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OBSAH TEXTOVÉ âÁSTI ODÒVODNùNÍ:

a)

Vyhodnocení koordinace vyuÏívání území z hlediska ‰ir‰ích vztahÛ v území vãetnû souladu s
územnû plánovací dokumentací vydanou krajem

-

Soulad s politikou územního rozvoje
¤e‰ené území se nachází mimo rozvojové oblasti a osy a mimo oblasti se specifick˘mi hodnotami a
problémy. RovnûÏ fie‰en˘m územím neprocházejí koridory dopravní a technické infrastruktury
mezinárodního a republikového v˘znamu. Blízká poloha rozvojové osy OS1 (Praha - PlzeÀ - hranice
âR) má za následek územní dopady související s rozvojem dopravní infrastruktury - viz. dále.
Územní plán respektuje republikové priority územního plánování pro zaji‰tûní udrÏitelného rozvoje
území.

-

Soulad s územnû plánovací dokumentací vydanou krajem
Z hlediska nadfiazené územnû plánovací dokumentace je závazn˘ ÚP velkého územního celku
Rakovnicko. Dle této dokumentace zasahuje do fie‰eného území navrÏená dopravní stavba D 14
(úprava trasy silnice II. tfiídy ã. 117 - SZ obchvat Komárova). Tento dopravní koridor je dle ÚP VÚC
vefiejnû prospû‰nou stavbou (nutno územnû chránit koridor dopravní infrastruktury).
Dále do fie‰eného území zasahují:
vymezen˘ regionální ÚSES,
CHOPAV Brdy,
ochranná pásma zdrojÛ pitné vody,
v˘hledová vodní nádrÏ (SVP),
poddolované území,
hlavní RR paprsky,
el. nadzemní vedení,
stávající silniãní tahy,
památková zóna Kle‰tûnice.
Jedná se o stávající limity vyuÏití území, které jsou územním plánem respektovány. Problematika
v˘hledové vodní nádrÏe je popsána v kapitole c4) odÛvodnûní ÚP.

-

·ir‰í vztahy - postavení obce v systému osídlení
Vazby na navazující území a zaãlenûní obce do systému osídlení je obsahem v˘kresu A - ·ir‰í vztahy.
¤e‰ené území spadá do jihozápadní ãásti mikroregionu Hofiovicka - regionu s v˘razn˘m rozvojov˘m
potenciálem (dálniãní a Ïelezniãní spojení Praha - PlzeÀ - hranice âR). Vlastní sídlo (cca 166 obyv.) je
v‰ak umístûno mimo hlavní rozvojové osy regionu, z hlediska ekonomiky se projevují tradiãní vazby
na sídla stfiediskového v˘znamu (Hofiovice, Komárov, novûji Îebrák). Charakter sídla je stabilizovan˘
s pfievaÏující fukcí sídelní a rekreaãní.
Podbrdsko, kam spadá fie‰ené území, je oblastí zv˘‰eného v˘znamu pro rekreaci a zároveÀ oblastí
s vysok˘mi pfiírodními a estetick˘mi hodnotami.
¤e‰ené území sousedí s obcemi (v‰e Stfiedoãesk˘ kraj, okres Beroun):
obec
katastrální území
Zajeãov
KvaÀ, Zajeãov
Ole‰ná
Ole‰ná u Hofiovic
Komárov
Komárov u Hofiovic, Kle‰tûnice.
Celková v˘mûra území obce - katastrální území Jivina u Hofiovic ãiní 453,9622 ha.

-

·ir‰í dopravní vztahy,
Obec Jivina leÏí asi 8 km jihozápadnû od regionálního centra mûsta Hofiovice. Z hlediska ‰ir‰ích
dopravních vztahÛ lze konstatovat, Ïe obec je prakticky plnû obsluhována prostfiedky silniãní
automobilové dopravy. Pátefiní komunikaãní trasou ‰ir‰ího spádového území je trasa dálnice D5
procházející severnû od obce ve vzdálenosti 5 km. Spádové území je k trase D5 pfiipojeno v
dálniãních kfiiÏovatkách Îebrák a Cerhovice na 34. a 41. km prostfiednictvím silnic II/605 a II/117 a
dal‰ích navazujících silnic III. tfiídy. NejbliÏ‰í pfiipojení k Ïelezniãní dopravû je v Ïelezniãní stanici
Hofiovice na koridorové trati âD ã. 170 Praha-Beroun-PlzeÀ-Cheb. Ostatní dopravní obory nejsou ve
vlastním fie‰eném území zastoupeny a ani ve v˘hledu nejsou pfiedpoklady pro jejich uplatnûní.

-

·ir‰í vztahy technické infrastruktury
- Zásobování pitnou vodou:
V soubûhu s komunikací III. tfiídy prochází fie‰en˘m územím pfiivadûcí zásobovací vodovodní fiad pro
obec Komárov DN 80, DN 150. Do fie‰eného území rovnûÏ zasahuje PHO II. stupnû pro jímací území
vodního zdroje tohoto vefiejného vodovodu.
- Zásobování elektrickou energií:
¤e‰en˘m územím (severozápadní ãástí katastrálního území obce) je vedena trasa venkovního vedení
pfienosové soustavy VVN 110 kV Rokycany - Beroun. Provozovatelem pfienosové soustavy je âEZ a.s.
Pátefií rozvodného systému je venkovní vedení VN 22 kV smûrované do distribuãních trafostanic
(napájecí uzel: trafostanice - rozvodna 110/22kV Hofiovice).
- Telekomunikace:
Místní telekomunikaãní síÈ v obci je pfiipojena k uzlovému telekomunikaãnímu obvodu Beroun (311),
ATÚ Komárov. Telekomunikaãní sluÏby jsou zaji‰tûny prostfiednictvím spoleãnosti âesk˘ Telecom a.s.
PfieváÏnû v soubûhu s komunikací III. tfiídy (smûr Komárov - Zajeãov) je veden telekomunikaãní kabel
pfienosové sítû.
- Radiokomunikace:
Nad správním územím obce procházejí tfii provozované radioreléové trasy, v‰echny z lokality TVP, BTS
Zajeãov ve smûrech na:
BTS Stra‰ice (komín ve vojenském objektu),
RS Radeã, kopec Brno, k.ú. Skelná HuÈ,
BTS Komárov 423.

-

·ir‰í vztahy ÚSES a dal‰ích pfiírodních systémÛ
Pro obec Jivina je kvalitnû zpracován generel ÚSES, v rámci ‰ir‰ího území (Zajeãov, KvaÀ, Ole‰ná,
Chaloupky, Malá Víska, Jivina, Kle‰tûnice, Hvozdec, Komárov, Hofiovice, Osek, Podluhy, Újezd, Velká
Víska, Felbabka, Rpety) - podklad 12.
Nadfiazenou ÚPD - ÚP VÚC Rakovnicko je vymezen regionální biokoridor 1174 (Zajeãov-Ole‰ná-Jivina)
a regionální biocentrum1422 Kle‰tûnice (Komárov, Jivina, KvaÀ, Zajeãov). Na plochách zahrnut˘ch do
regionálního ÚSES je zákaz umisÈování staveb s v˘jimkou staveb liniov˘ch pro dopravu a pro
technické vybavení.
Pfii vymezení ÚSES byla zaji‰tûna návaznost ÚSES pfies hranice fie‰eného území dle podkladu
územních plánÛ sousedních obcí Komárov, Ole‰ná a Zajeãov.
Pfiírodní systémy jako ptaãí oblasti ãi evropsky v˘znamné lokality do fie‰eného území nezasahují.
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b)

Údaje o splnûní pokynÛ (souborného stanoviska) pro zpracování návrhu

-

Pokyny pro zpracování návrhu byly splnûny.

-

Úpravy vypl˘vající ze souãasnû platného stavebního zákona:
Návrh ÚP byl upraven ve smyslu souãasnû platn˘ch právních pfiedpisÛ. Z toho dÛvodu byly rovnûÏ
zmûnûno oznaãení lokalit s navrhovanou zmûnou funkãního vyuÏití (dfiíve rozvojové lokality (R), nyní
zastavitelné (Z) a pfiestavbové (P) plochy).

c)

Komplexní zdÛvodnûní pfiijatého fie‰ení a vybrané varianty

c1)

ZdÛvodnûní vybrané varianty
V zadání územního plánu obce Jivina nebyly stanoveny situace, které by vyÏadovaly rozhodnutí
o v˘bûru jedné varianty nebo alternativy fie‰ení.

c2)

ZdÛvodnûní stanovení plochy s jin˘m zpÛsobem vyuÏití, neÏ je stanoveno ve vyhlá‰ce o obecn˘ch
poÏadavcích na vyuÏívání území
Územním plánem byly vymezeny plochy sídelní zelenû (dále podrobnûji ãlenûné) - podmínky pro
tyto plochy zaruãují jejich ochranu pfied zastavûním.

c3)

Vyhodnocení úãelného vyuÏití zastavûného území a potfieba vymezení zastaviteln˘ch ploch
- Zastavûné území je úãelnû vyuÏito s v˘jimkou plochy navrÏené územním plánem k pfiestavbû
(plochy dnes nevyuÏívané - zbofieni‰tû).
- Územním plánem jsou navrÏeny zastavitelné plochy Z1 - Z7. Plochy Z2, Z3, Z4, Z5 a ãásteãnû Z6 jsou
do návrhu zafiazeny na základû konkrétních poÏadavkÛ vlastníkÛ pozemkÛ. Plocha Z7 rozvíjí
technickou vybavenost území.
Zhodnocení rozvojov˘ch pfiedpokladÛ:
¤e‰ené území spadá do jihozápadní ãásti mikroregionu Hofiovicka - regionu s v˘razn˘m rozvojov˘m
potenciálem (dálniãní a Ïelezniãní spojení Praha - PlzeÀ).
Poloha sídla je pomûrnû pfiíznivá - silniãní tah II/117, kter˘ fie‰en˘m územím prochází, zabezpeãuje
dobrou dopravní dostupnost sídla a jeho vazby zejmén na obec III. stupnû Hofiovice a dal‰í sídla
místního v˘znamu s relativnû rozvinut˘m ekonomick˘m potenciálem - Komárov, Îebrák.
Sídelní útvar je lokalizován na úpatí zalesnûného vrchu, v jeho závûtrné ãásti. Unikátní poloha sídla
vytváfií kvalitní podmínky pro bydlení a rekreaci.

c4)

Vyhodnocení vlivÛ na udrÏiteln˘ rozvoj území
Je moÏno konstatovat, Ïe územním plánem Jivina jsou sledovány cíle a úkoly územního plánování
ve smyslu § 18 a 19 zákona ã.183/2006 Sb.
-

Obyvatelstvo, bydlení
Zejména zmûny ve zpÛsobu hospodafiení mûly za následek omezení pracovních moÏností v místû a
následn˘ úbytek trvale bydlícího obyvatelstva v prÛbûhu 20. století. V letech 1991 - 2001 je moÏno
sledovat stagnaci populaãní kfiivky (177 -> 180), ale v období 2001 - 2006 poãet trvale bydlících
obyvatel v obci Jivina dále mírnû klesá (180 ->166) - (podklad 6), migraãní saldo je nulové.
Setrvaãnost je moÏno vysledovat v poãtu domÛ. Zde dochází k funkãní zmûnû fiady objektÛ - necelá
ãtvrtina domovního fondu je dnes vyuÏívána k rekreaci (chalupafiení).
SloÏení obyvatelstva podle pohlaví a vûku - stav k 1.3.2001 (podklad 34)
Jivina (kód obce 531308):
trvale
z toho
vûková skupina:
bydl. obyv.:
Ïeny:
0-14
15-59
(+60)
______________________________________________________________________________________________
180
86
27
119
29 (5 nezji‰tûno)
Domovní a bytov˘ fond k 1.3.2001 (podklad 34)
Jivina (kód obce 531308):
domy
z toho obydlené
obydlené
obydlené
úhrnem
domy
rodinné domy
bytové domy
______________________________________________________________________________________________
85
57
56
0
byty
úhrnem

byty
obydlené

v tom byty
v tom byty
byty slouÏí
obydlené v rod.
obydlené v byt.
k rekreaci
domech
domech
______________________________________________________________________________________________
98
66
65
0
21
- Rámcová kvantifikace a rámcov˘ ãasov˘ prÛbûh navrÏeného rozvoje:
Je navrÏen pfiimûfien˘ (mírnû optimistick˘) rozvoj odpovídajícím v˘hledovému rÛstovu potenciálu
celého mikroregionu Hofiovicka (rÛstov˘ koeficient poãtu obyvatelstva 1,1 v letech 2001 - 2020).
Souãasn˘ poãet obyvatel (1.1.2007):
:
166,
poãet obyvatel v rozvojov˘ch lokalitách (odhad):
44,
návrhová velikost (2020):
210.
-

Hospodáfiství
Vlastní sídlo je umístûno mimo hlavní rozvojové osy regionu, z hlediska ekonomiky se projevují
tradiãní vazby na sídla stfiediskového v˘znamu (Hofiovice, Komárov, novûji prÛmyslová zóna Îebrák). V
místû jsou minimální celoroãní pracovní pfiíleÏitosti, pfievládá vyjíÏìka za prací (85%).
Charakter území s pfievahou obytné a rekreaãní funkce se nebude mûnit. I nadále bude pfievládat
vyjíÏìka za prací.
V obci je evidováno celkem 25 podnikatelsk˘ch subjektÛ (r. 2004). Podnikatelskou skupinou jsou
zejména: Farma Lochovice - obhospodafiování polností; osoby podnikající ve sféfie obchodu a
poskytování sluÏeb pro obãany (hostinec, prodejna, autoopravna). V lokalitû U lomu je po kolaudaci
areál skladového hospodáfiství. Vyjma hostince a prodejny se dá konstatovat, Ïe nejsou pokryty sluÏby
pro náv‰tûvníky tohoto území (napfi. rodinné penziony, pÛjãovny kol, sportovní zafiízení ap.).
Charakteristika zemûdûlské v˘roby: Zemûdûlskou pÛdu v fie‰eném území obhospodafiuje Farma
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V obci je v souãasnosti evidováno nûkolik malochovÛ hospodáfisk˘ch zvífiat.
PÛvodní areál Ïivoãi‰né v˘roby (kravín + teletník) na v˘chodním okraji obce vyhofiel a v souãasnosti
se jedná o zbofieni‰tû. Budova je navrÏeny k asanaci, v rámci pfiestavbové plochy P1 je navrÏen
rozvoj pro vyuÏití smí‰ené obytné (venkovské).
Územní plán zachovává stávající v˘robní zafiízení. Stávající plocha v˘roby a skladování je navrÏena
k roz‰ífiení - zastavitelná plocha Z3.
Vzhledem k dÛleÏitosti zafiízení v˘roby a v˘robních sluÏeb pro stabilizaci sídelních útvarÛ mohou b˘t
vybraná zafiízení umísÈována i ve stávajících ãi navrÏen˘ch plochách, av‰ak pouze v souladu s
regulativy vyuÏití ploch. Ve shodû s navrÏen˘mi regulativy je moÏno v obci umísÈovat neru‰ící zafiízení
drobné v˘roby, sluÏeb, fiemesel a agroturistiky tak, aby se mj. mohl obnovit úãel v souãasnosti
nevyuÏívan˘ch objektÛ v zemûdûlsk˘ch usedlostech.
-

Podpora cestovního ruchu a rekreace
Podbrdsko, kam spadá fie‰ené území, je oblastí zv˘‰eného v˘znamu pro rekreaci.
V blízkém dosahu od fie‰eného území jsou rozmístûny v˘znamné cíle turistiky a rekreace (Hofiovice,
Îebrák, Zbiroh, Vladek). Pomûrnû kvalitní nenaru‰ené krajinné prostfiedí, ve kterém se nachází území
obce Jivina, je pfiíleÏitostí pro fiadu turistick˘ch a sportovnûrekreaãních aktivit prakticky v kaÏdém
roãním období. Pro pû‰í turistiku je k dispozici znaãená “Ïlutá” turistická trasa vedená z Kafiezu pod
vrchol Jiviny, která pak dále klesá do Zajeãova.
Územním plánem jsou navrÏeny úpravy vytváfiející mj. podmínky pro pû‰í a cyklistickou prÛchodnost
územím.

-

Dopravní infrastruktura
Území je z hlediska dopravní infrastruktury stabilizováno. Je zvaÏována hodnota stupnû
automobilizace 400 vozidel /1000 obyvatel (tj. 1 vozidlo/2,5 obyvatele). Pro poãet obyvatel v
rozvojov˘ch lokalitách (odhad) 44 se bude orientaãnû jednat o nárÛst 18 vozidel.
Dopravní obsluha lokalit musí, v souladu s ustanovením §10 zákona ã 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, v platném znûní, a v souladu s vyhlá‰kou ã. 104/1997 Sb., v platném znûní, splÀovat
poÏadavky âSN 73 6110 Projektování místních komunikací, vãetnû pfiipojení navrÏen˘ch komunikací
na stávající komunikace dle âSN 73 6102. Zvlá‰tní dÛraz bude kladen na minimální poãet kfiiÏovatek
se silnicemi.
Potfieba odstavn˘ch stání (O) a parkovacích stání (P) v místech navrÏené zástavby bude fie‰ena
návrhem podle âSN 73 6056 (Odstavné a parkovací plochy silniãních vozidel pro motorovou
dopravu). U novû navrhované obytné zástavby musí b˘t na pozemku rodinného domu umístûno min.
jedno garáÏové stání nebo odstavná plocha (pro kaÏd˘ byt).
- SíÈ místních a úãelov˘ch komunikací
PrÛjezdní úsek silnice II/117 je tedy pátefiní trasou celého fie‰eného území, na kterou jsou pfiipojeny
místní a úãelové komunikace zpfiístupÀující ãásti obce aÏ jednotlivé objekty a jednotlivé
obhospodafiované pozemky a plochy. Uspofiádání sítû a vedení tûchto komunikací je nejlépe patrné z
hlavního v˘kresu. Komunikaãní systém je moÏno povaÏovat za stabilizovan˘, reálné moÏnosti jeho
úprav, s ohledem na citlivé majetkoprávní vztahy a pomûrnû velkou investiãní nároãnost tûchto oprav,
jsou pomûrnû malé. Pfiedpokládán˘ návrh tedy prakticky plnû respektuje souãasné uspofiádání
systému, kter˘ je pouze místnû doplÀován pro potfiebu komunikaãního pfiipojení navrhovan˘ch
zastaviteln˘ch ploch.
- Obsluha prostfiedky hromadné dopravy
Obsluha prostfiedky hromadné dopravy je realizována pravidelnou vefiejnou autobusovou dopravou,
v souãasné dobû na tfiech pravideln˘ch místních linkách - 210 109 (Hofiovice - Komárov - Stra‰ice),
210 118 (Ole‰ná - Praha) a 210 127 (Hofiovice - PlzeÀ) provozovan˘ch spoleãností Probo Trans
Beroun s.r.o. V‰echny tyto linky jsou smûrovány do regionálního centra - mûsta Hofiovice. Zastávka
pravidelné autobusové dopravy je situována pfii prÛjezdním úseku silnice II/117 v severní ãásti obce.
Prakticky celé zastavûné území obce je pokryto v 500 metrové docházkové vzdálenosti, coÏ
pfiedstavuje asi 7-8 minutovou docházkovou dobu.
Dal‰í autobusová zastávka se nachází na samotû U HudeãkÛ - spoje 210109 a 470800 (Stra‰ice Praha). Tato zastávka slouÏí zejména samotû, docházková vzdálenost k této zastávce z obce je cca
1,8km.

-

Technická infrastruktura
V fie‰eném území není dosud na dostateãné úrovni provádûna likvidace odpadních vod. Tato
problematika a problematika posílení kapacity rozvodÛ el. energie je fie‰ena územním plánem.
¤e‰ené území je zahrnuto do zpracovaného Plánu rozvoje vodovodÛ a kanalizací Stfiedoãeského kraje
(PRVaK). Je proveden návrh odkanalizování vãetnû v˘stavby ãistírny odpadních vod v souladu s
koncepcí PRVaK (podklad 25).
Vodní hospodáfiství:
- Hydromelioraãní zafiízení:
Vodohospodáfiské pomûry zde v˘znamnou mûrou ovlivÀují plo‰ná odvodÀovací zafiízení, nacházející
se na plochách ZPF (cca 80%) spoleãnû s melioraãními kanály - HMZ ústícími do Jalového a
Rohlovského potoka. Odvodnûní systematickou trubní drenáÏí je ve vlastnictví majitelÛ pozemkÛ.
V pfiípadû ãinností znamenající dotãení plo‰n˘ch meliorací, je tfieba pfiíslu‰n˘mi opatfieními zajistit
funkãnost zb˘vajících melioraãních zafiízení na okolních pozemcích, vãetnû bezproblémového odtoku
vod (tato podmínka je zapracována do ÚP).
- Likvidace odpadních vod:
SráÏkové odpadní vody jsou v zastavûn˘ch územích zvládány následovnû: u jednotliv˘ch nemovitostí
s pouÏitím vsaku nebo akumulaãních prvkÛ (s následn˘m vyuÏíváním napfi. pro zavlaÏování zelenû).
Nevsáknuté sráÏkové vody, zejména z komunikací, jsou odvádûny do nejbliÏ‰ího recipientu bezejmenné vodoteãe (HMZ) zaústûné do Jalového potoka - oddílnou de‰Èovou kanalizací v úhrnné
délce cca 0,95km. Tato kanalizace je ve správû obce a je zatím v relativnû vyhovujícím stavu. Na
odvádûní de‰’tov˘ch vod se dále podílí funkãní systém rigolÛ, struh a propustkÛ.
- Likvidace spla‰kov˘ch odpadních vod:
Likvidace spla‰kov˘ch odpadních vod musí b˘t fie‰ena v souladu se zákonem ã.254/2001 Sb., o
vodách a souvisejícími pfiedpisy. Likvidace odpadÛ vãetnû kalÛ z âOV musí b˘t fie‰ena v souladu se
zákonem ã.185/2001 Sb., o odpadech a souvisejícími pfiedpisy.
V Jivinû jsou spla‰kové odpadní vody zachycovány v bezodtokov˘ch jímkách, odkud jsou oficiálnû
vyváÏeny k likvidaci na zemûdûlsky vyuÏívané pozemky nebo na âOV Komárov. âasto se v‰ak
vyskytují nekorektní potrubní pfiepady tûchto zafiízení zaústûné do de‰Èové kanalizace.
Územním plánem je navrhována likvidace spla‰kov˘ch odpadních vod jejich svedením na vlastní
novou âOV. Je navrÏena koncepce oddílné spla‰kové kanalizace. Spla‰kové vody budou svedeny
pomocí novû budovan˘ch fiadÛ spla‰kové oddílné kanalizace na âOV a zde v souladu se zákonem o
vodách likvidovány Vzhledem ke sklonov˘m pomûrÛm terénu se jeví jako vhodn˘ kombinovan˘
systém gravitaãní oddílné spla‰kové kanalizace s dílãím pfieãerpáváním spla‰kÛ. (pozn.: vzhledem
v‰ak k nepfiízniv˘m prostorov˘m parametrÛm komunikací bude zbudování fiadÛ v ãástech nahu‰tûné
domkáfiské zástavby velice obtíÏné). Areál âOV je lokalizován poblíÏ recipientu - Jalového potoka a je
pfiístupn˘ ze silnice III. tfiídy - zastavitelná plocha Z 7. Odpadní potrubí z âOV bude zaústûné do
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Jalového potoka.
Pfiedpokládané hodnoty parametrÛ vypou‰tûn˘ch vyãi‰tûn˘ch odpadních vod z navrÏené âOV:
(mnoÏství vypou‰tûn˘ch odpadních vod se rovná hodnotám potfieby vody ve smyslu ustanovení § 30,
odst. 1 vyhlá‰ky ã. 428/2001 Sb. - viz. bilance potfieby vody)
celkové mnoÏství spla‰kov˘ch odpadních vod Qd (m3/rok): 15.048,0
Souãasnû bude nutné vãas provést posouzení vlivu âOV na recipient (Jalov˘ potok).
Technologické vybavení vlastní âOV detailnû stanoví aÏ dal‰í pfiipravovan˘ stupeÀ projektové
dokumentace (pÛjde o biologickou âOV moderního typu).
Do doby realizace spla‰kové oddílné kanalizace zaústûné do âOV budou spla‰kové odpadní vody
zadrÏovány v bezodtok˘ch jímkách s následn˘m odvozem k likvidaci, pfiípadnû po vyãi‰tûní v
domovních âOV následnû vypou‰tûny do de‰Èové kanalizace ãi recipientÛ.
Vypou‰tûní odpadních vod z tûchto objektÛ i z nové âOV musí splÀovat poÏadavky nafiízení vlády
âR ã. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách pfiípustného zneãi‰tûní povrchov˘ch vod a odpadních
vod, náleÏitostech povolení k vypou‰tûní odpadních vod do vod povrchov˘ch a do kanalizací a o
citliv˘ch oblastech.
- Zásobování pitnou vodou:
Obec Jivina (464 - 530 m n.m.) je zásobována pitnou vodou z vefiejného vodovodu. Díky pfiízniv˘m
hydrogeologick˘m pomûrÛm je obec zásobena vodou z vlastního zdroje situovaného na poz. parc. ã.
710 severov˘chodnû od sídelního útvaru (445 m n.m.). Jímacím zafiízením jsou zde dvû kopané
studny o vydatnosti Qmax =0,91 l/s, QprÛm=0,4 l/s. Ze studní je voda ãerpána ponorn˘mi ãerpadly do AT
stanice (Q=2 l/s, H=68 m). Souãástí stanice je akumulaãní a ãerpací jímka o obsahu 30 m3. Tato
stanice se nachází na severním okraji souãasnû zastavûného území obce na kótû 494 m n.m. a je
pfiístupná ze silnice II. tfiídy.
Z AT stanice je voda pod tlakem dopravována do rozvodné vodovodní sítû. Zásobování obce je v
jednom tlakovém pásmu. Rozvodná vodovodní síÈ je kombinovaná, vûtevná - ãásteãnû zokruhovaná.
Vlastní rozvodná síÈ pokr˘vá prakticky celé území obce, z 57 trvale obydlen˘ch domÛ je vodovodní
pfiípojkou vybaveno 56 domÛ (podklad 34).
Kvalita vody ve vefiejném vodovodu musí dnes odpovídat poÏadavkÛm vyhl. MZ ã. 252/2004 Sb.,
kterou se stanoví poÏadavky na kvalitu pitné vody a rozsah a ãetnost její kontroly. Vefiejn˘ vodovod
je v majetku a správû spoleãností VaK Beroun a.s.
Malá ãást obyvatel Jiviny a samota je zásobena vodou pouze ze soukrom˘ch studní. Studny na vefiejnû
pfiístupn˘ch pozemcích (studny obecní) je moÏno vyuÏívat v˘hradnû pro úãely zásobování uÏitkovou
vodou.
Základní bilance potfieby pitné vody (pfiedpokládané standardní vybavení a statistické obsazenosti
2,73 obyv./1 b.j. pro souãasn˘ stav, návrh 44 EO) je stanovená dle pfiílohy ã.12 vyhl. 428/2001 Sb.,
souãasnû jde o hodnoty produkce spla‰kov˘ch odpadních vod:
Souãasn˘ stav:
______________________________________________________________________________________________________
druh objektÛ/aktivit resp. druh
smûrné ãíslo roãní
poãet mûrn˘ch
roãní potfieba
potfieby vody
potfieby vody
jednotek
vody
______________________________________________________________________________________________________
byty (m3/rok na obyvatele bytu)
56
66b.j.x2,73 obyv.
10.090,0
rekreace
28
22b.j.x3 obyv. (odhad) 1.848,0
provozovny (m3/rok na zamûstnance)
50,0
3 (odhad)
150,0
20,0
5 (odhad)
100,0
celkem (m 3/rok)
12.188,0
prÛmûrná denní potfieba vody
Qd
33,39 (m 3/den)
maximální denní potfieba vody
kd = 1,5
Qmax d (Qd x kd)
50,08 (m 3/den)
maximální hodinová potfieba vody
kh = 1,8
Qmax h (Qmax d x kh)
1,04 (l/s)

Návrh:
______________________________________________________________________________________________________
druh objektÛ/aktivit resp. druh
smûrné ãíslo roãní
poãet mûrn˘ch
roãní potfieba
potfieby vody
potfieby vody
jednotek
vody
______________________________________________________________________________________________________
byty (m3/rok na obyvatele)
65,0
44
2.860,0
návrh celkem (m 3/rok)
15.048,0
prÛmûrná denní potfieba vody (návrh)
Qd
41,23 (m 3/den)
maximální denní potfieba vody
kd = 1,5
Qmax d (Qd x kd)
61,84 (m 3/den)
maximální hodinová potfieba vody
kh = 1,8
Qmax h (Qmax d x kh)
1,28 (l/s)
Kapacita zdroje musí pokr˘vat hodnotu Qmax d potfieby vody. Pfii Qmax = 0,9 l/s je hodnota maximální
denní potfieby vody 60,77 (m3/den) pokryta (Qmax = 0,9 l/s = 77,76 m3/den).

Zásobování energiemi:
Území není plynofikováno, ani se vzhledem k poãtu trvale bydlících obyvatel a charakteru vyuÏívání
území (chalupafiení) nepfiedpokládá reálnost tohoto event. zámûru. Z energetického hlediska bude mít
i nadále dominantní úlohu zásobování elektrickou energí.
VyuÏívání alernativních energetick˘ch zdrojÛ pro konverzi na vyuÏitelné formy energie, napfi. solární
radiace nebo zb˘vající energetick˘ potenciál biomasy, pfiípadnû vyuÏívání jin˘ch obnoviteln˘ch zdrojÛ
zatím nemá v území tradici. V obci je jeden rodinn˘ dÛm vytápûn pomocí tepelného ãerpadla vodavoda.
- Vytápûní:
Vytápûní objektÛ, které vytváfií nejvy‰‰í nároky na zásobování energiemi pfiedev‰ím v zimním období,
je zabezpeãováno pfieváÏnû spalováním ménû kvalitních tuh˘ch paliv v lokálních topeni‰tích
(pouÏívány zejména kotle na dfievo, uhlí), ãásteãnû pak je kryto uÏitím elektrické energie (el.
pfiímotopy) ãi lokálními zásobníky plynu (propan - butan).
S postupnou obnovou bytového fondu je moÏno poãítat s investicemi do zateplování objektÛ, které
se mohou pfiíznivû odrazit v bilanci spotfieby energií na vytápûní.
- Zásobování elektrickou energií:
Pátefií rozvodného systému je venkovní vedení VN 22 kV smûrované do distribuãních trafostanic
(napájecí uzel: trafostanice - rozvodna 110/22kV Hofiovice). Hlavní je zde distribuãní trafostanice
Obec 223518. Jde o sloupovou pfiíhradovou trafostanici do 400 kVA, která je v souãasné dobû osazena
transformátorem 160 kVA. Samota U HudeãkÛ je napájena z trafostanice evidenãní ã. 224152. Jedná se
o sloupovou pfiíhradovou trafostanici do 400 kVA, která je v souãasné dobû osazena
transformátorem100 kVA. Trafostanice jsou ve vlastnictví STE a.s. Kabelové vedení VN v podzemní
trase v rámci fie‰eného území zatím není realizováno. Rozvodná NN síÈ je realizována témûfi v˘hradnû
ve formû venkovních vedení. Kapacita stávajících TS v‰etnû pfienosov˘ch schopností sítû NN 0,4 kV je
témûfi vyãerpána.
Územním plánem jsou navrÏena opatfiení pro optimalizaci zásobování obce elektrickou energií.
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Telekomunikace a radiokomunikace:
- Místní telekomunikaãní síÈ (MTS), pfienosová síÈ - podklad 21):
MTS Jivina nebyla doposud dÛslednû kabelizována do podzemních tras.
Podzemními kabelov˘mi rozvody je k místní telekomunikaãní síti pfiipojena v˘chodní polovina obce
vãetnû jejího historického jádra. Ostatní stávající rozvody po obci jsou pouze venkovní.
Vefiejn˘ telefonní automat (hovorna) je instalován u obchodu ve stfiední ãásti obce.
- Televizní pfievadûã, RR trasy:
V fie‰eném území je provozován televizní pfievadûã TVP Zajeãov (p.ã. 156 - Jivinská hora) s kruhov˘m
ochrann˘m pásem o polomûru r=30m. Tento pfievadûã je koncov˘m bodem radioreléov˘ch tras
smûrem na :
BTS Stra‰ice (komín ve vojenském objektu),
RS Radeã, kopec Brno, k.ú. Skelná HuÈ,
BTS Komárov 423.
OP pfievadûãe se nachází na lesním pozemku a není návrhem dotãeno.
Zne‰kodÀování odpadÛ:
Obecnû závazná vyhlá‰ka obce Jivina ã.2/2006 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem:
- Systém nakládání s komunálním odpadem:
Pro shromaÏìování a tfiídûní komunálního odpadu jsou fyzick˘m osobám k dispozici tyto sbûrné
nádoby a zafiízení:
a) sbûrné nádoby (popelnice, kontejnery) – jsou umístûny na pozemcích, náleÏejících k rodinnému ãi
bytovému domu.
b) kontejnery na tfiídûn˘ odpad – sklo, PET lahve apod. jsou umístûny v následujících lokalitách:
- mezi OÚ a prodejnou
- u transformátoru
- u hospody
c) mobilní kontejnery na bioodpad a velkoobjemov˘ odpad – slouÏí k ukládání bioodpadu a
velkoobjemového odpadu z domácností – jejich pfiistavení je zvefiejÀováno v místû obvyklou formou.
- Systém nakládání se stavebním odpadem:
Stavební odpad vznikl˘ pfii stavební ãinnosti fyzick˘ch osob, právnick˘ch osob nebo fyzick˘ch osob
oprávnûn˘ch k podnikání, bude odkládán do velkoobjemov˘ch kontejnerÛ oprávnûné osoby, které
budou odvezeny na náklady fyzické osoby, právnické osoby nebo fyzické osoby oprávnûné k
podnikání na fiízenou skládku Hrádek. Tímto se nevyluãuje moÏnost zajistit odvoz tohoto odpadu a
uloÏení na skládku Hrádek nebo na jiné fiízené skládky vlastními prostfiedky, popfi. jin˘m zpÛsobem.
-

Hygiena Ïivotního prostfiedí, zdravé Ïivotní podmínky
Ochrana zdraví pfied úãinky hluku:
- Zdrojem hluku v fie‰eném území je pfieváÏnû automobilová doprava na silnici II. tfiídy. V roce 2005
byl (dle podkladu ¤editelství silnic a dálnic) v úseku 1-1600 celoroãní prÛmûr 873 vozidel/24hod
(komunikace s pomûrnû nízkou dopravní zátûÏí). Proti roku 2000 se jedná o nárÛst na 108%.
- Stavby pro bydlení a rekreaci v zastaviteln˘ch plochách smûjí b˘t, z hlediska ochrany pfied úãinky
hluku, umísÈovány v˘luãnû mimo ochranné pásmo silnic.
- Stavební úfiad si mÛÏe u staveb pro obytné úãely navrhovan˘ch podél silnice II. tfiídy vyÏádat
provûfiení, zda budou dodrÏeny limity hluku dle zákonn˘ch norem a provádûcích pfiedpisÛ.
V pfiípadû, Ïe se potvrdí pfiekroãení povolen˘ch limitÛ hluku, je tfieba navrhnout taková technická
opatfiení, aby byly splnûny poÏadavky na ochranu venkovního a vnitfiního prostoru novû budovan˘ch
staveb.
- Územním plánem nejsou navrhovány plochy pro v˘stavbu v˘znamn˘ch zdrojÛ hluku.
Ochrana ovzdu‰í:
- V území obce musí b˘t dodrÏována úroveÀ zneãi‰tûní ovzdu‰í tj. hodnoty imisních limitÛ, meze
tolerance a ãetnost pfiekroãení pro jednotlivé zneãi‰Èující látky vãetnû respektování emisních stropÛ.
- ¤e‰ené území se nachází na úpatí lesního masivu Brd. Obec není oficiálnû zahrnuta do oblastí se
zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í. Nejsou známy situace, kdy by byly pfiekraãovány imisní limity a meze
tolerance. TaktéÏ není území zahrnuto do oblastí ochrany a ekosystémÛ a vegetace. Lze tedy
konstatovat, Ïe kvalita ovzdu‰í v oblasti Jiviny se v souãasné dobû neli‰í od celostátního stavu a
nepfiedstavuje limit pro rozvoj obce.
- Na území obce nejsou evidovány zvlá‰È velké, velké ani stfiední zdroje zneãi‰Èování. Znaãn˘ vliv na
kvalitu ovzdu‰í mají domácí topeni‰tû vytápûná tuh˘mi palivy (pozn.: tato topeni‰tû pfiedstavují
v˘znamné zdroje látek negativnû ovlivÀující lidské zdraví - obec má moÏnost vydat nafiízení, ve kterém
bude zakázáno pouÏívání nûkter˘ch druhÛ paliv v mal˘ch zdrojích zneãi‰Èování).
- Z ekonomického hlediska nejsou pfiedpoklady pro plo‰nou plynofikaci obce. Spalování pevn˘ch
paliv v lokálních topeni‰tích bude pfievládat i v budoucnu. U nov˘ch staveb je doporuãeno vyuÏít
alternativních energetick˘ch zdrojÛ (tepelná ãerpadla, termická solární zafiízení). Centrální zdroje tepla
nejsou navrÏeny.
- NavrÏené rozvojové lokality mají, vzhledem ke své funkci a rozsahu zanedbateln˘ vliv na imisní
koncentrace látek zneãi‰Èujících ovzdu‰í.
Radonové nebezpeãí (podklad 8):
Z hlediska radonového nebezpeãí je zájmové území pfieváÏnû v pfiechodné aÏ stfiední kategorii indexu
geologického podloÏí. Sfiední kategorie radonového indexu je v pfievaÏující mífie sledována rovnûÏ
v rámci samotného sídelního útvaru Jivina.
V lokalitách urãen˘ch pro zástavbu bude v rámci projektové pfiípravy proveden detailní radonov˘
prÛzkum (stanovení radonového indexu pozemku dle vyhlá‰ky ã. 307/2002 Sb., o radiaãní
ochranû), a pfiípadnû uãinnûna opatfiení k eliminaci pronikání radonu z geologického podloÏí do
budov.

-

Ochrana urbanistick˘ch a architektonick˘ch hodnot
Ves Jivina je stfiedovûkého pÛvodu. První písemná zmínka se datuje k roku 1368.
Jivina byla zaloÏena v období vrcholného stfiedovûku pod zalesnûnou Jivinskou horou v pomûrnû
nároãn˘ch terénních podmínkách. Jednorázov˘m vymûfiovacím aktem vznikl spoleãn˘ návesní prostor
s radiálním lánov˘m uspofiádáním. ·ífika jednotliv˘ch parcelních dílÛ (lánÛ) je pomûrnû úzká, takÏe
dvorce, které stojí v jejich ãele, vytváfiejí dojem souvislé návesní fronty a to zejména v severní ãásti
návsi. Kromû zemûdûlsk˘ch usedlostí byly vystavûny rovnûÏ men‰í chalupy ãi domky uprostfied návsi
(kovárna). Chalupami a domky se postupnû zaplÀoval severozápadní okraj sídla (provozování Ïivností
a fiemesel).
Urbanistická struktura historického jádra obce zÛstala témûfi beze zmûny aÏ do dne‰ní doby. Stavební
rozmach v SZ ãásti sídla v podobû izolovan˘ch domÛ - chalup je typick˘ zejména pro období 20-30 let
20. století. V posledním období se zástavba roz‰ifiuje podél pÛvodních radiálních cest zejména v
severní okrajové poloze sídla. Témûfi vilov˘ charakter zástavby s krychlov˘mi objekty rodinn˘ch domÛ
nekoresponduje s rázovitostí pÛvodního venkovského sídla. Dal‰í prostorovou závadou je v tûsné
blízkosti severního okraje sídlo umístûní rozvodu VVN.
Územním plánem je kladen dÛraz ochranu tradiãních urbanistick˘ch a architektonick˘ch hodnot sídla,
ochranu sídelní zelenû.
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Ochrana pfiírody a krajiny
Pfiírodní podmínky:
Z hlediska klimatologie spadá fie‰ené území pfieváÏnû do klimatické oblasti 5: symbol regionu MT 2,
mírnû tepl˘, mírnû vlhk˘, suma teplot nad 10°C 2200 - 2500 hod., prÛm. roãní teplota 7 - 8 °C, roãní
úhrn sráÏek 550 - 700 mm. Poãet dnÛ se sráÏkami 1mm a více: 100 -120, poãet dnÛ se snûhovou
pokr˘vkou: 60 - 100. Okrajové ãásti SZ a JV spadají do klimatické oblasti 7: symbol regionu MT 4,
mírnû tepl˘, vlhk˘, suma teplot nad 10°C 2200 - 2400 hod., prÛm. roãní teplota 6 -7 °C, roãní úhrn
sráÏek 650 - 750 mm. Poãet dnÛ se sráÏkami 1mm a více: 100 -120, poãet dnÛ se snûhovou
pokr˘vkou: 60 - 90. PfievaÏující relativní ãetnost smûru vûtrÛ: JZ (podklad 12).
Z hlediska geomorfologick˘ch celkÛ a niÏ‰ích jednotek spadá severov˘chodní okraj fie‰eného území
do celku VA-4 Hofiovická pahorkatina, podcelku VA-4A Hofiovická brázda a okrsku VA-4A-b Komárovská
brázda. PfievaÏující ãást spadá do celku VA-5 Brdská vrchovina, podcelku VA-5A Brdy a okrsku VA-5A-a
Tfiemo‰enská vrchovina (v‰e podklad 29).
Území má pfieváÏnû vrchovinn˘ ráz. PrÛmûrná nadmofiská v˘‰ka v fie‰eném území se pohybuje mezi
410 a 620m n.m. Ve stfiední ãásti katastru pfievaÏují morfologicky v˘razné svahy v‰esmûrné expozice
svaÏující se do údolnic vodoteãí. Nejv˘‰e poloÏená ãást - Jivinská hora (kóta 620,2m n.m.) je místní
dominantou, nejniÏ‰ím místem je údolní niva Jalového potoka (cca 408m n.m.). Morfologie terénu je
zobrazena v grafické pfiíloze ã.1.
Krajinn˘ pokryv, popis stavu krajiny, zdÛvodnûní navrÏen˘ch opatfiení:
Z hlediska krajinotvorn˘ch zpÛsobÛ vyuÏívání se jedná o kulturní krajinu pahorkatinného aÏ
vrchovinného rázu, kde základním krajinotvorn˘m ãinitelem je lesnictví a zemûdûlství. PfievaÏující ãást
zemûdûlské pÛdy tvofií pÛda orná, trvalé travní porosty tvofií necelou tfietinu zemûdûlsk˘ch pozemkÛ.
Intenzivnû zemûdûlsky vyuÏívána je severov˘chodní okrajová ãást katastru.
V˘razn˘mi nositeli biologické rozmanitosti jsou zalesnûné pozemky, louky na morfologicky
exponovan˘ch svazích v pfievaÏující ãásti katastru, dále doprovodná liniová zeleÀ podél silnic a
vodoteãí. Údolní niva Jalového potoka a pfiilehlé stránû s luãními porosty jsou ekologicky jednou z
nejhodnotnûj‰ích ãástí krajiny Hofiovicka (regionální biocentrum Kle‰tûnice).
Územním plánem je kladen dÛraz na zachování a rozvoj pfiírodních a krajinn˘ch hodnot v území.
Stávající systém krajinné zelenû je doplnûn návrhem nov˘ch vegetaãních prvkÛ - liniové doprovodné
zelenû podél navrÏen˘ch ãi stávajících cest. Územním plánem je podpofieno zachování stop
historického v˘voje krajiny - obnova vedení cestní sítû v krajinû. Realizací návrhu (vãetnû doprovodné
liniové zelenû) se zlep‰í prostupnost krajiny a zv˘‰í rozmanitost (diverzita) krajiny.
NavrÏené cesty vãetnû doprovodné liniové zelenû se zaãlení do systému protierozní ochrany jako
technické opatfiení.
Z dÛvodu ochrany krajinného rázu je problematická zastavitelná plocha Z5. Jedná se o zámûr vlastníka
pozemku. Pro tento zámûr bylo vydáno MûÚ Hofiovice - odborem v˘stavby a Ïivotního prostfiedí
rozhodnutí o souhlasu k umístûní staveb v krajinû. Plocha se zvaÏovan˘m souborem pûti RD se
nachází za obcí ve vzdálenosti 160 - 200m od souãasné zástavby (navazuje na pás venkovsk˘ch
zahrad). Jedná se o snahu opakovanû rozvinout typ domkáfiské izolované zástavby podél stávající
radiální cesty (tak, jak tomu do‰lo jiÏ v nedávné minulosti). Návrhem ÚP jsou navrÏena opatfiení
v krajinû nestavební povahy N2 - rozvinutí liniové zelenû podél stávající komunikace, které budou
prostorovû korigovat pohledovû exponovanou budoucí zástavbu (vnímatelnou jak z dálkov˘ch
panoramatick˘ch pohledÛ tak i z bliÏ‰ích podhledov˘ch stanovi‰È).
Podobnû pozitivnû se bude uplatÀovat i rozvinutí systému zelenû v rámci navrÏen˘ch ploch N3 a N4,
které jsou v kontaktu se zastaviteln˘mi plochami v okrajov˘ch ãástech sídla.
Pfiirozená vegetace (podklad 12,26) - souãasn˘ ekologick˘ potenciál krajiny:
Z hlediska systému ekologické stability vy‰‰ího fiádu náleÏí fie‰ené zemí do sosiekoregionu II.17
Hofiovická pahorkatina a III.9 Brdská vrchovina.
Charakteristika biochor zastoupen˘ch v fie‰eném území (dle podkladu 12):
- biochora II.17.2.
SV ãást fie‰eného území - kontrastní biochora;
pÛvodnû dubohabrové háje, ostrÛvkovitû acidofilní a subxerofilní doubravy a
‰ipákové doubravy.
- biochora III.9.2
stfiední pfieváÏnû bezlesá ãást fie‰eného území - modální biochora;
pÛvodní spoleãenstvo dubohabrové háje, acidofilní doubravy a luhy a ol‰iny.
- biochora III.9.3
jiÏní a jihozápadní pfieváÏnû lesnatá ãást fie‰eného území - kontrastní biochora;
pÛvodní spoleãenstvo acidofilní doubravy, bikové a kvûtnaté buãiny, ojedinûle
dubohabrové háje.
ÚSES
Podle zákona ã.114/1992 Sb. se ochrana pfiírody a krajiny zaji‰Èuje dále ochranou a vytvofiením
územních systémÛ ekologické stability (ÚSES) krajiny. Ty pfiedstavují úãelové propojení ekologicky
stabilních ãástí krajiny do funkãního celku s cílem zachovat biodiverzitu pfiírodních ekosystémÛ a
stabilizaãnû pÛsobit na okolní antropicky naru‰enou krajinu.
Územní systém ekologické stability je tedy pfiedpokladem záchrany genofondu rostlin, ÏivoãichÛ i
cel˘ch ekosystémÛ a zároveÀ nezbytn˘m v˘chodiskem pro ozdravûní krajinného prostfiedí a uchování
v‰ech jeho uÏiteãn˘ch funkcí. ÚSES je tvofien biocentry a biokoridory. Ekostabilizaãní pÛsobení na
okolní krajinu zprostfiedkovávají rovnûÏ interakãní prvky (na lokální úrovni, obvykle liniového
charakteru). ÚSES je postupnû navrhován na tfiech navzájem provázan˘ch hierarchick˘ch úrovních nadregionální, regionální a lokální (místní). Lokální ÚSES v sobû zahrnuje i systémy nadfiazené, aÏ na
této úrovni lze síÈ navzájem propojen˘ch ekologicky cenn˘ch ãástí pfiírody povaÏovat za skuteãn˘
systém.
Zapracováním do ÚPD obce dojde k rozvoji a ochranû hodnot fie‰eného území, coÏ pfiedstavuje
úãelové propojení ekologicky stabilních ãástí krajiny do funkãního celku, s cílem ekostabilizaãnû
pÛsobit na antropicky ru‰enou krajinu, pfii zachování biodiverzity pfiírodních ekosystémÛ.
Biocentrum je krajinn˘ segment, kter˘ svou velikostí a stavem ekologick˘ch podmínek umoÏÀuje
dlouhodobou existenci druhÛ planû rostoucích rostlin, volnû Ïijících ÏivoãichÛ a jejich zdrojÛ.
Biokoridor je krajinn˘ segment, kter˘ propojuje mezi sebou biocentra zpÛsobem umoÏÀujícím migraci
druhÛ bioty, vãetnû v˘mûny genetické informace v rámci populace.
Biocentra a biokoridory v fie‰eném území mají regionální (R) a lokální (L) charakter. Nadfiazenou ÚPD
je vymezen regionální biokoridor 1174 (Zajeãov-Ole‰ná-Jivina) a regionální biocentrum1422
Kle‰tûnice (Komárov, Jivina, KvaÀ, Zajeãov).
Návrh ÚSES vymezuje stávající biocentra a biokoridory, prvky ÚSES navrÏené k zaloÏení nejsou.
Biokoridory jsou vedeny pfies pozemky urãené k plnûní funkcí lesa, ostatní plochy (zeleÀ), podél
komunikací, pfiíkopÛ, polních cest a mezí, v˘jimeãnû i pfies zemûdûlské pozemky (TTP). ·ífika
lokálního biokoridoru v min. parametrech 20 m. Plochy lokálních biocenter budou vymezeny na
plochách min. 3 ha (viz. dále).
Popis lokálních biocenter (BC) a lokálních biokoridorÛ (BK) v fie‰eném území:
LBC 4 Jivinská hora
Lokální biocentrum vloÏené do RBK 1174
V˘mûra: 4ha
Souãasn˘ stav: Na lesní plo‰e kamenité dubové buãiny na lesním oddûlení 13E12.
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Hodnocení: funkãní BC
Návrh opatfiení: pfii zdravot. tûÏbû upfiednostÀovat zachování listnáãÛ.
LBC 5 Jivina
Lokální biocentrum vloÏené do RBK 1174 (k.ú. Ole‰ná, k.ú. Jivina u Hofiovic)
V˘mûra: 3,23ha
Souãasn˘ stav: lesní biocentrum v jedlodubové buãinû na lesním oddûlení 11J4, 11H4 a
11J2y.
Hodnocení: funkãní BC
Návrh opatfiení: vyhovuje, pouze nutná probírka.
LBC 12 Jivina
Lokální biocentrum
V˘mûra: 4,87ha
Souãasn˘ stav: biocentrum na lesních plochách uléhavé dubové buãiny a lipodubové buãiny
na lesních oddûleních 13B5, 13B9.
Hodnocení: funkãní BC
Návrh opatfiení: vyhovuje, postupnû potlaãit akát a javor.
LBC 17 Jivina-lomy
Lokální biocentrum
V˘mûra: 4,8ha
Souãasn˘ stav: lesem zarostl˘ prostor b˘val˘ch lomÛ. Jde o ostatní pÛdu
Hodnocení: ãásteãnû funkãní BC
Návrh opatfiení: zv˘‰it podíl listnáãÛ.
LBK: 12 - 5
Délka sekce: 830m.
Popis: lesní pozemky.
Hodnocení: funkãní LBK
LBK: 12 - 8
Délka sekce: 1500m.
Popis: pfieváÏnû lesní pozemky.
Hodnocení: funkãní LBK
LBK: 12 - 17
Délka sekce: 380m.
Délka sekce: 300m.
Popis: pastviny.
Popis: zelen˘ pás u zástavby.
Hodnocení: funkãní LBK
Hodnocení: ãásteãnû funkãní LBK
LBK: 17 - 9
Délka sekce: 450m (v fie‰. území).
Popis: zelen˘ pás u silnice (v fie‰. území).
Hodnocení: ãásteãnû funkãní LBK

Chránûná území pfiírody
Z ustanovení § 3 odst. b) zákona ã. 114/1992 Sb., o ochranû pfiírody a krajiny vypl˘vá, Ïe
v˘znamn˘mi krajinn˘mi prvky jsou automaticky (v pfiípadû fie‰eného území obce Jivina) lesy,
vodní toky a údolní nivy (územnû nevymezitelné).
Vodní toky a díla
V˘mûra katastrálnû evidovan˘ch vodních ploch v fie‰eném území ãiní celkem 6,3317 ha (podklad 7).
Hlavním vodním tokem v zájmovém území je Jalov˘ potok (ãíslo hydrologického pofiadí 1-11-04-029).
Okolí Ole‰né vãetnû malé ãásti spadající do fie‰eného území je odvodÀováno tokem Milina (ãíslo
hydrologického pofiadí 1-11-01-023). Tato vodoteã v‰ak do fie‰eného území nezasahuje. Severní
pfiirozenou hranici katastru tvofií Rohlovsk˘ potok.
Jalov˘ potok - drobn˘ vodní tok, je ve správû Povodí Vltavy s.p., závod Berounka. Rohlovsk˘ potok je
drobn˘ vodní tok a je ve správû podniku Lesy âR s.p., oblastní správa tokÛ Bene‰ov, v ãásti mimo les
ve správû ZVHS KrálÛv DvÛr.
Hydrologické ãlenûní tokÛ je souãástí grafické pfiílohy ã.1.
Vodohospodáfiské pomûry zde v˘znamnou mûrou ovlivÀují plo‰ná odvodÀovací zafiízení, nacházející
se na zemûdûlské pÛdû spoleãnû s melioraãními kanály (v nûkter˘ch úsecích zatrubnûn˘mi), ústícími
do Jalového a Rohlovského potoka.
Nejvût‰ím vodním dílem (umûlá vodní nádrÏ) je poÏární nádrÏ v centrální ãásti obce - poz. ã. 9,
rozloha 311m2. NádrÏ je napájena z vlastního zdroje a odvodÀována do de‰Èové kanalizace. Dále jsou
v obci evidovány dvû drobné umûlé vodní nádrÏe - poz. ã. 234 - b˘valá poÏární (v˘mûra 33m2) a poz.
ã. 263 (v˘mûra 60m2). B˘valá poÏární nádrÏ dnes není funkãní, má v‰ak svÛj v˘znam z hlediska
oÏivení parteru obce a proto je Ïádoucí její revitalizace.
Ochrana vod:
V fie‰eném území musí b˘t splnûny obecnû platné podmínky vypl˘vající zejména ze zák. ã. 254/2001
Sb., o vodách - resp. ã.20/2004Sb. a z vyhlá‰ky Ministerstva zemûdûlství âR ã. 470/2001 Sb., kterou
se stanoví seznam v˘znamn˘ch vodních tokÛ a zpÛsob provádûní ãinnosti související se správou
vodních tokÛ. V blízkém okolí vodních tokÛ a ploch mohou b˘t stanoveny vodoprávním úfiadem
omezení vypl˘vající zejména z § 67 zákona ã. 254/2001 Sb. (napfi.: zákaz tûÏby nerostÛ, zákaz
skladování odplavitelného materiálu, zfiizování oplocení, táborÛ a kempÛ).
Ke stavbám, zafiízením nebo ãinnostem na pozemcích, na nichÏ se nacházejí koryta vodních tokÛ
nebo na pozemcích s nimi sousedících a v záplavov˘ch územích, které mohou ovlivnit
vodohospodáfieské pomûry, je nutn˘ souhlas vodoprávního úfiadu podle ustanovení § 17 zákona ã.
254/2001 Sb., o vodách. KaÏd˘ takov˘to zámûr musí b˘t se správcem toku projednán.
Správci vodních tokÛ mohou pfii v˘konu správy vodního toku, pokud je to nezbytnû nutné a po
pfiedchozím projednání s vlastníky pozemkÛ, uÏívat pozemkÛ sousedících s korytem vodního toku
(dle ustanovení § 49 zákona ã. 254/2001 Sb., o vodách v platném znûní) do 6 aÏ 8 m od bfiehové ãáry
- dle v˘znamu vodních tokÛ.
PfieváÏná ãást fie‰eného území spadá do chránûné oblasti pfiirozené akumulace vod - CHOPAV Brdy.
Hranice CHOPAV je totoÏná s trasou silnice II. tfiídy. NavrÏená plocha v˘roby a skladování Z3 do
CHOPAV nezasahuje.
V území musí b˘t respektována PHO vodních zdrojÛ pro vefiejné vodovody Jivina a Komárov. PHO II.
stupnû pro jímací území vodního zdroje Jivina je navrÏeno dle podkladÛ vodohospodáfiského orgánu k
roz‰ífiení.
-

V˘hledová vodní nádrÏ Kle‰tûnice (dle SVP) - územní rezerva ke zru‰ení:
Do fie‰eném území dle Smûrného vodohospodáfiského plánu (v platném znûní z roku 1988) spadá
ãást v˘hledové vodní nádrÏe Kle‰tûnice na Jalovém potoce ã.h.p. 1-11-04-029 (funkce vodárenská).
Tato nádrÏ je zafiazena do kategorie C územního hájení (v˘stavba po roce 2020).
Zámûr je znaãnû problematick˘ zejména z tûchto dÛvodÛ:
- nachází se na dle VÚC Rakovnicko vymezeném funkãním RBC 1422 Kle‰tûnice (nezastavitelné
území), které je hlavním biocentrem Hofiovicka,
- územní rezerva je situována v území prohlá‰ené vesnické památkové zóny Kle‰tûnice,
- v lokalitû jsou zastoupeny pÛdy I. stupnû ochrany ZPF,
- pro oblast s vysokou pfiírodní a estetickou hodnotou pfiedstavuje tento zámûr rovnûÏ nepfiízniv˘
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dopad na krajinn˘ ráz, poÏadavky na zakomponování tohoto zámûru do území by vyvolaly vysoké
podmiÀující náklady,
- je potenciálním rizikem pro Komárov pfii abnormálních povodÀov˘ch situacích.
Jedná se o zfiejm˘ stfiet vefiejn˘ch zájmÛ, kter˘ v‰ak nelze fie‰it na lokální úrovni.
Je Ïádoucí v nov˘ch SVP zru‰it tuto územní rezervu.
-

Území s nepfiízniv˘mi inÏen˘rsko-geologick˘mi pomûry:
(viz. grafická pfiíloha ã.2)
- V zájmovém území jsou evidována tato poddolovaná území:
______________________________________________________________________________________________
id. ã.
název lokality
surovina
projevy
rozsah
rok
______________________________________________________________________________________________
1449
Komárov u Hofiovic
rudy
system
1988
1412
Jivina 1
rudy
1988
4695
Jivina 2
rudy
drobné
ojedinûlá
2002
______________________________________________________________________________________________
pozn.: poddolovaná území ã.1453 a ã. 1438 se nacházejí jiÏ v sousedních katastrálních územích.
Plochy poddolovan˘ch území je moÏno charakterizovat jako území s nepfiízniv˘mi inÏen˘rskogeologick˘mi pomûry ve smyslu § 13 zákona ã.62/1988 Sb., v platném znûní. Navrhované objekty v
územích v dosahu úãinkÛ hlubinného dob˘vání (poddolovan˘ch územích) musí splÀovat poÏadavky
âSN 73 0039 Navrhování objektÛ na poddolovaném území.
Sídlení útvar Jivina a tudíÏ i lokality pro plo‰nou v˘stavbu se nachází mimo poddolovaná území. Do
poddolovaného území spadá trasa pfieloÏky silnice II/117 (obchvatu Komárova).
- V zájmovém území jsou evidována tato hlavní dÛlní díla:
______________________________________________________________________________________________
id. ã.
název lokality
lokalita
mapa
surovina
druh díla
______________________________________________________________________________________________
13489
star˘ dÛl
Kle‰tûnice
1234
Ïelezné rudy ‰achta
4431
‰achtice K·-2
Komárov
1234
Ïelezné rudy ‰achta
9864*
‰tola Ferdinand
Kle‰tûnice
1234
Ïelezné rudy ‰tola
dolní dediãná ‰tola
______________________________________________________________________________________________
*)nachází se v k.ú. Kle‰tûnice, ale bezpeãnostní pásmo v‰ak mÛÏe zasahovat do fie‰eného území
Lokality je moÏno charakterizovat jako území s nepfiízniv˘mi inÏen˘rsko-geologick˘mi pomûry. Pfii
zabezpeãování zaji‰tûní DD nebo jejich likvidace se postupuje dle platného provádûcího pfiedpisu
MÎP âR.
V blízkosti tûchto dÛlních dûl není územním plánem navrhována Ïádná v˘stavba, ani nová vedení
dopravní ãi technické infrastruktury.

-

Limity vyuÏití stanovené v právních pfiedpisech a správních rozhodnutích a ostatní limity
(jiná omezení)
ZpÛsob vyuÏití území:
.)
Vypl˘vá z údajÛ katastru nemovitostí.
.)
Na plochách zemûdûlského pÛdního fondu jsou provedeny v rozsahu cca 80% plochy ZPF
plo‰né meliorace - drenáÏe navazující na meliraãní kanály - HMZ.
.)
Rozhodnutí odboru v˘stavby a Ïivotního prostfiedí (podklad 24):
- aktuálnû vydan˘m stavebním povolením je povolená propojovací místní komunikace v obci
Jivina (za Obecním úfiadem) realizována pouze ãásteãnû;
- umístûní a povolení stavby RD a hospodáfiské budovy na pozemku p.ã.320/6 v krajinû
(zámûr se v souãasnosti projekãnû zpracovává);
- umístûní a povolení stavby pûti RD na pozemku p.ã. 296/23 (po dûlení 296/23, 296/25,
296/26, 296/27, 296/28) v krajinû vãetnû podmínek;
- umístûní a povolení stavby 1 RD na pozemku p.ã. 320/7 v krajinû vãetnû podmínek.
Ochrana pfiírody a krajiny - ÚSES:
Nadfiazenou ÚPD - ÚP VÚC Rakovnicko je vymezen regionální biokoridor 1174 (obce Zajeãov-Ole‰náJivina) a regionální biocentrum1422 Kle‰tûnice (obce Komárov, Jivina, KvaÀ, Zajeãov).
Na plochách zahrnut˘ch do ÚSES je zákaz umisÈování staveb s v˘jimkou staveb liniov˘ch pro dopravu
a pro technické vybavení.
Ochrana pfiírody a krajiny - chránûná území pfiírody:
- V˘znamn˘mi krajinn˘mi prvky jsou zde z hlediska územnû vymeziteln˘ch limitÛ lesy a vodní
toky (dle zák. ã. 114/1992 Sb., o ochranû pfiírody a krajiny v platném znûní).
Ochrana lesa (dle zákona ã. 289/1995 Sb., o lesích v platném znûní):
- Dle §14, odst. 2, je tfieba souhlas orgánu státní správy lesÛ k dotãení pozemkÛ do vzdálenosti 50 m
od okraje lesa.
Ochrana podzemních a povrchov˘ch vod (dle zák. ã. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znûní):
- PfieváÏná ãást fie‰eného území spadá do chránûné oblasti pfiirozené akumulace vod - CHOPAV Brdy.
- V fie‰eném území je vodohospodáfisk˘m orgánem stanoveno PHO I. a II. stupnû pro jímací území
vodního zdroje Jivina.
- Do fie‰eného území zasahuje PHO II. stupnû pro jímací území vodního zdroje Komárov.
- Správci vodních tokÛ mohou pfii v˘konu správy vodního toku, pokud je to nezbytnû nutné a po
pfiedchozím projednání s vlastníky pozemkÛ, uÏívat pozemkÛ sousedících s korytem vodního toku
(dle ustanovení § 49 zákona ã. 254/2001 Sb., o vodách v platném znûní) do 6 aÏ 8 m od bfiehové
ãáry - dle v˘znamu vodních tokÛ.
Ochrana pfied záplavami (dle zák. ã. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znûní):
- Jalov˘ potok má stanovené záplavové území Q100 v km 0,000 - 5,8 (záfií/2001).
- Pro Rohlovsk˘ potok nebylo stanoveno záplavové území.
Ochrana památek (dle zák. ã. 20/1987 Sb., o státní památkové péãi, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ)
- Do fie‰eného území zasahuje památková zóna Kle‰tûnice (dle vyhlá‰ky Ministerstva Kultury âR
ã.413/2004 Sb., ze dne 24. 6. 2004 o prohlá‰ení území s historick˘m prostfiedím ve vybran˘ch obcích
a jejich ãástech za památkové zóny a urãení podmínek pro jejich ochranu).
Ochrana technické infrastruktury - vodovodních fiadÛ a kanalizaãních stok:
- Dle § 23 zák. ã. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ãiní ochranné pásmo fiadÛ a stok do
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prÛmûru 500 mm vãetnû 1,5 m na kaÏdou stranu od vnûj‰ího líce potrubí ãi stoky a ochranné pásmo
fiadÛ a stok nad prÛmûr 500 mm je 2,5 m na kaÏdou stranu od vnûj‰ího líce potrubí ãi stoky.
- Pro vodárenskou ãerpací a hydroforovou stanici je stanoveno ochranné pásmo vymezené hranicí
pozemku ã. 291.
Ochrana technické infrastruktury - pro zásobování elektrickou energií (dle zákona ã. 458/2000 Sb.):
- Ochranné pásmo nadzemního vedení u napûtí nad 36 kV a do 110 kV vãetnû je 12 m na obû strany
od krajních vodiãÛ, u napûtí nad 1 kV a do 35 kV vãetnû je 7 m na obû strany od krajních vodiãÛ (pro
vodiãe bez izolace), ochranné pásmo elektrické stanice stoÏárové, s pfievodem napûtí z úrovnû nad
1kV a men‰ím neÏ 52 kV na úroveÀ nízkého napûtí je 7 m od stanice.
Pozn.: Takto definovaná pásma se vztahují prakticky pouze na nová zafiízení, neboÈ v § 98 zák. ã. 458/
2000 se uvádí, Ïe ochranná pásma stanovená podle dosavadních právních pfiedpisÛ se nemûní po
nabytí úãinnosti zákona. Proto jsou ve v˘kresech vyznaãena, u star‰ích zafiízení, ochranná pásma dfiíve
uplatnûná.
Ochrana technické infrastruktury - pro pfienos informací:
- Dle zákona ã. 151/2000 Sb. ãiní ochranné pásmo podzemních telekomunikaãních vedení 1,5 m po
stranách krajního vedení.
- Ochranné pásmo televizního pfievadûãe TVP Zajeãov (p.ã. 156 - Jivinská hora) je kruh o polomûru r=
30m.
Ochrana dopravní infrastruktury - pozemních komunikací (dle zákona ã. 13/1997 Sb.):
- Ochranné pásmo silnice II. nebo III. tfiídy (mimo souvisle zastavûná území): 15 m od osy vozovky.

d)

Informace o v˘sledcích vyhodnocení vlivÛ na udrÏiteln˘ rozvoj území spolu s informací, zda
a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivÛ na Ïivotní prostfiedí, popfiípadû
zdÛvodnûní, proã toto stanovisko nebo jeho ãást nebylo respektováno

Zadání neobsahuje poÏadavek na zpracování vyhodnocení vlivÛ na udrÏiteln˘ rozvoj území, proto (dle
§ 50 zákona ã.183/2006 Sb.) vyhodnocení vlivÛ na udrÏiteln˘ rozvoj území není souãástí návrhu územního
plánu.
Ze závûru zji‰Èovacího fiízení k návrhu zadání územního plánu Jivina podle § 10i zákona ã. 100/2001
Sb., o posuzování vlivÛ na Ïivotní prostfiedí, ve znûní zákona ã. 93/2004 Sb. vypl˘vá, Ïe dokumentaci není
nutno posoudit z hlediska vlivÛ na Ïivotní prostfiedí (tzv. SEA).

e)

Vyhodnocení pfiedpokládan˘ch dÛsledkÛ navrhovaného fie‰ení na zemûdûlsk˘ pÛdní fond a
na pozemky urãené k plnûní funkcí lesa

e1)

Zemûdûlsk˘ pÛdní fond

Základní údaje:
______________________________________________________________________________________________________
V˘mûry zemûdûlské pÛdy (podklad 7):
kat. území
orná p.(ha)
zahrady(ha)
ov. sady(ha)
travní porosty (ha)
celkem(ha)
______________________________________________________________________________________________
Jivina
148,8857
6,3313
0,8284
62,9401
218,9855
Podíl zemûdûlské pÛdy v fie‰eném území (453,9622ha) ãiní 48,24%, v˘robní podoblast B1Bramboráfiská 1.
Charakteristika pÛd v fie‰eném území (dle vyhlá‰ky MZe ã. 327/1998 Sb.):
______________________________________________________________________________________________________
Je odvozena z BPEJ zastoupen˘ch v fie‰eném území.
Klimatick˘ region:
kód 5 symbol regionu
oznaãení regionu
suma teplot nad 10°C
pravdûp. such˘ch veg. období
vláhová jistota
prÛm. roãní teplota °C
roãní úhrn sráÏek (mm)
kód 7

symbol regionu
oznaãení regionu
suma teplot nad 10°C
pravdûp. such˘ch veg. období
vláhová jistota
prÛm. roãní teplota °C
roãní úhrn sráÏek (mm)

MT 2
mírnû tepl˘, mírnû vlhk˘
2200 - 2500
15 - 30
4 - 10
7-8
550 - 700
MT 4
mírnû tepl˘, vlhk˘
2200 - 2400
5 - 15
>10
6 -7
650 - 750

PfievaÏuje klimatick˘ region s ãíseln˘m kódem 5. ¤e‰ené území spadá do klimatického region s
ãíseln˘m kódem 7 pouze v okrajov˘ch ãástech (JV, SZ).
Hlavní pÛdní jednotka:
26
Kambizemû modální eubazické a mezobazické na bfiidlicích, pfieváÏnû stfiednû tûÏké, aÏ
stfiednû skeletovité, s pfiízniv˘mi vláhov˘mi pomûry.
38
Kambizemû litické, kambizemû modální, kambizemû rankerové a rankery modální na pevn˘ch
substrátech bez rozli‰ení, v podorniãí od 30cm silnû skeletovité nebo s pevnou horninou,
slabû aÏ stfiednû skeletovité, zrnitostnû stfiednû tûÏké aÏ tûÏké s lep‰í vododrÏností.
41
pÛdy se sklonitostí vy‰‰í neÏ 12 stupÀÛ, kambizemû, rendziny, pararendziny, rankery,
regozemû, ãernozemû, hnûdozemû a dal‰í, zrnitostnû stfiednû tûÏké aÏ tûÏké s ponûkud
pfiíznivûj‰ími vláhov˘mi pomûry.
46
hnûdozemû luvické oglejené, luvizemû oglejené na svahov˘ch hlínách, stfiednû tûÏké, ve
spodinû tûÏ‰í, bez skeletu aÏ stfiednû skeletovité, se sklonem k doãasnému zamofiení.
47
Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizemû oglejené na svahov˘ch hlínách,
stfiednû tûÏké, ve spodinû tûÏ‰í, bez skeletu aÏ stfiednû skeletovité, se sklonem k doãasnému
zamofiení.
48
Kambizemû oglejené, rendzina kambické oglejené, pararendziny kambické oglejené a
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58
68

pseudogleje modální na opukách, bfiidlicích permokarbonu nebo fly‰i, stfiednû tûÏké, ve
spodinû tûÏ‰í, bez skeletu aÏ stfiednû skeletovité, se sklonem k doãasnému pfieváÏnû jarnímu
zamofiení.
Fluvizemû glejové na nivních uloÏeninách, popfiípadû s podloÏím teras, stfiednû tûÏké nebo
stfiednû tûÏké lehãí, pouze slabû skeletovité, hladina vody níÏe neÏ 1m, vláhové pomûry
po odvodnûní pfiíznivé.
Gleje modální i modální zra‰elinûlé, gleje histické, ãernice glejové zra‰elinûlé na nivních
uloÏeninách v okolí men‰ích vodních tokÛ, pÛdy úzk˘ch depresí vãetnû svahÛ, obtíÏnû
vymezitelné, stfiednû tûÏké aÏ velmi tûÏké, nepfiízniv˘ vodní reÏim.

Kombinaãní ãíslo:
00
rovina s moÏností vzniku plo‰né vodní eroze - v‰esmûrná expozice - bez skeletu - hluboké
01
rovina s moÏností vzniku plo‰né vodní eroze - v‰esmûrná expozice - bez skeletu aÏ slabû
skeletovité - hluboké aÏ stfiednû hluboké
10
mírn˘ svah slabû ohroÏen˘ erozí - v‰esmûrná expozice - bez skeletu - hluboké
11
mírn˘ svah slabû ohroÏen˘ erozí - v‰esmûrná expozice - bez skeletu aÏ slabû skeletovité hluboké aÏ stfiednû hluboké
14
mírn˘ svah slabû ohroÏen˘ erozí - v‰esmûrná expozice - stfiední skeletovitost - stfiednû
hluboké aÏ hluboké
16
mírn˘ svah slabû ohroÏen˘ erozí - v‰esmûrná expozice - stfiední skeletovitost - mûlké.
46
stfiední svah mírnû aÏ stfiednû ohroÏen˘ vodní erozí - jiÏní expozice - stfiední skeletovitost mûlké
51
stfiední svah mírnû aÏ stfiednû ohroÏen˘ vodní erozí - severní expozice - bez skeletu aÏ
slabû skeletovité - hluboké aÏ stfiednû hluboké
54
stfiední svah mírnû aÏ stfiednû ohroÏen˘ vodní erozí - severní expozice - stfiední skeletovitost stfiednû hluboké aÏ hluboké
56
stfiední svah mírnû aÏ stfiednû ohroÏen˘ vodní erozí - severní expozice - stfiední skeletovitost mûlké.
78
v˘razn˘ svah - severní expozice - stfiednû aÏ silnû skeletovité - hluboké, stfiednû hluboké.
Ochrana ZPF:
______________________________________________________________________________________________________
Pro jednotlivé BPEJ v fie‰eném území je uveden stupeÀ pfiednosti v ochranû dle metodického pokynu
MÎP ze dne 1.10.1996 ã.j. OOLP/1067/96.
BPEJ I. tfiídy ochrany:
5.58.00
BPEJ II. tfiídy ochrany:
5.26.01
5.26.11
BPEJ III. tfiídy ochrany:
5.46.10
5.47.10
BPEJ IV. tfiídy ochrany:
5.48.11
5.26.51
7.26.14
BPEJ V. tfiídy ochrany:
7.38.16
5.38.16
5.68.11
5.41.78
5.48.14
5.48.54
5.38.56
7.38.46
Investice do pÛdy (podklad 16):
______________________________________________________________________________________________________
Na plochách zemûdûlského pÛdního fondu jsou provedeny v rozsahu cca 80% plochy ZPF plo‰né
meliorace - drenáÏe. Dal‰í investice do pÛdy (napfi. závlahy) nejsou.
Odvodnûní systematickou trubní drenáÏí je ve vlastnictví majitelÛ pozemkÛ. V pfiípadû dotãení
plo‰n˘ch meliorací, je tfieba pfiíslu‰n˘mi opatfieními zajistit funkãnost zb˘vajících melioraãních
zafiízení na okolních pozemcích, vãetnû bezproblémového odtoku vod. Tato podmínka se t˘ká
zastaviteln˘ch ploch Z4, Z6 a Z7.
Ekologická stabilita krajiny, trendy v˘voje:
______________________________________________________________________________________________________
Obecnû je moÏno doporuãit napfi. v rámci komplexních pozemkov˘ch úprav posílení ekologické
stability krajiny - doplnûní cestní sítû, podpora v˘voje travinn˘ch porostÛ.
Dále nutno sledovat tyto oblasti zemûdûlské problematiky:
rozvoj ekologického zemûdûlství (sniÏování chemizace, nástup pfiírodû blízk˘ch technologií),
pestrost zemûdûlsk˘ch kultur v krajinû,
protierozní opatfiení (napfi. zejména na svaÏit˘ch pozemcích prostfiednictvím protierozních
osevních postupÛ a realizací biotechnick˘ch staveb (meze, terasy, pásy zelenû aj.).
ZdÛvodnûní navrhovaného fie‰ení:
______________________________________________________________________________________________________
¤e‰ení ÚP pfiedpokládá umístûní nové zástavby pfieváÏnû v okolí souãasnû zastavûného území obce,
nikoliv ve volné krajinû. Zástavba bude souviset se stávajícím urbanizovan˘m územím. Rozvojové
lokality urãené pro zástavbu logicky rozvíjejí urbanistickou strukturu sídla a jsou z hlediska zaji‰tûní
dopravní ãi technické obsluhy efektivní.
Z dÛvodu ochrany krajinného rázu je problematická zastavitelná plocha Z5. Jedná se o zámûr vlastníka
pozemku. Pro tento zámûr byl vydán MûÚ Hofiovice - odborem v˘stavby a Ïivotního prostfiedí souhlas
s odnûtím budoucí zastavûné plochy pozemku ze ZPF (lokalita se ãásteãnû nachází na pÛdách II. tfiídy
bonity); rozhodnutí o souhlasu k umístûní staveb v krajinû (8.3.2004).
PÛvodní areál Ïivoãi‰né v˘roby (kravín + teletník) na v˘chodním okraji obce vyhofiel a v souãasnosti
se jedná o zbofieni‰tû. Je navrÏena asanace objektu - pfiestavbová plocha P1.
ÚP respektuje stávající systém úãelov˘ch komunikací a navrhuje obnovu cestní sítû - v rámci opatfiení
nestavební povahy N3, N4.
Vyhodnocení dÛsledkÛ rozvojov˘ch lokalit z hlediska ovlivnûní hydrologick˘ch a odtokov˘ch pomûrÛ
v území (viz. téÏ grafická pfiíloha ã.1):
Vyhodnocení je provedeno ve vztahu k pfiíslu‰n˘m dílãím povodím dle vodohospodáfiské mapy.
NavrÏen˘mi rozvojov˘mi lokalitami nedojde k podstatné zmûnû v hydrologick˘ch a odtokov˘ch
pomûrech, návrh pfiedpokládá zejména fie‰ení likvidace sráÏkov˘ch odpadních vod v rámci
pfiedmûtn˘ch lokalit pfieváÏnû vsakem.
V pfiípadû navrÏeného systému kanalizací platí u v‰ech zastaviteln˘ch ploch, Ïe odvod odpadních vod
bude fie‰en v rámci stávajícího dílãího povodí tj. âHP 1-11-04-029.
tab. 1 - ZASTAVITELNÉ PLOCHY A ZÁBOR ZPF
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
katastrální území
ozn. zastavitelné plochy
celková plocha (ha)
z toho ZPF (ha)
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Jivina u Hofiovic
Z1
1,6672
1,5752
Z2
1,4350
1,4350
Z3
0,0564
Z4
0,6224
0,5278
Z5
0,2093
0,2093
Z6
1,2015
1,0469
Z 7 cov
0,0200
0,0200
_______________________________________________________________________________________________________________________________
celkem
5,2118
4,8142
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tab. 2 - SOUPIS POZEMKÒ ZEMùDùLSKÉ PÒDY DLE ZASTAVITELN¯CH PLOCH
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
katastr. území
ãíslo
orná pÛda
zahrady
trvalé travní
zemûdûlská
zast. plochy
a sady
porosty
pÛda
kat.ã.
ha
kat.ã
ha
kat.ã.
ha
celkem ha
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Jivina u Hofiovic
Z1
269/6
0,0306
269/5
0,0022
269/1
0,5344
269/7
0,5141
269/2
0,4326
269/8
0,0018
269/3
0,0515
269/4
0,0080
1,5752
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Z2
296/1
1,4000
296/4
0,0050
295
0,0300
1,4350
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Z4
296/23 0,1069
296/28 0,1037
296/27 0,1037
296/26 0,1037
296/25 0,1037
16
0,0061
0,5278
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Z5
102
0,2093
0,2093
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Z6
47
0,1800
48
0,2000
52
0,0416
51/1
0,1803
51/2
0,0162
57
0,0088
320/6
0,0800
320/8
0,1300
320/7
0,1400
320/2
0,0500
320/5
0,0200
1,0469
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Z7
323/2
0,0180
0,0200
323/6
0,0020
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
celkem
4,8142
_______________________________________________________________________________________________________________________________

tab. 3 - BONITACE KULTUR ZEMùDùLSKÉ PÒDY A JEJICH ZA¤AZENÍ DO DÍLâÍCH POVODÍ DLE PLOCH
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
katastrální území
ãíslo
dílãí povodí
BPEJ
v˘mûra ha
stupeÀ pfiednosti
zast. plochy
v ochranû
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Jivina u Hofiovic
Z1
1-11-04-029
5.38.16
1,5752
V
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Z2
1-11-04-029
5.38.16
1,4350
V
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Z4
1-11-04-029
5.26.11
0,4261
II
5.38.16
0,1017
V
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Z5
1-11-04-029
5.38.16
0,2093
V
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Z6
1-11-04-029
5.38.16
0,7786
V
5.38.14
0,2663
V
5.26.11
0,0020
II
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Z7
1-11-04-029
5.58.00
0,0200
I
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
celkem
4,8142
_______________________________________________________________________________________________________________________________

tab. 4 - SOUHRNN¯ P¤EHLED STRUKTURY PÒDNÍHO FONDU DLE ZASTAVITELN¯CH PLOCH
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
ãíslo
funkãní
v˘mûra zemûdûlské pÛdy
z toho I. a II. stupeÀ
investice
zastavûná
zast. plochy
vyuÏití
(ha)
pfiednosti v ochranû
do pÛdy
plocha
(návrh)
celkem zastav. nezast. celkem zastav. nezast.
cca (ha)
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Z1
BR
1,5252 1,5252 PV
0,0500 0,0500 _______________________________________________________________________________________________________________________________
Z2
BR
1,4000 1,4000 PV
0,0350 0,0350
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Z4
BR
0,5217 0,5217 0,4250
0,4878
PV
0,0061 0,0061
0,0011
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Z5
SV
0,2093 0,2093 0,0200
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Z6
SV
1,0269 1,0269 0,0020 0,0020 0,5200
0,0200
PV
0,0200 0,0200
0,0150
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Z7
TI
0,0200 0,0200 0,0200 0,0200 0,0200
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
celkem
4,8142

Zkratky pro funkãní vyuÏití:
SV - plocha smí‰ená obytná (venkovská) ; BR - plocha bydlení (rodinné domy); PV - plocha vefiejného
prostranství; TI - Plocha technické infrastruktury.
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e2)

Pozemky urãené k plnûní funkcí lesa

Základní údaje (podklad 10):
______________________________________________________________________________________________________
RozloÏení lesÛ v území, lesnatost:
Òzemí se nachází v okrajové poloze brdského lesního masivu.
Vût‰í lesní celky jsou soustfiedûny do morfologicky exponovanûj‰ích poloh - Jivinská hora, západní a
jihov˘chodní ãást fie‰eného území. Dále se v území nacházejí dva maloplo‰né lesní fragmenty.
Lesnatost v fie‰eném území ãiní 42,47 %. (192,8132ha PUPFL - podklad 7).
-

Rozsah pozemkÛ urãen˘ch k plnûní funkcí lesa:
Zahrnuje skuteãné pozemky urãené k plnûní funkcí lesa ve smyslu ustanovení §3, odst. 1, písm. a) a
b) zák. ã. 289/95 Sb., o lesích.
V fie‰eném území se nevyskytuje chatová nebo sportovní zástavba na lesních pozemcích, bez jejich
odnûtí plnûní funkcí lesa (pomocí institutu odlesnûní), podle dfiíve platn˘ch pfiedpisÛ.

-

Pfiírodní lesní oblasti, OPRL:
Pfiírodními lesními oblastmi jsou souvislá území s obdobn˘mi rÛstov˘mi podmínkami pro les.
Lesy v fie‰eném území spadají do pfiírodní lesní oblasti 7 - Brdská vrchovina (ãást a).
Rámcové zásady pro hospodafiení pro jednotlivé PLO jsou stanoveny v oblastním plánu rozvoje lesÛ
OPLR. Platnost OPRL od 20.4.2001 - do roku 2020.

-

LHC, LHP:
- lesní hospodáfiské celky (LHC): ¤e‰ené území spadá do LHC Hofiovice, správa a funkce odborného
lesního hospodáfie Polesí Bezdûdice se sídlem v Hofiovicích (Lesy â.R., s.p. Hradec Králové - LZ
Dobfií‰).
- lesní hospodáfiské plány:
Lesy v fie‰eném území mají zpracovány LHP (LHO) s platností 10 let - od 1.1.1999 do 31.12.2008.

-

Funkãní potenciál, deklarované funkce:
- Lesy v fie‰eném území ãásteãnû spadají do CHOPAV Brdy.
- Maloplo‰n˘ lesní fragment se nachází na poddolovan˘ch územích, na lesní pÛdû jsou rovnûÏ
evidována hlavní dÛlní díla.
- Lesní masiv zahrnuje uznané porosty kategorie B -Buk lesní.

-

Opatfiení ochrany, kategorizace lesa:
Lesy v fie‰eném území jsou zahrnuty do pásma “D” z hlediska ohroÏení imisemi (nejniÏ‰í pásmo
ohroÏení D- 60+).
Lesy v fie‰eném území patfií pfieváÏnû do kategorie lesÛ 1 - lesy hospodáfiské.
Na Jivinské hofie jsou evidovány dvû lesní oddûlení spadající do kategorie lesÛ 2 - lesy ochranné
(vyskytujících se na mimofiádnû nepfiízniv˘ch stanovi‰tích).

-

Vymezení cílov˘ch hospodáfisk˘ch souborÛ, typologická skladba:
Mezi základní cílové hospodáfiské soubory v fie‰eném území patfií:
ã.01 - pro lesy ochranné
ã.21, 41, 43, 45, 47 - pro lesy hospodáfiské
Soubory lesních typÛ jsou vymezeny lesním vegetaãním stupnûm a edafickou kategorií.
Lesy v fie‰eném území spadají pfieváÏnû LVS 4 -bukov˘ (Jivinská hora) a LVS 3-dubobukov˘.
Doporuãená cílová skladba dfievin je diferenciovaná dle cílov˘ch hospodáfisk˘ch souborÛ dle pfiílohy
ã. 4 k vyhlá‰ce ã. 83/1996 Sb., a je upfiesnûna dle OPRL v platn˘ch LHP.

______________________________________________________________________________________________________
Navrhovaná opatfiení a vyhodnocení pfiedpokládan˘ch dÛsledkÛ:
V fie‰eném území není navrÏena chatová nebo sportovní zástavba na lesních pozemcích, proto nejsou
v této oblasti navrÏena Ïádná opatfiení.
Lesní plochy nejsou územním plánem navrhovány.
-

Vyhodnocení poÏadavkÛ na zábory pozemkÛ urãen˘ch k plnûní funkcí lesa:
NavrÏen˘m fie‰ením nedochází k odnûtí PUPFL - územním plánem nejsou navrÏeny rozvojové lokality
na pozemcích urãen˘ch k plnûní funkcí lesa. Na tûchto pozemcích nejsou územním plánem
vymezeny vefiejnû prospû‰né stavby.

-

Ochrana lesÛ:
Dle §14, odst.2, zákona ã. 289/1995 Sb., je tfieba souhlas orgánu státní správy lesÛ k dotãení pozemkÛ
do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Toto pásmo v˘raznû zasahuje do zastavûného území obce.
Územním plánem je hranice 50m od okraje lesa respektována a není v ní navrhován územní rozvoj.
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