ⇣e sí� místních a ú⌥elov✏ch komunikací lze pova⇣ovat za územn  
stabilizovanou. Dopravn  problémová místa sít  v t�inou vypl✏vají bu� z obtí⇣né konfigurace terénu nebo 
v zastav ném území pak z blízkosti p↵iléhající zástavby ⌥i pozemkov✏ch hranic. Oba tyto faktory, z hlediska 
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reáln✏ch mo⇣ností ↵e�ení t chto problémov✏ch míst, p↵edstavují vá⇣né komplikace p↵edev�ím s ohledem 
na citlivé majetkoprávní pom ry v území a dále také na finan⌥ní náro⌥nost stavby. 
- Komunika⌥ní dostupnost dal�ích rozvojov✏ch lokalit je zaji�t na bu� prost↵ednictvím vazeb na  
 stávající komunika⌥ní sí� anebo návrhem nov✏ch místních komunikací. 
 - Komunika⌥ní obsluha hlavní zastavitelné plochy Z2 je ji⇣ ↵e�ena v rámci navazující  
  projektové dokumentace a postupn  se realizuje.
 - V rámci zastavitelné plochy Z1, Z15 se jedná o navr⇣ené úseky místních komunikací v  
  rámci navr⇣en✏ch ploch ve↵ejného prostranství. 
 - V rámci zastavitelné plochy Z13 se jedná o navr⇣en✏ úsek ú⌥elové komunikace  
  navazující na stávající systém polních cest.
 - U lokality Z11 bude vypracována územní studie, která v⌘rámci �ir�ích urbanistick✏ch  
  a komunika⌥ních souvislostí navrhne rovn ⇣ nové komunika⌥ní uspo↵ádání. 
- Územním plánem je navr⇣en úsek místní komunikace dopravn  propojující osadu Netolice a  
 Ko⌥vary.
- Územním plánem jsou navr⇣eny komunikace pro p �í a to:
 -  spojovací komunikace pro p �í z hlavní zastavitelné plochy Z2 sm rem do Lochovic,
 -  chodník podél silnice II/118 veden✏ od bytovek v odlehlé ⌥ásti Lochovic, p↵es nov   
  navr⇣enou ⇣elezni⌥ní zastávku do centrální ⌥ásti Lochovic,
 -  chodník podél silnice II/114 veden✏ zastav n✏m územím SZ ⌥ásti Lochovic.
- V navazujících dokumentacích dopravního ↵e�ení bude v rámci zastav ného území v⇣dy  
 preferován pohyb chodc� p↵ed plynul✏m pohybem motorist�.
 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
 S⌘ohledem na v t�inou individuální charakter bytové zástavby odstavování a parkování vozidel 
pro pot↵eby bydlení nep↵edstavuje v⌘území vá⇣n j�í problém. Pro pot↵eby dopravy v⌘klidu u jednotliv✏ch 
objekt� vybavenosti jsou pak vyu⇣ívány p↵íle⇣itosti na plochách p↵iléhajících místních komunikací. 
 Pro pokrytí pot↵eb dopravy v klidu u 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. Dále je t↵eba ka⇣dou stavbu vybavit odpovídajícím po⌥tem stání pro vozidla zdravotn  
posti⇣en✏ch osob, které budou ↵e�eny jako sou⌥ást stavby. 
 �erpací stanice pohonn✏ch hmot jsou situovány ve vazb  na páte↵ní silni⌥ní trasy. Prakticky 
kompletní nabídka servisních slu⇣eb pro motoristy je k⌘dispozici v⌘nedalek✏ch Zdicích, Králov  Dvo↵e a 
Beroun .
 Územní plán pln  respektuje sou⌥asné kapacity, které slou⇣í pro gará⇣ování, odstavování a 
parkování vozidel obyvatel a náv�t vník� obce.
 Územní plán navrhuje plochu Z16 v okrajové poloze Lochovic pro ú⌥ely rozvoje plochy dopravní 
infrastruktury - dopravní vybavenost (nap↵. odstavné a parkovací plochy, areály údr⇣by pozemních 
komunikací, ⌥erpací stanice pohonn✏ch hmot apod.).
 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.
 

⌃elezni⌥ní osobní doprava
 ⌃elezni⌥ní osobní doprava se zastávkou v⌘⇣elezni⌥ní stanici Lochovice je dle sou⌥asného 
jízdního ↵ádu v⌘pracovních dnech na trati ⌥. 200 Zdice – Protivín realizována do obou sm r� trat  10 páry 
osobních a 4 páry sp �n✏ch vlak�, na trati ⌥. 172 Lochovice – Zadní T↵eba⌦ je pak v⌘pracovních dnech 
realizováno do obou sm r� trat  8 pár� osobních vlak�.
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  Jistou nev✏hodou pro v t�í uplatn ní a vyu⇣ívání ⇣elezni⌥ní zastávky Lochovice je pom rná 
odlehlost od centrální ⌥ásti zastav ného území obce. Vzdálenost je více ne⇣ jeden kilometr, co⇣ pak 
p↵edstavuje více jak ⌥tvrthodinovou p �í docházku. 
 Územním plánem je v blízkosti centrální ⌥ásti obce Lochovice navr⇣ena zastavitelná plocha Z17 
dopravní infrastruktury - dráhy (DZ) pro umíst ní nové zastávky na trase regionální dráhy jednokolejné 
⇣elezni⌥ní trati ⌥. 172 Lochovice – Zadní T↵eba⌦.

Ve↵ejná autobusová doprava
 Pravidelná ve↵ejná autobusová doprava je v⌘sou⌥asné dob  realizována na 5 regionálních 
linkách a 1 lince dálkové, která v�ak zaji��uje víkendové vazby v�⌥i Praze (470 800  Stra�ice - Praha, pouze 
víkend 2 spoje). V⌘b ⇣n✏ pracovní den jsou p↵epravní vztahy realizovány na linkách:
 - 210 016   Beroun – Lochovice - Hostomice, v pracovních dnech 8 spoj�, 
 - 210 033   Ho↵ovice – V�eradice - Nesva⌥ily, v pracovních dnech 3 spoje, 
 - 210 038   Ho↵ovice – Dob↵í�, v pracovních dnech 6 spoj�,
 - 210 045   Ho↵ovice – Zadní T↵eba⌦, v pracovních dnech 4 spoje, 
 - 210 049   Ho↵ovice – Lochovice, v pracovních dnech 4 spoje. 
 V ↵e�eném správním území je situováno celkem deset autobusov✏ch zastávek – Lochovice – 
nám stí, Na Drahách, papírna I, traktorka, u závor, ústav, ⇣elezni⌥ní stanice, Obora, Netolice, Netolice – 
rozcestí. Lze konstatovat, ⇣e prakticky celé zastav né území obce je pokryto v 500 metrové docházkové 
vzdálenosti k t mto autobusov✏m zastávkám, co⇣ ⌥asov  p↵edstavuje asi 7-8 minutovou docházkovou 
dobu.

Podmínky pro dopravní obsluhu, ochranná pásma
- Dopravní obsluha lokalit musí, v souladu s ustanovením §10 zákona ⌥ 13/1997 Sb., o  
 pozemních komunikacích, v platném zn ní, a v souladu s vyhlá�kou ⌥. 104/1997 Sb., v platném  
 zn ní, spl⌦ovat po⇣adavky �SN 73 6110 Projektování místních komunikací, v⌥etn  p↵ipojení  
 navr⇣en✏ch komunikací na stávající komunikace dle �SN 73 6102.
- V souladu se zákonem ⌥.13/97 Sb., o pozemních komunikacích, ve správním území obce, mimo  
 jeho souvisle zastav né ⌥ásti, se uplat⌦uje: 
 - ochranné pásmo silnice II. a III. t↵ídy vedené ve vzdálenosti 15 m po obou stranách  
  od osy silnice.
 Do OP silnice zasahují rozvojové lokality: Z7, Z9, Z16, Z18, P1, P2, P5.
- Zákon ⌥. 266/94 Sb., o drahách, pak stanovuje drá⇣ní ochranná pásma:
 - u dráhy celostátní a regionální ve vzdálenosti 60 m od osy krajní koleje, nejmén   
  v�ak 30 m od hranic obvodu dráhy,
 - u vle⌥ek ve vzdálenosti 30 m od osy krajní koleje.
- V⌘p↵ípad  realizace staveb rozvojov✏ch lokalit v⌘ochranném pásmu dráhy je t↵eba respektovat  
 vyhlá�ku MD �R ⌥.177/95 Sb., stavební a technick✏ ↵ád drah v⌘platném zn ní. Musí b✏t zaji�t na 
 bezpe⌥nost, provozuschopnost, pr�jezdní profil dráhy, voln✏, sch�dn✏ a manipula⌥ní prostor,  
 nesmí dojít ke ztí⇣ení údr⇣by a rekonstrukce drá⇣ních staveb a za↵ízení, nesmí b✏t omezeny  
 rozhledové pom ry. 
 Do OP dráhy zasahují rozvojové lokality: P4, P6 (okrajov ), Z4 (okrajov ), Z7 (okrajov ), Z5, Z6,  
 Z16, Z17.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Doprava - shrnutí:
- Komunika⌥ní systém územní plán pova⇣uje za stabilizovan✏ s mo⇣ností díl⌥ích oprav. Obsluha  
 území prost↵edky hromadné dopravy je posílena návrhem plochy pro umíst ní nové zastávky  
 na trase regionální dráhy jednokolejné ⇣elezni⌥ní trati ⌥. 172 Lochovice – Zadní T↵eba⌦.
- Územním plánem jsou z d�vod� bezpe⌥nosti a lep�í dostupnosti v Lochovicích navr⇣eny  
 komunikace pro p �í.
- Komunika⌥ní dostupnost dal�ích rozvojov✏ch lokalit je zaji�t na bu� prost↵ednictvím vazeb na  
 stávající komunika⌥ní sí� anebo návrhem nov✏ch místních komunikací. Návrhem ÚP jsou  
 navr⇣eny plochy ve↵ejn✏ch prostranství (komunikace) zaji��ující p↵ístup do lokalit Z1, Z 13, Z15.  
 Doprava v lokalit  Z11 bude p↵edm tem územní studie.
- Územní plán navrhuje plochu Z16 v okrajové poloze Lochovic pro ú⌥ely rozvoje plochy dopravní 
 infrastruktury - dopravní vybavenost (nap↵. odstavné a parkovací plochy, areály údr⇣by  
 pozemních komunikací, ⌥erpací stanice pohonn✏ch hmot apod.) - plocha nesouvisí s obytnou  
 zástavbou.
- V ochrann✏ch pásmech silnic a drah budou dány omezující podmínky pro zástavbu v   
 navazujících správních ↵ízeních.

 Obchvat Lochovice/Libomy�l:
 P↵evzetím prov ↵ené trasy do koridoru územní rezervy R1 je zaji�t na ochrana koridoru (nejsou 
sem umíst ny v✏znamné stavby technické infrastruktury a rozvojové plochy). 
 Z d�vod� uveden✏ch v této kapitole se jedná o nereáln✏ zám r vyvolávající st↵ety s v✏znamn✏mi 
limity vyu⇣ití území. 
 Zhotovitelem územního plánu je doporu⌥eno pokra⌥ovat v úpravách stávajících silni⌥ních úsek� 
silnic II. t↵ídy veden✏ch zastav n✏m územím Lochovic mj. navazujících na rozsáhlé investi⌥ní úpravy z 
nedávné doby tj. úprava k↵í⇣ení silnic a p↵emost ní Litavky. Pro ↵e�ení  vytvo↵ení podmínek pro umíst ní a 
realizaci zlep�ení dopravní vazby R4 (Dob↵í�) – D5 (Bavoryn ) volit variantu (rovn ⇣ v ZÚR SK) ve sm ru 
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trasy Zdice-Libomy�l-Hostomice-Dob↵í�, která by se tak m la celému území obce Lochovice vyhnout a 
sm ↵ovat na propojení komunikací zejména ve sm ru této trasy. Sní⇣il by se tak i po⌥et vozidel t ⇣ké 
nákladové dopravy v⌘dopravním proudu v kontaktním zastav ném území Lochovic, co⇣ by m lo p↵ízniv✏ 
dopad na ⇣ivotní prost↵edí (hluk, pra�nost, emise). Tento zp�sob obsluhy by se m l zp tn  promítnout do 
aktualizace ÚAP Ho↵ovice a ZÚR St↵edo⌥eského kraje. Zm na by byla i v souladu se zru�ením VVP Jince a 
plánovan✏m vyhlá�ením CHKO Brdy (o⌥ekávan✏ pokles nákladní p↵epravy).

Technická infrastruktura
 V celém ↵e�eném území je zaji�t no zásobování pitnou vodou z ve↵ejného vodovodu 
(Lochovice, Netolice, Obora). V Lochovicích a Obo↵e je vybudována oddílná spla�ková kanalizace zaúst ná 
do ⌥istírny odpadních vod Lochovice. Území obce je vyjma Netolic, Ko⌥var a vzdálen✏ch samot 
plynofikováno. Lochovice v⌥etn  místních ⌥ástí jsou standardn  vybaveny rozvody elektrické energie VN 
sm ↵ované do distribu⌥ních trafostanic, rozvody telekomunika⌥ní sít  tvo↵í p↵evá⇣n  podzemní kabelové 
trasy. Lze konstatovat, ⇣e v ⌥ást in⇣en✏rsk✏ch sítí chybí, ale stav zde ji⇣ instalovan✏ch sítí je relativn  v 
p↵ijatelném stavu. Z ekonomického hlediska jsou p↵edpoklady pro komplexní standardní ↵e�ení sítí 
technické infrastruktury (spla�ková kanaliza⌥ní sí�). Obec se nadále bude soust↵edit p↵evá⇣n  na 
kompletaci, údr⇣bu a posílení sítí stávajících. 
 ⇥e�ené území je sou⌥ástí zpracovaného Plánu rozvoje vodovod� a kanalizací St↵edo⌥eského 
kraje. 

Vodní hospodá↵ství - likvidace srá⇣kov✏ch odpadních vod
 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 ).
 De��ové vody jsou odvád ny ⌥áste⌥n  oddílnou de��ovou kanalizací (Lochovice, Obora, 
Netolice) a ⌥áste⌥n  systémem p↵íkop�, struh a propustk� do místní vodote⌥e (Ko⌥vary, samoty).
 Stav likvidace de��ov✏ch vod se nebude zásadn  m nit. 
 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
 Mimo odpadní vody b ⇣ného komunálního charakteru se v⌘↵e�eném území vyskytují 
producenti v t�ího mno⇣ství odpadních vod - konkrétn  Korona Lochovice, s.r.o. a Domov pro osoby se 
zdravotním posti⇣ením Lochovice.

 (Lochovice, Obora)
 V Lochovicích (v⌥. místní ⌥ásti Obora) je nov  (2010) zbudována nová oddílná spla�ková 
kanaliza⌥ní sí� pro ve↵ejnou pot↵ebu s centrální �OV Lochovice. Kapacita �OV Lochovice 2500 EO je 
dostate⌥ná pro napojení obce Lochovice v⌥etn  sousedních obcí Libomy�l (tlaková kanalizace) a Lhotka.
 �OV Lochovice:
 Jedná se o mechanicko-biologickou ⌥istírnu odpadních vod s⌘nitrifikací. Na ⌥istírnu jsou 
p↵ivád ny oddílnou kanalizací pouze spla�kové vody. Mechanick✏ stupe⌦ ⌥istírny je tvo↵en jemn✏mi, 
strojn  stíran✏mi ⌥eslemi dopln n✏mi jímkou na⌘zachycování písku. Biologická ⌥ást je rozd lena do 
n kolika samostatn✏ch technologick✏ch linek. Aktiva⌥ní systém je ↵e�en jako klasick✏ systém s nitrifikací a 
se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádr⇣ích. Aktivace je provzdu�⌦ována jemnobublinn✏mi 
elementy. Jako zdroj vzduchu jsou pou⇣ita dmychadla s⌘re⇣imem automatického st↵ídání stroj�.
P↵ebyte⌥n✏ kal je usklad⌦ován v⌘zásobnících kalu, kde je za mírného provzdu�⌦ování udr⇣ován v⌘aerobním 
stavu. Stabilizovan✏ kal je odvá⇣en k⌘odvodn ní na n kterou z⌘�OV vybaven✏ch tímto technologick✏m 
za↵ízením. Kalová voda je pr�b ⇣n  odtahována zp t do ⌥istícího procesu. Vy⌥i�t né odpadní vody jsou 
vypou�t ny do recipientu Litavka.
 Stávající systém bude zachován a rozvinut do lokalit rozvoje.

 (Netolice, Domov Lochovice)
 Místní ⌥ást Netolice nemá v⌘sou⌥asné dob  vybudovan✏ systém kanalizace pro ve↵ejnou 
pot↵ebu. V t�ina odpadních vod je ⌥i�t na v⌘septicích s⌘odtokem do kanalizace. Problémem je net snost 
septik� a jímek, co⇣ zp�sobuje silné zne⌥i�t ní drobn✏ch vodote⌥í ní⇣e v údolnici (nap↵. zaná�ení rybní⌥ka 
v areálu Domova Lochovice).
 V souvislosti s plánovanou skupinovou obytnou v✏stavbou v rámci lokality Z2 je k této lokalit  
dovedena spla�ková oddílná kanalizace. P↵ipojení areálu Domova Lochovice v⌥etn  místní ⌥ásti Netolice 
na tuto spla�kovou kanaliza⌥ní sí� (�OV Lochovice) je p↵ípustné a bude prov ↵eno v dal�ích stupních 
projektové p↵ípravy (pozn. v sou⌥asnosti prov ↵ovaná varianta gravita⌥ní).
 Program rozvoje vodovod� a kanalizací St↵edo⌥eského kraje prozatím nepo⌥ítá s v✏stavbou 
spla�kové kanalizace ve v✏�e uveden✏ch místních ⌥ástech. Vzhledem k problematice popsané v✏�e bude 
po⇣ádáno o zm nu Programu rozvoje vodovod� a kanalizací St↵edo⌥eského kraje. 

Mno⇣ství spla�kov✏ch odpadních vod - Domov, Netolice:
 Odhadovan✏ v✏hledov✏ po⌥et obyvatel v⌥etn  rekreant� v dané oblasti je cca 150.
 Q24 = po⌥et obyvatel x 90 l/os/den/24/3600 = 150x90/24/3600 = 0,156 l/s
 Qh = Q24 x Kh = 0,24x4,96 = 0,775 l/s
 Kh – �SN 75 6101
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 (Ko⌥vary)
 Místní ⌥ást Ko⌥vary nemá v⌘sou⌥asné dob  vybudovan✏ systém kanalizace pro ve↵ejnou 
pot↵ebu. V�echny odpadní vody jsou akumulovány v bezodtok✏ch jímkách. Spla�kové vody jsou odvá⇣eny 
na pole.
 S⌘ohledem na velikost této místní ⌥ásti a vzhledem k⌘tomu, ⇣e k⌘zásobování pitnou vodou jsou 
vyu⇣ívány místní podzemní zdroje není investi⌥n  a provozn  v✏hodné budovat ⌥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 Lochovice.

 (samoty)
 Na samotách bude i nadále zachován stávající systém (tam, kde jsou septiky, budou tyto 
zrekonstruovány na bezodtokové jímky nebo budou nahrazeny nov✏mi bezodtokov✏mi jímkami).

 (Lhotka)
 Územní plán Lhotka, v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací pro stavební povolení 
(Projektant: Ing. Jakub Jirák, PROJEKT IV s.r.o., dokumentace pro stavební povolení, leden 2010), navrhuje 
koncepci likvidace spla�kov✏ch odpadních vod odkanalizováním Lhotky na spole⌥nou �OV Lochovice. 
Spla�kové odpadní vody jsou vedeny gravita⌥ní stokou na ji⇣ní okraj zastav ného území Lochovic a zde 
jsou napojeny na stávající oddílnou kanaliza⌥ní sí�.

 (Libomy�l)
 V souladu se zpracovanou projektovou dokumentací pro územní ↵ízení je navr⇣ena koncepce 
likvidace spla�kov✏ch odpadních vod odkanalizováním Libomy�le na spole⌥nou �OV Lochovice. Spla�kové 
odpadní vody jsou vedeny tlakov✏m p↵ivad ⌥em (v trase paraleln  s vodovodním p↵ivad ⌥em) do �OV 
Lochovice.

Ochranná pásma kanaliza⌥ních za↵ízení:
 Ochranné pásmo stoky (do DN 500)…………….……………….1,5 m

Zásobování pitnou vodou

 (Lochovice)
 Obec Lochovice je zásobena vodovodem pro ve↵ejnou pot↵ebu, kter✏ je napojen na skupinov✏ 
vodovod Beroun - Král�v Dv�r - Zdice - Ho↵ovice (BKDZH). P↵ívodní ↵ad je napojen na skupinov✏ vodovod 
BKDZH u obce Praskolesy. V⌘míst  napojení p↵ívodního ↵adu je umíst na p↵edávací �achta s⌘vodom rem. 
P↵ívodní ↵ad  DN 150 prochází místní ⌥ástí Netolice a je ukon⌥en ve vodojemu. Vodojem Lochovice má 
objem 2x250 m3 ( 361,7/358,5 m.n.m ). Ve vodojemu je umíst na AT stanice ( Q⌥ 4 l/s, H 75 m ) pro 
zásobování místní ⌥ásti Netolice (horní tlakové pásmo) - viz. dále.
 Vlastní zásobní vodovodní sí� v⌘obci je v tevná a ⌥áste⌥n  okruhovaná. Na vodovodní sí� je 
napojen vodovod pro obec Libomy�l. Je plánováno na tento skupinov✏ vodovod p↵ipojit i sousední obec 
Lhotku. Vlastníkem vodovodu i provozovatelem je VaK a.s. Beroun.
 Systém zásobování pitnou vodou se nebude m nit ani v⌘budoucnosti. Lze konstatovat, ⇣e je 
zde technicky mo⇣né p↵ipojení uva⇣ovan✏ch rozvojov✏ch lokalit na stávající ⌥ást rozvodné vodovodní sít . 

 (Obora)
 Místní ⌥ást Obora ( 315 – 334 m n. m) je zásobena vodovodem pro ve↵ejnou pot↵ebu, kter✏ je 
napojen na skupinov✏ vodovod BKDZH. Vlastní vodovodní sí� v⌘místní ⌥ásti Obora navazuje na vodovodní 
sí� obce Lochovice. Vodovodní sí� je v tevná.
 Vlastníkem vodovodu je obec, provozovatelem VaK a.s. Beroun.
 Systém zásobování pitnou vodou se nebude m nit ani v⌘budoucnosti.

 (Netolice)
 Místní ⌥ást Netolice ( 388 – 398 m n. m) je zásobena vodovodem pro ve↵ejnou pot↵ebu, kter✏ 
je napojen na skupinov✏ vodovod BKDZH. Zásobní ↵ad je napojen na VDJ Lochovice. V⌘soub hu je polo⇣en 
p↵ívodní ↵ad ze⌘skupinového vodovodu BKDZH do vodojemu Lochovice, kter✏ je ukon⌥en ve vodojemu 
Lochovice. Ve⌘vodojemu je umíst na AT stanice ( Q⌥ 4 l/s, H 75 m ), která ⌥erpá vodu do zásobního ↵adu 
DN 80, kter✏m je voda p↵ivád na k⌘místní ⌥ásti Netolice. Zásobní ↵ad zásobuje zástavbu celé místní ⌥ásti 
v⌘jednom tlakovém pásmu.
 Vlastníkem vodovodu je obec Lochovice a Libomy�l, provozovatelem VaK a.s. Beroun.
 Systém zásobování pitnou vodou se nebude m nit ani v⌘budoucnosti.

 (Ko⌥vary, samoty)
 Místní ⌥ást Ko⌥vary a dal�í samoty jsou zásobeny vodou z⌘domovních studní. Mno⇣ství vody a 
kvalita vody ve studních není známa. Vzhledem k⌘nízkému po⌥tu obyvatel se p↵edpokládá i do 
budoucnosti zásobování z⌘individuálních/místních zdroj�. Pro pitné ú⌥ely si obyvatelé zajistí pot↵ebné 
mno⇣ství vody ve form  balené pitné vody. V✏hledová koncepce napojení Ko⌥var na skupinov✏ vodovod 
(BKDZH) je p↵ípustná (ze strany od Otmí⌥ ⌥i od Lochovic). Pro tyto ú⌥ely je nutno za⇣ádat o zm nu 
Programu rozvoje vodovod� a kanalizací St↵edo⌥eského kraje.
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 (Lhotka)
 Územním plánem sousední obce Lhotka je navr⇣eno napojení obce na vodovod BKDZH 
(vodovod pro ve↵ejnou pot↵ebu Lochovice). Poblí⇣ p↵estavbové plochy P1 v Lochovicích je navr⇣ena 
⌥erpací stanice, ze které je voda ⌥erpána v✏tla⌥n✏m ↵adem do vodovodní sít  obce Lhotka a do stávajícího 
vodojemu Lhotka za spot↵ebi�t m. Nov✏ vodovodní ↵ad bude polo⇣en v soub hu s navr⇣enou stokou 
oddílné spla�kové kanalizace.

 Pot↵eba pitné vody
 Základní parametry pot↵eby vody (dle vyhl. ⌥.428/2001 Sb) pro v✏hledov✏ po⌥et obyvatel v 
rámci zájmového území (cca 1500):
 Spot↵eba pitné vody - 120 l/os. den
 Qpr�m.denní = 1500 x 0,12 = 180 m3/d.
 Qmax.denní= Qpr�m.denní x 1,5 = 270 m3/d. = 3,125 l/s
 Qmax.h= Qmax.denní (l/s ) x 1,8 = 5,625 l/s

 Základní parametry pot↵eby vody (dle vyhl. ⌥.428/2001 Sb) pro v✏hledov✏ po⌥et obyvatel 
Lhotky (max. 450):
 Spot↵eba pitné vody - 120 l/os. den
 Qpr�m.denní = 450 x 0,12 = 54 m3/d.
 Qmax.denní= Qpr�m.denní  x 1,5 = 81 m3/d. = 0,9 l/s
 Qmax.h= Qmax.denní (l/s ) x 1,8 = 1,62 l/s
       
 Tyto parametry mo⇣no brát i jako vodítko pro stanovení specifické produkce spla�kov✏ch 
odpadních vod s tím, ⇣e do tlakové kanalizace se neodvád jí jiné odpadní vody ne⇣ spla�kové vody a vody 
odvád né z provozu kuchyní koupelen, tudí⇣ produkce odpadních vod je ni⇣�í ne⇣ odb r z ve↵ejného 
vodovodu - 90 l/osoba/den.

 Ochranná pásma vodárensk✏ch za↵ízení se ur⌥ují dle zákona ⌥íslo 274/2001 Sb., o ve↵ejn✏ch 
vodovodech a kanalizacích.
- Ochranné pásmo vodovodních ↵ad� (do DN 500)…………….……………….1,5 m 

Zásobování energiemi 
 Energetické nároky jsou mj. spjaty s klimatick✏mi podmínkami zájmového území.

Vytáp ní
 Vytáp ní objekt�, které vytvá↵í nejvy��í nároky na zásobování energiemi, je v sou⌥asnosti 
zabezpe⌥ováno kombinovan  - spalováním zemního plynu (zejména Lochovice, Obora, areál Korony), 
uhlí, d↵eva, elektrick✏mi p↵ímotopy.
 U nov✏ch staveb, nebo zm nách stávajících staveb je nezbytné zejména vzhledem k ochran  
ovzdu�í vyu⇣ít mo⇣ností napojení na rozvinutou stl plynovodní sí�. Dále se doporu⌥uje vyu⇣ít alternativních 
zdroj� a to za p↵edpokladu, ⇣e je to technicky mo⇣né a ekonomicky p↵ijatelné. Vyu⇣ití obnoviteln✏ch 
zdroj� energie je ⇣ádoucí prosazovat programov . Je t↵eba té⇣ více dbát na energetické úspory, nap↵. 
formou zateplování objekt�. To dnes i v✏hledov  bude více zále⇣et na ekonomick✏ch podmínkách. 

Zásobování elektrickou energií - p↵enosová sí�:
 Severn  od ↵e�eného území (p↵es k.ú. Libomy�l) prochází trasa nad↵azené p↵enosové soustavy 
400 kV. 

 Zásobování elektrickou energií - distribu⌥ní sí�:
 Správní území Lochovic je napojeno venkovním vedením 22 kV z rozvodny Ho↵ovice 110/22kV.
 Páte↵í rozvodného systému je venkovní i kabelové vedení VN 22 kV, sm ↵ované do 
distribu⌥ních trafostanic (kabelové - sm r  TS Obora, kioskové trafostanice v Lochovicích). Nedávno byly 
zbudovány nové trafostanice pro budoucí skupinovou zástavbu (lokalita Z2, za lokalitou P2, lokalita Z1). 
Trafostanice jsou propojeny podzemní kabelovou trasou VN 22kV. Koncepce zásobování elektrickou 
energií z�stane zachována. Rozvodná NN sí� tvo↵í podzemní kabelové trasy. Vlastníkem a provozovatelem 
elektrické distribu⌥ní soustavy je �EZ Distribuce a. s.
 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 ochranné pásmo nadzemního vedení VN 22 kV a trafostanic, 
p↵ípadné p↵elo⇣ky s ohledem na nové stavební po⌥iny v sídle jsou mo⇣né. Pro zastavitelnou plochu Z 3 a 
Z8 v Lochovicích je zástavba podmín na p↵elo⇣kou páte↵ního vedení VN 22kV vedeného p↵es zastav né 
území.
 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
 ⇤í↵ka ochrann✏ch pásem rozvodn✏ch za↵ízení z↵izovan✏ch po 31.12. 1994 je dána energetick✏m 
zákonem ⌥. 222/1994 Sb. Ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno svisl✏mi rovinami veden✏mi 
po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti kolmo na vedení od krajního vodi⌥e (u kabelov✏ch 
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vedení od krajního kabelu) na ka⇣dou stranu; v závorce jsou uvád ny hodnoty dle zák. ⌥. 458/2000 Sb. 
pro nová za↵ízení:
 u venkovních vedení 22 kV (do 35 kV) 7 m
 u kabelov✏ch vedení (do 52 kV) 1 m
 u venkovních vedení do 220 kV 15 m
 u venkovních vedení do 400 kV (v⌥etn ) 20 m
 u el. stanic (do 52 kV) 7 m
 u el. stanice kompaktních a zd n✏ch (do 52 kV) 2 m od obrys� stanice.
 V p↵ípad  zájmového území zde ve�kerá d↵íve instalovaná za↵ízení (venkovní vedení VN 22 kV a 
distribu⌥ní trafostanice) mají ochranné pásmo 10 m na ka⇣dou stranu dle zák. ⌥.79/1957 a provád cích 
p↵edpis� ⌥.80/1957. �EZ Distribuce, a.s. sou⌥asn  po⇣aduje zachovat voln✏ pr�jezdn✏ (neoplocen✏, bez 
p↵eká⇣ek) pruh pod vedením VN 22 kV. 

 Dálkové plynovody
 V✏chodní okrajovou ⌥ástí ↵e�eného území je vedena trasa vysokotlakého plynovodu DN 200 
“Bavoryn -P↵íbram”. Na tento plynovod je napojeno odbo⌥ovací VTL vedení a nová VTL RS Lochovice.  
 Územním plán p↵ebírá ze ZÚR St↵edo⌥eského kraje koridor technické infrastruktury pro umíst ní 
VVTL plynovodu Drahel⌥ice-Háje v⌥etn  souvisejících staveb (vymezená ve↵ejn  prosp �ná stavba VT 1). 
Trasa koridoru je vedena okrajovou ⌥ástí katastru v✏chodn  od stávající trasy VTL plynovodu. Budoucí 
optimální trasa liniové stavby bude ↵e�ena v navazujících projektov✏ch dokumentacích.

Zásobování zemním plynem
 Distribuce plynu v⌘↵e�eném území je realizována st↵edotlak✏mi plynovody z VTL RS Lochovice. 
 VTL/STL regula⌥ní stanice Lochovice se nachází na v✏chodním okraji Lochovic, na vyúst ní 
Horymírovy ulice. St↵edotlaká plynovodní sí� PE DN 110 v délce 4622 m je vedena od regula⌥ní stanice 
p↵es centrální ⌥ást Lochovic, Oboru a⇣ do areálu Korony, a.s. s odbo⌥kou DN 50 okolo kostela, ulici K 
lázním a⇣ do Ústavu sociální pé⌥e. Na tuto páte↵ní sí� navazuje STL plynovodní ↵ad men�ího profilu veden✏ 
do Kubi�tovy ulice s Hasi⌥skou zbrojnicí v Lochovicích. 
 Plo�ná plynofikace je provedena v rámci zájmového území ve sm ru od Neum tel p↵es celé 
Lochovice s odbo⌥kou k Domovu pro osoby se zdravotním posti⇣ením a dále p↵es Oboru do papírny. V 
souvislosti s plánovanou skupinovou obytnou v✏stavbou v rámci lokality Z2 je i k této lokalit  doveden 
st↵edotlak✏ plynovod. P↵ipojení Netolic na tuto st↵edotlakou plynovodní sí� je p↵ípustné a bude prov ↵eno 
v dal�ích stupních projektové p↵ípravy.
 
 Ochrana technické infrastruktury - pro zásobování plynem (dle zákona ⌥. 458/2000 Sb., tzv. 
energetick✏ zákon, v platném zn ní):
- ochranné pásmo u ntl a stl plynovodu……………….... 1 m
- ochranné pásmo u ostatních plynovod� a p↵ípojek….... 4 m
- bezpe⌥nostní pásmo u vtl plynovodu (DN 250)………… 40 m (kolmé vzdálenosti od p�dorysu  
 plynovodu na ob  strany)

Telekomunikace a radiokomunikace
 Základnové stanice ve↵ejné komunika⌥ní sít  se v ↵e�eném území nenacházejí ani do 
zájmového území nezasahují jejich ochranná pásma. Západní okrajovou ⌥ástí ↵e�eného území prochází ve 
sm ru S/J hlavní trasa radioreléov✏ch spoj� Rade⌥-Cukrák.

Místní rozhlas, ve↵ejné osv tlení
 V sídlech je zaji�t no ve↵ejné osv tlení, rozvody mimo m sto jsou p↵evá⇣n  realizovány jako 
nadzemní kabelová vedení soub ⇣n  s vedením elektro NN.

Místní telekomunika⌥ní sí�
 ⇥e�ené území p↵íslu�í k UTO Beroun (MTO Ho↵ovice), základní slu⇣by jsou zaji�t ny 
prost↵ednictvím spole⌥nosti Telefónica O2, Czech Republic, a.s. V Lochovicích je v budov  po�tovního 
ú↵adu digitální úst↵edna. P↵ístupová i rozvodná sí� je v ↵e�eném území zaji�t na ⌥áste⌥n  podzemním 
kabelov✏m vedením (hlavní trasy). V ↵e�eném území procházejí trasy dálkov✏ch kabel� (i ve sdru⇣ení s 
kabely MTS).
 Lze doporu⌥it dále rozvíjet a zkvalit⌦ovat ji⇣ zde zalo⇣enou a realizovanou koncepci 
telekomunika⌥ní obsluhy zájmového území. Dále lze konstatovat, ⇣e je zde technicky mo⇣né (po 
p↵íslu�n✏ch úpravách) p↵ipojení uva⇣ovan✏ch rozvojov✏ch lokalit na ú⌥astnickou telekomunika⌥ní sí�. 

Ochranná pásma telekomunika⌥ních za↵ízení
Ochranná pásma jsou dána zákonem ⌥. 151/2000 Sb., resp. zákonem ⌥.127/2005 Sb., o elektronick✏ch 
komunikacích. U telekomunika⌥ních za↵ízení pak ⌥iní v p↵ípad :
- kabelového vedení p↵ístupové sít  voln  ulo⇣eného 1,5 m na ob  strany od krajních kabel�
- kabelového vedení v ochranné konstrukci 1,5 m od okraje v✏kopové r✏hy
- kabel� transportní sít  ochranné pásmo stanovuje Telefónica O2, Czech Republic, a.s. – Provoz 

p↵enosové techniky (provozovatel).

Souhrnné zhodnocení, prostorová koordinace vedení technického vybavení
 Cílem koordinace v⌘úrovni koncep⌥ního ↵e�ení je p↵edvídat a p↵edcházet v�em potenciálním 
vá⇣n✏m konflikt�m a st↵et�m zájm�. Rozumí se nejen st↵et�m prostorov✏m, ale i mo⇣n✏m disproporcím 
v⌘objektivn  existujících vztazích a v⌘u⇣it✏ch rozhodovacích postupech, v⌘územn  plánovacích podkladech 
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⌥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 
p↵ednostn  ukládány do zeleného pásu nebo chodníku, mimo intravilán sídel a⇣ za vn j�ím okrajem 
silni⌥ního t lesa.

Ob⌥anské vybavení
 Ob⌥anské vybavení tvo↵í stavby, za↵ízení a pozemky slou⇣ící pro vzd lávání a v✏chovu, sociální 
slu⇣by a pé⌥i o rodinu, zdravotní slu⇣by, kulturu, ve↵ejnou správu a ochranu obyvatelstva.
 Územním plánem jsou vymezeny stávající plochy zahrnující stávající funk⌥ní za↵ízení 
ob⌥anského vybavení ve↵ejné vybavenosti:
- plochy ob⌥anského vybavení - ve↵ejná infrastruktura (OV),
- plochy ob⌥anského vybavení - h↵bitovy a církevní stavby (OH),
- plochy ob⌥anského vybavení - sport a rekreace (OS). 

 Územní plán navrhuje plochy ob⌥anského vybavení:
- plochy ob⌥anského vybavení - ve↵ejná infrastruktura (OV) v rámci p↵estavbové plochy P3 v  
 Lochovicích, tato plocha navazuje na �kolní areál v p↵íhodné poloze centrální ⌥ásti   
 Lochovic.
- plochy ob⌥anského vybavení - sport a rekreace (OS) v rámci zastavitelné plochy Z15 v Obo↵e,  
 tato plocha umo⇣ní doplnit doposud chyb jící vybavenost tohoto typu.
-  v ⌥ásti plochy Z2 bude ve↵ejná ob⌥anská vybavenost (d�m s pe⌥ovatelskou slu⇣bou).

 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.
 Popis stávajícího za↵ízení ob⌥anské vybavenosti (odkazy jsou zobrazeny na koordina⌥ním 
v✏krese): 
⇤kolství:
 V Lochovicích se nachází tato za↵ízení �kolní a p↵ed�kolní v✏chovy:
- Základní �kola (1. - 9. t↵ída) – Základní �kola v Lochovicích je sou⌥ástí subjektu Základní �kola a  
 Mate↵ská �kola Lochovice, okres Beroun. Jedná se o úplnou základní �kolu, kterou v leto�ním  
 �kolním roce nav�t vuje 152 d tí z Lochovic, z místních ⌥ástí Obora a Netolice, dále z Libomy�le, 
 Lhotky a z dal�ích okolních m st a vesnic.
 ⇤kola byla zalo⇣ena roku 1903, v sedmdesát✏ch letech pro�la rekonstrukcí a byl p↵istav n zadní  
 trakt, kter✏ dnes slou⇣í 1. stupni; adresa Nám. Republiky 3 (odkaz A).
- Mate↵ská �kola v Lochovicích má kapacitu 66 d tí a nyní je pln  zapln ná.Tvo↵í ji 3 t↵ídy, ve  
 kter✏ch jsou d ti jsou rozd leny podle v ku na mlad�í (3-4 roky) a star�í (5-6 let); adresa 
 Lochovice 333. Roz�í↵ení areálu mate↵ské �koly je po kolaudaci (odkaz B). 

Zdravotnictví:
 Za↵ízení pro poskytování nemocni⌥ní pé⌥e je zastoupeno v sídlech nadmístního v✏znamu  
 (Ho↵ovice, Beroun).   
 Za↵ízení pro poskytování základní zdravotní pé⌥e v sídle jsou zaji�t ny privátními ordinacemi  
 soust↵ed n✏mi ve zdravotním st↵edisku v Lochovicích, (odkaz C). 
 Jedná se o:
 - 1x Samostatná ordinace praktického léka↵e pro dosp lé
 - 1x Samostatné ordinace praktického léka↵e pro d ti a dorost 
 - 1x Samostatné ordinace praktického léka↵e - stomatologa 
 - 1x Samostatné ordinace praktického léka↵e - alergologa
 - 1x Samostatné ordinace praktického léka↵e - odd lení u�ní, nosní, kr⌥ní a v�eobecné

Sociální slu⇣by:
 Sociální slu⇣by jsou v rámci ↵e�eného území zastoupeny nadstandardn  a poskytují pé⌥i pro  
 �ir�í zájmové území nejen z oblasti Ho↵ovicka.
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- Domov Lochovice (odkaz D).
 V druhé polovin  18. století  Václav Kazimír Netolick✏ z Eisenberka dal nad studánkou  
 s lé⌥ivou vodou pod lesem Koncip�dy vystav t kapli⌥ku. Potom byl u kapli⌥ky   
 postaven d�m a tak polo⇣en základ ke z↵ízení vanov✏ch lázní, které byly v provozu do  
 za⌥átku dvacátého století. Posléze vlastnil objekt Jedli⌥k�v ústav a v sou⌥asné dob    
 jsou b✏valé lázn  majetkem Hlavního m sta Prahy a slou⇣í jako Domov pro⌘osoby   
 se⌘zdravotním posti⇣ením a⌘t✏denní stacioná↵ Lochovice (Domov Lochovice, ⌥p. 222). 
 Areál domova je situován ve⌘velkém zámeckém parku se⌘vzrostlou vegetací a⌘dostatkem  
 venkovního prostoru. Sou⌥ástí areálu je 5⌘budov, které pro�ly v⌘nedávné dob  celkovou  
 rekonstrukcí ⌥i⌘byly nov  vybudovány. (jedná se o administrativu, provoz zdravotn  rehabilita⌥ní 
 terapie, provoz ubytování a stravování, zázemí pro hospodá↵ské ⌥innosti a⌘provoz zoofarmy,  
 které obsahuje dílny, gará⇣e a⌘sklady i⌘venkovní hipodrom a⌘sezónní zimní ustájení pro⌘5 koní  
 na⌘hipoterapii). Pro⌘⌥innost zoofarmy jsou zde i⌘skleníky a⌘ovocné zahrady. Pro⌘sportovní  
 ⌥innost a⌘aktivní trávení volného ⌥asu je zde i⌘venkovní „sportovní⌘h↵i�t “ se⌘dv ma chatkami  
 pro⌘letní ⌥innost a⌘vodní nádr⇣ vyu⇣ívaná k⌘letním i⌘zimním sport�m. Areál vytvá↵í cca 30  
 pracovních míst  (zejména místní ob⌥ané).
- V obci p�sobí aktivn  farní Klub Betlém a Azylov✏ d�m sv. Josefa pro ob⌥any v tí⇣ivé ⇣ivotní  
 situaci (odkaz E).
-  V obci p�sobí aktivn  Klubu senior� - zájezdy do divadla, rekrea⌥ní zájezdy, koncerty, váno⌥ní  
 trhy.

Ve↵ejná správa, po�ta, hasi⌥i:
(Lochovice)
- Obecní ú↵ad sídlí na adrese ⌥p. 77 (odkaz F). 
- Po�tovní ú↵ad sídlí na adrese ⌥p. 72 (odkaz G).
- Na adrese Lochovice ⌥p. 373 se nachází hasi⌥ská zbrojnice Lochovice, postavená v roce 2012  
 (odkaz H). 

Obchod a slu⇣by nev✏robního charakteru:
 Ve m st  zastoupena ↵ada obchodních, prodejních za↵ízení ⌥i za↵ízení slu⇣eb, které jsou  
 sou⌥ástí obytn✏ch budov a jsou soust↵ed ny zejména p↵i hlavním pr�tahu obce.
- Obchodní centrum Ondrá⌥ek - Lochovice 349 (odkaz I). 
- Jednota - prodejna u mostu (odkaz I).
- Jednota - prodejní st↵edisko (odkaz I).

Restaurace, pohostinství:
 (Lochovice)
 - Restaurace Záb h - Lochovice 75 (odkaz J).
 - U Koní⌥k� - Lochovice 55 (odkaz K).

T lov✏chova a sport:
 (Lochovice)
- Fotbalov✏ stadion klubu TJ Slovan Lochovice (mu⇣i A, B, star�í ⇣áci, p↵ípravka), stadion je nov   
 rekonstruován v⌥etn  tenisov✏ch kurt� a �aten, navazuje na areál �kol (Z⇤ a M⇤) (odkaz L).

Církevní slu⇣by, pietní místa:
 Dle nábo⇣enského vyznání se hlásí 58 obyvatel obce k církvi, z toho 46 obyvatel k Církvi  
 ↵ímskokatolické. Bez vyznání je 475 obyvatel obce.
- kostel sv. Ond↵eje v Lochovicích (odkaz M).
- kaple v Lázních, 
- kapli⌥ka v Netolicích, 
- zvonice v Netolicích. 
- pomník padl✏m a ob tem I. a II. sv tové války v Lochovicích, 
- Hus�v pomník v Lochovicích, 
- památkov  chrán n✏ Mariánsk✏ sloup u kostela v Lochovicích, 
- památkov  chrán ná socha sv. Jana Nepomuckého na nám stí v Lochovicích, 
- památkov  chrán ná socha sv. Franti�ka na nám stí v Lochovicích, 
- ve↵ejné poh↵ebi�t  s cenn✏mi náhrobky (odkaz N):
 - památkov  chrán n✏ náhrobek rytí↵e �erného na h↵bitov  v Lochovicích, 
 - památkov  chrán n✏ náhrobek hrab nky Netolické na h↵bitov  v Lochovicích, 
 - hrobka rodiny hrab te Lützowa a rodiny Pospí�ilovy na h↵bitov  v Lochovicích, 
 - hrobka rodiny Jedli⌥kovy na h↵bitov  v Lochovicích, 
- mohyla rusk✏ch voják� z roku 1813.

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,
 - plochy ve↵ejn✏ch prostranství - ve↵ejná zele⌦ (ZV) zahrnující p↵evá⇣n  pozemky s  
  v✏znamnou ve↵ejnou zelení.
- Územním plánem Lochovice jsou navr⇣eny plochy ve↵ejn✏ch prostranství (PV) a to v rámci 

zastavitelné plochy Z2, Z13, Z14 a Z15.  
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- Ve↵ejn✏ prostor u lokalit skupinové v✏stavby je t↵eba rozvíjet s d�razem na jeho pobytovou 
funkci, v ⇣ádném p↵ípad  se nesmí omezit pouze jako nutné dopravní koridory.

- P↵i úpravách parteru ve↵ejn✏ch prostranství p�vodní historické zástavby je nezbytné zohlednit 
jeho kulturn -historické a p↵írodní hodnoty.

 Dal�í ve↵ejn  p↵ístupné pozemky budou navrhovány podrobn j�ími územními studiemi 
podmín n✏mi územním plánem.
 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 smí�ené obytné ⌥i obytné 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. T✏ká se rozvojové lokality Z1 a Z2, kde jsou vymezeny plochy sídelní zelen .
 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�.
 D↵ív j�í “obecní” skládka komunálního odpadu v lokalit  “Nad h↵bitovem” je   
 rekultivována (p↵ekrytí zeminou, terénní úpravy).

Zne�kod⌦ování odpad�
 Systém sb ru, t↵íd ní a zne�kod⌦ování komunálního a stavebního odpadu i nebezpe⌥n✏ch 
slo⇣ek odpadu je upraven Obecn  závaznou vyhlá�kou Obce Lochovice
- Sb rné nádoby u jednotliv✏ch nemovitostí slou⇣í k ukládání zbytkového odpadu po vyt↵íd ní. 

Svoz se provádí dle harmonogramu sestaveného oprávn nou osobou a schváleného 
p↵íslu�n✏m orgánem obce.

- Vyt↵íd né slo⇣ky komunálního odpadu (papír, plasty, sklo) se ukládají do p↵íslu�n  ozna⌥en✏ch 
sb rn✏ch nádob umíst n✏ch na ve↵ejn  p↵ístupn✏ch plochách. Rovn ⇣ je na ve↵ejn  p↵ístupn✏ch 
ozna⌥en✏ch místech mo⇣no ukládat odpad biologick✏ (tráva, listí, v tve) - jedná se o území 
b✏valé obecní skládky “Nad h↵bitovem”. Nevyu⇣ité léky lze odlo⇣it v lékárn  v Lochovicích. Sb r 
nebezpe⌥né ⌥ásti komunálního odpadu v Lochovicích zaji��uje obec ve spolupráci s 
oprávn nou osobou.

- Územním plánem Lochovice jsou vymezeny dv  stávající plochy pro funk⌥ní vyu⇣ití technické  
 infrastruktury - nakládání s odpady (TO). Plochy jsou ur⌥eny zejména pro areál technické  
 vybavenosti místního v✏znamu (sb rné místo) a areál pro sb r biologicky rozlo⇣itelného  
 odpadu.

Koncepce uspo⌦ádání krajiny

Nezastav né území
 Nezastav n✏m územím jsou pozemky nezahrnuté do zastav ného území nebo do zastavitelné 
plochy. Územním plánem jsou navr⇣eny plochy slou⇣ící k zalo⇣ení prvk� územního systému ekologické 
stability (viz. kapitola dále). Jedná se o návrh ploch smí�en✏ch nezastav ného území - p↵írodní krajinná 
zele⌦ (NSp).
 V návaznosti na statek Ko⌥vary a plánovanou cyklotrasu je v kontaktní poloze statku navr⇣eno  
opat↵ení N1 “Tematick✏ park Ko⌥vary” s funk⌥ním vyu⇣itím Plochy rekreace - p↵írodní (RN).
V rámci p↵írodn  krajiná↵sk✏ch opat↵ení bude provedena sanace stávajících nefunk⌥ních zem d lsk✏ch 
za↵ízení (silá⇣), provedena revitalizace rybníka. Revitalizovaná plocha m�⇣e slou⇣it pro nepobytovou 
rekreaci a sport ve volné krajin .

ozn.: funk⌥ní vyu⇣ití území:  popis opat↵ení:
N1 Plochy rekreace - p↵írodní (RN) Tematick✏ park Ko⌥vary

Stanovení podmínek pro územní systém ekologické stability 
 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�. Jedná se o vybranou soustavu vnit↵n  ekologicky 
stabiln j�ích segment� krajiny, ú⌥eln  rozmíst n✏ch na základ  funk⌥ních a prostorov✏ch kritérií.  ÚSES se 
d lí podle biogeografického v✏znamu skladebn✏ch prvk� na nadregionální, regionální a lokální. Je tvo↵en 
biocentry a biokoridory a na lokální úrovni té⇣ interak⌥ními prvky:
 - 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.
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 - 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�.
 - Interak⌥ní prvek je ekologicky v✏znamn✏ krajinn✏ prvek nebo ekologicky v✏znamné liniové 
spole⌥enstvo, vytvá↵ející existen⌥ní podmínky rostlinám a ⇣ivo⌥ich�m, v✏znamn  ovliv⌦ujícím fungování 
ekosystém� kulturní krajiny. Jedná se o nepostradateln✏ krajinn✏ segment, kter✏ svou velikostí a stavem 
ekologick✏ch podmínek dopl⌦uje díl⌥ím, ale zásadním zp�sobem ekologické niky t ch druh� organism�, 
které jsou schopny se zapojovat do potravních sítí sousedních, mén  stabilních spole⌥enstev. Umo⇣⌦uje 
tak jejich trvalou existenci i v mén  stabilní krajin .
 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 . 
 Zpracování návrhu ÚSES vycházelo z následujících podklad�:
- Generel lokálního územního systému ekologické stability (MM Consult, Ing. Michalec, 1997)
- ÚTP NR-R ÚSES �R (Spole⌥nost pro ⇣ivotní prost↵edí s.r.o., 1997)
- Studie územních systém� ekologické stability St↵edo⌥eského kraje (U24 s.r.o., Praha; 2009)
- Zásady územního rozvoje St↵edo⌥eského kraje
- ÚAP ORP Ho↵ovice, aktualizace 2012
- ÚPO Lochovice a ÚPD navazujících obcí (Hostomice, Lhotka u Ho↵ovic, Libomy�l, Jince,  
 Kotopeky, Neum tely, Otmí⌥e, Rpety)
 pozn.: Vzhledem k rozdíln✏m mapov✏m podklad�m p�vodního ÚPO Lochovice a nov   
 zpracovaného územního plánu Lochovice je systém místního ÚSES nov  zp↵esn n a korigován.

 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:
- navazoval na prvky regionálního systému ekologické stability,
- ve sv✏ch prvcích zajistil ⇣ivotní podmínky v rámci skupin typ� geobiocén� zastoupen✏ch na 

zpracovávaném území,
- zajistil návaznost na místní systém ekologické stability v sousedních katastrech, kde byl ji⇣ 

systém zpracován/schválen v⌘rámci ÚPD,
- 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.

Nadmístní systém ekologické stability
 Prvky nadregionálního ÚSES se v ↵e�eném území nevyskytují. 

 Územím procházejí dva regionální biokoridory:
- RK 1176 "Pod Ple�ivcem – Lochovice" 
 Jedná se o slo⇣en✏ biokoridor propojující regionální biocentra 1423 "Pod Ple�ivcem" a  1944  
 "Lochovice". V trase biokoridoru jsou v ekologicky p↵ijateln✏ch vzdálenostech vlo⇣ena lokální  
 biocentra: LBC 46 "V Jamech" a LBC 47 "Lu⌥ní ml✏n".  Trasa biokoridoru byla v návrhu územního 
 plánu up↵esn na na základ  terénních podmínek, vedení koridoru územní rezervy pro obchvat  
 Lochovic a v návaznosti na vymezení v sousedních katastrech. 
- RK 1177 "Lochovice – Libomy�l"
  Jedná se o slo⇣en✏ biokoridor propojující regionální biocentra 1944 Lochovice a 1528  
 "Libomy�l". V ↵e�eném území prochází po úbo⌥í zalesn ného svahu H↵ebínek, kde je vlo⇣eno  
 biocentrum LBC 44 "H↵ebínek".

 V ↵e�eném území je vymezeno jedno regionální biocentrum:
- RBC 1944 "Lochovice"; rozloha 39,125 ha. 
 Lesní biocentrum vymezené na svazích Mo⌥idla – H↵ebínek, ⌥áste⌥n  funk⌥ní; p↵evá⇣n  kyselá  
 dubová doubrava a uléhavá buková doubrava. Cílem je po m✏tním období up↵ednost⌦ovat  
 listná⌥e dle stanovi�tních podmínek.
 

Místní územní systém ekologické stability
 Nadmístní systém ÚSES je dopln n sítí lokálních prvk� - biocentry, biokoridory a interak⌥ními 
prvky. Minimální velikost lokálního biocentra by m la b✏t 3 ha, minimální �í↵ka lokálního biokoridoru 15 m 
(spole⌥enstvo lesní, kombinované), 20 m (spole⌥enstvo lu⌥ní). Pro spole⌥enstvo kombinované (lu⌥ní + 
lesní) je mo⇣né p↵eru�ení do 50 m zastav nou plochou, 80 m ornou p�dou a 100 m p↵i ostatních 
kulturách. Interak⌥ní prvky nedosahují parametr� biocenter a biokoridor�, v✏znamn  se v�ak podílejí na 
zv✏�ení ekologické stability v⌘krajin .

 Lokální biocentra (LBC):
 LBC 25  "Litavka" - lokální biocentrum funk⌥ní, v k.ú. Lochovice díl⌥í ⌥ást v✏m ry (6,23 ha); 
zahrnuje nivu Litavky s loukou a lu⇣ním porostem. V plo�e biocentra se vyskytují p↵írodní biotopy: 
stanovi�t  s potenciálním v✏skytem makrofytní vegetace vodních tok�, vlhké pchá⌥ové louky, ovsíkové 
louky, degradované údolní jasanovo-ol�ové luhy v komplexu s mok↵adními ol�inami.
 LBC 44 "H↵ebínek" – lokální biocentrum vlo⇣ené v trase regionálního biokoridoru RK 1177, 
funk⌥ní. Lesní biocentrum s plo�kami travinnobylinn✏ch lad, v ↵e�eném území o rozloze 2,5 ha. V plo�e 
biocentra se vyskytují p↵írodní biotopy: hercynská dubohab↵ina s p↵evahou dubu, mozaika ovsíkov✏ch 
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porost� a �irokolist✏ch such✏ch trávník�. Opat↵ení: porost vyhovuje, p↵i obnov  lesa vyu⇣ít dal�í listnaté 
d↵eviny.
 LBC 46 "V Jamech" – lokální biocentrum vlo⇣ené v trase regionálního biokoridoru RK 1176; 
⌥áste⌥n  funk⌥ní, rozloha 3,32 ha. lesní biocentrum s v✏razn✏m zastoupením akátu a borovice, na ⌥ásti 
k↵ovinatá lada a sad. Opat↵ení: akát postupn  vym nit za stanovi�tn  vhodn j�í d↵eviny, nap↵. dub a b↵ízu.
 LBC 47 "Lu⌥ní ml✏n" – lokální biocentrum vlo⇣ené v trase regionálního biokoridoru RK 1176, 
funk⌥ní; rozloha 8,63 ha. Kombinované biocentrum lesní na svazích a lu⌥ní v niv  Litavky. V plo�e 
biocentra se vyskytují p↵írodní biotopy: na svahu hercynské dubohab↵iny, acidofilní teplomilné doubravy, 
suché acidofilní doubravy; v niv  údolní jasanovo-ol�ové luhy v komplexu s mok↵adními ol�inami, 
aluviální psárkové louky a vlhké pchá⌥ové louky. Opat↵ení:  louky pravideln  kosit, na lesní p�d  
preferovat listná⌥e.
 LBC 48 "U ⇤t pána" – lokální biocentrum funk⌥ní, rozloha 2,8 ha. Lesní biocentrum a p↵ilehlé 
meze; lesní typ sv ⇣í buková doubrava, v porostu p↵evaha smrku a mod↵ínu. Opat↵ení: v lese postupn  
zm nit d↵evinnou skladbu dle lesní typologické jednotky.
 LBC 49 "Za Oborou" – lokální biocentrum funk⌥ní, rozloha 4,73 ha. Kombinované biocentrum - 
Podlu⇣sk✏ potok v⌥etn  b↵ehové a doprovodné zelen , louky v niv  a lesní porost na svazích s p↵írod  
blízkou druhovou skladbou. V plo�e se vyskytují p↵írodní biotopy: degradované údolní jasanovo-ol�ové 
luhy, vlhké pchá⌥ové louky, na svazích hercynské dubohab↵iny. Opat↵ení: louky pravideln  kosit, nehnojit; 
p↵i obnov  porostu preferovat druhy dle stanovi�tních podmínek. 
 LBC 54 "Ml✏nská stoka" – lokální biocentrum funk⌥ní, rozloha 3,38 ha. Biocentrum vymezené v 
niv  Litavky. Sou⌥ástí je vodote⌥ Litavky, Ml✏nská stoka v⌥etn  b↵ehov✏ch a doprovodn✏ch porost�. Jedná 
se o degradované údolní jasanovo-ol�ové luhy. 
 LBC 64 "Podlu⇣sk✏ potok" – lokální biocentrum funk⌥ní, rozloha 3,21 ha. Kombinované 
biocentrum - Podlu⇣sk✏ potok v⌥etn  b↵ehové a doprovodné zelen , louky v niv  a lesní porost na svazích 
s p↵írod  blízkou druhovou skladbou. V plo�e se vyskytují p↵írodní biotopy: degradované údolní 
jasanovo-ol�ové luhy, vlhké pchá⌥ové louky, porosty vysok✏ch ost↵ic, na svazích hercynské dubohab↵iny a 
k↵oviny. Opat↵ení: odstra⌦ovat náletové d↵eviny z lu⌥ních porost�, louky kosit 1x za 2-3 roky, nehnojit; p↵i 
obnov  porostu preferovat druhy dle stanovi�tních podmínek. 
 LBC 65 "Brod" – lokální biocentrum funk⌥ní, rozloha 6,59 ha. Kombinované biocentrum v niv  
Litavky, zahrnuje rybník Brod v⌥etn  lu⇣ních a mok↵adních porost�. V plo�e se vyskytují p↵írodní biotopy: 
vodní - stanovi�t  s p↵irozen✏m nebo p↵írodn  blízk✏m charakterem dna a b↵ehu; rákosiny eutrofních 
stojat✏ch vod, mok↵adní ol�iny, degradované údolní jasanovo-ol�ové luhy, mezofilní ovsíkové louky.  
Opat↵ení: zachování vodního re⇣imu v krajin  a p↵irozené d↵evinné skladby; louky pravideln  kosit.
 LBC 67 "Pod Ostr✏m" – lokální biocentrum funk⌥ní, vymezené v rámci ÚP Jince; rozloha v 
↵e�eném území 3 ha. Biocentrum zahrnuje ⌥ást skalnatého úbo⌥í svahu vrchu Ostrého nad Litavkou mezi 
Zelen✏m ml✏nem a Lopatárnou, b↵ehov✏ a doprovodn✏ porost Litavky; mimo ↵e�ené území pak vodní tok, 
⌥áste⌥n  regulovan✏. V plo�e biocentra se vyskytují p↵írodní biotopy: mozaika su�ov✏ch les� a acidofilních 
doubrav; podél toku jasanovo-ol�ové porosty. Bez zásahu.

 Lokální biokoridory (LBK):
 LBK 25-47  "Litavka – Lu⌥ní ml✏n" -  funk⌥ní biokoridor, délka mezi biocentry: 221 m, �í↵ka 
30-35 m. Úsek vodního toku Litavka v lokalit  poblí⇣ Janovského ml✏na. Biokoridor zahrnuje vodní tok, 
b↵ehové a doprovodné porosty. 
 LBK 45-57 "Lochovice – Otmí⌥ská hora" - ⌥áste⌥n  funk⌥ní a⇣ nefunk⌥ní biokoridor, délka 1310 
m, �í↵ka min. 15 m. Doprovodn✏ porost cesty v polích. Doporu⌥eno roz�í↵it na po⇣adovanou �í↵ku 15 m, s 
ohledem na zem d lské meliorace pouze TTP.
 LBK 47-54  "Litavka I." – ⌥áste⌥n  funk⌥ní a⇣ funk⌥ní biokoridor, délka 1734 m, �í↵ka 15-20m. 
Úsek ↵í⌥ky Litavky mezi LBC 47 a LBC 54, vodní tok s b↵ehov✏mi a doprovodn✏mi porosty; prochází 
zastav n✏m územím Lochovic v ⌥áste⌥n  upraveném koryt .
 LBK 48-45  "U ⇤t pána – Lochovice" – funk⌥ní biokoridor, délka 650 m, �í↵ka 20 m. 
Kombinované spole⌥enstvo – lem strom� a k↵ovin parku Domova Lochovice, vodní tok a údolní niva 
bezejmenné vodote⌥e, ekotonové spole⌥entsvo p↵i úpatí lesního komplexu nad Domovem Lochovice.
 LBK 48-49 "U ⇤t pána – za Oborou" – ⌥áste⌥n  funk⌥ní a⇣ nefunk⌥ní biokoridor, délka 1140 m, 
�í↵ka 15-20 m. Základem remízky v poli, na orné p�d  nutno zalo⇣it TTP a doplnit d↵evinami dle 
stanovi�tních podmínek.
 LBK (48-49)-60  "K Háji" – nefunk⌥ní biokoridor, navr⇣en✏ k zalo⇣ení, délka v ↵e�eném území 
1185 m, �í↵ka 15-20 m. Základem remízky a vlastnické hranice pozemk� v míst  p�vodní historické cestní 
sít . Na orné p�d  nutno zalo⇣it TTP a doplnit d↵evinami dle stanovi�tních podmínek.
 LBK 49-(46-47) "Podlu⇣sk✏ potok I." – funk⌥ní biokoridor propojuje LBC 49 s regionálním 
biokoridorem RK 1176; délka 503 m, �í↵ka 15-20 m. Vodní tok, b↵ehové a doprovodné porosty vodote⌥e a 
vodní nádr⇣e.
 LBK 49-64 "Podlu⇣sk✏ potok II." – funk⌥ní biokoridor mezi lokálními biocentry LBC 49 a LBC 64; 
délka 720 m, �í↵ka min. 20 m. Doporu⌥eno roz�í↵it na celou údolnici (obdobn  jako na území obce 
Rpety). Vymezená ⌥ást zahrnuje vodní tok s b↵ehov✏mi a doprovodn✏mi porosty – údolní jasanovo-ol�ové 
luhy, navazují pchá⌥ové louky a ost↵icové porosty.
 LBK 54-x "Litavka II." – funk⌥ní biokoridor v úseku mezi LBC 54 a hranicí k.ú. Libomy�l. Délka v 
↵e�eném území 510 m, �í↵ka cca 30 m. Vodní tok s b↵ehov✏mi a doprovodn✏mi porosty. 
Pozn.: v p↵ipravovaném ÚP Libomy�l chybí napojení, biokoridor nepokra⌥uje, a⌥koli v p↵edchozích ÚPD byl 
v trati Litavky vymezen? 
 LBK 54-(4-8) "Na �krobech" – nefunk⌥ní lokální biokoridor vymezen✏ podél hranice katastru, po 
hranicích k.ú. Libomy�l a Neum tely; délka 1868 m, �í↵ka min. 15 m. Základem doprovodn✏ porost 
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meliora⌥ní strouhy v polích, men�í remízky a doprovodn✏ porost ⇣elezni⌥ní trati. Na orné p�d  
doporu⌥eno roz�í↵it na po⇣adovanou �í↵ku, tzn. zalo⇣it TTP a doplnit d↵eviny dle stanovi�tních podmínek.
 LBK 54-(44-45) "Ml✏nská stoka – H↵ebínek" – ⌥áste⌥n  funk⌥ní a⇣ funk⌥ní lokální biokoridor, 
délka 450 m, �í↵ka min. 15-20 m. Biokoridor vymezen v trase meliora⌥ní strouhy pod Vl⌥ím dolem, 
propojuje Litavku s regionálním biokoridorem RK 1177. Na orné p�d  doporu⌥eno roz�í↵it na 
po⇣adovanou �í↵ku.
 LBK 65-25  "Litavka III." – funk⌥ní biokoridor v úseku mezi LBC 65 a LBC 25; délka 600 m, �í↵ka 
dle situace min. 20-30 m. Vodní tok, b↵ehové a doprovodné porosty – údolní jasanovo-ol�ové luhy.
 LBK 65-66 "Litavka IV." – funk⌥ní biokoridor v úseku mezi LBC 65 a hranicí k.ú. Rejkovice; délka 
v ↵e�eném území 335 m, �í↵ka dle situace cca 20-40 m. Vodní tok, b↵ehové a doprovodné porosty – 
údolní jasanovo-ol�ové luhy v komplexu s mok↵adními ol�inami.
 LBK 67-37 "Pod Ostr✏m – Felbabka" – funk⌥ní lokální biokoridor veden✏ mezi LBC 67 a LBC37, 
resp. ke hranici k.ú. Rpety. Délka v ↵e�eném území 114 m, �í↵ka min. 20 m.  Lesní porost na úpatí vrchu 
Ostrého, mozaika su�ového lesa, acidofilní doubravy a dubohab↵iny.

 V✏znamné krajinné prvky
 Územním plánem je respektován registrovan✏ v✏znamn✏ krajinn✏ prvek (VKP):
VKP1 Vr�ík V lánech – parc. 1313/2, k.ú. Lochovice; trvalé travní porosty s d↵evinami, krajinná  
 dominanta v polích.
 Územní plán navrhuje tyto v✏znamné krajinné prvky (VKP) k registraci:
VKP2 Netolice – travnatá strá⌦ s JV expozicí, s ke↵i, s vodote⌥í a rybní⌥kem; rozloha cca 4,8 ha.  
VKP3 Za jámou – skalní v✏choz ordoviku, remíz v polích; rozloha cca 0,94 ha.

Stanovení podmínek pro prostupnost krajiny

 Cestní sí�
 Plochy zem d lské a lesní jsou p↵ístupné historicky vzniklou sítí ú⌥elov✏ch komunikací. Tato sí� 
umo⇣⌦ující prostupnost krajiny a dostupnost okolních sídel je pom rn  hustá a je stabilizovaná. Cesty 
slou⇣í zejména hospodá↵skému (zem d lskému a lesnickému vyu⇣ití), cykloturistice a p �í turistice. 
Dopln ní dal�ích cest v⌘plochách nezastav ného území je mo⇣né, umo⇣⌦ují to stanovené podmínky 
funk⌥ního vyu⇣ití ploch v krajin . Územním plánem je navr⇣en úsek místní komunikace dopravn  
propojující osadu Netolice a Ko⌥vary.
 Obec Lochovice je v✏znamnou k↵i⇣ovatkou turisticky zna⌥en✏ch p �ích i cyklistick✏ch tras.

Cyklotrasy
 Ze sm ru od v✏chodu vstupuje do správního území obce páte↵ní turisticky zna⌥ená cyklotrasa 1. 
kategorie ⌥. 3. Trasa je vedena od Prahy nejprve Poberouním, ze Zadní T↵eban  stoupá na Svina↵e a podél 
severního úpatí Brd p↵es Neum tely pokra⌥uje do Lochovic. Cyklotrasa sleduje silnici II/114, z⌘Lochovice 
dále pokra⌥uje na západ do Ho↵ovic a p↵es Rokycany do Plzn . 
 Od severu ze Zdic (napojení na trasu 0005), p↵es Libomy�l vstupuje do správního území obce 
cyklotrasa ⌥. 0007, která se v⌘centru Lochovice p↵ipojuje na páte↵ní cyklotrasu ⌥. 3. 
 Územním plánem jsou stabilizovány stávající turisticky zna⌥ené cyklotrasy.

 Územním plánem jsou ve smyslu po⇣adavku zadání navr⇣eny cyklotrasy:
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- v trase Lochovice - Libomy�l po stávajících místní komunikaci v rámci zastav ného území,  
 zem d lsky vyu⇣ívan✏ch cestách - podél drá⇣ního t lesa a podél vodote⌥e a Litavky,
- v trase Praskolesy - Otmí⌥e - Ko⌥vary - Lochovice - Netolice - Pohodnice - Tihava - Ho↵ovice  
 s vyu⇣itím turisticky zna⌥en✏ch tras, ⌥áste⌥n  silnic III. t↵ídy,
- cyklotrasa vedená po silnici III. t↵ídy ve sm ru Lochovice - Lhotka (zde napojitelná na dal�í  
 cyklostezky nap↵. Lhotka - B �tín - Jince).

 Turistické trasy 
 Od ⇣elezni⌥ní stanice Lochovice je ve sm ru na jih vedena „⌥ervená“ p �í turistická trasa ve 
sm ru k⌘vrcholu Ple�ivce, od které se v⌘prostoru západn  od Lhotky odpojuje rovn ⇣ „⌥ervená“ p �í 
turistická trasa, která pokra⌥uje p↵es Rpety do Ho↵ovic. Spolu s⌘touto v tví je správním územím vedena 
„⇣lutá“ p �í turisticky zna⌥ená trasa ze Lhotky p↵es prostor Na B lidle do Felbabky.
 Od ⇣elezni⌥ní stanice Lochovice je ve sm ru na sever je vedena „zelená“ p �í turistická trasa 
kolem zámku a h↵bitova, která dále pokra⌥uje p↵es Netolice a Tihavu do Ho↵ovic a také „modrá“ p �í 
turistická trasa, která pokra⌥uje p↵es Otmí⌥e a Chlustinu do ⌃ebráku. 

Stanovení podmínek pro protierozní opat⌦ení
 ⇥e�ené území není dle Na↵ízení vlády ⌥. 500/2001 Sb. za↵azeno do zraniteln✏ch oblastí.
 Velkoplo�né a intenzivní zem d lské hospoda↵ení na orné p�d  se v✏znamn✏m zp�sobem 
podílí na utvá↵ení zdej�í oblasti. Zem d lsk✏ p�dní fond tvo↵í 74,6 % v✏m ry; nejv t�í podíl má orná p�da 
(87 %).  Vlivem kolektivizace zem d lství byla krajina pozm n na, byly vytvo↵eny velké hony orné p�dy. 
Velké hony na sva⇣it✏ch pozemcích jsou následn  náchyln j�í na vodní erozi. Zastoupení trval✏ch travních 
porost� je v této oblasti minimální, vyskytují se p↵edev�ím v údolních nivách vodote⌥í. 
 Vodní eroze se, dle podklad� SOWAC GIS, vyskytuje zejména u Netolic, v údolnicích drobn✏ch 
vodote⌥í v západní polovin  katastru a na náhorní plo�in  mezi Netolicemi a Otmí⌥skou horou (viz. obr.).
 Dle podklad� SOWAC GIS není ohro⇣ení v trnou erozí zásadním problémem v ↵e�eném území.

 

 Zem d lsk✏m subjekt�m hospoda↵ícím na erozn  ohro⇣en✏ch pozemcích jsou územním 
plánem doporu⌥ena tato opat↵ení:
- vhodné umíst ní p stovan✏ch plodin,
- pásové p stování plodin
-  optimální tvar a velikost pozemku
- vegeta⌥ní pásy mezi pozemky
- záchytné travní pásy
- zásada provád ní agrotechnick✏ch operací ve sm ru vrstevnic,
- p�doochranné obd lávání,
- protierozní orba.
 Funkci protierozní ochrany tvo↵í zejména prvky ÚSES a trvalé travní porosty. Podmínkou 
protierozní ochrany je zachování katastráln  evidovan✏ch trval✏ch travních porost�. Dal�í protierozní 
opat↵ení lze dle pot↵eby budovat v⌘souladu se stanoven✏mi podmínkami vyu⇣ití ploch v⌘nezastav ném 
území. Územním plánem jsou navr⇣eny (jako zm ny vyu⇣ití území nestavební povahy) plochy opat↵ení 
slou⇣ící k zalo⇣ení prvk� územního systému ekologické stability, protierozním ú⌥ink�m a zvy�ování 
reten⌥ní schopnosti krajiny.
 Podmínkou protierozní ochrany je zachování katastráln  evidovan✏ch trval✏ch travních porost�. 
Vzhledem k potenciální mo⇣nosti eroze na rozhraní orné p�dy a lesa je doporu⌥eno ponechat úzk✏ 
travnat✏ lem �í↵ky min. 20 m, p↵ím✏ p↵echod orná p�da-les by se nem l nikde vyskytovat.

41



Stanovení podmínek pro ochranu p⌦ed povodn�mi
 Celkové v✏m ry vodních ploch v ↵e�eném území je 30,6536 ha (tj. 2,3% z celkové rozlohy 
↵e�eného území).
     
 CHOPAV, ochranná pásma
- Katastrální území Lochovice nespadá pod stanovené zranitelné oblasti. 
- �ást ↵e�eného území spadá do chrán né oblasti p↵irozené akumulace vod - CHOPAV Brdy (v  
 d�sledku toho je t↵eba docílit solidního ↵e�ení a stavu zejména v�ech vodohospodá↵sk✏ch  
 prvk� v zájmovém území). 
- Celé území obce se nachází v⌘ochranném pásmu 3. stupn  hygienické ochrany odb ru vody  
 z⌘Vltavy pro úpravu pitné vody v⌘Praze 4 – Podolí.

Vodní toky
 Hlavním recipientem území je Litavka - st↵ední tok. Pramení v⌘nadmo↵ské v✏�ce 765 m na 
v✏chodním svahu Malého Toku⌘v⌘Brdech⌘ve vzdálenosti 2⌘km severov✏chodn  od vesnice⌘Nepomuk. 
Litavka do ↵e�eného území vstupuje z⌘hlubokého údolí, odd lujícího centrální Brdy od H↵eben�. P↵ed 
Lochovicemi vtéká do otev↵ené krajiny, kde zleva p↵ibírá Podlu⇣sk✏ potok (Kunatku), protéká centrální 
⌥ástí Lochovic a stále severním sm rem te⌥e p↵es Libomy�l a Chodou⌦ ke Zdicím, kde se obrací 
k⌘severov✏chodu. P↵es Král�v Dv�r pokra⌥uje do Berouna, kde ústí zprava do Berounky v⌘218 m n.m.. 
Plocha povodí 629,4 km2, délka toku 54,6 km, pr�m rn✏ pr�tok u ústí 2,71 m3.s-1; v✏znamn✏ vodní tok. 
⇥e⌥i�t  se �t rkovit✏m dnem je místy regulováno, p↵es obec je vesm s upraveno. Regulace Litavky od 
Berouna po jez v Lochovicích probíhala za⌥átkem 20. století s cílem zabránit ⌥etn✏m povodním. Litavka je 
správ  Povodí Vltavy s.p.
 Podlu⇣sk✏ potok  pramenící pod ⇤pi⌥ákem a Berancem v severní ⌥ásti Brd; protéká obcemi 
Rpety a Podluhy a p↵ed Lochovicemi u Obory vtéká zleva do Litavky. Potok je ve správ  Les� �R s.p.. Vodní 
tok nemá vyhlá�eno záplavové území. K rozliv�m vody dochází pouze t sn  p↵ed soutokem s Litavkou. 
Koryto v polní trati a podél místní ⌥ásti Obora je pom rn  hluboké a dostate⌥n  kapacitní, lokální 
problémy jsou pouze v míst  pod ⇣elezni⌥ním mostem v soub hu se silnicí Lochovice – Jince.
 Potok od Netolic – bezejmenn✏ levostrann✏ p↵ítok Litavky. Potok napájí malé rybní⌥ky. Zde 
b✏valy lázn  s⌘lé⌥ivou vodou, jejich⇣ pramen se⌘dosud nachází vedle⌘kapli⌥ky v⌘areálu stávajícího domova 
a⌘t✏denního stacioná↵e. Potok u kostela V Lochovicích p↵echází do zatrubn né trasy a za pivovarem op t 
otev↵en✏m korytem do Litavky. Od kostela do Litavky je správcem vodního toku Obec Lochovice 
(katastráln  evidovaná ⌥ást vodote⌥e). Koryto mezi t lesem dráhy a ústím do zatrubn né ⌥ásti se 
pravideln  ⌥istí. Vzhledem ke zv✏�ení nivelety jezu má zbytek trasy otev↵eného koryta minimální spád a 
koryto se zaná�í. Zaná�ení zp�sobuje problémy p↵i nadm rn✏ch srá⇣kách, kdy dochází k rozlivu na okolní 
zastav né pozemky. Územním plánem je navr⇣eno v dal�ích stupních projektové p↵ípravy prov ↵it 
mo⇣nost sní⇣ení nivelety jezu v Lochovicích tak, aby nedocházelo k rozlivu na okolní zastav né pozemky.
  V ↵e�eném území jsou dal�í drobné bezejmenné vodote⌥e, p↵ítoky v✏�e uveden✏ch, v minulosti 
byly upraveny a slou⇣ily jako hlavní meliora⌥ní za↵ízení v rámci plo�ného odvodn ní pozemk�.

 Vodní díla
- Z⌘vodních nádr⇣í je v⌘katastru obce rybník Brod pod b✏valou Lochovickou papírnou parc.⌥.  
 1174/2 k.ú. Lochovice (plocha 3,8102 ha, hloubka vody u hráze 1,1 m, objem 30 000 m3), dnes 
 v⌘soukromém vlastnictví.
- Men�í nádr⇣ p↵ímo v⌘b✏valé papírn  – parc.⌥. 1217/1 k.ú. Lochovice (plocha 0,5564 ha, objem  
 3000 m3), vodní plocha je postupn  zmen�ována - zasypávána; um lá vodní nádr⇣ ve  
 vlastnictví spole⌥nosti KORONA Lochovice, spol.s.r.o..
- Malá vodní nádr⇣ a mok↵ad v⌘lokalit  „Nad ↵ekou“ – parc. ⌥. 1831/2, 1831/3, 1832/1, 1832/2,  
 1832/3 k.ú.  Lochovice o celkové v✏m ↵e  0,1047 m2. Vodní nádr⇣ je ve vlastnictví Obce  
 Lochovice.
- Rybní⌥ek pod Netolicemi – parc. ⌥. 1429/1-13 k.ú. Lochovice; celková rozloha 0,4618 ha. Vodní  
 nádr⇣ v⌘soukromém vlastnictví, dnes siln  zarostlá stromovím.
- Rybní⌥ek v⌘Domov  Lochovice v⌘parku – vodní nádr⇣ um lá,  parc. ⌥. 1394, k.ú. Lochovice;  
 rozloha 0,3154 ha. Vlastník Hlavní m sto Praha.
- Zámeck✏ rybník v⌘areálu zámku – vodní nádr⇣ um lá, parc.⌥. 90, k.ú. Lochovice; rozloha 0,5362  
 ha, v⌘soukromém vlastnictví.
- U sídla Obora je víceú⌥elová nádr⇣ „Obora“ (p�vodn  koupali�t ) napájená z⌘Podlu⇣ského  
 potoka – parc.⌥. 1153/1-2, 1153/15, 1153/19-23 o celkové rozloze 0,8787 ha. 

 Záplavové území Litavka
 Litavka má na území okresu Beroun vyhlá�eno záplavové území pod ⌥.j. Vod: 677/1997-231 Ba  
(OkÚ Beroun 25. 6. 1997) v⌘úseku ↵í⌥ního km 0,00 - 20.96; délka úseku 20.96 km.

 N-leté pr�toky QN (m3/s) na Litavce nad soutokem s Chumavou
N-leté pr toky Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100

Litavka 12 25 49 68 92 111 148

 Povod⌦ové stupn  se vyhla�ují podle stavu vody u lávky p↵es Litavku v⌘Beroun  (hlásn✏ profil – 
kategorie A), stani⌥ení 1,1 km, provozovatel stanice �HMÚ Praha - aktualizace údaj� 03/2006:
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 N-leté pr�toky QN (m3/s) na Litavce v Beroun 
N-leté pr toky Q1 Q5 Q10 Q50 Q100

Litavka 28,5 101 142 263 327

 Pro profil 1-11-04-055: 
 pr�m rná  ro⌥ní srá⇣ková v✏�ka 570 mm, 
 pr�m rn✏  ro⌥ní odtokov✏ sou⌥initel 0,24, 
 pr�m rn✏ ro⌥ní stav 53 cm, 
 pr�m rn✏ ro⌥ní pr�tok 2,71 m3/s.

 I. stupe⌦ – stav bd losti: 150 cm (68,1 m3/s)
 II. stupe⌦ – stav pohotovosti: 200 cm (106 m3/s)
 III. stupe⌦ – stav ohro⇣ení: 250 cm (142 m3/s)

 Povod⌦ov✏ plán v⌘obce vymezuje ohro⇣ené úseky I., II., a III. stupn  v⌘obci a podle sledování 
vodního stavu nad hladinou propusti jezu v⌘centru obce se vyhla�uje stupe⌦ pohotovosti, resp. dal�í 
opat↵ení (evakuace obyvatel).

Protipovod⌦ová opat↵ení ve funk⌥ním a prostorovém uspo↵ádání území
- v území ohro⇣eném povodn mi není navrhováno funk⌥ní vyu⇣ití ur⌥ené pro zástavbu;
- v p↵ípad  nezbytnosti situování staveb (v rámci zastav ného území) do území ohro⇣eném 

povodn mi, musí stavebn -technická opat↵ení stanovit odpovídající rozsah, konstruk⌥ní ↵e�ení 
a zp�sob v✏stavby. Je t↵eba, aby objekty m ly úrove⌦ p↵ízemí nad v✏�kou hladiny tzv. návrhové 
povodn , aby se v suterénu po⌥ítalo s odpovídajícím typem provozu, aby objekty netvo↵ily 
p↵í⌥nou (v✏znamnou hydraulickou) p↵eká⇣ku, m ly vhodn✏ tvar a byly situovány ve sm ru po 
proudnici;

- 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 (a p↵íp. k⌘zavla⇣ování) pozemk�, bez 
ohledu na vlastnictví, jsou plnohodnotn✏mi dokon⌥en✏mi a funk⌥ními stavbami vodních d l. 
Jakékoli zásahy do t chto existujících staveb (tj. jejich údr⇣ba, opravy, úpravy, zm ny, zm ny 
u⇣ívání, zru�ení nebo odstran ní) se ↵ídí p↵íslu�n✏mi ustanoveními zákona ⌥. 254/2001 Sb., 
v⌘platném zn ní (vodní zákon), p↵íp. stavebního zákona.

 P↵i jakékoli v✏stavb  (t✏ká se v�ech staveb) na lokalitách, kde se zem d lské meliorace 
vyskytují, je nutno postupovat podle uveden✏ch zákonn✏ch ustanovení a jakékoli zásahy do 
t chto vodních d l specifikovat a ↵e�it ji⇣ od prvních stup⌦� p↵edprojektové, resp. projektové 
dokumentace s⌘ohledem na zachování funk⌥nosti v⌘rozsahu celého vodního díla.

 Pouze malé zásahy lze kvalifikovat jako opravy a udr⇣ovací práce. Proto⇣e rekonstrukci 
meliorovan✏ch celk� na plo�e zástavby není mo⇣né ve v t�in  p↵ípad� provést zodpov dn  bez 
znalostí souvislostí a tém ↵ ka⇣dá stavba m�⇣e meliorace poru�it, je nutné povinnost 
komplexního ↵e�ení ulo⇣it ji⇣ prvnímu stavebníkovi na dot⌥ené meliorované plo�e. 
Dokumentaci na úpravu, p↵íp. rekonstrukci meliorací musí obsahovat ka⇣dá dokumentace pro 
povolení stavby, p↵íp. pro ohlá�ení stavby. 

-  navr⇣ena jsou opat↵ení nestavební povahy zvy�ující reten⌥ní kapacitu území - vyhrazení 
dostate⌥n  �irok✏ch pás� pozemk� podél vodote⌥í a v údolních nivách;

- je navr⇣eno - v dal�ích stupních projektové p↵ípravy - prov ↵it mo⇣nost sní⇣ení nivelety jezu v  
 Lochovicích tak, aby nedocházelo k rozlivu na okolní zastav né pozemky.

 Ekologicky orientovaná opat↵ení v protipovod⌦ové ochran :
- Zpomalování proud ní a podpora nivních rozliv� revitalizacemi koryt
- Roz�i↵ování povod⌦ov✏ch perimetr� vodních tok� (obnova meandrov✏ch pás�, diferenciace 

nivních území, odsazování hrází,....) 
- P↵írod  blízká ochranná koryta 
- P↵írod  blízké hloubené reten⌥ní prostory v nivách
- "Ekologické" poldry
- Odstra⌦ování p↵í⌥n✏ch p↵eká⇣ek na vodním toku, které jsou zárove⌦ p↵eká⇣kami migra⌥ními
- P↵írod  blízká ↵e�ení kapacitních koryt (zejm. v intravilánech) - povod⌦ová rozvoln ní
- Revitaliza⌥ní opat↵ení, kompenzující ekologické �kody, p�sobené nezbytn✏mi technick✏mi 

protipovod⌦ov✏mi opat↵eními.

Protipovod⌦ová opat↵ení na vodních tocích ve smyslu zákona
(hranice záplavového území je sou⌥ástí koordina⌥ního v✏kresu)

 Ve stanoveném záplavovém území jsou dána omezení ve smyslu §67 zákona ⌥. 254/2001Sb., v 
platném zn ní. V aktivní zón  záplavového území se nesmí umis�ovat, povolovat ani provád t stavby s 
v✏jimkou vodních d l, jimi⇣ se upravuje vodní tok, provád jí povod⌦ové pr�toky, provád jí opat↵ení na 
ochranu p↵ed povodn mi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimi⇣ se zlep�ují odtokové 
pom ry, staveb pro jímání vod, odvád ní odpadních vod a odvád ním srá⇣kov✏ch vod a dále nezbytn✏ch 
staveb dopravní a technické infrastruktury.
 V aktivní zón  je dále zakázáno:
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- t ⇣it nerosty a zeminu zp�sobem zhor�ujícím odtok povrchov✏ch vod a provád t terénní úpravy 
zhor�ující odtok povrchov✏ch vod

- skladovat odplaviteln✏ materiál, látky a p↵edm ty
- z↵izovat oplocení, ⇣ivé ploty a jiné podobné p↵eká⇣ky
 z↵izovat tábory, kempy a jiná do⌥asná ubytovací za↵ízení.

 Mimo aktivní zónu m�⇣e stanovit podmínky vodoprávní ú↵ad (nej⌥ast ji v rámci ↵ízení o ud lení 
souhlasu podle § 17 vodního zákona):
- kolem vodních tok� je nutno zachovat nezastav né manipula⌥ní pásy, aby byla umo⇣n na 

údr⇣ba koryta, v zastav ném území o �í↵ce minimáln  6m (drobné vodote⌥e), 8m (v✏znamné 
vodní toky);

- koryta tok� a svodnice je t↵eba ⌥istit a udr⇣ovat;
- je t↵eba zvy�ovat kapacitu pr�to⌥ného profilu koryt pod mostky;
- p↵i úpravách tok� je nutno pou⇣ívat nap↵. p↵i opevn ní b↵eh� p↵írodních materiál� namísto 

betonov✏ch prvk�;
- je zakázáno volné skladování odplaviteln✏ch látek podél toku.

 Ochrana území p↵ed pr�chodem pr�lomové vlny vzniklé zvlá�tní povodní
(hranice zvlá�tní povodn  je sou⌥ástí koordina⌥ního v✏kresu)

 V✏⌥et vodních d l ve správ  Povodí Vltavy s.p., p↵i jejich⇣ poru�ení dojde na Litavce a
 k v✏raznému p↵ekro⌥ení pr�tok� p↵irozené povodn  Q100:
- VD Láz:  pr�tok Litavkou u soutoku s �erven✏m potokem p↵ed Berounem je 460 m3/s, z toho  
 cca 300 m3/s tvo↵í podíl p↵irozené povodn  Q100 na Litavce v t chto místech. Na Berounce ji⇣  
 pak vlna nedosahuje v✏razn  vy��ích parametr� ne⇣ je p↵irozená povode⌦ Q100.
- VD Pilská:  pr�tok Litavkou u soutoku s �erven✏m potokem p↵ed Berounem je 580 m3/s, z  
 toho cca 300 m3/s tvo↵í podíl p↵irozené povodn  Q100 na Litavce v t chto místech. Na  
 Berounce ji⇣ pak vlna nedosahuje v✏razn  vy��ích parametr� ne⇣ je p↵irozená povode⌦ Q100.
- VD Obecnice:  pr�tok Litavkou u soutoku s �erven✏m potokem p↵ed Berounem je 405 m3/s, z  
 toho cca 300 m3/s tvo↵í podíl p↵irozené povodn  Q100 na Litavce v t chto místech. Na  
 Berounce ji⇣ pak vlna nedosahuje v✏razn  vy��ích parametr� ne⇣ je p↵irozená Q100.

 Na území zasa⇣eném pr�tokovou (pr�lomovou) vlnou p↵i vzniku zvlá�tní povodn  je nutné v co 
nejkrat�í dob  vyhlásit stav nebezpe⌥í a zahájit v�emi dostupn✏mi silami a prost↵edky záchranné a 
likvida⌥ní práce a opat↵ení na ochranu obyvatelstva. Záchranné práce p↵edstavují soubor ⌥inností k 
odvrácení nebo omezení bezprost↵edního p�sobení rizik vznikl✏ch mimo↵ádnou událostí, zejména ve 
vztahu k ohro⇣ení ⇣ivota, zdraví, majetku nebo ⇣ivotního prost↵edí, a vedoucí k p↵eru�ení jejich p↵í⌥in.  

Rekreace
 P↵ipravuje se návrh na vyhlá�ení CHKO Brdy. Hranice chrán né oblasti do ↵e�eného území 
nezasáhne, m la by v�ak bezprost↵edn  navázat na p↵írodní park H↵ebeny, kter✏ okrajov  do ↵e�eného 
území zasahuje. Je p↵edpoklad, ⇣e obec Lochovice, vzhledem ke své poloze, se stane vstupní bránou do 
CHKO Brdy a vzroste tak zájem o rekrea⌥ní vyu⇣ití i této oblasti. 
 Lochovice mají vzhledem k mno⇣ství nemovit✏ch kulturních památek zna⌥n✏ turistick✏ 
potenciál. V p↵ilehlém okolí jsou v✏borné podmínky pro⌘p �í turistiku,⌘cykloturistiku ⌥i houba↵ení. 
Rekreace se uskute⌥⌦uje i formou pobytové krátkodobé rekreace (chalupa↵ení, ojedin le i chata↵ení). 
Za↵ízení p↵echodného ubytování se zatím v obci nevyskytuje.  
 Územním plánem jsou ojedin le vymezeny stávající plochy rekreace - rodinná rekreace (RI) 
zahrnující drobné samoty - chaty ve volné krajin .
 Územním plánem je v Lochovicích navr⇣ena p↵estavbová plocha P2 - plochy smí�ené obytné - 
historické areály (SM1) umo⇣⌦ující vyu⇣ití odpovídající v✏znamu dnes podvyu⇣itého panského statku 
(nap↵. i pro slu⇣by, za↵ízení p↵echodného ubytování apod.)
 V návaznosti na statek Ko⌥vary a plánovanou cyklotrasu je v kontaktní poloze statku navr⇣eno  
opat↵ení: N1 “Tematick✏ park Ko⌥vary” s funk⌥ním vyu⇣itím plochy rekreace - p↵írodní (RN).
 V rámci p↵írodn  krajiná↵sk✏ch opat↵ení bude provedena sanace stávajících nefunk⌥ních  
zem d lsk✏ch za↵ízení (silá⇣), provedena revitalizace rybníka. Revitalizovaná plocha m�⇣e slou⇣it pro 
nepobytovou rekreaci a sport ve volné krajin  (nap↵. nau⌥né stezky, odpo⌥ivné altánky a p↵íst↵e�ky, 
pikniková místa, vyhlídky, informa⌥ní prvky, sportovní a herní prvky – areály zdraví, apod.).
 V⌘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 .

Dob�vání lo�isek nerostn�ch surovin
 ⇥e�ené území se nachází mimo v✏hradní lo⇣iska u⇣itkov✏ch nerost�, chrán ná lo⇣isková území 
a dob✏vací prostory nerostn✏ch surovin ani tyto nejsou územním plánem navr⇣eny. 

 Poddolovaná území
 V ↵e�eném území je evidováno poddolovaná území Felbabka 1 související s dob✏vání ⇣elezné 
rudy v 19. století. Zasahuje lesní pozemky západn  od “lopatárny”.
 Lokality navrhovaného rozvoje jsou mimo poddolované území.

Sesuvná území
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 V ↵e�eném území je evidováno bodové aktivní sesuvné území na JV okrajové ⌥ásti osady Obora:
 - Lochovice 6353, such✏, sklon 30, JV orientace.
 Lokality navrhovaného rozvoje jsou mimo sesuvná území. 

 
Ochrana prost⌦edí, hygienická ochrana

 Území obce nespadá do oblastí se zhor�enou kvalitou ovzdu�í vzhledem k limit�m pro ochranu 
zdraví. Území není zahrnuto do oblastí ochrany a ekosystém� a vegetace. Hlavními zdroji zne⌥i�t ní 
ovzdu�í v ↵e�eném území je automobilová doprava na silnicích druhé a t↵etí t↵ídy.
 - P↵evá⇣ná ⌥ást obce je plynofikována.
 - V obci je vybudovan✏ ve↵ejn✏ vodovod napojen✏ na skupinov✏ vodovod.
 - Podzemní voda nevyhovuje ukazatel�m �SN 757111 – Pitná voda. 
 Nejbli⇣�í stanicí automatizovaného imisního monitoringu je stanice Beroun. Srovnání s kvalitou 
ovzdu�í v ↵e�eném území v�ak není relevantní, nebo� stanice se nachází cca 20 km v✏chodn , ve zcela 
jin✏ch podmínkách (uzav↵ené údolí v t�ího sídelního útvaru s v✏znamn✏m zastoupením pr�myslu a 
dálkové dopravy).

Zdroje zne⌥i�t ní
 Plynofikací zájmového území byl v✏razn  omezen plo�n✏ zdroje zne⌥i�t ní ovzdu�í, kter✏mi jsou 
p↵edev�ím domácnosti ve v�ech venkovsk✏ch sídlech v⌘území. 
 P↵ízemní zne⌥i�t ní je rovn ⇣ zvy�ováno automobilovou dopravou, jednak emisemi v✏fukov✏ch 
plyn�, jednak pra�ností. Pro hodnocení t chto zdroj� nejsou k⌘dispozici konkrétní údaje.
 Biologické zne⌥i�t ní ovzdu�í je dosud okrajov  sledovanou problematikou v komplexu 
⇣ivotního prost↵edí. Zp�sobují ho alergenní látky biologického p�vodu tvo↵ící tzv. aeroplankton, kter✏ je 
sou⌥ástí vzdu�ného aerosolu (mikroorganismy, semena a pyly, spory, baktérie, rozto⌥i, kvasinky, 
mikromycety atd.). Biologické zne⌥i�t ní ovzdu�í je p�vodcem vzniku stále rostoucích alergick✏ch 
onemocn ní, a to zejména u d tské populace.
 Zne⌥i�t ní ovzdu�í, nap↵. pylov✏mi zrny, se projevuje prakticky v celém vegeta⌥ním období a 
úzce souvisí s vyu⇣itím území, s roz�i↵ováním plevel� a ruderálních spole⌥enstev, zavle⌥en✏ch rostlinn✏ch 
druh� apod. Mezi aeroalergeny pat↵í mnohé z d↵evin b ⇣n  rostoucích v ↵e�eném území (nap↵. bez ⌥ern✏, 
ol�e, b↵íza, javory) a dále p↵edev�ím r�zné druhy plevel� a ruderál� (trávy v�ech druh�, rumi�tní rostliny, 
jako nap↵. merlíkovité, okoli⌥naté, pely⌦ky, ��ovíky, kop↵ivy, jitrocel atd.).
 Nej⌥ast j�í plochy s⌘v✏skytem alergenních rostlin jsou: 
- neudr⇣ované zem d lské areály a jejich okolí, 
- neudr⇣ované plochy na okrajích zástavby, u neudr⇣ovan✏ch staveb, na zbo↵eni�tích,
 okraje polních cest a silnic,
- plochy divok✏ch skládek, star✏ch zát ⇣í apod.
 Likvidace t chto ploch v⌘území je povinností majitel� a u⇣ivatel� pozemk� a m la by b✏t 
d�sledn  po⇣adována. 

Ochrana zdraví p↵ed ú⌥inky zápachu, hluku a vibrace
 Hygienick✏ problém vyvolan✏ intenzifikací ⇣ivo⌥i�né v✏roby (koncentrované chovy zví↵at) se v 
sou⌥asnosti obce net✏ká. V obci jsou evidovány pouze drobné malochovy hospodá↵sk✏ch zví↵at. ⌃ivo⌥i�ná 
v✏roba byla d↵íve zastoupena chovem krav ve v✏robním areálu na jihov✏chodním okraji Lochovic. Dnes se 
ji⇣ pro ú⌥ely chovu zví↵at areál nepou⇣ívá. Navrhované vyu⇣ití v tomto areálu - plo�e p↵estavby P1 ji⇣ s 
obnovou intenzívního chovu zví↵at nepo⌥ítá.
 Hlavním zdrojem hluku v ↵e�eném území je automobilová doprava na silni⌥ních komunikacích  
II. t↵ídy - podrobn  viz. kapitola dopravní infrastruktura. Doprava po ⇣eleznici není v✏razn✏m problémem z 
hlediska hlukové zát ⇣e.
 Z hlediska ochrany zdraví p↵ed nep↵ízniv✏mi ú⌥inky hluku bude v navr⇣en✏ch zastaviteln✏ch 
plochách po⇣adováno dodr⇣ení max. hlukového zatí⇣ení dle platn✏ch právních p↵edpis�. Konkrétn  se 
t✏ká lokalit P4, P5, P6, Z6 a Z18. Pro tyto lokality je dána podmínka v navazujícím ↵ízení pro ú⌥ely bydlení 
prov ↵it hlukové limity.
 Areály v✏roby vzhledem k asymetrické poloze v�⌥i sídlu nejsou dle informací Obecního ú↵adu 
Lochovice v t�inou potenciálním zdrojem hluku. Hlavní vjezdy a v✏jezdy z areál� jsou a⇣ na v✏jimky 
orientovány na pr�jezdní úseky silnic mimo obytné ⌥ásti sídla. 
 Pro za↵ízení v✏roby, která mají podstatné ru�ivé ú⌥inky na okolí, je územním plánem stanoven 
po⇣adavek, ⇣e negativní ú⌥inky a vlivy t chto staveb a za↵ízení nesmí naru�ovat provoz a u⇣ívání staveb a 
za↵ízení ve svém okolí (zejména pak staveb ur⌥en✏ch k trvalému pobytu osob) nad p↵ípustnou míru, 
danou obecn  platn✏mi p↵edpisy. U ploch areál� v✏roby je nutno umis�ovat/dopl⌦ovat izola⌥ní - 
ochrannou zele⌦.

Radonové riziko
 Zastav né území jednotliv✏ch sídelních útvar� se p↵evá⇣n  nachází v p↵echodném (Lochovice) 
a⇣ st↵edním (Ko⌥vary, Netolice, Obora) stupni rizika v✏skytu radonu.
Pozn.: Radia⌥ní zát ⇣ stavebního pozemku je v⇣dy ovlivn na také lokální situací (r�zná propustnost 
 p�d, lokální anomálie aktivních látek v horninách atd.) a pou⇣it✏mi stavebními materiály.
 V ↵e�eném území bude mo⇣né p↵i vybran✏ch stavebních ⌥innostech vy⇣adovat provedení 
radonového pr�zkumu (stanovení radonového indexu pozemku dle vyhlá�ky ⌥. 307/2002 Sb., o radia⌥ní 
ochran , v platném zn ní).
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Pásma hygienické ochrany staveb
- V severozápadní okrajové poloze Lochovic se nachází ve↵ejné poh↵ebi�t . Omezení v OP  
 ve↵ejného poh↵ebi�t  nebyla stanovena.
- Jiná ochranná pásma (�OV, areály v✏roby) nejsou.

 3.5) Limity vyu�ití území 
 Limity vyu⇣ití území omezují, vylu⌥ují, p↵ípadn  podmi⌦ují umís�ování staveb, vyu⇣ití území a 
opat↵ení v území. Podrobn ji jsou popsány v jednotliv✏ch díl⌥ích kapitolách.
 

Limity vyu�ití území stávající

 Ochrana p↵írody a krajiny (dle zákona ⌥. 114/1992 Sb., o ochran  p↵írody, v platném zn ní):
- Památné stromy
 V ↵e�eném území jsou vyhlá�eny:
 104190  Dub letní a lípa malolistá
 104191  Lípa malolistá (Tilia cordata Mill.)

- V✏znamné stromy, parky
 - P↵írodn  krajiná↵sky ↵e�en✏ zámeck✏ park s exemplá↵i dochovan✏ch vzácn✏ch d↵evin
 - Anglick✏ park s⌘rozli⌥nou kv tenou a⌘stromovím v areálu Domova Lochovice
 - Mezi v✏znamné stromy jsou za↵azeny: hru�ka "Zelánka" u Jam (v poli), lípa za  
  kostelem, lípy na nám stí a v�echny stromy i ovocné star�í 100 let, tj. n které stromy 
  v parcích, ka�tanová alej u nádra⇣í aj.

- P↵írodní park (P↵P)
 Do ↵e�eného území okrajov  zasahuje p↵írodní park H↵ebeny a to v místech údolí Litavky na 
úbo⌥í vrchu Ostrého. 
 
- V✏znamné krajinné prvky (VKP)
 V✏znamn✏mi krajinn✏mi prvky ze zákona jsou les, vodní toky, rybníky a údolní nivy. V⌘↵e�eném 
území se nachází 1 registrovan✏ v✏znamn✏ krajinn✏ prvek Vr�ík V lánech.

 Ochrana p↵írody a krajiny - nadregionální a regionální ÚSES:
 Územím procházejí dva regionální biokoridory:
 - RK 1176 "Pod Ple�ivcem – Lochovice"  
 - RK 1177 "Lochovice – Libomy�l" 
 V ↵e�eném území je vymezeno jedno regionální biocentrum: 1944 "Lochovice" 

 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, lesy zvlá�tního 
ur⌥ení.

 Ochrana podzemních a povrchov✏ch vod (dle zákona ⌥. 254/2001 Sb., o vodách, v platném 
zn ní):
- �ást ↵e�eného území spadá do chrán né oblasti p↵irozené akumulace vod - CHOPAV Brdy (v  
 d�sledku toho je t↵eba docílit solidního ↵e�ení a stavu zejména v�ech vodohospodá↵sk✏ch  
 prvk� v zájmovém území). 
- Celé území obce se nachází v⌘ochranném pásmu 3. stupn  hygienické ochrany odb ru vody  
 z⌘Vltavy pro úpravu pitné vody v⌘Praze 4 – Podolí.
- 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.

 Ochrana p↵ed záplavami (dle zákona ⌥. 254/2001 Sb., o vodách, v platném zn ní):
- Hlavním recipientem území je Litavka - st↵ední tok.Litavka má na území okresu Beroun  
 vyhlá�eno záplavové území pod ⌥.j. Vod: 677/1997-231 Ba  (OkÚ Beroun 25.6.1997) v⌘úseku  
 ↵í⌥ního km 0,00 - 20.96;  délka úseku  20.96 km.
- Podlu⇣sk✏ potok nemá vyhlá�eno záplavové území. K rozliv�m vody dochází pouze t sn  p↵ed  
 soutokem s Litavkou. Koryto v polní trati a podél místní ⌥ásti Obora je pom rn  hluboké a  
 dostate⌥n  kapacitní, lokální problémy jsou pouze v míst  pod ⇣elezni⌥ním mostem v soub hu  
 se silnicí Lochovice – Jince.
- Potok od Netolic – bezejmenn✏ levostrann✏ p↵ítok Litavky nemá vyhlá�eno záplavové území.
 Vzhledem ke zv✏�ení nivelety jezu má trasa otev↵eného koryta v Lochovicích minimální spád a  
 koryto se zaná�í. Zane�ení zp�sobuje problémy p↵i nadm rn✏ch srá⇣kách, kdy dochází k rozlivu  
 na okolní zastav né pozemky.
- Území je ohro⇣eno pr�chodem pr�lomové vlny vzniklé zvlá�tní povodní

                Ochrana staveb - ve↵ejná poh↵ebi�t  (dle zákona ⌥. 256/2001, o poh↵ebnictví, v platném zn ní):
 Ochranné pásmo ve↵ejného poh↵ebi�t  se z↵izuje v �í↵i nejmén  100 m.
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 Ochrana památek (dle zákona ⌥. 20/1987 Sb., o státní památkové pé⌥i, v platném zn ní):
 V ↵e�eném území jsou evidovány a zapsány do Úst↵edního seznamu kulturních památek:

 
�íslo rejst⌃íku Název 

okresu
Sídelní�útvar �ást�obce ⇤p. Památka Ulice,nám./umíst⌅ní IdReg

�

37522�/�2-350 Beroun Lochovice Lochovice � kostel sv. Ond⌃eje nám. Republiky 149443

28437�/�2-2997 Beroun Lochovice Lochovice � hrob - náhrobek 
hrab⌅nky W. Netolické z 
Eiseberka

h⌃bitov, 2006: plastika v 
Muzeu �eského krasu v 
Beroun⌅

139745

32949�/�2-2998 Beroun Lochovice Lochovice � hrob - náhrobek rytí⌃e 
Jakuba �ern⌦ho

h⌃bitov 144560

16093�/�2-352 Beroun Lochovice Lochovice � socha sv. Franti⌥ka 
Xaverského

nám. Republiky 126617

37546�/�2-353 Beroun Lochovice Lochovice � socha sv. Jana 
Nepomuckého

nám. Republiky 149467

40493�/�2-351 Beroun Lochovice Lochovice � sloup se sochou P. 
Marie

u kostela 152563

23239�/�2-430 Beroun Lochovice Lochovice � mohylník, archeologické 
stopy

Koncipudy 134233

28729�/�2-3371 Beroun Lochovice Lochovice � v⌦⌥inné opevn⌅né 
sídli⌥t⌅ - hradi⌥t⌅, 
archeologické stopy

J okraj obce 140057

41893�/�2-349 Beroun Lochovice Lochovice ⇤p.1 zámek nám. Republiky 154025

36514�/�2-3927 Beroun Obora Obora ⇤p.1 vodní ml⌦n Lu⇤ní 148375

 
 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⌥�.

 Ochrana technické infrastruktury - pro zásobování plynem (dle zákona ⌥. 458/2000 Sb., tzv. 
energetick✏ zákon, v platném zn ní):
- ochranné pásmo u ntl a stl plynovodu……………….... 1 m
- ochranné pásmo u ostatních plynovod� a p↵ípojek….... 4 m
- bezpe⌥nostní pásmo u vtl plynovodu (DN 250)………… 40 m (kolmé vzdálenosti od p�dorysu  
 plynovodu na ob  strany)

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

 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.

 Ochrana dopravní infrastruktury - drah (v souladu se zákonem ⌥. 266/94 Sb., o drahách, v 
platném zn ní ):
  Ochranné pásmo celostátní a regionální dráhy vedené po obou stranách trat  ve vzdálenosti 
60 metr� od krajní koleje, nejmén  v�ak 30 metr� od hranic obvodu dráhy. 
 - u vle⌥ek ve vzdálenosti 30 m od osy krajní koleje.
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 Ochrana dopravní infrastruktury - leti��
 Nad ⌥ást severního sektoru správního území obce Lochovice zasahují ochranná pásma 
vzletového a p↵istávacího prostoru vnitrostátního leti�t  Ho↵ovice ze sm ru od v✏chodu. 

Dal�í omezení v území (s charakterem limit� vyu⇣ití území)

 zp�sob vyu⇣ití území:
- plochy ob⌥anského vybavení - ve↵ejné stravování, obchod a administrativa
- plochy ob⌥anského vybavení - ve↵ejná infrastruktura
- plochy církevních staveb a ve↵ejného poh↵ebi�t 
- plochy ob⌥anského vybavení - sport a rekreace
- plochy ve↵ejn  p↵ístupné zelen 
- plochy v✏roby a skladování
- plochy zem d lské v✏roby
- plochy technické infrastruktury
Pozn.: 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.

 pozemky ur⌥ené k pln ní funkcí lesa (PUPFL)

 ochrana kulturního bohatství:
- drobná architektura, pam tní místa 
 - kaple v Lázních, 
 - kapli⌥ka v Netolicích, 
 - zvonice v Netolicích,
 - pomník padl✏m a ob tem I. a II. sv tové války v Lochovicích, 
 - Hus�v pomník v Lochovicích, 
 - hrobka rodiny hrab te Lützowa a rodiny Pospí�ilovy na h↵bitov  v Lochovicích, 
 - hrobka rodiny Jedli⌥kovy na h↵bitov  v Lochovicích, 
 - mohyla rusk✏ch voják� z roku 1813 v Lochovicích.
- architektonicky v✏znamné stavby
 V centrální území Lochovic je situován v t�í po⌥et staveb hodnotn j�ího venkovského a⇣  
 m stského charakteru, hospodá↵sk✏ch areál� a usedlostí. Celkov  je se jedná o urbanisticky  
 hodnotné území ur⌥ené k ochran  p↵ed ne⇣ádoucími stavebními zásahy.
 P↵íklady hodnotn✏ch staveb a areál�:
 - panské statky Lochovice, Ko⌥vary,
 - p�vodní obytná stavení venkovsk✏ch usedlostí nap↵. ⌥.p. 16, 24, 25, 29, 38, 66 ,
 - p�vodní obytná stavení usedlostí m stského charakteru nap↵. ⌥.p. 84, 80.
- archeologická nalezi�t  - archeologické zóny I. stupn , celé území obce je územím s   
 archeologick✏mi nálezy (ÚAN) III. kategorie.

 sesuvná území:
- bodová aktivní: 1x (6353 - Lochovice),

 poddolovaná území: 
- Felbabka 1 související s dob✏vání ⇣elezné rudy v 19. století.

 po⇣ární ochrana:
- hasi⌥ská zbrojnice  v Lochovicích,
- po⇣ární nádr⇣e obecní 
- po⇣ární nádr⇣e ve v✏robních areálech

 doprava:
- zastávky autobusové dopravy,
- ⌥erpací stanice pohonn✏ch hmot,
- ⇣elezni⌥ní zastávky,
- turistické trasy,
- cyklostezky.

 technická vybavenost:
- vodojem,
- technologick✏ objekt plynovodu (regula⌥ní stanice, stanice katodové ochrany),
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- ⌥istírna odpadních vod,
- technologick✏ objekt telekomunika⌥ní sít  (ATÚ, ZS),
- místo pro kontejnery sb ru t↵íd ného odpadu (STO),
- území ekologick✏ch rizik (evidované skládky ap.).

Limity vyu�ití území vypl�vající z návrhu ÚP

 Ve↵ejná infrastruktura
- územní rezerva pro rozvoj silni⌥ní sít ,
- rozvoj sít  místních a ú⌥elov✏ch komunikací, rozvoj dopravní vybavenosti
- rozvoj technické vybavenosti (nad↵azen✏ plynovod, spla�ková oddílná kanalizace, ve↵ejn✏  
 vodovod),
- rozvoj ve↵ejné ob⌥anské vybavenosti.

 P↵íroda a krajina
- návrh systému lokálního ÚSES a zp↵esn ní nad↵azeného systému ÚSES p↵evzatého ze ZÚR  
 St↵edo⌥eského kraje.

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 - m stské (SM)
- plochy smí�ené obytné - historické areály (SM1)
- plochy smí�ené obytné - venkovské (SV)
- plochy bydlení - rodinné domy m stské (BI)
- plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
- plochy bydlení - bytové domy (BH)
- plochy ob⌥anského vybavení - ve↵ejná infrastruktura (OV)
- plochy ob⌥anského vybavení - h↵bitovy a církevní stavby (OH)
- plochy ob⌥anského vybavení - sport a rekreace (OS)
- plochy rekreace - rodinná rekreace (RI)
- plochy v✏roby a skladování (V)
- plochy v✏roby a skladování - drobná v✏roba (VD)
- plochy technické infrastruktury (TI)
- plochy technické infrastruktury - nakládání s odpady (TO)
- plochy dopravní infrastruktury - dráhy (DZ)
- plochy dopravní infrastruktury - silnice (DS)
- plochy dopravní infrastruktury - místní a p↵ístupové komunikace (DS1)
- plochy dopravní infrastruktury - dopravní vybavenost (DS2)
- plochy ve↵ejn✏ch prostranství (PV)
- plochy ve↵ejn✏ch prostranství - ve↵ejná zele⌦ (ZV).

 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: 
- plochy rekreace - p↵írodní (RN)
- plochy p↵írodní (NP)
- plochy lesní (NL)
- plochy smí�ené nezastav ného území - p↵írodní krajinná zele⌦ (NSp)
- plochy zem d lské (NZ)
- plochy zem d lské - nivy (NZ1)
- plochy zem d lské - zahrady a sady, záhumenky (NZ2)
- plochy vodní a vodohospodá↵ské (W).

 Územním plánem je navr⇣en jin✏ druh plochy, ne⇣ je uvedeno v § 4 a⇣ § 19 vyhlá�ky ⌥. 
501/2006 Sb.:

- plochy sídelní zelen  - soukromá a vyhrazená zele⌦ (ZS)
- plochy sídelní zelen  - ochranná a izola⌥ní zele⌦ (ZO).
 Vymezením t chto ploch budou zaji�t ny podmínky pro ochranu sídelní zelen  p↵ed zástavbou. 
Plochy zahrnují zejména pozemky soukromé a vyhrazené zelen  (na↵. zahrad, sad�) související s obytn✏m 
územím, pozemky ostatní zelen  v sídle v⌥etn  pozemk� ÚSES s p↵evládajícím p↵írodním charakterem a 
v⌥etn  pozemk� zelen  ochranného charakteru. Jedná se nap↵. o zahrady nacházející se v ochranném 
pásmu vodních zdroj�, v ochranném pásmu ve↵ejného poh↵ebi�t , okrajov✏ch polohách sídla s v✏razn  
p↵írodním charakterem, v území stanoven✏ch záplav, mezi zástavbou a silni⌥ním t lesem apod.
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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
 Severní okraj území spadá do teplé klimatické oblasti T2, která se vyzna⌥uje dlouh✏m, tepl✏m a 
such✏m létem, velmi krátk✏m p↵echodn✏m obdobím s tepl✏m a⇣ mírn  tepl✏m jarem a podzimem, 
krátkou, mírn  teplou, suchou a⇣ velmi suchou zimou s velmi krátk✏m trváním sn hové pokr✏vky. 
 St↵ední ⌥ást území spadá do mírn  teplé oblasti MT11, pro ni⇣ je charakteristické dlouhé, teplé 
a suché léto; má krátké p↵echodné období s mírn  tepl✏m jarem a podzimem a krátkou, mírn  teplou a 
velmi suchou zimou, tedy i krátké trvání sn hové pokr✏vky.  
 Ji⇣ní a v✏chodní ⌥ást území spadá do mírn  teplé oblasti MT7. Území je charakteristické 
dlouh✏m, mírn✏m, mírn  such✏m létem. P↵echodné období je krátké, s mírn✏m jarem a mírn  tepl✏m 
podzimem. Zima je normáln  dlouhá, mírn  teplá, suchá a⇣ mírn  suchá s krátk✏m trváním sn hové 
pokr✏vky. V✏znamnou roli hraje mikroklima údolního zá↵ezu Litavky. 
 Oblast horního toku Litavky (po Lochovickou papírnu) má klima mírn  chladné a⇣ chladné, 
oblast st↵edního a dolního toku  (od papírny po ústí do Berounky) je teplá, mírn  vlhká a s⌘mírnou zimou. 
Li�í se i pr�m rné ro⌥ní teploty (6-7° C Brdy, 7-8° C pro oblast dolního toku) a pr�m rné ro⌥ní srá⇣ky 
(650-800 mm pro Brdy a 500-650 pro oblast dolního toku). P↵evládající jsou v try západního sektoru, tzn. 
západní, jihozápadní a severozápadní.

 Charakteristika hydrologick�ch podmínek
 ⇥e�ené území spadá do �ir�ího povodí Berounky, resp. do povodí Litavky. Do území zasahuje  
p t díl⌥ích povodí:
- �HP 1-11-04-015  povodí Litavky nad soutokem s⌘Podlu⇣sk✏m potokem; plocha povodí  
   204,53 km2 (ji⇣ní ⌥ást území)
- �HP 1-11-04-016 povodí Podlu⇣ského potoka; plocha povodí 19,712 km2 (jihozápadní ⌥ást  
   území)
- �HP 1-11-04-017  povodí Litavky nad soutokem s⌘Chumavou k soutoku s⌘Podlu⇣sk✏m  
   potokem; plocha  povodí 234,545 km2  (st↵ední a severov✏chodní ⌥ást  
   území) 
- �HP 1-11-04-031 povodí Dra⇣ovského potoka (Tihavy), plocha povodí 8,935 km2 (v✏chodní  
   okraj území u Netolic)
- �HP 1-11-04-032 povodí �erveného potoka nad soutokem se Stroupinsk✏m potokem  
   k⌘soutoku s⌘Tihavou, plocha povodí (severozápadní okraj území mezi  
   Netolicemi, Ko⌥vary a obcí Otmí⌥e)

 Charakteristika zem�d�lské v�roby
 Podíl zem d lské p�dy v ↵e�eném území ⌥iní 74,5 %. Nejv t�í plochu zaujímá orná p�da, 
zastoupeny jsou i trvalé travní porosty p↵evá⇣n  v nivách vodních tok�. Zahrady a sady se v obvyklém 
rozsahu nacházejí v zastav n✏ch územích a v jejich blízkém okolí. ⇥e�ené území je sou⌥ástí v✏robní 
podoblasti ⇥3 (⇥epa↵ská 3). V ↵e�eném území nebyly dosud zpracovány komplexní pozemkové úpravy 
(KPÚ).
 V✏m ry ploch zem d lského p�dního fondu v k. ú. Lochovice (údaje v ha):
 orná p�da 857,16
 zahrady 36,83   
 ovocn✏ sad 13,68
 travní porosty 79,80  
 zem d lská p�da celkem: 987,47

 V obci jsou evidovány pouze drobné malochovy hospodá↵sk✏ch zví↵at. ⌃ivo⌥i�ná v✏roba byla 
d↵íve zastoupena chovem krav ve v✏robním areálu na jihov✏chodním okraji Lochovic. Dnes se ji⇣ pro ú⌥ely 
chovu zví↵at areál nepou⇣ívá. Navrhované vyu⇣ití v tomto areálu - plo�e p↵estavby P1 ji⇣ s obnovou 
intenzívního chovu zví↵at nepo⌥ítá.
 
 Investice do p�dy
 Vodní re⇣im v⌘↵e�eném území je upraven plo�n✏m odvodn ním realizovan✏m v letech 1973 - 
1987. Drobné vodote⌥e slou⇣ící jako hlavní odvod⌦ovací za↵ízení (HOZ) jsou ve správ  Pozemkového 
fondu �eské republiky. Vodohospodá↵ské meliorace ur⌥ené k⌘odvod⌦ování pozemk�, bez ohledu na 
vlastnictví, jsou plnohodnotn✏mi dokon⌥en✏mi a funk⌥ními stavbami vodních d l. Jakékoli zásahy do 
t chto existujících staveb (tj. jejich údr⇣ba, opravy, úpravy, zm ny, zm ny u⇣ívání, zru�ení nebo odstran ní) 
se ↵ídí p↵íslu�n✏mi ustanoveními zákona ⌥. 254/2001 Sb., v⌘platném zn ní (vodní zákon), p↵íp. stavebního 
zákona. P↵i jakékoli v✏stavb  (t✏ká se v�ech staveb) na lokalitách, kde se zem d lské meliorace vyskytují, 
je nutno postupovat podle uveden✏ch zákonn✏ch ustanovení a jakékoli zásahy do t chto vodních d l 
specifikovat a ↵e�it ji⇣ od prvních stup⌦� p↵edprojektové, resp. projektové dokumentace s⌘ohledem na 
zachování funk⌥nosti v⌘rozsahu celého vodního díla.

 Charakteristika p�d v ⌦e↵eném území
 V kotlin  p↵eva⇣ují hn dozem  modální na spra�ov✏ch p�dách a prachovicích a kambizem  
v⌥etn  oglejen✏ch forem a pseudogleje modální;  na svazích  luvizem  a hn dozem  luvické,  v⌘plo�inné 
⌥ásti nad údolím kambizem  eutrofní. Podél drobn✏ch vodot ⌥í hn doz m  luvické oglejené, luvizem  
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oglejené, pseudogleje a gleje se sklonem k⌘do⌥asnému zamok↵ení.  V⌘niv  Litavky se vyskytují fluvizem  
modální a glejové na nivních ulo⇣eninách s⌘hladinou podzemní vody mén  ne⇣ 1 m. Vyskytují se zde 
prakticky p�dy se v�emi stupni sklonitosti, druhy expozice i kategoriemi skeletovitosti a hloubky profilu. 
�ást pozemk� je odvodn na systematickou drená⇣í.
 Z hlediska typ� p�d jsou v údolí vodního toku Litavka a Podlu⇣ského potoka zastoupeny 
p↵evá⇣n  nivní p�dy. Na n  navazují pásy ilimerizovan✏ch a oglejen✏ch p�d, které ve vy��ích polohách 
p↵echázejí do hn d✏ch p�d kysel✏ch a hn dozemí. Lokáln  se vyskytují sva⇣ité p�dy. 
 P↵ehled BPEJ zastoupen✏ch v ↵e�eném území:

 41512 42213 42604 42614 42644 42654 43815 44178 44702 
44712 44713 44752 46401 51100 51110 51410 51500 51512 51513 
51550 52313 52611 52614 52651 53815 53816 53846 53856 54168 
54177 54178 54600 54602 54702 54712 54811 54814 55600 55800 
55900

 Hlavní p�dní jednotka (HPJ):
11 Hn dozem  modální v⌥etn  slab  oglejen✏ch na spra�ov✏ch a solifluk⌥ních hlínách 

(prachovicích), st↵edn  t ⇣ké s t ⇣�í spodinou, bez skeletu, s p↵ízniv✏mi vlhkostními pom ry,
14 Illimerizované p�dy a hn dozem  illimerizované, v⌥etn  slab  oglejen✏ch forem na spra�ov✏ch 

a svahovinách; st↵edn  t ⇣ké s t ⇣kou spodinou, vláhové pom ry jsou p↵íznivé,
15 Illimerizované p�dy, hn dozem  illimerizované, hn dé p�dy a hn dé p�dy illimerizované, 

v⌥etn  slab  oglejen✏ch forem na svahovinách se spra�ovou p↵ím sí; st↵edn  t ⇣ké a⇣ t ⇣ké s 
p↵ízniv✏m vodním re⇣imem,

22 Hn dé p�dy a rendziny na zahlin n✏ch pís⌥it✏ch substrátech; v t�inou leh⌥í nebo st↵edn  t ⇣ké, 
s vodním re⇣imem pon kud p↵ízniv j�ím ne⇣ p↵edchozí,

23 Hn dé p�dy a drnové p�dy v t�inou slab  oglejené na píscích, ulo⇣en✏ch na slínech a jílech; 
lehké v ornici a velmi t ⇣ké ve spodin , vodní re⇣im je kolísav✏ - od v✏su�ného a⇣ po p↵evlh⌥ení 
podle v✏�e srá⇣ek,

26 Hn dé p�dy, hn dé p�dy kyselé a jejich slab  oglejené formy na r�zn✏ch b↵idlicích a jim 
podobn✏ch horninách; st↵edn  t ⇣ké, v✏jime⌥n  t ⇣�í, obvykle �t rkovité, s dobr✏mi vláhov✏mi 
pom ry a⇣ p↵evlh⌥ením,

38 M lké hn dé p�dy na v�ech horninách; st↵edn  t ⇣ké a⇣ t ⇣�í, v ornici v t�inou st↵edn  
�t rkovité a⇣ kamenité, v hloubce kolem 0,3 m kamenité nebo pevná hornina; mén  v✏su�né 
ne⇣ p↵edchozí,

41 Sva⇣ité p�dy (nad 12 stup⌦�) na v�ech horninách; st↵edn  t ⇣ké a⇣ t ⇣ké s r�znou �t rkovitostí 
a kamenitostí nebo bez nich; jejich vláhové pom ry jsou závislé na srá⇣kách

46 Hn dozem  illimerizované oglejené a illimerizované p�dy oglejené na svahov✏ch hlínách se 
spra�ovou p↵ím sí; st↵edn  t ⇣ké, a⇣ st↵edn  �t rkovité nebo slab  kamenité, náchylné k 
do⌥asnému zamok↵ení,

47 Oglejené p�dy na svahov✏ch hlínách; st↵edn  t ⇣ké a⇣ st↵edn  skeletovité nebo slab  kamenité, 
náchylné k do⌥asnému zamok↵ení,

48 Hn dé p�dy oglejené, rendziny oglejené a oglejené p�dy na r�zn✏ch b↵idlicích, na lupcích a 
siltovcích; leh⌥í a⇣ st↵edn  t ⇣ké, a⇣ st↵edn  �t rkovité ⌥i kamenité, náchylné k do⌥asnému 
zamok↵ení,

56 Nivní p�dy na nivních ulo⇣eninách; st↵edn  t ⇣ké, s p↵ízniv✏mi vláhov✏mi pom ry,
58 Nivní p�dy glejové na nivních ulo⇣eninách; st↵edn  t ⇣ké, vláhové pom ry mén  p↵íznivé, po 

odvodn ní p↵íznivé,
59 Nivní p�dy glejové na nivních ulo⇣eninách; t ⇣ké a⇣ velmi t ⇣ké, vláhové pom ry nep↵íznivé, po 

odvodn ní p↵ízniv j�í,
64 Glejové p�dy a oglejené p�dy zba⇣in lé, av�ak zkulturn né, na r�zn✏ch zeminách i horninách; 

st↵edn  t ⇣ké a⇣ velmi t ⇣ké, p↵íznivé pro trvalé travní porosty, po odvodn ní i pro ornou p�du.

 I. kombina⌥ní ⌥íslo:
0 úplná rovina, v�esm rná expozice,
1 mírn✏ sklon, v�esm rná expozice,
4 st↵ední sklon, ji⇣ní expozice (JZ-JV),
5 st↵ední sklon, severní expozice (SZ-SV)
7 v✏razn✏ svah, sever (SZ-SV).

 II. kombina⌥ní ⌥íslo:
0 p�da bezskeletovitá s celkov✏m obsahem skeletu do 10 %, p�da hluboká (60 cm),
1 p�da bezskeletovitá s celkov✏m obsahem skeletu do 10 % a⇣ slab  skeletovitá s celkov✏m 

obsahem skeletu do 25 %, p�da hluboká (60 cm) a⇣ st↵edn  hluboká (30 - 60 cm),
2 p�da slab  skeletovitá s celkov✏m obsahem skeletu do 25 %, p�da hluboká (60 cm),
3 p�da st↵edn  skeletovitá s celkov✏m obsahem skeletu do 50 %, p�da hluboká (60 cm),
4 p�da st↵edn  skeletovitá s celkov✏m obsahem skeletu do 50 %, p�da hluboká (60 cm) a⇣ p�da 

st↵edn  hluboká (30 - 60 cm),
5 p�da slab  skeletovitá s celkov✏m obsahem skeletu do 25 %, p�da m lká (30 cm),
6 p�da st↵edn  skeletovitá s celkov✏m obsahem skeletu do 50%, p�da m lká (30 cm),
7 p�da bezskeletovitá s celkov✏m obsahem skeletu do 10 % a⇣ p�da siln  skeletovitá s celkov✏m 

obsahem skeletu nad 50%, p�da hluboká (60 cm) a⇣ p�da st↵edn  hluboká (30 - 60 cm),
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8 p�da st↵edn  skeletovitá s celkov✏m obsahem skeletu do 50% a⇣ p�da siln  skeletovitá s 
celkov✏m obsahem skeletu nad 50%, p�da hluboká a⇣ p�da m lká (30 cm).

Ochrana ZPF
 P�dy s I. a II. stupn m p↵ednosti v ochran  se nacházejí v nivách vodních tok� (Litavka a 
Podlu⇣sk✏ potok) a tvo↵í je pásy ilimerizovan✏ch a oglejen✏ch p�d podél niv vodních tok�.
 Pro jednotlivé BPEJ v ↵e�eném území je uveden stupe⌦ p↵ednosti v ochran  dle vyhlá�ky ⌥. 
48/2011 Sb.:

 I. t↵ídy ochrany: 55600 51100 51110
 II.t↵ídy ochrany: 55800 55900 51500 51512 51410
 III. t↵ídy ochrany: 54600 54602 54702 52611 51513
  51550 46401 44702 41512 
 IV. t↵ídy ochrany: 54712 54811 52614 52651
  44712 42614 42604 
 V. t↵ídy ochrany: 54814 53815 53816 53846 53856
  54168 54177 54178 52313 44713
  44752 43815 42654 42644
  42213

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. Lochovice   6,30 K⌥/m2

 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 nejvy��í bonitní kvality v t chto lokalitách ur⌥en✏ch pro zástavbu 
vn  zastav ného území:
 Z1 lokalita p↵ipravena pro zástavbu - prob hlo d lení pozemk� a probíhá postupn   

 jejich zasí�ování (prioritní rozvoj Lochovic);
 Z5 lokalita mezi zástavbou a drá⇣ním t lesem;
 Z12 logick✏ rozvoj sídla - návaznost na stávající zástavbu;
 Z14 logick✏ rozvoj sídla - návaznost na stávající zástavbu;
 Z15 logick✏ rozvoj sídla - návaznost na stávající zástavbu;
 Z18 logick✏ rozvoj sídla - návaznost na stávající zástavbu.
 
 Návrhem ↵e�ení (vyjma po⇣adavku ze ZÚR na vymezení koridoru obchvatu) 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). 
 Vodohospodá↵ské meliorace ur⌥ené k⌘odvod⌦ování pozemk�, bez ohledu na vlastnictví, jsou 
plnohodnotn✏mi dokon⌥en✏mi a funk⌥ními stavbami vodních d l. Jakékoli zásahy do t chto existujících 
staveb (tj. jejich údr⇣ba, opravy, úpravy, zm ny, zm ny u⇣ívání, zru�ení nebo odstran ní) se ↵ídí 
p↵íslu�n✏mi ustanoveními zákona ⌥. 254/2001 Sb., v⌘platném zn ní (vodní zákon), p↵íp. stavebního 
zákona. T✏ká se lokalit uveden✏ch podrobn ji v tabulkové ⌥ásti.

 Vyhodnocení p↵edpokládan✏ch d�sledk� navrhovaného ↵e�ení na zem d lsk✏ p�dní fond
 (s vyu⇣itím podklad� metodiky MMR/srpen 2013)

 Plochy p⌦estavby
 Územním plánem je celkov  navr⇣eno  sedm ploch p↵estavby v zastav ném území, z nich⇣ se 
v�echny vyjma plochy P2 dot✏kají pozemk� ZPF. Dle metodiky se vyhodnocují plochy od 2000 m2, co⇣ 
spl⌦ují v�echny p↵estavbové lokality (vyjma P2).

 Plochy p⌃estavby (P) - katastrální území Lochovice Plochy p⌃estavby (P) - katastrální území Lochovice Plochy p⌃estavby (P) - katastrální území Lochovice Plochy p⌃estavby (P) - katastrální území Lochovice Plochy p⌃estavby (P) - katastrální území Lochovice Plochy p⌃estavby (P) - katastrální území Lochovice Plochy p⌃estavby (P) - katastrální území Lochovice Plochy p⌃estavby (P) - katastrální území Lochovice Plochy p⌃estavby (P) - katastrální území Lochovice Plochy p⌃estavby (P) - katastrální území Lochovice Plochy p⌃estavby (P) - katastrální území Lochovice Plochy p⌃estavby (P) - katastrální území Lochovice Plochy p⌃estavby (P) - katastrální území Lochovice Plochy p⌃estavby (P) - katastrální území Lochovice Plochy p⌃estavby (P) - katastrální území Lochovice

⇤íslo 
lokality

zp sob vyu↵ití plochy
celkov⌦ 
zábor 

ZPF (ha)

zábor ZPF podle jednotliv⌦ch kultur (ha)zábor ZPF podle jednotliv⌦ch kultur (ha)zábor ZPF podle jednotliv⌦ch kultur (ha)zábor ZPF podle jednotliv⌦ch kultur (ha)zábor ZPF podle jednotliv⌦ch kultur (ha)zábor ZPF podle jednotliv⌦ch kultur (ha) zábor ZPF podle t⌃íd ochrany (ha)zábor ZPF podle t⌃íd ochrany (ha)zábor ZPF podle t⌃íd ochrany (ha)zábor ZPF podle t⌃íd ochrany (ha)zábor ZPF podle t⌃íd ochrany (ha)
investice 
do p dy - 
závlahy 

(ha)

⇤íslo 
lokality

zp sob vyu↵ití plochy
celkov⌦ 
zábor 

ZPF (ha) orná 
p da

chmel
nice

vinice zahrady ovocné 
sady

trvalé 
travní 

porosty
I. II. III. IV. V.

investice 
do p dy - 
závlahy 

(ha)

P1
plochy v⌦roby a 
skladování [V] 0,8064 - - - - - 0,8064 0,8064 0,8064
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celkem
plochy v⌦roby a 
skladování [V] 0,8064

P4 plochy bydlení - rodinné 
domy venkovské [BV]

0,2317 0,2317 - - - - - 0,2317 -

P7 plochy bydlení - rodinné 
domy venkovské [BV]

0,4216 - - - 0,4216 - - 0,4216 -

celkem plochy bydlení - rodinné 
domy venkovské [BV]

0,6533

P5 plochy bydlení - rodinné 
domy m⌅stské [BI]

0,2263 0,2263 - - - - - 0,2263 -

celkem plochy bydlení - rodinné 
domy m⌅stské [BI]

0,2263

P6 plochy smí⌥ené obytné - 
venkovské [SV]

0,544 - - - - 0,544 0,544 -

celkem plochy smí⌥ené obytné - 
venkovské [SV] 

0,5440

P3 
Plochy ob⇤anského 
vybavení - ve⌃ejná 
infrastruktura (OV)

0,3803 - - - - - 0,3803 0,3299 0,05 -

celkem
Plochy ob⇤anského 
vybavení - ve⌃ejná 
infrastruktura (OV)

0,3803

zábor 
ZPF 

celkem
2,6103 0,458 0,4216 0 1,7307 0,3299 0,653 1,0327 0,594 0,8064

Zastavitelné plochy (Z) - katastrální území LochoviceZastavitelné plochy (Z) - katastrální území LochoviceZastavitelné plochy (Z) - katastrální území LochoviceZastavitelné plochy (Z) - katastrální území LochoviceZastavitelné plochy (Z) - katastrální území LochoviceZastavitelné plochy (Z) - katastrální území LochoviceZastavitelné plochy (Z) - katastrální území LochoviceZastavitelné plochy (Z) - katastrální území LochoviceZastavitelné plochy (Z) - katastrální území LochoviceZastavitelné plochy (Z) - katastrální území LochoviceZastavitelné plochy (Z) - katastrální území LochoviceZastavitelné plochy (Z) - katastrální území LochoviceZastavitelné plochy (Z) - katastrální území LochoviceZastavitelné plochy (Z) - katastrální území LochoviceZastavitelné plochy (Z) - katastrální území Lochovice

⇤íslo 
lokality

zp sob vyu↵ití plochy
celkov⌦ 
zábor 

ZPF (ha)

zábor ZPF podle jednotliv⌦ch kultur (ha)zábor ZPF podle jednotliv⌦ch kultur (ha)zábor ZPF podle jednotliv⌦ch kultur (ha)zábor ZPF podle jednotliv⌦ch kultur (ha)zábor ZPF podle jednotliv⌦ch kultur (ha)zábor ZPF podle jednotliv⌦ch kultur (ha) zábor ZPF podle t⌃íd ochrany (ha)zábor ZPF podle t⌃íd ochrany (ha)zábor ZPF podle t⌃íd ochrany (ha)zábor ZPF podle t⌃íd ochrany (ha)zábor ZPF podle t⌃íd ochrany (ha)
investice 
do p dy - 
závlahy 

(ha)

⇤íslo 
lokality

zp sob vyu↵ití plochy
celkov⌦ 
zábor 

ZPF (ha) orná 
p da

chmel
nice

vinice zahrady ovocné 
sady

trvalé 
travní 

porosty
I. II. III. IV. V.

investice 
do p dy - 
závlahy 

(ha)

Z5 plochy smí⌥ené obytné - 
venkovské [SV]

0,6826 - - - - - 0,6826 0,6826 -

Z13 plochy smí⌥ené obytné - 
venkovské [SV]

0,1177 0,1177 - - - - - 0,1177 -

celkem plochy smí⌥ené obytné - 
venkovské [SV] 

0,8003

Z7 plochy bydlení - rodinné 
domy venkovské [BV]

0,3398 0,3398 - - - - - 0,2169 0,1229 -

Z9 plochy bydlení - rodinné 
domy venkovské [BV]

0,2270 - - - 0,2270 - - 0,1855 0,0415 -

Z10 
plochy bydlení - rodinné 
domy venkovské [BV] 0,2573 0,2573 - - - - - 0,2573 -

Z11
plochy bydlení - rodinné 
domy venkovské [BV] 0,7330 0,4380 - - 0,2950 - - 0,7330 -

Z12
plochy bydlení - rodinné 
domy venkovské [BV] 0,3621 0,3621 - - - - - 0,3621 -

Z14 plochy bydlení - rodinné 
domy - venkovské [BV]

1,1447 1,1447 - - - - - 1,1447 -

Z19
plochy bydlení - rodinné 
domy venkovské [BV] 0,3956 0,3956 - - - - - 0,0826 0,313 -

celkem
plochy bydlení - rodinné 
domy venkovské [BV] 3,4595

Z1 plochy bydlení - rodinné 
domy m⌅stské [BI]

2,9340 2,934 - - - - - 1,4000 1,534 -

Z2 plochy bydlení - rodinné 
domy m⌅stské [BI]

4,8265 4,4523 - - - - 0,3742 1,3358 3,4907 -

Z3 plochy bydlení - rodinné 
domy m⌅stské [BI]

0,4100 0,41 - - - - - 0,4100 0,1000

Z4 plochy bydlení - rodinné 
domy m⌅stské [BI]

0,3499 0,3284 - - 0,0165 - 0,0050 0,35 -

Z6 plochy bydlení - rodinné 
domy m⌅stské [BI]

0,2008 0,2008 - - - - - 0,201 -

Z8 plochy bydlení - rodinné 
domy m⌅stské [BI]

0,4930 0,493 - - - - - 0,493 0,1100

Z15 plochy bydlení - rodinné 
domy m⌅stské [BI]

0,6789 0,6789 - - - - - 0,6789 -

Z18 plochy bydlení - rodinné 
domy m⌅stské [BI]

0,8270 0,827 - - - - - 0,827 0,8270

celkem
plochy bydlení - rodinné 
domy m⌅stské [BI] 10,7201

Z16
plochy dopravní 
infrastruktury - dopravní 
vybavenost [DS2] 

0,6672 0,6672 - - - - - 0,4222 0,2450 -

celkem
plochy dopravní 
infrastruktury - silni⇤ní 
doprava [DS] 

0,6672

Z17
plochy dopravní 
infrastruktury - dráhy 
[DZ]

0,0386 - - - - - 0,0386 0,0016 0,037 -
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celkem
plochy dopravní 
infrastruktury - dráhy 
[DZ]

0,0386

Z15 
Plochy ob⇤anského 
vybavení - sport a 
rekreace (OS)

0,3740 0,3740 - - - - - 0,3740 -

celkem
Plochy ob⇤anského 
vybavení - sport a 
rekreace (OS)

0,3740

Z1 plochy ve⌃ejn⌦ch 
prostranství [PV] 

0,9095 0,9095 - - - - - 0,5095 0,400 -

Z13
plochy ve⌃ejn⌦ch 
prostranství [PV] 0,008 0,008 - - - - - 0,008 -

Z15
plochy ve⌃ejn⌦ch 
prostranství [PV] 0,1650 0,1650 - - - - - 0,1650 -

celkem
plochy ve⌃ejn⌦ch 
prostranství [PV] 1,0825

Z1
plochy sídelní zelen⌅ - 
ochranná a izola⇤ní zele⇧ 
[ZO] 

0,5520 0,5520 - - - - - 0,5520 -

Z2
plochy sídelní zelen⌅ - 
ochranná a izola⇤ní zele⇧ 
[ZO] 

0,3875 0,3875 - - - - - 0,5520 0,200 0,1875 -

celkem
plochy sídelní zelen⌅ - 
ochranná a izola⇤ní zele⇧ 
[ZO] 

0,9395

zábor 
ZPF 

celkem
18,0817 4,9737 0,5385 0 1,1004 3,7787 4,6587 2,721 2,6551 4,8206 1,0370

 

 Lokality Z1, Z2 (celá vyjma ploch ZO), Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z9, Z11, Z13, Z18 ji⇣ byly (by� t↵eba v 
jiném rozsahu a s jin✏m ozna⌥ením) sou⌥ástí p�vodního územního plánu obce Lochovice. Nov✏m 
územním plánem byl rozsah  pro zástavbu zmen�en v rámci lokalit Z5 a Z7 (resp. Z4) v Lochovicích a to 
zejména z d�vod� omezen✏ch mo⇣ností dopravní obsluhy. I v Netolicích byly provedeny úpravy. Celkov  
se dá ↵íci, ⇣e rozsah ploch pro zástavbu byl nav✏�en pouze v místní ⌥ásti Obora, kde p�vodním územním 
plánem nebyly nabídnuty ⇣ádné rozvojové mo⇣nosti pro v✏stavbu (pouze územní rezerva). Nov✏ územní 
plán zde zárove⌦ vytvá↵í podmínky pro rozvoj ve↵ejné infrastruktury - sportovních ploch.

 Shrnutí - plochy zastavitelné:
- 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 13,1178 ha.

- Rozsah nov  vymezen✏ch ploch pro nezem d lské vyu⇣ití navr⇣ené územním plánem - celkem  
  4,9639 ha. 

 pozn.1: 
 Plochy sídelní zelen  - soukromá a vyhrazená zele⌦ (ZS)
 Plochy sídelní zelen  - soukromá a vyhrazená zele⌦ vymezené v rámci ⌥ásti navr⇣en✏ch 
zastaviteln✏ch ploch Z5, Z7, Z11, Z13 a Z14 nevy⇣adují vyn tí ze ZPF. 
 ozna⌥ení    v✏m ra
 Z5   1,1 ha
 Z7   0,195 ha
 Z11   0,462 ha
 Z13   0,5026 ha
 Z14   1,9 ha
 celkem  4,1596 ha 

 pozn.2: 
 Návrh krajiná↵sk✏ch úprav
 “Tematick✏ park Ko⌥vary” s funk⌥ním vyu⇣itím plochy rekreace - p↵írodní (RN).
 V rámci p↵írodn  krajiná↵sk✏ch opat↵ení s ozna⌥ením N1 bude provedena sanace stávajících  
nefunk⌥ních zem d lsk✏ch za↵ízení (silá⇣), provedena revitalizace rybníka. Revitalizovaná plocha m�⇣e  
slou⇣it pro nepobytovou rekreaci a sport ve volné krajin . Celkov  se návrh dot✏ká 1,235 ha ploch ZPF III. 
bonity. P↵ípadné díl⌥í odn tí ze ZPF bude provedeno v navazujících správních ↵ízeních.

6) Vyhodnocení p⌦edpokládan�ch d�sledk� navrhovaného ⌦e↵ení na PUPFL

 V↵eobecné údaje o lesích v ⌦e↵eném území
 Lesy jsou zastoupeny na 188,98 ha (lesnatost ⌥iní 14,27%).
 Lesy v ↵e�eném území jsou sou⌥ástí p↵írodní lesní oblasti 8 - K↵ivoklátsko a �esk✏ Kras. Pro 
uvedenou oblast je zpracován a schválen oblastní plán rozvoje les� (OPRL) s platností do roku 2019.
 Lesy se nacházejí ve 2. a 3. vegeta⌥ním stupni. Dubov✏ (2. vegeta⌥ní stupe⌦) tvo↵í lesy na 
v t�in  území, ve 3. vegeta⌥ním stupni (dubo-bukov✏) se nacházejí lesy v ji⇣ní ⌥ásti území (v✏chodní svahy 
vrchu Ostr✏ - 539 m n. m.
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 Pásmo ohro⇣ení imisemi v ↵e�eném území je D (imisní zatí⇣ení 200 - 400 mg SO2/m3). Jde 
tedy o lesní pozemky s⌘ni⇣�ím imisním zatí⇣ením, kde po�kození dosp lého smrkového porostu se zv✏�í 
pr�m rn  o 1. stupe⌦ b hem 16 – 20 let.

 Plochy les� se nacházejí zejména v ji⇣ní ⌥ásti ↵e�eného území (v✏chodní svah vrchu Ostr✏), kde 
tvo↵í severní okraj rozsáhlého lesního komplexu, kter✏ sem zasahuje z vojenského újezdu Jince. Lesy jsou 
zde dle cílového hospoda↵ení za↵azeny p↵evá⇣n  jako: 1 - ochranné lesy na nep↵ístupn✏ch plochách a 43 - 
kyselá stanovi�t  st↵edních poloh (skupina lesních typ�: 3K - kyselá dubová bu⌥ina).
 Dal�í rozsáhlej�í komplex se nachází severn  od sídla Lochovice a zasahuje k sídlu Netolice a 
Ko⌥vary. Zde se nacházejí lesy ni⇣�ích poloh a to: 21 - exponovaná stanovi�t , 23 - kyselá stanovi�t  a 25 - 
⇣ivná stanovi�t  (skupina lesních typ�: 2I - uléhavá kyselá buková doubrava, 2K - kyselá buková doubrava, 
a 2S - sv ⇣í buková doubrava).
 Zb✏vající plochy les� (ji⇣ men�ího rozsahu) se nacházejí v nivách vodních tok� (Litavka a 
Podlu⇣sk✏ potok) s cílov✏m hospoda↵ením: 19 - Lu⇣ní stanovi�t  (skupina lesních typ�: 2L - poto⌥ní luh).
 V t�ina les� je sou⌥ástí lesního hospodá↵ského celku Lesy Klement - Lochovice⌘(⌥. 111707, 
vlastník: fyzická osoba, zpracovatel: Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o.). Malá ⌥ást les� je v majetku Obce 
Lochovice.

 D↵evina Plo�né zastoupení (v %) Maximální v✏�ka (m) Maximální tlou��ka (cm)
 DB 34 22 34
 SM 29 25 28
 BO 15 23 32
 MD 5 18 28
 HB 5 18 21

Pozn.: Rozsah pozemk� ur⌥en✏ch k pln ní funkcí lesa je ur⌥en na základ  informací ÚHÚL Brand✏s 
nad Labem - Stará Boleslav (OPRL 2011). Zahrnuje pozemky ur⌥ené k pln ní funkcí lesa ve 
smyslu ustanovení §3, odst. 1, písm. a) a b) zákona ⌥. 289/95 Sb., o lesích, v platném zn ní.

 Ochrana lesa
 Dle §14, odst. 2, je t↵eba souhlas orgánu státní správy les� i k dot⌥ení pozemk� do vzdálenosti 
50 m od okraje lesa. Z hlediska kategorií jsou lesy v ↵e�eném území za↵azeny do kategorie les� 
hospodá↵sk✏ch. V blízkosti vodního toku Litavka je evidováno n kolik ploch les� zvlá�tního ur⌥ení 
(kategorie 32e - lesy se zv✏�enou funkcí p�doochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo 
krajinotvornou).

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. Podstatná ⌥ást pozemk� ur⌥en✏ch k pln ní funkcí 
lesa je navr⇣ena jako sou⌥ást vymezeného ÚSES. 
 Návrhem (ve smyslu zástavby) jsou dot⌥eny pozemky ur⌥ené k pln ní funkcí lesa resp. pásmo 
50 m od jejich hranice a to v rámci plochy p↵estavby P1 (zasahuje sem pás liniové zelen  v obci vedené 
jako PUPFL) a v rámci zastaviteln✏ch ploch Z2, Z6, Z14, Z15 a Z19. V regulativech je na nutnost 
respektování omezení z d�vod� kontaktní polohy s lesními pozemky upozorn no (dle §14, odst. 2, zákona 
⌥. 289/95 Sb., o lesích, v platném zn ní je t↵eba souhlas orgánu státní správy les� i k dot⌥ení pozemk� do 
vzdálenosti 50 m od okraje lesa).

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

 Po�adavky obrany státu
 V ↵e�eném území se nenacházejí úlo⇣ná za↵ízení, pozemky ani perspektivní objekty v majetku 
�R MO.
 ⇥e�ené území se nachází poblí⇣ Vojenského vojenského újezdu Brdy, p↵ímo s ním v�ak 
nesousedí, ani do katastrálního území Lochovice nezasahuje ochranné pásmo VÚ Brdy.
 Obecn  platí, ⇣e v✏stavba v trn✏ch elektráren, v✏stavba v✏�kov✏ch objekt� (staveb vy��ích ne⇣ 
30 m), staveb vyza↵ujících elektromagnetickou energii, dálkov✏ch vedení sítí technické infrastruktury a 
nov✏ch tras komunikací a navr⇣ené zm ny vyu⇣ití území musí b✏t projednány s dot⌥en✏m orgánem státní 
správy, kter✏m je z pov ↵ení Ministerstva obrany �R Vojenská ubytovací a stavební správa. 

 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. 

 Po⇣ární ochrana je zaji�t na v✏jezdem Hasi⌥ského záchranného sboru Ho↵ovice, p↵ípadn  
Sborem dobrovoln✏ch hasi⌥� Lochovice. Obec Lochovice je vybavena novou hasi⌥skou zbrojnicí.
 V ↵e�eném území je pot↵eba po⇣ární vody kryta kombinovan :
 (Lochovice, Netolice, Obora) 

- Zdrojem po⇣ární vody je ve↵ejn✏ vodovod (hydranty), jsou mo⇣né odb ry z Litavky.
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- Pot↵eba po⇣ární vody je kryta odb rem vody z rybníka p⌥. 1394 (Ústav sociální  
 pé⌥e); ze  Zámeckého rybníka p⌥. 90 v Lochovicích; z rybníka nad autolakovnou v  
 Lochovicích; z um lé vodní nádr⇣e p⌥. 1053/1 u Obory.
(Ko⌥vary)   
- Pot↵eba po⇣ární vody je kryta odb rem vody z rybníka p⌥. 1700/4.
(samoty na Litavce) 
- Pot↵eba po⇣ární vody je kryta odb rem vody z Litavky.
(areál Korony) 
- Pot↵eba po⇣ární vody je kryta z rybníka p⌥. 1217/1.

 Zdroje vody pro po⇣ární ú⌥ely musí respektovat vyhlá�ku 23/2008 Sb., o technick✏ch 
podmínkách po⇣ární ochrany staveb. Navr⇣ené ↵ady ve↵ejného vodovodu budou pro ú⌥ely zásobování 
po⇣ární vodou ↵e�eny v souladu s �SN 73 0873 (t. j. budou dodr⇣eny hodnoty nejmen�í dimenze potrubí, 
budou v dostate⌥n✏ch vzdálenostech instalovány hydranty ap.).

 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.
 P↵ístupové komunikace pro po⇣ární techniku jsou toto⇣né se stávajícími a navr⇣en✏mi 
komunikacemi v této hierarchii: silnice II. t↵ídy, III. t↵ídy, místní komunikace, p↵ístupové komunikace.
 Komunika⌥ní dostupnost dal�ích rozvojov✏ch lokalit je zaji�t na bu� prost↵ednictvím vazeb na  
stávající komunika⌥ní sí� anebo návrhem nov✏ch místních komunikací. 
 - Komunika⌥ní obsluha hlavní zastavitelné plochy Z2 je ji⇣ ↵e�ena v rámci navazující  
  projektové dokumentace a postupn  se realizuje.
 - V rámci zastavitelné plochy Z1, Z15 se jedná o navr⇣ené úseky místních komunikací v  
  rámci navr⇣en✏ch ploch ve↵ejného prostranství. 
 - V rámci zastavitelné plochy Z13 se jedná o navr⇣en✏ úsek ú⌥elové komunikace  
  navazující na stávající systém polních cest.
 - U lokality Z11 bude vypracována územní studie, která v⌘rámci �ir�ích urbanistick✏ch  
  a komunika⌥ních souvislostí navrhne rovn ⇣ nové komunika⌥ní uspo↵ádání. 
 Územním plánem je navr⇣en úsek místní komunikace dopravn  propojující osadu Netolice a  
Ko⌥vary.
 Zástavba v rámci lokalit Z3 a Z8 je podmín na p↵elo⇣kou páte↵ního vedení VN 22kV vedeného 
p↵es zastav né území.
 Pro lokality Z4 a P5 je dána podmínka vymezit odpovídající �í↵ku ve↵ejného prostranství - 
komunikace, v plo�e ↵e�it otá⌥ení zásahov✏ch vozidel.

 Po�adavky civilní ochrany
 Musí b✏t respektováno záplavové území pro vodní tok Litavku v⌥etn  stanovené aktivní zóny 
záplavového území.  V ↵e�eném území jsou známy situace, p↵i kter✏ch by bylo nutné chránit území p↵ed 
pr�chodem pr�lomové vlny vzniklé zvlá�tní povodní (pr�tokovou vlnou zp�sobenou um l✏mi vlivy). 
Problematika je podrobn  popsána v kapitole Stanovení podmínek pro ochranu p↵ed povodn mi.
 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.
 Varování a vyrozum ní obyvatelstva je zaji�t no sirénou a funk⌥ní sítí místního rozhlasu. 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, základní 
�koly (v⌥etn  sportovní plochy), mate↵ské �koly jsou prostory vyu⇣itelné jako sklad prost↵edk� CO a 
humanitární pomoci (v⌥etn  provizorního ubytování a stravování). P↵i evakuaci obyvatelstva v obci je 
vyu⇣itelné provizorní ubytování v za↵ízeních obce. Pro pot↵eby plo�né evakuace bude obec postupovat v 
sou⌥innosti s orgány civilní ochrany. Obec má zpracovan✏ povod⌦ov✏ a po⇣ární plán.
 Dopravní cestou pro vyvezení a uskladn ní nebezpe⌥n✏ch látek mimo zastav ná území jsou 
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.
 Zaji�t ní bezodkladn✏ch poh↵ebních slu⇣eb je mo⇣né na ve↵ejném poh↵ebi�ti u Lochovic.

Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou a u⇣itkovou vodou a elektrickou energií:
 Obec je v sou⌥asnosti zásobena pitnou vodou z ve↵ejného vodovodu. Pro zaji�t ní krizového 
zásobování pitnou vodou jsou v ↵e�eném území (dle PRVKÚC St↵edo⌥eského kraje) ur⌥eny zdroje vody Vrt 
– ⌃ebrák a Zá↵ezy - Ne↵e⇣ín. Nouzové zásobování pitnou vodu bude zaji�t no dovozem (cisterny a PET 
lahve v mno⇣ství max. 15 l/den na obyvatele). Nouzové zásobování u⇣itkovou vodou bude zaji�t no z 
ve↵ejného vodovodu (podmínky odb ru u⇣itkové vody ur⌥í územn  p↵íslu�n✏ hygienik) a místních studní.
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B.2) OD⇧VODN⇥NÍ ÚP - P⌦ezkoumání po⌦izovatelem dle §53 STZ

1) Postup p⌦i po⌦ízení ÚP 
 Zám r po↵ídit Územní plán Lochovice schválilo zastupitelstvo obce dne 8.12.2011. M stsk✏ ú↵ad 
Ho↵ovice p↵evzal funkci po↵izovatele dne 7.3.2013.
Na základ  Územn  analytick✏ch podklad� a Dopl⌦kov✏ch pr�zkum� a rozbor� byl vypracován návrh 
Zadání územního plánu. 
 Oznámení o projednávání zadání (v⌥etn  návrhu zadání) ze dne 24.10.2013 bylo vyv �eno na 
ú↵ední desky ORP Ho↵ovice a OÚ Lochovice a dokumentace byla jednotliv  zaslána v�em sousedním 
obcím, dot⌥en✏m orgán�m a krajskému ú↵adu. Upravené zn ní zadání bylo schváleno zastupitelstvem 
obce dne 17.3.2014 usnesením ⌥. 3/Z19/2014 a zasláno zhotoviteli dne 6.5.2014.
Na podklad  schváleného zadání byl zpracován návrh Územního plánu Lochovice. 
Po↵izovatel dne 19.11.2014 oznámil v⌘souladu s⌘§ 50 stavebního zákona spole⌥né jednání o návrhu 
Územního plánu Lochovice. Spole⌥né jednání prob hlo dne 12.12.2014. Po stanovenou dobu bylo 
umo⇣n no nahlí⇣ení do návrhu ÚP. B hem zákonné lh�ty k zasílání stanovisek a p↵ipomínek nebyla 
uplatn na ⇣ádná stanoviska dot⌥en✏ch orgán� s⌘p↵ipomínkami ani p↵ipomínky sousedních obcí, které by 
bylo nutné zapracovat do návrhu. Na základ  po⇣adavk� obce byl zpracován návrh pokyn� zhotoviteli na 
drobné úpravy návrhu územního plánu.
 V souladu s⌘§ 51 stavebního zákona byl návrh Územního plánu Lochovice v⌥. stanovisek a 
p↵ipomínek do�l✏ch v⌘zákonné lh�t  a návrhu pokyn� zhotoviteli p↵edlo⇣en dne 22.1.2015 krajskému 
ú↵adu k⌘posouzení. Krajsk✏ ú↵ad St↵edo⌥eského kraje jako nad↵ízen✏ orgán na úseku územního plánování 
vydal stanovisko dne 10.2.2015 pod SZ_010856/2015/KUSK REG/Nap. Pokyny zhotoviteli byly zaslány dne 
16.2.2015.
 Dne 7.4.2015 po↵izovatel v⌘souladu s⌘§ 52 stavebního zákona ve↵ejnou vyhlá�kou oznámil 
zahájení ↵ízení o Územním plánu Lochovice a zárove⌦ oznámil konání ve↵ejného projednání dne 
11.5.2015. Návrh byl vystaven k⌘ve↵ejnému nahlédnutí od 7.4.2015. 
 Po↵izovatel vyhodnotil v✏sledky ve↵ejného projednání a v⌘souladu s § 53 odst. 1 stavebního 
zákona zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení p↵ipomínek uplatn n✏ch v⌘pr�b hu 
↵ízení a dne 13.8.2015 vyzval dot⌥ené orgány k⌘uplatn ní stanovisek. V obdr⇣en✏ch stanoviscích nebyly 
uplatn ny ⇣ádné námitky, p↵ipomínky ani po⇣adavky. Územní plán zpracovan✏ zhotovitelem v⌥. 
od�vodn ní dopln ného po↵izovatelem byl p↵edlo⇣en zastupitelstvu obce.
 Údaje o vydání územního plánu doplnil po↵izovatel do schvalovací dolo⇣ky.

2) Soulad s✏politikou územního rozvoje a ÚPD vydanou krajem
 viz. kapitola B.1)

3) Soulad s✏cíli a úkoly územního plánování
 Cílem územního plánu je stanovit podmínky pro ú⌥elné vyu⇣ívání zastav ného území a zajistit 
ochranu nezastav ného území s ohledem na stávající p↵írodní a kulturní hodnoty v krajin . Územním 
plánem jsou vytvo↵eny podmínky zejména pro p↵im ↵en✏ rozvoj bydlení v⌥etn  dopravní obsluhy, slu⇣eb a 
drobné v✏roby (smí�ené vyu⇣ití), rozvoj ob⌥anské vybavenosti a dopravní obsluhy. Územním plánem jsou 
navr⇣ena opat↵ení navazující na p�vodní urbanistickou strukturu jednotliv✏ch sídelních útvar� a jejich 
kulturn -historick✏ch hodnot.
 Územní plán Lochovice 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. Územním plánem 
jsou dány podmínky pro preventivní ochranu �ir�ího území p↵ed záplavami, podmínky pro zv✏�ení 
ekologické stability a retence vody v krajin .

4) Soulad s po�adavky stavebního zákona a jeho provád�cích právních p⌦edpis�
 Obsah a forma dokumentace i postup po↵izování Územního plánu Lochovice jsou 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.
 Územn  plánovací dokumentace je vybranou ⌥inností ve v✏stavb  a je zpracována oprávn nou 
osobou.

5) Soulad s✏po�adavky zvlá↵tních právních p⌦edpis� a se stanovisky dot⌥en�ch orgán�, 
pop⌦ípad� s✏v�sledkem ⌦e↵ení rozpor�

 Dokumentace Územního plánu Lochovice je v⌘souladu se stanovisky dot⌥en✏ch orgán�, 
uplatn n✏mi v⌘pr�b hu projednávání. K⌘↵e�ení rozpor� v⌘rámci spole⌥ného jednání o návrhu Územního 
plánu Lochovice nedo�lo.

6) Stanovisko krajského ú⌦adu k✏vyhodnocení vliv� na �ivotní prost⌦edí
 Krajsk✏ ú↵ad St↵edo⌥eského kraje ve svém stanovisku ze dne 21.8.2014 pod SZ 113915/KUSK 
nepo⇣adoval zpracovat vyhodnocení vliv� územního plánu Lochovice na ⇣ivotní prost↵edí. Stanovisko 
podle § 50 odst. 5 stavebního zákona nebylo po⇣adováno.
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7) Vyhodnocení vyu�ití zastav�ného území a pot⌦eby vymezení zastaviteln�ch ploch

 Demografick✏ a stavební v✏voj je popsán v kapitole 3.2) Obyvatelstvo, stavební a bytov✏ fond. 
 V sou⌥asnosti proti roku 2001 mo⇣no vysledovat ji⇣ v✏znamn✏ nár�st trvale bydlícího 
obyvatelstva související zejména s kladn✏m saldem migrace (st hování z m sta na levn j�í venkov ve 
kvalitním p↵írodním prost↵edí) v posledních dvanácti letech (1047<1170). V po⌥tu obyvatelstva se tak 
obec dostává zhruba na úrove⌦ konce osmdesát✏ch let. 
 Za uplynul✏ch deset let tedy prob hla v obci v✏stavba souvisejícím s rozvojem trvalého bydlení 
Zejména Lochovice vykazují v posledním desetiletém období nár�st po⌥tu rodinn✏ch dom� (32). �ást 
nov✏ch byt� z�stává obydlena p�vodními obyvateli obce (nap↵. p↵est hování z d�vod� necht ného sou⇣ití 
vícegenera⌥ních rodin apod.). Územním plánem navr⇣en✏ rozvoj sídla musí zohlednit i tyto trendy.
 Z hlediska budoucího v✏voje je nejd�le⇣it j�ím r�stov✏m faktorem existence nabídky 
dostate⌥ného po⌥tu stavebních pozemk� s realizovanou dopravní a technickou infrastrukturou (za 
podmínky trhem akceptovatelné ceny). Budoucí rozvoj sídla je tedy dán zejména ekonomick✏mi a 
majetkoprávními podmínkami, nikoli dynamikou demografického v✏voje.

Stávající plochy:
 plochy bydlení a smí�ené obytné 53,2 ha/1170 obyvatel
     (cca 454 m2 na obyvatele)

Vymezené zastavitelné plochy a plochy p↵estaveb pro p↵eva⇣ující obytnou v✏stavbu:

 Plochy p⌃estavby (P) - katastrální území Lochovice Plochy p⌃estavby (P) - katastrální území Lochovice Plochy p⌃estavby (P) - katastrální území Lochovice

⇤íslo 
lokality

zp sob vyu↵ití plochy plocha pro 
zástavbu(ha)

odhad po⇤tu staveb 
minimální

odhad po⇤tu staveb 
maximální

odhad po⇤tu obyvatel 
(pr m⌅r)

P4 plochy bydlení - rodinné domy 
venkovské [BV]

0,2317 1,0000 2,0000

P7 plochy bydlení - rodinné domy 
venkovské [BV]

0,4216 1,0000 2,0000

celkem plochy bydlení - rodinné domy 
venkovské [BV]

0,6533 2,0000 4,0000 9,0000

P5 plochy bydlení - rodinné domy m⌅stské 
[BI]

0,2263 1,0000 2,0000

celkem plochy bydlení - rodinné domy m⌅stské 
[BI]

0,2263 1,0000 2,0000 5,0000

P6 plochy smí⌥ené obytné - venkovské [SV] 0,544 1,0000 1,0000
celkem plochy smí⌥ené obytné - venkovské [SV] 0,5440 1,0000 1,0000 3,0000
celkem 1,4236 4,0000 7,0000 17,0000

Zastavitelné plochy (Z) - katastrální území LochoviceZastavitelné plochy (Z) - katastrální území LochoviceZastavitelné plochy (Z) - katastrální území Lochovice

⇤íslo 
lokality

zp sob vyu↵ití plochy plocha pro zástavbu 
(ha)

odhad po⇤tu staveb 
minimální

odhad po⇤tu staveb 
maximální

odhad po⇤tu obyvatel 
(pr m⌅r)

Z5 plochy smí⌥ené obytné - venkovské [SV] 0,6826 1,0000 2,0000
Z13 plochy smí⌥ené obytné - venkovské [SV] 0,1177 1,0000 1,0000

celkem plochy smí⌥ené obytné - venkovské [SV] 0,8003 2,0000 3,0000 9,0000

Z7 plochy bydlení - rodinné domy 
venkovské [BV]

0,3398 2,0000 3,0000

Z9 plochy bydlení - rodinné domy 
venkovské [BV]

0,2270 1,0000 1,0000

Z10 plochy bydlení - rodinné domy 
venkovské [BV]

0,2573 2,0000 3,0000

Z11 plochy bydlení - rodinné domy 
venkovské [BV]

0,7330 4,0000 6,0000

Z12 plochy bydlení - rodinné domy 
venkovské [BV]

0,3621 1,0000 1,0000

Z14 plochy bydlení - rodinné domy - 
venkovské [BV]

1,1447 9,0000 13,0000

Z19 plochy bydlení - rodinné domy 
venkovské [BV]

0,3956 2,0000 3,0000

celkem
plochy bydlení - rodinné domy 
venkovské [BV] 3,4595 21,0000 30,0000 75,0000

Z1 plochy bydlení - rodinné domy m⌅stské 
[BI]

2,9340 32,0000 34,0000

Z2 plochy bydlení - rodinné domy m⌅stské 
[BI]

4,8265 42,0000 42,0000

Z3 plochy bydlení - rodinné domy m⌅stské 
[BI]

0,4100 3,0000 4,0000

Z4 plochy bydlení - rodinné domy m⌅stské 
[BI]

0,3499 3,0000 4,0000

Z6 plochy bydlení - rodinné domy m⌅stské 
[BI]

0,2008 1,0000 1,0000
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Z8 plochy bydlení - rodinné domy m⌅stské 
[BI]

0,4930 3,0000 4,0000

Z15 plochy bydlení - rodinné domy m⌅stské 
[BI]

0,6789 5,0000 6,0000

Z18 plochy bydlení - rodinné domy m⌅stské 
[BI]

0,8270 4,0000 6,0000

celkem
plochy bydlení - rodinné domy m⌅stské 
[BI] 10,7201 93,0000 101,0000 290,0000

celkem 14,9799 116,0000 134,0000 374,0000

 Vymezené zastavitelné plochy a plochy p↵estaveb po p↵eva⇣ující obytnou v✏stavbu tvo↵í celkem 
16,4 ha co⇣ je % nár�st vzhledem k sou⌥asnému stavu o cca 30%.
 Odhadem je mo⇣no pro cca 1/10 obyvatel obce nár�st stavebních pozemk� vázat na pot↵eby 
vycházející z necht ného sou⇣ití.
 V rámci celého zájmového území se jedná o v✏hledov✏ rozvoj pro cca 260 obyvatel co⇣ je % 
nár�st vzhledem k po⌥tu trvale ⇣ijícího obyvatelstva k roku 2013 (1170) 22 %. 
 
 Pot↵eba vymezení nov✏ch území vycházela z pot↵eb ↵e�eného území, které si stanovilo za cíl 
vytvo↵it p↵edpoklady pro zamezení odlivu mlad✏ch lidí z obce. Zárove⌦ nabídka rozvoje vychází z 
aktuálních migra⌥ních trend� (st hování do míst s levn j�ími ⇣ivotními náklady, kvalitním ⇣ivotním 
prost↵edím, p↵írodním zázemím a p↵im ↵en  rozvinutou ob⌥anskou vybaveností). 

 Zvolen✏m zp�sobem nedochází k⌘neúm rnému nav✏�ení po⌥tu obyvatel, neumo⇣⌦uje se 
vytvá↵et plochy nadmístního zájmu, nedochází k zatí⇣ení stávajícího ob⌥anského vybavení (v⌥etn  
vybavení v okolních sídlech) nebo k nevhodn✏m zásah�m do dopravní a technické infrastruktury.

8) V�⌥et zále�itostí nadmístního v�znamu, které nejsou ⌦e↵eny v zásadách územního 
rozvoje s od�vodn�ním pot⌦eby jejich vymezení

 Ve smyslu ji⇣ p↵edchozích zpracovan✏ch projektov✏ch dokumentací a vydan✏ch rozhodnutí ⌥i 
povolení jsou návrhem ÚP  vymezeny:
- navr⇣ená sdru⇣ená trasa vodovodu a spla�kové oddílné kanalizace (Lochovice - Lhotka).
- navr⇣ená trasa spla�kové oddílné kanalizace (Lochovice - Libomy�l).

9) Vyhodnocení ⌦e↵ení ÚP podle v�sledk� ve⌦ejného projednání dle §53 STZ

 Uplatn�né námitky, rozhodnutí o námitkách v⌥etn� od�vodn�ní
 Na základ  návrhu po↵izovatele schválilo zastupitelstvo obce tato rozhodnutí:

NÁMITKY  (Netolice)NÁMITKY  (Netolice)NÁMITKY  (Netolice)NÁMITKY  (Netolice)NÁMITKY  (Netolice)NÁMITKY  (Netolice)NÁMITKY  (Netolice)

po⌅. 
⇥. 

datum 
podání kdo podal lokalita zjednodu⇧en⌥ 

obsah rozhodnutí    od⌃vodn⇤ní

1 18.5.2015 Zden k Hrdli⌥ka, 
Netolice 25

zastav né 
území, plocha 
BV, p.p.⌥. 1568 
a 1567

umo⇣nit v✏stavbu 
druhého 
rodinného domu 
v zahrad 

vyhov t Po⇣adavek není v rozporu 
s vyu⇣itím ploch BV. Text 
byl upraven tak, aby 
mo⇣nost po⇣adovaného 
vyu⇣ití byla jednozna⌥ná.

2 18.5.2015 Jan Hrdli⌥ka, 
Netolice 26              
Martin Hrdli⌥ka, 
Netolice 26             
Petr Hrdli⌥ka, 
⌃ebrák 285

zastav né 
území, plocha 
BV, p.p.⌥. 1575

umo⇣nit v✏stavbu 
druhého 
rodinného domu 
v zahrad 

vyhov t Po⇣adavek není v rozporu 
s vyu⇣itím ploch BV. Text 
byl upraven tak, aby 
mo⇣nost po⇣adovaného 
vyu⇣ití byla jednozna⌥ná.

3 18.5.2015 Klára 
�ervenková, 
Netolice 34

nezastav né 
území, plocha 
NZ2, p.p.⌥. 
1507

za↵adit pozemek 
do zastaviteln✏ch 
ploch BV

nevyhov t Obec se zastav ním 
t chto pozemk� 
nesouhlasí. Jedná se o 
po⇣adavky, které nebyly 
uplatn ny v dob , kdy 
obec shroma⇣�ovala 
podklady pro zadání 
územního plánu. 
Sousedství zastav n✏ch 
ploch není dostate⌥n✏m

d�vodem pro dal�í 
rozr�stání sídla. Roz�í↵ení 
druh� zastaviteln✏ch 

4 18.5.2015 Petr �ervenka, 
Netolice 21

nezastav né 
území, plocha 
NZ2, p.p.⌥. 
1529/5

za↵adit pozemek 
do zastaviteln✏ch 
ploch 
zem d lské 
v✏roby

nevyhov t

Obec se zastav ním 
t chto pozemk� 
nesouhlasí. Jedná se o 
po⇣adavky, které nebyly 
uplatn ny v dob , kdy 
obec shroma⇣�ovala 
podklady pro zadání 
územního plánu. 
Sousedství zastav n✏ch 
ploch není dostate⌥n✏m

d�vodem pro dal�í 
rozr�stání sídla. Roz�í↵ení 
druh� zastaviteln✏ch 
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5 18.5.2015 Josef Procházka, 
Netolice 3

nezastav né 
území, plocha 
NZ2, p.p.⌥. 
1529/15

za↵adit pozemek 
do zastaviteln✏ch 
ploch BV

nevyhov t

územního plánu. 
Sousedství zastav n✏ch 
ploch není dostate⌥n✏m

d�vodem pro dal�í 
rozr�stání sídla. Roz�í↵ení 
druh� zastaviteln✏ch 
ploch by znamenalo 
definování nov✏ch ploch 
(plochy v✏roby – 
zem d lské) a nové 
projednání upraveného 
návrhu územního plánu. 
Obec pova⇣uje navr⇣en✏ 
rozsah zastaviteln✏ch 
ploch za dostate⌥n✏. 

6 18.5.2015 Ji↵í �ervenka, 
Netolice 21

nezastav né 
území, plochy 
NZ a NZ2, p.p.⌥. 
1529/10

za↵adit pozemek 
do zastaviteln✏ch 
ploch BV

nevyhov t

územního plánu. 
Sousedství zastav n✏ch 
ploch není dostate⌥n✏m

d�vodem pro dal�í 
rozr�stání sídla. Roz�í↵ení 
druh� zastaviteln✏ch 
ploch by znamenalo 
definování nov✏ch ploch 
(plochy v✏roby – 
zem d lské) a nové 
projednání upraveného 
návrhu územního plánu. 
Obec pova⇣uje navr⇣en✏ 
rozsah zastaviteln✏ch 
ploch za dostate⌥n✏. 

7 18.5.2015 Vladislav 
Vr�ansk✏, 
Hostomice 205  
Milena Vr�anská, 
Hostomice 205

zastavitelné 
plochy BV a ZS, 
lokality Z10 a 
Z13

nesouhlas s 
v✏stavbou

nevyhov t Ani v⌘jedné z námitek 
nebylo uvedeno 
od�vodn ní po⇣adavku 
na zru�ení navr⇣eného 
vyu⇣ití t chto lokalit. 
Lokalita Z10 logicky 
vyu⇣ívá druhou stranu 
ulice na hranici 
zastav ného území a 
lokalita Z13 je ur⌥ena pro 
sídelní zele⌦.

8 18.5.2015 Miloslava 
Mare�ová, Praha 
5, Jan Mare�, 
Praha 5

zastavitelné 
plochy BV a ZS, 
lokality Z10 a 
Z13

nesouhlas s 
v✏stavbou

nevyhov t

Ani v⌘jedné z námitek 
nebylo uvedeno 
od�vodn ní po⇣adavku 
na zru�ení navr⇣eného 
vyu⇣ití t chto lokalit. 
Lokalita Z10 logicky 
vyu⇣ívá druhou stranu 
ulice na hranici 
zastav ného území a 
lokalita Z13 je ur⌥ena pro 
sídelní zele⌦.9 18.5.2015 Edita Mirovská, 

Netolice 28

zastavitelné 
plochy BV a ZS, 
lokality Z10 a 
Z13

nesouhlas s 
v✏stavbou

nevyhov t

Ani v⌘jedné z námitek 
nebylo uvedeno 
od�vodn ní po⇣adavku 
na zru�ení navr⇣eného 
vyu⇣ití t chto lokalit. 
Lokalita Z10 logicky 
vyu⇣ívá druhou stranu 
ulice na hranici 
zastav ného území a 
lokalita Z13 je ur⌥ena pro 
sídelní zele⌦.

10 18.5.2015 Jan Hrdli⌥ka, 
Netolice 26              
Martin Hrdli⌥ka, 
Netolice 26            

zastavitelné 
plochy BV a ZS, 
lokality Z10 a 
Z13

nesouhlas s 
v✏stavbou

nevyhov t

Ani v⌘jedné z námitek 
nebylo uvedeno 
od�vodn ní po⇣adavku 
na zru�ení navr⇣eného 
vyu⇣ití t chto lokalit. 
Lokalita Z10 logicky 
vyu⇣ívá druhou stranu 
ulice na hranici 
zastav ného území a 
lokalita Z13 je ur⌥ena pro 
sídelní zele⌦.

NÁMITKY  (Lochovice)NÁMITKY  (Lochovice)NÁMITKY  (Lochovice)NÁMITKY  (Lochovice)NÁMITKY  (Lochovice)NÁMITKY  (Lochovice)NÁMITKY  (Lochovice)

po⌅. 
⇥. 

datum 
podání kdo podal lokalita zjednodu⇧en⌥ 

obsah rozhodnutí    od⌃vodn⇤ní

11 11.5.2015 Ing. Jana 
Dvo↵áková, 
Brand✏s n/L,                                                   
Pavel Dvo↵ák, 
Praha 5 - 
Slivenec

a) nezastav né 
území, plocha 
NZ2, p.p.⌥. 
1762,                                
b) nezastav né 
území, plocha 
NZ2, p.p.⌥. 
321/2 

a) za↵adit 
pozemek do 
zastaviteln✏ch 
ploch BI,                  
b) roz�í↵it 
zastavitelnou 
plochu BI, 
lokalitu Z6

nevyhov t Obec nesouhlasí se 
zastav ním t chto 
pozemk� a pova⇣uje 
navr⇣en✏ rozsah 
zastaviteln✏ch ploch za 
dostate⌥n✏. Jedná se o 
po⇣adavky, které nebyly 
uplatn ny v dob , kdy 
obec shroma⇣�ovala 
podklady pro zadání 
územního plánu. 
Sousedství zastav n✏ch 
ploch není dostate⌥n✏m 
d�vodem pro dal�í 
rozr�stání sídla do krajiny 
a pro roz�i↵ování bydlení 
na samotách. 
Roz�í↵ením rozsahu 
zastaviteln✏ch ploch by 
do�lo k⌘zásadní zm n  
návrhu, co⇣ by 
znamenalo nové 
projednávání a oddálení 
vydání územního plánu. 

12 13.5.2015 Eva �istá, Lhotka 
22

zastav né 
území, plocha 
BH, p.p.⌥. 
640/2, 640/3

p↵e↵adit pozemky 
do ploch BI

vyhov t Navrhované vyu⇣ití není v 
rozporu s urbanistickou 
koncepcí, pozemky p↵ímo 
sousedí se zastavitelnou 
plochou BI, lokalitou Z3.
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 Uplatn�né p⌦ipomínky v⌥etn� jejich vyhodnocení
 Na základ  návrhu po↵izovatele schválilo zastupitelstvo obce toto vyhodnocení:

P�IPOMÍNKYP�IPOMÍNKYP�IPOMÍNKYP�IPOMÍNKYP�IPOMÍNKYP�IPOMÍNKY

po⌅. 
⇥. 

datum 
podání kdo podal lokalita zjednodu⇧en⌥ 

obsah vyhodnocení

1 12.5.2015 Povodí Vltavy, 
s.p.

koryta vodních 
tok� a pozemky 
s nimi sousedící

upozorn ní na 
oprávn ní p↵i správ  
tok� a na povinnost 
projednávat zám ry 
s Povodím Vltavy s.p.

Z dokumentace lze zjistit, ⇣e 
oprávn ní p↵i správ  tok� je 
uvedeno jako limit vyu⇣ití 
území. Územní plán ne↵e�í 
povinnosti p↵i dal�ích správních 
↵ízeních, dané právními 
p↵edpisy.
Zm ny nejsou pot↵eba.

2 14.5.2015 �eské dráhy, a.s. zastav né 
území, plochy 
DZ, v⌥. 
ochranného 
pásma

upozorn ní na 
platné právní 
p↵edpisy a 
p↵íslu�nost Drá⇣ního 
ú↵adu k povolování 
staveb

Územní plán ↵e�í vyu⇣ití území, 
ne zp�sob povolování staveb.    
Zm ny nejsou pot↵eba.

3 20.5.2015 RWE GasNet, 
s.r.o.

celé území a) po⇣adavek na 
respektování 
stávajících 
plynárensk✏ch 
za↵ízení, 
b) informace o 
poskytování dat o 
plynárensk✏ch 
za↵ízeních, 
c) upozorn ní na 
povinnost 
projednávat stavby s 
RWE GasNet, s.r.o.

a) Z dokumentace lze zjistit, ⇣e 
plynárenská za↵ízení jsou 
respektována.
Zm ny nejsou pot↵eba.                                                                                                 
b) Net✏ká se projednávání 
územního plánu.                                          
c) Územní plán ne↵e�í 
povinnosti p↵i dal�ích správních 
↵ízeních, dané právními 
p↵edpisy.

 Úprava dokumentace na základ� uplatn�n�ch námitek a p⌦ipomínek
 Drobné úpravy, vypl✏vající z⌘námitek, kter✏m bylo vyhov no (⌥. 1, 2 a 12), byly zapracovány do 
dokumentace, p↵edlo⇣ené zastupitelstvu ke schválení.
 Vyhodnocením bylo zji�t no, ⇣e na základ  p↵ipomínek nejsou úpravy návrhu územního plánu 
pot↵eba.
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