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Použité zkratky:
ÚP – území plán
ÚPD – územně plánovací dokumentace
KPÚ – komplexní pozemkové úpravy
ÚAP – územně analytické podklady
LBC – lokální biocentrum
LBK – lokální biokoridor
RK – regionální biokoridor
RBC – regionální biocentrum
NK – nadregionální biokoridor
ÚSES – územní systém ekologické stability
ZÚ – zastavěné území
Z*x– označení plochy změn(*-číselné označení plochy, x-sídlo, kde je
plocha navrhována)
ČOV – čistírna odpadních vod
VKP – významný krajinný prvek
PUR ČR – Politika územního rozvoje České republiky
ZUR SK – Zásady územního rozvoje Středočeského kraje
EO – ekvivalentní počet obyvatel
RD – rodinné domy
ZPF – zemědělský půdní fond
PUPFL – pozemky určené k plnění funkce lesa
RZV- plochy s rozdílným způsobem využití
BV - Bydlení venkovské
BH- Bydlení hromadné
RI- Rekreace individuální
RH- Rekreace hromadná – rekreační areály
OV- Občanské vybavení veřejné
OK- Občanské vybavení komerční
OH- Občanské vybavení – hřbitovy
OS- Občanské vybavení – sport
OX- Občanské vybavení jiné
PP- Vybraná veřejná prostranství s převahou zpevněných ploch
PZ- Vybraná veřejná prostranství s převahou zeleně
ZZ- Zeleň – zahrady a sady
SV- Smíšené obytné venkovské
SX- Smíšené obytné jiné
DS1- Doprava silniční (silnice)
DS2- Doprava silniční (místní a účelová komunikace)
DD- Doprava drážní
TW- Technická infrastruktura – vodní hospodářství
TE- Technická infrastruktura – energetika
TO- Technická infrastruktura – nakládání s odpady
VZ- Výroba zemědělská a lesnická
VL- Výroba lehká
WT- Vodní plochy a toky
AP- Zemědělské
LE- Lesní
LE-z- Lesní zvláštního určení
NP- Přírodní
MN- Smíšené nezastavěného území
STG - Skupina typů geobiocénů
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1. Postup pořízení územního plánu.
•

O pořízení územního plánu rozhodlo zastupitelstvo obce Čistá
z vlastního podnětu (§ 44 písm. a) stavebního zákona) dne
24.5.2018.
Zastupitelstvo
zároveň
rozhodlo,
že
určeným
zastupitelem pro pořízení územního plánu je paní Blanka Čebišová.

•

Po
komunálních
volbách,
které
se
konaly
v říjnu
2018,
zastupitelstvo obce potvrdilo paní Blanku Čebišovou jako určenou
zastupitelku.

•

Návrh zadání pořizovatel doručil veřejnou vyhláškou vyvěšenou dne
17.6.2020, doručenou dne 2.7.2020 a sejmutou dne 18.7.2020.

•

V téže době byl návrh zadání zveřejněn způsobem umožňujícím
dálkový přístup a v tištěné podobě byl k dispozici u pořizovatele
na Obecním úřadě v Čisté. Dotčeným orgánům, Krajskému úřadu
Středočeského kraje a sousedním obcím, zaslal pořizovatel návrh
zadání jednotlivě dopisy ze dne 17.6.2020.

•

Pořizovatel po ukončení projednání návrhu zadání a po vyhodnocení
stanovisek, požadavků, podnětů a připomínek, v souladu s § 47
odst.4 stavebního zákona, a ve spolupráci s určeným zastupitelem
návrh zadání upravil a předložil jej zastupitelstvu obce
ke schválení.

•

Zadání územního plánu zastupitelstvo obce schválilo 26.11.2020.

•

Na základě schváleného zadání pořizovatel pořídil návrh územního
plánu Čistá. Společné jednání o návrhu územního plánu podle § 50
stavebního zákona se uskutečnilo dne 18.srpna 2021 v budově
Obecního úřadu Čistá. Dotčené orgány, sousední obce a oprávnění
investoři byli obesláni jednotlivě, oznámeními ze dne 14.července
2021.

•

Pořizovatel
zajistil
možnost
seznámit
veřejnost
s návrhem
územního plánu. Návrh územního plánu byl doručen veřejnou
vyhláškou v souladu s § 50 odst. (3)stavebního zákona a v souladu
s § 25 správního řádu. Vyhláška, kterou se doručil návrh územního
plánu byla vyvěšena 14.7.2021, doručena 29.7.2021 a sejmuta
31.8.2021. Vzhledem k rozsahu návrhu územního plánu nebylo účelné
vyvěsit na pevné úřední desce celý obsah návrhu územního plánu (§
172 odst. (2) správního řádu)a proto byl kompletní návrh vyvěšen
na elektronické úřední desce Obecního úřadu Čistá – umožňující
dálkový přístup. Současně byla kompletní dokumentace návrhu
územního plánu k nahlédnutí na Obecním úřadě Čistá.

•

Odborný výklad při společném jednání provedla projektantka Ing.
Lenka Cârová.

•

V průběhu společného jednání uplatnily stanovisko: MěÚ Rakovník –
odbor životního prostředí, MěÚ Rakovník – odbor školství,
památkové péče, kultury, tělovýchovy a cest.ruchu, Krajský úřad
pro Středočeský kraj – koordinované stanovisko, Obvodní báňský
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úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského,
Ministerstvo
životního
prostředí,
Ministerstvo
průmyslu
a
obchodu, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem
v Praze, Ministerstvo obrany.
•

Sousední obce připomínky neuplatnily.

•

Z oprávněných investorů se vyjádřily ČEZ Distribuce,a.s. a Povodí
Vltavy, státní podnik.

•

Pořizovatel s určeným zastupitelem vyhodnotili výše uvedená
podání. Vyhodnocení je provedeno v tabulce:„V Y H O D N O C E N Í
stanovisek dotčených orgánů, nadřízeného orgánu a připomínek
oprávněných investorů a sousedních obcí - návrh územního plánu
Čistá - § 50 odst.2 a § 50 odst.7“, která je součástí spisu o
pořizování územního plánu.

•

Veřejnost ve lhůtě pro uplatnění připomínek podala 5 připomínek.
Jejich vyhodnocení je součástí textové části odůvodnění návrhu
územního plánu.

•

Po lhůtě veřejnost uplatnila dvě připomínky – k těmto nebylo
v souladu s § 50 odst. (3) stavebního zákona při vyhodnocování
přihlíženo. Jsou součásti spisu o pořizování územního plánu.

•

Krajský úřad, odbor územního plánování a stavebního řádu –
nadřízený orgán územního plánování (dále též „NOÚP“)nejprve ve
svém
stanovisku
ze
dne
25.10.2021
pod
spis.zn.:
SZ
123092/2021/KUSK ÚSŘ/JP, č.j.: 132902/KUSK konstatoval, že
v návrhu územního plánu shledal nedostatky, které bránily
zahájení řízení o územním plánu.

•

Projektant na základě pokynů pořizovatele a určeného zastupitele
nedostatky odstranil a NOÚP vydal následně dne 4.5.2022 pod
spis.zn.: SZ 123092/2021/KUSK ÚSŘ/JP, č.j.: 047664/2022/KUSK
potvrzení o odstranění nedostatků a konstatoval, že lze dle § 50
odst. (8) stavebního zákona postupovat v dalším řízení o územním
plánu.

•

Projektant
do
návrhu
územního
plánu
zapracoval
výsledky
projednání dle § 50 stavebního zákona. Tento návrh je předkládán
k veřejnému projednání.

2. Soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje ČR a s
územně plánovací dokumentací vydanou krajem.
Z Politiky územního rozvoje ČR, schválené Vládou ČR dne
20.7.2009, ve znění Aktualizace č.1, schválené dne 15.4.2015,
Aktualizací č. 2 a 3, schválených dne 2.9.2019 a Aktualizace č.5,
schválené dne 17.8.2020, vyplývá, že obec Čistá se nenachází
v rozvojové oblasti, rozvojové ose ani ve specifické oblasti.
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PUR ČR nevymezuje koridory a plochy dopravní infrastruktury ani
koridory a plochy technické infrastruktury a související rozvojové
záměry.
Územní plán je zpracován v souladu s požadavky, které z PÚR ČR
vyplývají. Ve veřejném zájmu jsou chráněny a rozvíjeny přírodní a
civilizační hodnoty území v souladu s citlivým přístupem k
vyváženému všestrannému rozvoji obce. Není v něm uplatňováno
jednostranné hledisko ani požadavky, které by ve svých důsledcích
zhoršovaly stav i hodnoty území, při řešení jsou tyto hodnoty
zohledňovány včetně ochrany požadavků na zvyšování kvality života
obyvatel a hospodářského rozvoje území.
Z celorepublikových priorit územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území jsou respektovány zejména následující
body:
(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a
kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a
archeologického
dědictví.
Zachovat
ráz
jedinečné
urbanistické
struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny,
které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato
území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity.
Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a
sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V
některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v
jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné
celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje
tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak,
aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné
hodnoty.
Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských
zásahů.
- Územní plán vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území,
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní
prostředí,
pro
hospodářský
rozvoj
a
pro
soudržnost
společenství obyvatel.
- Prostřednictvím podmínek využití ploch s rozdílným způsobem
využití jsou stanoveny pravidla ochrany řešeného území, tak
aby byl zachován ráz jedinečné urbanistické struktury území,
struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou
výrazem identity území, jeho historie a tradice.
- Územní plán respektuje hranice Přírodního parku Jesenicko, VKP,
nivy podél vodních toků a jednotlivé prvky ÚSES.
- Územní plán chrání a rozvíjí stávající přírodní hodnoty,
zejména lokální systém ekologické stability, plochy sídelní a
krajinné zeleně a plochy lesa.
- Územní plán stanovuje podmínky pro ochranu územního systému
ekologické stability.
- Územní plán stabilizuje plochy výroby a skladování – VZ a VL
z důvodu maximální podpory hospodářského pilíře obce.
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-

Potřeba ploch bydlení je řešena prostřednictvím ploch bydlení,
které jsou navrhovány po obvodě jednotlivých sídel tak, aby
nedocházelo k negativnímu ovlivnění krajinného rázu a další
fragmentaci krajiny.

- Územní plán respektuje a stabilizuje veškeré plochy rekreace –
RH a RI, neboť řešené území je významnou rekreační oblastí.
(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na
rozvoj
primárního
sektoru
při
zohlednění
ochrany
kvalitní
zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.
- Územní plán respektuje zemědělské využívání krajiny, které
podporuje stabilizací ploch VZ. Návrhové plochy jsou vymezeny
tak, aby nedocházelo k negativním dopadům na hodnotné třídy
ZPF.
- Návrhem prvků lokálního ÚSES, který
interakčními prvky dochází k podpoře
krajiny.

je doplněn četnými
ekologické stability

- Územní plán upřesnil průběh regionálního biocentra RC 1497 – Na
Pastvinách a regionálního biokoridoru RK 1094-Šípský mlýn-Na
Pastvinách.
(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací
dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním
jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích
zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je
zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli
a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů
vymezených v PÚR ČR.
- Územní plán komplexně řeší stávající využití jednotlivých ploch
v řešeném území. Na základě průzkumů a rozborů, byla zjištěna
zejména potřeba rozvoje ploch bydlení – v rodinných domech.
(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných
areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského,
vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území
(podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu
nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování
veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je
účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné
rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a
soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky
suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.
- Území je využíváno hospodárně a zastavitelné plochy jsou
navrhovány v souladu s charakterem stávající zástavby. Rozvoj
je
navrhován
v souladu
s potřebou
zastavitelných
ploch
v řešeném území.
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(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro
různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika,
poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území.
Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu,
turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé
formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo).
- Územní plán podporuje cestovní ruch prostřednictvím stabilizace
ploch rekreace v řešeném území a rozvojem ploch RI.
- Řešené území je významnou rekreační oblastí, pro svou
jedinečnou krajinu, která je relativně málo osídlená, je zde
velké množství vodních ploch, lesů a pastvin, pro klidnou
dovolenou v přírodě. Územní plán tento princip využívání
řešeného území chrání a rozvijí v základní rozvojové koncepci.
(24)
Vytvářet
podmínky
pro
zlepšování
dostupnosti
území
rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na
potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví,
zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové
výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo
podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti
dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho
ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území
podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční,
cyklistickou).
- Územní plán respektuje koncepci veřejné dopravy.
(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem
stanovených mezních hodnot imisních limitů pro ochranu lidského
zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu.
Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro
minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na
bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl
zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů.
- Tento bod územní plán respektuje. Nově navrhované plochy
bydlení nejsou navrhovány v kontaktu s plochami výroby a
skladování.
(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva
před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území
(záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat
rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch
potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před
povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní.
Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v
území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako
alternativy k umělé akumulaci vod. V zastavěných územích a
zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování
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i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování
účinků povodní.
- Srážkové vody se musí přednostně zasakovat vhodným technickým
zařízením do terénu (vegetační plochy a pásy, zatravňovací
tvárnice, příkopy a vsakovací jámy apod.) na pozemcích
producentů, nebo odvádět samostatnou dešťovou kanalizací do
recipientu. Konkrétní způsob likvidace dešťových vod je
předmětem
následné
dokumentace.
Řešené
území
není
bezprostředně ohrožováno přírodními katastrofami.
(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat
do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť
odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro
přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku
povodňových škod.
- Záplavové území se v řešeném území nenachází. Zastavitelné
plochy jsou navrhovány mimo záplavové území řeky Javornice.
(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky
dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve všech potřebných
dlouhodobých
souvislostech,
včetně
nároků
na
veřejnou
infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a
veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i
soukromého sektoru s veřejností.
- Koncepce rozvoje řešeného území je navrhována včetně rozšíření
veřejných prostranství a dostatečně dimenzované technické a
dopravní infrastruktury.
(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a
zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby splňovala
požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti.
- Kapacita technické infrastruktury v obci je dostatečná.

Územně plánovací dokumentace vydaná krajem
Pro
územní
plán
jsou
závazné
Zásady
územního
rozvoje
Středočeského kraje ve smyslu 1. a 2. Aktualizace.
Z tohoto dokumentu nevyplývají pro řešené území žádné specifické
úkoly, které by měl řešit územní plán.
Řešeným územím prochází hranice Přírodního parku Jesenicko a jsou
zde stanovena dvě pásma hygienické ochrany vodních zdrojů.
Územní plán bude respektovat a upřesní průběh:
- regionálního biocentra RC 1497 – Na Pastvinách
- regionálního biokoridoru RK 1094-Šípský mlýn-Na Pastvinách
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Obr.1: Výřez z koordinačního výkresu ZÚR SK po 2.aktualizaci.

Zdroj: ZÚR SK
Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění
udržitelného rozvoje území
Základní priority
(01) Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro
vyvážený rozvoj Středočeského kraje, založený na zajištění
příznivého životního prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a
udržení sociální soudržnosti obyvatel kraje. Vyváženost a
udržitelnost rozvoje území kraje sledovat jako základní požadavek
při zpracování územních studií, územních plánů, regulačních plánů a
při rozhodování o změnách ve využití území.
- Územní plán komplexně řeší stávající využití jednotlivých ploch
v řešeném území. Koncepce rozvoje je založena na přirozeném
rozvoji zastavitelných ploch bydlení v návaznosti na zastavěné
území, tak aby byl respektován přirozený charakter řešeného
území.
- Rozsáhlé plochy rekreace jsou územním plánem stabilizovány.
-

Posílení ekologické stability území je zajištěno navržením
lokálního ÚSES a upřesněním regionálního biocentra RC 1497 –
Na Pastvinách regionálního biokoridoru RK 1094-Šípský mlýn-Na
Pastvinách.

- Prostřednictvím podmínek využití ploch s rozdílným způsobem
využití jsou stanoveny pravidla ochrany řešeného území, tak
aby byl zachován ráz jedinečné urbanistické struktury území,
struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou
výrazem identity území, jeho historie a tradice.
(06) Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační
hodnoty na území kraje, které vytvářejí image kraje a posilují vztah
obyvatelstva kraje ke svému území. Přitom se soustředit zejména na:
10

a) zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její
stability;
b) ochranu pozitivních znaků krajinného rázu;
c) zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat
cenné městské i venkovské urbanistické struktury a architektonické i
přírodní dominanty nevhodnou zástavbou a omezit fragmentaci krajiny
a srůstání sídel;
d) upřesnit a zapracovat do územně plánovacích dokumentací obcí
(dále též „ÚPD“) cílové charakteristiky krajiny;
e) vytváření podmínek pro šetrné využívání přírodních zdrojů.
- Územní plán respektuje veškeré pozemky plnící funkci lesa. Je
upřesněn průběh regionálního biocentra RC 1497 – Na Pastvinách
regionálního biokoridoru RK 1094-Šípský mlýn-Na Pastvinách.
- Územní plán chrání urbánní strukturu sídel, prostřednictvím
podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití.
- Návrh zastavitelných ploch v Nové Vsi a v Kůzové odpovídá
stávajícímu trendu, tzn. v současné době již jsou tyto obce
srostlé a tudíž doplnění ploch Z17 a Z18 doplňují ideálně
stávající půdorys obou sídel.
- Součástí návrhu ÚSES je i zapracování cílové charakteristiky
krajiny.
(07) Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj
hospodářských činností na území kraje zvláště ve vymezených
rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách. Přitom se
soustředit zejména na:
a) posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy
navrhovat přiměřený rozvoj sídel, příznivá urbanistická a
architektonická řešení sídel, dostatečné zastoupení a vysoce
kvalitní řešení veřejných prostranství a velkých ploch veřejné
zeleně vč. zelených prstenců kolem obytných souborů, vybavení sídel
potřebnou veřejnou infrastrukturou a zabezpečení dostatečné
prostupnosti krajiny;
b) vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování
funkční a urbanistické celistvosti sídel, tedy zajišťovat
plnohodnotné využití ploch a objektů v zastavěném území a preferovat
rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů v sídlech
před výstavbou ve volné krajině, vyšší procento volné zeleně v
zastavěném území;
c) intenzivnější rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky a
rekreace
d) rozvoj ekonomických odvětví s vyšší přidanou hodnotou, zejména
aplikovaného výzkumu, strategických služeb (znalostní ekonomika);
e) na uplatnění mimoprodukční funkce zemědělství v krajině, zajistit
účelné členění pozemkové držby prostřednictvím pozemkových úprav a
doplnění krajinných prvků zvyšujících ekologickou stabilitu krajiny
a eliminujících erozní poškození;
f) na uplatnění mimoprodukční funkce lesů zejména v rekreačně
atraktivních oblastech, s cílem umožnit intenzivnější rekreační a
turistické využívání území;
g) rozvíjení systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti,
soustav zásobování energiemi a vodou a na využití surovinových
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zdrojů pro výstavbu, s cílem zabezpečit podmínky pro hospodářský
rozvoj vybraných území kraje a pro stabilizaci hospodářských
činností v ostatním území kraje.
- Územní plán respektuje stávající hospodářské a rekreační
využívání krajiny.
- Územní plán navrhuje a upřesňuje ÚSES, který posiluje stabilitu
krajiny a zároveň územní plán stabilizuje plochy stávající
krajinotvorné
zeleně
prostřednictvím
ploch
smíšených
nezastavěného území – krajinná zeleň.
- Územní plán chrání urbánní strukturu sídel, prostřednictvím
podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití.
(09) Podporovat zlepšení vazeb částí území kraje s územím sousedních
krajů Královéhradeckého, Pardubického, Plzeňského a Jihočeského,
Kraje Vysočina a hl. m. Prahy s cílem optimalizovat dostupnost
obslužných funkcí i přes hranice kraje.
- Územní plán stabilizuje plochy hromadné rekreace, které mají
nadregionální význam.
Řešené území se nenachází:
- v rozvojové oblasti republikového ani krajského významu
- v rozvojové ose republikové ani krajské úrovně
- ve specifické oblasti republikového významu
Řešené území se nachází ve specifické oblasti krajské úrovně SOBk8
Jesenicko – Čistecko.
(109) ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a
rozhodování o změnách v území:
a) spolupracovat se sousedními kraji Ústeckým a Plzeňským a též s
krajem Karlovarským (se kterým Středočeský kraj přímo nesousedí) na
vytváření podmínek pro stabilizaci obyvatel oblasti (např. společným
využíváním obslužných zařízení, řešení místní veřejné dopravy aj.);
b) ve spolupráci s Plzeňským a Ústeckým krajem zlepšit dopravní
spojení v koridoru silnice I/27 (Plzeň – Kralovice – Jesenice –
Žatec);
c) ve spolupráci s Plzeňským krajem zlepšit dopravní spojení v
koridoru silnice II/229 Kralovice– Kožlany – Rakovník – Krupá (vazba
na I/6, resp. R6);
d) zlepšit dopravní spojení v koridoru II/228 Jesenice - Rakovník
e) vytvářet podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu;
f) vytvářet podmínky pro zabezpečení ekonomických a sociálních
potřeb obyvatel;
g) zlepšovat dopravní dostupnost regionálního centra Rakovník;
h) stabilizovat demografický, ekonomický a obslužný potenciál POÚ
Jesenice;
i) respektovat krajinný potenciál Přírodního parku Jesenicko;
- Územní plán respektuje stávající koncepci dopravní a technické
infrastruktury a nenavrhuje její rozvoj, který by byl
nadmístně významný.
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- Územní plán stabilizuje veškeré plochy rekreace a navrhuje
rozvoj ploch RI a v základní koncepci respektuje, že obec
Čistá je významným rekreačním území zejména pro Středočeský a
Plzeňský kraj.
- Územní plán navrhuje přirozený vyvážený rozvoj obce v souladu
s principy trvale udržitelného rozvoje.
(110) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování:
a) stabilizovat koridory dopravních staveb, zejména R6 (I/6), I/27 a
II/229;
b) zlepšit podmínky pro realizaci vazeb přes hranice krajů, vč.
optimalizace obslužných funkcí center v území;
c) prověřit možnosti zlepšení železničního spojení na regionálních
tratích v území;
d) prověřit možnosti využití potenciálu území pro rekreaci;
e) vytvářet podmínky pro zemědělskou výrobu zejména v částech území
s hodnotným půdním fondem.
- Územní plán respektuje a podporuje hospodářský význam krajiny,
která je využívána k rekreaci.
ZÚR v řešeném území:
o nevymezují plochy a koridory dopravy
o nevymezují plochy a koridory technické infrastruktury
(194) ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a
rozhodování o změnách v území:
a) respektovat plochy a koridory pro biocentra a biokoridory ÚSES na
regionální a nadregionální úrovni jako nezastavitelné s využitím pro
zvýšení biodiverzity a ekologické stability krajiny;
b) stavby dopravní a technické infrastruktury v plochách a
koridorech pro biocentra a biokoridory ÚSES připouštět v nezbytných
případech za podmínky, že nedojde k významnému snížení schopnosti
ekosystému odolávat znečištění, erozi či jiné fyzikální nebo
chemické zátěži prostředí, a zároveň nedojde k podstatnému snížení
schopnosti bez dalších opatření plnit stabilizující funkce v krajině

- Územní plán navrhuje lokální ÚSES a upřesňuje regionální
biocentrum RC 1497 – Na Pastvinách a regionální biokoridor RK
1094-Šípský mlýn-Na Pastvinách.
- Územní plán respektuje plochy ÚSES jako nezastavitelné, plochy
biocenter jsou navrhovány jako plochy přírodní. Technická
infastruktura je navrhována prioritně mimo prvky ÚSES.
(195) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování:
a) zpřesnit vymezení regionálních a nadregionálních biocenter a
biokoridorů v souladu s metodikou ÚSES a požadavky specifických
oborových dokumentací2 tak, aby byly dodrženy jejich minimální
parametry a zajištěna jejich funkčnost; Územně technický podklad
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Regionální a nadregionální ÚSES ČR (MMR ČR a MŽP ČR, 1996) vč.
pozdějších změn a aktualizací
- Územní plán upřesnil průběh regionálního biocentra RC 1497 – Na
Pastvinách a regionálního biokoridoru RK 1094-Šípský mlýn - Na
Pastvinách.
Krajinný ráz
Západní část řešeného území, které náleží do Přírodního parku
Jesenicko, je zařazena do krajiny zvýšených hodnot (H). Východní
část řešeného území, je intenzivně zemědělsky obhospodařována a tak
je zařazena do krajiny s komparativními předpoklady zemědělské
produkce (O).

KRAJINA S KOMPARATIVNÍMI PŘEDPOKLADY ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE (O)
(214) ZÚR vymezují krajinu s komparativními předpoklady zemědělské
produkce v územích odpovídajícím těmto charakteristikám:
a) přírodní potenciál území pro vysokou nebo specifickou zemědělskou
produkci;
b) z hlediska přírodních podmínek lze dále rozlišit na:
b.1) krajiny polní (oblasti s vysokým podílem zemědělského půdního
fondu, které mají příznivé terénní podmínky pro hospodaření a
vysokou kvalitu půdy), kód O;
(215) ZÚR stanovují tyto zásady pro činnost v území a rozhodování o
změnách v území:
a) zachování komparativních výhod pro zemědělské hospodaření;
b) neohrozit podmínky pro vysokou nebo specifickou zemědělskou
funkci.
KRAJINA ZVÝŠENÝCH HODNOT (H)
(220) ZÚR vymezují krajinu zvýšených hodnot v územích odpovídajícím
těmto charakteristikám:
a) větší výskyt lokalit vyšší přírodní nebo kulturní hodnoty; jejich
rozsah přesahuje běžný průměr, ale není důvodem zájmu ochrany
přírody a krajiny;
b) její ochranu umožňuje v řadě případů vymezení přírodních parků.
(221) ZÚR stanovují tyto zásady pro činnost v území a rozhodování o
změnách v území:
a) zachování stávajících přírodních a kulturních hodnot;
b) neohrozit důvody ochrany přírodních a krajinářských hodnot.
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Obr.2: Výřez z výkresu I.3 oblasti se shodným krajinným rázem - po
2.aktualizaci ZÚR SK

Zdroj: ZÚR SK
- Územní plán
stability.

respektuje

prvky

územního

systému

ekologické

- Pro posílení krajinářské hodnoty zájmového území je nutná
ochrana veškeré stávající krajinné zeleně a doplňování liniové
zeleně podél komunikací a vodotečí. Důležitá je ochrana všech
významných krajinných prvků a jejich doplňování.
- Územní plán respektuje Přírodní park Jesenicko.
- Územní plán respektuje plochy rekreace a v řešeném území je
stabilizuje.
- Územní plán neumožňuje vznik zástavby s negativními dopady na
krajinný ráz.
- Územní plán vyhodnotil cestní síť v krajině a nově navrhuje
propojení Lhoty u Rakovníka se sídlem Nová Ves u Rakovníka.
- Územní plán respektuje VKP Zelený důl v k.ú. Lhota u Čisté remízek s bylinným patrem a cenné mokřadní společenstvo.
- Součástí návrhu ÚSES je i zapracování cílové charakteristiky
krajiny.
3. Soulad návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování,
zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických
hodnot území a požadavky na ochranu nezastavěného území.
ÚP je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování, dle
§18 a §19 stavebního zákona.
Územní plán vytváří předpoklady pro ochranu a rozvoj přírodních,
civilizačních a kulturních hodnot území a respektuje stávající
jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a
kulturní krajiny. Zastavitelné plochy jsou navrhovány výhradně v
návaznosti na zastavěné území a korespondují s přirozeným rozvojem
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sídla. Podmínky využití území ploch s rozdílným způsobem využití
jsou stanoveny s ohledem na charakter stávající zástavby a
s ohledem na kulturní krajinu. Územní plán stabilizuje současně
zastavěné území jasně definovanými plochami s rozdílným způsobem
využití a stanovuje jim podmínky využití tak, aby byly respektovány
základní urbanizační principy, které jsou sídlu vlastní.
Územní plán byl zpracován v souladu s požadavky uvedenými v
zadání územního plánu. V návrhu územního plánu byly tyto požadavky
respektovány a došlo ke koordinaci veřejných i soukromých zájmu v
území. Byly v maximální možné míře respektovány limity v území. U
ploch, které jsou těmito limity dotčeny, jsou stanoveny podmínky
využití těchto ploch tak, aby bylo možné v následných řízeních tyto
střety vyřešit nebo v maximální možné míře eliminovat.
V nezastavěném území územní plán nevylučuje žádné stavby,
zařízení a jiná opatření dle § 18 odst.5 stavebního zákona.
4. Soulad návrhu územního plánu s požadavky stavebního zákona a jeho
prováděcích právních předpisů.
Územní plán respektuje a rozvíjí hodnoty řešeného území, které
vyplývají z ÚAP ORP Rakovník a z vlastního průzkumu projektanta.
Limity využití území jsou znázorněny v koordinačním výkrese a
jejich výčet je uveden v odůvodnění v kapitole 9 odstavec a).
Základní hodnotou území je zemědělsky obhospodařovaná krajina
s obrovským rekreačním potenciálem, zejména západní část řešeného
území, které se nachází v Přírodním parku Jesenicko. Pro bydlení
slouží zejména Čistá, která je centrem správního území a zbývající
sídla řešeného území jsou využívána zejména k chalupaření a
rekreaci. V řešeném území se nachází rovněž i řada ploch hromadné
rekreace, která slouží jako tábořiště, rekreační areály atd., která
zejména v letních měsících zajišťují čilý rekreační ruch.
Územní plán tyto hodnoty respektuje a v základní koncepci i
nadále rozvijí.
Návrh zastavitelných ploch vychází z původní platné územně
plánovací dokumentace. Cílem tohoto řešení je zajištění kontinuity
územně plánované dokumentace. Územní plán stanovil podmínky využití
území jednotlivých ploch tak, aby byla zachována stávající kompaktní
urbanistická struktura. Zároveň územní plán stanovil zásady, které
je vhodné respektovat pro novostavby, ale i při rekonstrukci a
rozšiřování stávajících staveb.
Územní plán je navržen tak, aby bylo umožněno využívání území
obce pružně a v maximální možné míře, ale zároveň vytváří ochranu
hodnot, které jsou pro obec charakteristické a jedinečné v řešeném
území.

Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební
zákon)
§2
Veškeré termíny použité v textové i grafické části ÚP
jsou v souladu se základními pojmy vymezenými v §2
Stavebního zákona.
§4
Územní plán je zpracován v součinnosti s úřadem
územního plánování a dotčenými orgány. Stanoviska
dotčených orgánů jsou Územním plánem respektována.
§5
Územní plán je zpracován v koordinaci se
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zastupitelstvem obce, dotčenými orgány a s ohledem na
vydaná správní rozhodnutí v řešeném území.
§18 - §19
Územní plán je zpracován v souladu s cíli a úkoly
územního plánování.
§20 - §24
§25 - §30
§31- §42
§43 - §55
§58 - §60

§61- §75
§76 - §96
§97 - §100
§101
§169
§170

Dokumentace respektuje zákonný postup při pořízení
územního plánu.
Územní plán využívá Územně analytických podkladů, jako
základní podklad a zdroj informací o území v rozsahu
správního území obce Čistá.
Územní plán respektuje požadavky stanovené Politikou
územního rozvoje České republiky a Zásadami územního
rozvoje Středočeského kraje.
Územní plán respektuje postup pořízení Územního plánu
v souladu s požadavky Stavebního zákona. Územní plán
je zpracován invariantně.
Územní plán vymezuje zastavěné území v souladu s §58
Stavebního zákona na základě hranice intravilánu a
evidence katastru nemovitostí a vydaných správních
rozhodnutí.
Územní plán nevymezuje plochy pro pořízení regulačního
plánu.
Územní plán respektuje platná správní rozhodnutí ve
správním území obce Čistá, vydaná před zahájením a v
průběhu zpracování ÚP.
Na území obce Čistá v současné době neexistují platná
územní opatření o stavební uzávěře ani územní opatření
o asanaci území.
Územní plán nevymezuje veřejně prospěšné stavby ani
veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit
předkupní právo.
Při zpracování Územního plánu byly respektovány
všechny obecné požadavky na výstavbu.
 Veřejně prospěšné opatření regionální biocentrum
RC 1497 – Na Pastvinách
 Veřejně prospěšné opatření regionální biokoridor
RK 1094-Šípský mlýn-Na Pastvinách

Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
§3
Územní plán je zpracováván na podkladu aktuální
digitální katastrální mapy.
§11
Územní plán respektuje a využívá jako základní podklad
ÚAP ORP. V souladu s požadavky schváleného Zadání ÚP
Čistá je Návrh ÚP zpracován invariantně.
§13
Územní plán obsahuje textovou i grafickou část,
obsahově respektuje přílohu č. 7 vyhlášky. Grafická
část je zpracována nad mapovým podkladem katastrální
mapy v měřítku 1: 5 000. Výkres širších vztahů je v
měřítku 1 : 100 000.
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo
zpracováno.
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Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
§1 - §19
Územní plán respektuje vymezení pojmů i obecné požadavky
na vymezování ploch a na vymezování ploch s rozdílným
způsobem využití.
Plochy jsou rozděleny v závislosti míry změny využití na
plochy stabilizované a plochy změn.
§20 - §22
Jsou respektovány požadavky na vymezování a využívání
pozemků a jsou integrovány do podmínek využití ploch s
rozdílným způsobem využití.

5. Soulad návrhu územního plánu s požadavky zvláštních právních
předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních
právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.
Soulad návrhu územního plánu s požadavky zvláštních právních
předpisů:
 Územní plán respektuje právní předpisy upravující ochranu
životního prostředí.
 Územní plán respektuje základní principy ochrany přírody, tzn.
územní plán navrhuje systém ekologické stability a stabilizuje
v území pozemky plnící funkci lesa, vodní toky a plochy.
 Vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebylo zpracováno.
 ÚP stanovuje podmínky využití území ploch s rozdílným způsobem
využití v souladu s právními předpisy o ochraně veřejného
zdraví.
 V řešeném území se nenachází žádná ochranná pásma hygienické
ochrany zemědělských areálů.
 ÚP respektuje silnice II. a III. třídy včetně ochranných pásem.
 ÚP nevymezuje žádné samostatné plochy dopravní infrastruktury –
letecké.
 Územní plán respektuje technickou infrastrukturu v řešeném
území.
 Stavby a zařízení pro zajišťování obrany státu, včetně plochy
pro zajištění obrany a bezpečnosti státu se v řešeném území
nenachází.
 Územní plán respektuje budovy hasičské zbrojnice.
 V souladu s vodním zákonem Územní plán chrání povrchové a
podzemní vody, stanovuje podmínky pro hospodárné využívání
vodních zdrojů a zachování i zlepšení jakosti povrchových a
podzemních vod a vytváří podmínky pro snižování nepříznivých
účinků sucha. ÚP vytváří podmínky k zajištění zásobování
obyvatel pitnou vodou a zajištění ochrany vodních ekosystémů a
na nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů.
 Územní plán respektuje požadavky právních předpisů o ochraně
ovzduší. Plochy vymezené územním plánem jsou určeny pro
nerušivé funkce, s vyloučením či maximální možnou redukcí
negativních dopadů na životní prostředí obce včetně kvality
ovzduší.
 ÚP zajišťuje hospodárné využití půdního fondu přednostním
umísťováním rozvojových ploch na nižších třídách ochrany ZPF.
 Pro plochy se záborem ZPF je zpracováno vyhodnocení v rozsahu
tabulkové a textové části a samostatný výkres předpokládaných
záborů půdního fondu.
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 Územní plán stabilizuje a respektuje plochy lesa.
 Územní plán respektuje stávající systém nakládání s odpady.
Soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních
předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.
Bude doplněno po společném jednání.
Územní plán je v souladu se stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů. V průběhu pořizování nebyly řešeny
žádné rozpory.
6. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující
základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně
výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
Krajský úřad Středočeského kraje neuplatnil požadavek na
zpracování vyhodnocení vlivu na životní prostředí a vyloučil vliv
na evropsky významné lokality uvedené v národním seznamu evropsky
významných lokalit (nařízení vlády č.132/2005 Sb.) nebo vyhlášené
ptačí oblasti ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů, s ohledem na ust.§47 odst.3 zákona č.
183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, není v územním plánu
provedeno vyhodnocení z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území.
7. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst.5 stavebního zákona.
Není krajským úřadem vydáno. Není zpracováváno vyhodnocení vlivů
územního plánu na udržitelný rozvoj území.
8. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst.5 stavebního zákona
zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky
nebo podmínky zohledněny nebyly.
Stanovisko podle § 50 odst.5 není vydáno.
9. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty.
a)

Odůvodnění koncepce rozvoje území obce

Správní území obce tvoří 8 samostatných sídelních celků a celá
řada usedlostí, samot a ploch hromadné a individuální rekreace.
Územní plán respektuje vžité fungující principy řešeného území.
Z důvodu ochrany řešeného území, je správní území členěno na
plochy s rozdílným způsobem využití, u kterých je stanoveno hlavní,
přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné využití.
Základní hodnotou území je zemědělsky obhospodařovaná krajina
s obrovským rekreačním potenciálem, zejména západní část řešeného
území, které se nachází v Přírodním parku Jesenicko. Pro bydlení
slouží zejména Čistá, která je centrem správního území a zbývající
sídla řešeného území jsou využívána zejména k chalupaření a
rekreaci. V řešeném území se nachází rovněž i řada ploch hromadné
rekreace, která slouží jako tábořiště, rekreační areály atd., která
zejména v letních měsících zajišťují čilý rekreační ruch a z tohoto
důvodu jsou např. na pozemcích p.č. 1204, 1195, 1194, 1343, 1342
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stabilizovány
plochy
lesní
zvláštního
určení,
které
slouží
historicky jako veřejné tábořiště a je zde povoleno umisťování
stanů, maringotek, karavanů, přívěsů, apod., včetně sociálního
zázemí.
Územní plán tyto hodnoty respektuje a v základní koncepci i
nadále rozvijí. Zastavitelné plochy jsou navrženy v návaznosti na
zastavěné území. Územní plán chrání nezastavěné území před
zakládáním nových jader zástavby v krajině a dalším nevhodným
využitím. Urbanistická koncepce stabilizuje historickou sídlení
strukturu, prostřednictvím ploch s rozdílným způsobem využití.
Územní plán respektuje nemovité kulturní památky (Kostel sv.
Václava, Kaple sv. Anny, Sbor Husův dům, Socha sv. Prokopa,
Tvrziště Zelený Důl, archeologické stopy). Nemovité kulturní
památky jsou zahrnuty do ploch využití odpovídající současnému
využívání jednotlivých budov případně pozemků, odpovídajícímu
využití v souladu s katastrem nemovitostí a v okolí památek je
navrženo odpovídající funkční využití, které nepředstavuje pro
památkovou ochranu žádné riziko. Vlivem koncepce nedojde ke vzniku
negativních dominant ani jiným změnám s potenciálně negativním
vlivem na ně; ochrana a nakládání s nemovitými kulturními památkami
dále vyplývá ze zvláštních právních předpisů.
Základní koncepce navrhuje pro ochranu a rozvoj civilizačních
hodnot v území podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využitím
- ploch dopravních a ploch technické infrastruktury.
Z důvodu
ochrany
architektonicko-urbanistického
uspořádání
jednotlivých sídel jsou stanoveny podmínky pro novostavby a změny
staveb před dokončením, které musí respektovat urbanistickou a
architektonickou strukturu stávající převládající zástavby, zejména
objemovou strukturu a výškovou hladinu zástavby.
Územní plán navrhuje optimální nárůst počtu obyvatel, s ohledem
na kapacitu veřejné infrastruktury prostřednictvím ploch – bydlení
venkovské a smíšené obytné venkovské a zároveň stabilizuje
ekonomický potenciál obce prostřednictvím ploch – výroba zemědělská
a lesnická, výroba lehká.
Územní plán respektuje přírodní park Jesenicko a z důvodu
posílení krajinářské hodnoty zájmového území stanovuje ochranu
veškeré stávající krajinné zeleně a doplňování liniové zeleně podél
komunikací a vodotečí. Důležitá je ochrana všech významných
krajinných prvků a jejich doplňování. Územní plán respektuje VKP
Zelený důl v k.ú. Lhota u Čisté - remízek s bylinným patrem a cenné
mokřadní společenstvo.
Obecně lze konstatovat, že z důvodu ochrany a rozvoje hodnot
v řešeném
území,
je
celkový
rozvoj
navrhován
v
souladu
s charakterem řešeného území, tzn. pro ochranu a rozvoj bydlení,
rekreace a podpory zejména zemědělské výroby a zároveň je zamezeno
vzniku negativních dominant a je zachován ráz jednotlivých sídel a
krajiny prostřednictvím vhodně nastavených podmínek využití ploch
s rozdílným způsobem využití.
Koncepci rozvoje území obce Čistá ovlivňují následující limity
využití území:



ochranné
pásmo
komunikací
III/2295n, III/2296, III/2298
ochranné pásmo železnice

II/229,

III/2299,

III/2295,

20


























Kostel sv. Václava (rejst. č. ÚSKP 19027/2-2636), Kaple sv.
Anny (rejst. č. ÚSKP 25763/2-2637), Sbor Husův dům (rejst. č.
ÚSKP 10065/2-4269), Socha sv. Prokopa (rejst. č. ÚSKP 31699/23111), Tvrziště Zelený Důl, archeologické stopy (rejst. č. ÚSKP
34679/2-2775)
region lidové architektury
vodojem
PHO
ochranné pásmo vodního zdroje vrtu ČI-6
ochranné pásmo vrtů Či2a, Či3, Či4, Či5
záplavové území – Q5, Q20, Q100 a aktivní zóna vodního toku
Javornice
vodovod včetně ochranného pásma
kanalizace včetně ochranného pásma
venkovní vedení el. energie 22 kV – ochranné pásmo 7m
trafostanice – OP 7m
lokální prvky ÚSES – navržené územním plánem
regionálního biocentra RC 1497 – Na Pastvinách
regionálního biokoridoru RK 1094-Šípský mlýn-Na Pastvinách
vzdálenost 50m od lesa
meliorace
vodní toky a plochy
Přírodní park Jesenicko
VKP Zelený důl v k.ú. Lhota u Čisté - remízek s bylinným patrem
a cenné mokřadní společenstvo
komunikační vedení včetně ochranného pásma
komunikační zařízení včetně ochranného pásma
předpokládané ložisko nerostných surovin
ochranné pásmo produktovodu

Na celém správním území obce Čistá je možné umístit a povolit
níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva
obrany:
 výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních
komunikací, silnic I. II. a III. třídy
 výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
 výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení
 výstavba vedení VN a VVN
 výstavba větrných elektráren
 výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační,
radionavigační, telemetrická) včetně anténních systémů a
opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….)
 výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem
 výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
 výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)
b)

Demografické předpoklady rozvoje obce

V obci Čistá žilo, v roce 2013, 865 obyvatel a z toho 388
ekonomicky aktivních obyvatel. 22 lidí pracuje v zemědělství, 142 ve
službách a 101 obyvatel každodenně vyjíždí za prací mimo obec.
V okrese Rakovník je z celkového počtu obyvatel ekonomicky
aktivních 47% obyvatel a 15% obyvatel vyjíždí za prací mimo okres.
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Ve stejném procentuálním zastoupení je tomu přibližně tak i v obci
Čistá, kde je 44% obyvatel ekonomicky aktivních a mimo obec vyjíždí
za prací 13% obyvatel.
Nejvíce trvale žijících obyvatel je v sídle Čistá, neboť je
centrálním sídlem celého správního území. V Čisté je veškerá
základní občanská vybavenost, tzn. je zde základní škola, mateřská
škola, obecní úřad, restaurace, kostel, hasičská zbrojnice atd.
Ostatní sídla ve správním území obce Čistá mají zejména rekreační
charakter.
Odůvodnění koncepce rozvoje obce:
Obec Čistá leží v blízkosti okresního města Rakovník, ale je
relativně odlehlá vůči velkým městům. Prolíná se zde zemědělská a
rekreační funkce krajiny, zasahuje sem Přírodní park Jesenicko.
Kromě Rakovníka jsou v denní dojížďkové vzdálenosti města Rokycany
(40 km), Plzeň (45 km), Kladno (53 km) a částečně i Praha (75 km).

Demografické předpoklady:
V roce 1869, tj. při prvním moderním sčítání, žilo v obci Čistá
2843 obyvatel, což bylo více než třikrát více ve srovnání s počtem
obyvatel z posledního censu v roce 2011 (865 obyvatel) – tab. 3,
obr. 6. Trend ve vývoji počtu obyvatel byl kromě let 1880 a 1910
setrvale klesající. Od konce 2. světové války nastal výrazný úbytek
v počtu obyvatel. Byl důsledkem jednak urbanizačních procesů, kdy se
především mladší lidé stěhovali do větších měst za prací a jiným
životním stylem a za druhé bezprostředně po skončení války odsunem
většiny německy mluvícího obyvatelstva z katastru obce. Tento vývoj
se nezměnil ani v 90. letech, kdy se obec Čistá na rozdíl od jiných
srovnatelných obcí v okrese Rakovník nestala rezidenčním zázemím pro
okresní město.
Tab. 2: Vývoj počtu obyvatel obce Čistá v letech 1869 – 2011 (podle
výsledků sčítání od roku 1869).
Rok
Počet
obyvatel
Rok
Počet
obyvatel

1869
2843

1880
2885

1890
2704

1900
2628

1910
2637

1921
2398

1930
2220

1950
1371

1961
1349

1970
1168

1980
1044

1991
920

2001
920

2011
865

Zdroj:https://vdb.czso.cz

22

obydlené
20 552

celkem
26 019

rodinné
15 728

celkem
16 977

vyjíždějící za prací
mimo obec

419

123

141

388

337

22

142

118

473

452

558

336

Čistá

02396 5

700

341

107

116

326

289

19

124

101

305

285

384

267

Křekovice

19234 1

9

5

1

1

2

2

-

2

-

19

19

19

6

Kůzová

10542 2

28

13

1

7

14

9

1

6

5

29

29

29

13

Lhota

10543 1

15

7

-

2

5

4

1

2

1

27

27

28

10

Lhota

10543 1 0

13

7

-

2

5

4

1

2

1

24

24

25

9

Zelený Důl

10545 7 0

2

x

x

x

x

x

x

x

x

3

3

3

1

Nová Ves

10544 9

12

4

1

2

1

1

-

-

-

29

29

30

5

Smrk

40371 7

4

2

1

-

1

-

-

-

-

13

13

13

2

Strachovice

02397 3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

2

4

-

Zdeslav

19235 0

97

47

12

13

39

32

1

8

11

48

48

51

33

Zdeslav

19235 0 0

62

27

8

11

27

23

1

5

9

35

35

37

24

Zdeslavský Dvůr

32704 2 0

35

20

4

2

12

9

-

3

2

13

13

14

9

CZ020C

1 075

8 320

ve službách

v zemědělství,
lesnictví a
rybářství

celkem

12 862

8.

ve věku 65 a více
let

23 584

7.

ve věku 0-14 let

26 089

6.

ženy

8 528

5.

celkem

7 730

4.

z toho

27 516

3.

Byty

865

Čistá

2.

Domy

54169 9

Okres Rakovník

1.

z toho

Zaměstnaní

54 993

Okres, obec, část obce (díl),
základní sídelní jednotka (díl)

Kód okresu, obce,
části obce (dílu), ZSJ
(dílu)

Obyvatelstvo

Ekonomicky aktivní celkem

Tab. 1: Statistický lexikon obcí – 2013:

Zdroj:https://vdb.czso.cz

Obr. 3: Vývoj počtu obyvatel obce Čistá v letech 1869 – 2011 (podle
výsledků sčítání od roku 1869).

Zdroj:https://vdb.czso.cz
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Z tab. 4, obr. 7 je zřejmé, že počet obyvatel v 90. letech
víceméně stagnoval, pouze v roce 1993 došlo k oddělení obce Velká
Chmelištná se 64 obyvateli. Od tohoto roku počet obyvatel obce
stabilně rostl až do roku 1995, kdy počet obyvatel poklesl o 23.
Z minimální hodnoty 886 obyvatel zaznamenaných ke konci tohoto roku
vzrostl jejich počet během 6 let na 919 obyvatel na konci roku 2001
(o 3,7 %). Poté se však trend otočil a na počátku roku 2006 žilo
v Čisté opět 886 obyvatel – tedy stejně jako před deseti lety v roce
1996. Od konce roku 2010 do konce roku 2017 klesl počet obyvatel
obce Čistá o 6,7 % (v absolutním vyjádření byl pokles o 58
obyvatel).
Tab. 3: Vývoj počtu obyvatel obce Čistá 1992 – 201721
(podle průběžné evidence – k 1. 1. daného roku).
Rok
Počet
obyvatel
Rok
Počet
obyvatel
Rok
Počet
obyvatel
Rok
Počet
obyvatel
Rok
Počet
obyvatel

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

983

893

902

909

886

906

907

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

905

909

917

919

909

899

898

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

886

904

912

917

893

907

899

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

892

889

890

873

870

861

868

2020

2021

896

903

Zdroj:https://vdb.czso.cz

Poznámka: Rozdíl údajů tab. 1 a tab. 2 je způsoben odlišným rozhodným okamžikem –
v případě sčítání je to noc z 2. 3. na 3. 3. 1991 resp. noc z 28. 2. na 1. 3 2001
resp. noc z 25. 3. na 26. 3. 2011, průběžná evidence uvádí počet obyvatel k 1. 1.
daného roku.

Uvedený vývoj je ovlivněn především migrací. Křivka celkového
přírůstku do velké míry kopíruje vývoj křivky migračního přírůstku.
Migrační přírůstek byl v celém sledovaném období velmi rozkolísaný.
Byla zaznamenána střídání různě dlouhých období záporného migračního
přírůstku s obdobími, kdy tento přírůstek byl naopak kladný. Od roku
2012 včetně jsou však migrační přírůstky trvale negativní. Přirozený
přírůstek byl v celém sledovaném období s výjimkou let 2013, 2014 a
2016 stabilně negativní, tj. ve většině let byl zaznamenán přirozený
úbytek obyvatel. V posledních 4 letech dochází k postupnému nárustu
počtu obyvatel a dle stavební připravenosti projektů rodinných domů
v obci, bude tento trend setrvávat.
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Obr. 4: Vývoj počtu obyvatel obce Čistá v letech 1992 – 2021 (podle
průběžné evidence – k 1. 1. daného roku).
985

počet obyvatel

960

935

910

885

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

860

rok
Zdroj: Český statistický úřad

Tab. 4: Demografické ukazatele obce Čistá v letech
(podle průběžné evidence – k 31. 12. daného roku).
Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

12
6
8
7
9
8
9
11
6
9
10
10
10
6
11
10
8
7
6
7
8
11
13

20
10
13
9
10
11
13
12
12
11
11
14
11
8
12
13
10
11
12
17
14
7
7

31
39
28
30
36
27
27
26
29
26
21
26
45
28
40
41
30
13
45
18
27
40
34

49
26
16
51
15
23
25
21
16
22
30
32
45
38
21
30
23
33
13
16
28
47
39

1992

-

2017

Přirozený Migrační Celkový
přírůstek přírůstek přírůstek
-8
-4
-5
-2
-1
-3
-4
-1
-6
-2
-1
-4
-1
-2
-1
-3
-2
-4
-6
-10
-6
4
6

-18
13
12
-21
21
4
2
5
13
4
-9
-6
-10
19
11
7
-20
32
2
-1
-7
-5

-26
9
7
-23
20
1
-2
4
7
2
-10
-10
-1
-12
18
8
5
-24
26
-8
-7
-3
1
25

Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí
2015
2016
2017

6
9
5

10
3
9

9
31
28

Přirozený Migrační Celkový
přírůstek přírůstek přírůstek

22
40
33

-4
6
-4

-13
-9
-5

-17
-3
-9

Zdroj:https://vdb.czso.cz

Poznámka: Rozdíl údajů tab. 2 a tab. 3 je způsoben upravením průběžné evidence
podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů.

Obr. 5: Demografické ukazatele obce Čistá v letech
(podle průběžné evidence – k 31. 12. daného roku).

1992

-

2017

Zdroj:https://vdb.czso.cz

Tab. 5: Vývoj počtu obyvatel místních částí obce Čistá v letech
1869-2011 (podle výsledků sčítání od roku 1869).

Místní část

Rok
1869

1880

1890

1900

1910

1921

1930

Čistá

1562

1681

1653

1593

1568

1414

1311

Křekovice

93

95

104

103

84

78

81

Kůzová

258

248

204

186

148

126

127

Lhota

240

237

188

204

203

216

217

Nová Ves

325

278

268

257

291

210

183

Smrk

62

71

55

57

72

77

56

Strachovice

46

54

44

31

43

47

35

Zdeslav

257

221

188

197

228

230

210

26

Místní část

Rok
1950

1961

1970

1980

1991

2001

2011

Čistá

894

886

801

768

697

713

700

Křekovice

56

56

34

22

14

13

9

Kůzová

50

52

43

33

30

31

28

Lhota

85

77

68

42

41

26

15

Nová Ves

77

85

74

48

31

24

12

Smrk

23

18

12

6

5

5

4

Strachovice

32

43

35

6

2

4

.

Zdeslav

154

132

101

119

100

104

97

Zdroj:https://vdb.czso.cz

Obr. 6: Vývoj počtu obyvatel místních částí obce Čistá
v letech 1869-2011 (podle výsledků sčítání od roku 1869).

Zdroj:https://vdb.czso.cz

Největší
místní
částí
obce
z hlediska
počtu
obyvatel
je
historicky Čistá. Její lidnatost byla po celou dobu výrazně vyšší
než v ostatních částech. Ke stálému úbytku počtu obyvatel zde začalo
docházet už po roce 1880. Vývoj akceleroval po skončení 2. světové
války, kdy byla většina německy mluvícího obyvatelstva odsunuta. Od
počátku 90. let se počet obyvatel stabilizoval na hodnotě přibližně
700 obyvatel.
Druhým největším sídlem byla Nová Ves, kde žilo v roce 1869 325
obyvatel. Od tohoto roku ovšem dochází k postupnému pozvolnému
úbytku obyvatel až do 2. světové války. Během a po druhé světové
válce zbylo v obci pouze 77 obyvatel, neboť zde žili židé, kteří zde
měli i svou synagogu. Od roku 1970 zde dochází i nadále k úbytku
obyvatelstva. Při posledním sčítání zde žilo 12 obyvatel. V současné
době má sídlo zejména rekreační charakter. Obdobným demografickým
vývojem prošla i Kůzová a Lhota. V roce 1869 měla každá místní část
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cca 205 obyvatel a v současné době zde žije pouze 28 resp. 15
obyvatel.
Pozvolné vylidňování je charakteristické i pro Křekovice,
Strachovice a Smrk. Místní části mají rekreační charakter, zejména
Smrk, kde byla vystavěna chatová osada.
Zdeslav je v současné době 2. nejlidnatější sídlo ve správním
území Čisté. V roce 2011 zde žilo 97 obyvatel. Trend vývoje počtu
obyvatel je ovšem obdobný, jako u výše uvedených místních částí.
V roce 1869 zde žilo 257 obyvatel a po 2. světové válce 154.
Odhad budoucího demografického vývoje:
Pro takto malé území nelze vytvářet klasickou projekci počtu
obyvatel založenou na úmrtnostních tabulkách a plodnosti podle
věkových kategorií. Přesto se lze pokusit odhadnout, jakým směrem se
bude vyvíjet počet obyvatel.
Podle nejpravděpodobnější střední varianty „Projekce obyvatelstva
České republiky do roku 2100“, kterou vydal Český statistický úřad
v roce 2013 na základě výsledků SLDB 2011, bude počet obyvatel České
republiky do roku 2018 růst (na hodnotu přibližně 10,54 milionu
osob). Podle aktuálních údajů byl počet obyvatel ČR ke konci roku
2018 celkem 10,65 milionu osob. I přes mírně lepší než původně
odhadovaný počet obyvatel nebude zřejmě v následujících letech
zahraniční migrace schopna kompenzovat zvyšující se rozdíl mezi
počtem zemřelých a narozených a nastane celkový pokles obyvatel naší
země. Prodlužování délky života a současně nižší počet narozených
dětí bude mít za následek výrazné zvýšení podílu osob starších 65
let na celkové populaci.
Vzhledem k existenci nepříznivého vývoje průměrného věku nelze
předpokládat, že v blízké budoucnosti dojde v obci Čistá k výraznému
zvýšení přirozeného přírůstku obyvatel. Proto celkový přirozený
přírůstek v následujících dvou dekádách bude v řádu několika málo
jednotek jedinců.
Vliv zahraniční migrace na obec Čistá nelze určit. I nadále lze
předpokládat spíše stagnaci v migračním přírůstku, resp. poměrně
stejné počty vystěhovalých (především mladých lidí) a přistěhovalých
(mladých rodin). Nárůst počtu obyvatel touto formou se bude
pohybovat v řádu desítek obyvatel.
Ve střednědobém výhledu (v následujících 25 letech) je možné
střízlivě očekávat zvýšení počtu obyvatel pouze v řádu několika
desítek obyvatel.
Domovní a bytový fond:
Za posledních 140 let se počet domů v obci Čistá zvýšil o 12,4 %
z počtu 421 na 473 domů (viz tab. 1, obr. 1). Až do roku 1930 (a
nejspíš až do konce 2. světové války) počet domů víceméně stabilně
rostl. Poté nastal zlom v tomto trendu a až do roku 1980 se počet
domů snížil až na hodnotu 316. Nejde však o fyzickou likvidaci domů,
jedná se o změnu metodiky sčítání, kdy se oproti předchozímu období
přestaly sčítat všechny domy a zjišťovala se data pouze za obydlené
domy. V tomto období se tedy snižovala obydlenost domů. Od roku 1991
se začala používat původní metodika. Počet domů se od 90. let
zvyšuje, z hodnoty 436 vzrostl na 473 v roce 2011. Podle průběžné
statistiky bylo od roku 2011 do konce roku 2015 dokončeno 14 bytů (v
rodinných domech), tempo výstavby se tedy mírně snížilo.
28

Tab. 6: Vývoj počtu domů v obci Čistá v letech 1869 – 2011 (podle
výsledků sčítání od roku 1869).
Rok

1869

1880

1890

1900

1910

1921

1930

Počet
domů

421

430

450

470

462

461

485

Rok

1950

1961

1970

1980

1991

2001

2011

Počet
domů

449

375

350

316

436

460

473

Zdroj:https://vdb.czso.cz

Obr. 7: Vývoj počtu domů v obci Čistá v letech 1869 – 2011 (podle
výsledků sčítání od roku 1869).

Zdroj:https://vdb.czso.cz

Tab. 7: Vývoj počtu domů místních částí obce Čistá v letech 18692011 (podle výsledků sčítání od roku 1869).

Místní část

Rok
1869

1880

1890

1900

1910

1921

1930

235

241

249

265

261

266

283

Křekovice

17

19

19

19

20

19

19

Kůzová

37

38

38

39

35

35

33

Lhota

38

39

41

43

41

40

42

Nová Ves

39

39

43

43

43

43

46

Smrk

10

10

10

10

10

10

10

7

5

5

5

6

5

5

38

39

45

46

46

43

47

Čistá

Strachovice
Zdeslav

29

Místní část

Rok
1950

1961

1970

1980

1991

2001

2011

286

264

248

216

279

294

305

Křekovice

20

17

15

12

19

19

19

Kůzová

30

.

14

10

26

26

29

Lhota

28

.

16

17

27

28

27

Nová Ves

34

59

21

16

33

30

29

Smrk

7

.

3

4

7

12

13

Strachovice

3

.

4

3

1

5

3

41

35

29

38

44

46

48

Čistá

Zdeslav
Zdroj:https://vdb.czso.cz

Obr. 8: Vývoj počtu domů místních částí obce Čistá v letech 18692011 (podle výsledků sčítání od roku 1869).

Zdroj:https://vdb.czso.cz

Obr. 9: Počet bytů a počet obydlených bytů v místních částech obce
Čistá v roce 2011 (podle výsledků SLDB).

Zdroj: Český statistický úřad
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Z tab. 7 a obr. 9 vyplývá, že nárůst počtu domů od roku 1869 do
roku 2011, je zaznamenán v Čisté (70 rodinných domů), v Křekovicích
(2 rodinné domy) a ve Zdeslavi (48 rodinných domů). Ve zbývajících
místních částech dochází k poklesu počtu rodinných domů.
Za posledních 20 let nedochází ve správním území obce Čistá
k významným změnám v rozvoji bytového fondu. Křekovice a Lhota
zůstávájí bez stavebního rozvoje a v Nové Vsi ubyly 4 domy. Největší
nárůst počtu rodinných domů je v Čisté – 70 rodinných domů. Ve
Zdeslavi, Strachovicích a Kůzové byly zrealizovány 2 resp. 3 rodinné
domy.
Největší obydlenost bytů je v Čisté (69%) a ve Zdeslavi(64%).
V Křekovicích, Kůzové a Lhotě je obydleno v průměru 35% bytů a Smrk
a Nová ves mají obydlenost ještě nižší cca 15% a místní část
Strachovice je neobydlená. Republikový průměr obydlenosti bytů je
83%. V obci Čistá je v průměru obydleno 60% bytů, což je velice
podprůměrná hodnota, která poukazuje na rekreační charakter oblasti
(a zejména místních částí obce mimo Čistou a Zdeslav).
Kapitola je vypracována na podkladu oficiálních statistik Českého statistického úřadu,
oficiální sčítání z roku 2011.

c)

Odůvodnění
urbanistické
koncepce,
včetně
vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

Urbanistická koncepce respektuje stávající funkční urbanizační
principy v řešeném území, tzn. územní plán stabilizuje plochy
bydlení, smíšené obytné, občanské vybavení, plochy výroby, ale i
významné plochy rekreace, které jsou, pro správní území Čisté,
charakteristické.
Čistá
Urbanistická koncepce v Čisté, je navrhována v souladu, se
stávajícím využíváním území, tzn. územní plán stabilizuje plochy
bydlení individuální a hromadné, plochy smíšené obytné, plochy
výroby a skladování a občanské vybavení. Čistá je střediskovým
sídlem pro celé správní území obce.
Základní kompoziční osou sídla, je komunikace II/229, která
prochází historickým jádrem obce. Podél této komunikace se nachází
především stabilizované plochy smíšené obytné a samozřejmě veškeré
budovy občanského vybavení, které zároveň tvoří i stavební dominanty
obce. Konkrétně se jedná o kostel sv. Václava, budovu základní školy
a obecní úřad. Je nezbytně nutné, aby tyto budovy zůstaly i nadále
jedinými stavebními dominantami v obci.
Územní
plán
stabilizuje,
prostřednictvím
ploch
výroby
zemědělské a lesnické a výroby lehké, základní ekonomickou základnu
obce, konkrétně se jedná zemědělský areál ve východním a severním
sektoru sídla a areál Mlýna Čistá v jihovýchodní části historického
centra obce.
Čistá zároveň plní významnou obytnou funkci ve svém správním
územím a na základě tohoto je koncipován i další urbanistický rozvoj
sídla.
Územní plán navrhuje zastavitelné plochy po obvodu zastavěného
území.
V západní části sídla jsou doplněny zastavitelné plochy bydlení
Z1, Z2, Z3, Z5, Z6, Z7. Plocha PP – Z4 je navrhována jako veřejné
prostranství jehož součástí bude komunikace, která zajistí dopravní
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napojení plochy Z5 a je podmínkou pro realizaci rodinných domů na
ploše Z5.
Významný rozvoj bydlení je navrhován v severní části sídla,
jižním směrem od železniční tratě prostřednictvím plochy Z11.
Podmínkou pro rozhodování v území pro plochu Z10 je územní studie,
která navrhne umístění veřejného prostranství o výměře 1000m2, pro
realizaci parkově upravené zeleně. V přímé návaznosti na plochu Z10
je navrhována zastavitelná plocha bydlení Z11. Plocha je určena pro
19 rodinných domů (viz. obr.9). Podmínkou pro zastavění plochy je
rozšíření stávající místní komunikace, která prochází severo-jižním
směrem a vynechání pruhu pozemku pro místní komunikaci, ve středové
části východní části pozemku, o šíři min. 8m, který bude rovněž
procházet severo-jižním směrem a bude napojen na stávající místní
komunikaci. Pro tuto plochu je navrženo veřejné prostranství PZ-Z30.
V druhé etapě, po využití plochy Z11, bude zastavěna plocha
Z10, za podmínky, že bude zastavěno 60% celkové kapacity plochy Z11,
tzn. plocha Z10 je zastavitelná pokud bude na ploše Z11 vybudováno
minimálně 11 rodinných domů. Plocha Z10 je určena pro 7 rodinných
domů(viz. obr.9).
Obr.9: Návrh parcelace ploch Z11 a Z10
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V jihovýchodní části Čisté je navržena plocha bydlení Z13 pro 4
rodinné domy.
Územní plán navrhl dvě plochy OX, které jsou ve vlastnictví
obce, z důvodu podpory rozvoje podnikatelských aktivit v obci.
Na žádost majitele pozemků, které byly zařazeny do ploch SX
stav, je navrhován jejich rozvoj v jižní části obce, podél
komunikace II/229.
Cihelna, která se nachází jihovýchodním směrem od Čisté, je
stabilizována prostřednictvím ploch OX.
Územní plán navrhl v Čisté jednu plochu přestavby P1, severně
od místního nádraží. Tato plocha v současné době slouží pro
individuální rekreaci a majitelé si zde chtějí postavit rodinný dům.
Základní kompoziční osou sídla je komunikace II/229. Tato
komunikace dělí významný veřejný prostor, v historickém centru
sídla, na náměstí Václavské, které tvoří zejména zpevněné plochy
mezi budovou obecního úřadu, muzea, restaurací u Šimků a nákupního
střediska, a na náměstí Jaroslava Vrchlického, které je tvořeno
zejména veřejnou zelení, východním směrem od hasičské zbrojnice.
Tyto dvě náměstí a ulice J.A. Komenského tvoří historické centrum
obce. Stavby zde mají protáhlý obdélníkový půdorys, jsou zastřešeny
nejčastěji sedlovými střechami. Vzhledem k tomu, že orientace domů
není jednoznačná, je nutné, aby při dostavbě proluk, rekonstrukci a
dostavbě stávajících staveb, byl vždy zohledněn celkový charakter
ulice, aby nedocházelo k poškození přirozeně rostlého charakteru
historické zástavby. Zároveň je nutné, aby nové stavby nevytvářely
nové pohledové dominanty, ale byly vždy citlivě propojeny se
stávající zástavbou. Bytová zástavby v ulici Jižní a Zahradní
vykazuje prvky typicky městské zástavby. Rodinné i bytové domy jsou
zastřešeny obvykle sedlovou střechou, případně valbovou. Zástavba
v ulici Tyršova, Žatecká a Nádražní, je obvykle orientována okapovou
stranou domu do ulice, domy mají jasně obdélníkový půdorys, který je
příp. skládán do tvaru písmena L nebo U. Jednoznačně zde převládá
sedlové zastřešení staveb.
Obecně lze konstatovat, že průměrná výška rodinných domů je 2NP
a obytné podkroví, zastřešení staveb je sedlové příp. valbové a domy
jsou orientovány štítem souběžně s vrstevnicí.
Zdeslav
Zdeslav – obec na křižovatce dvou komunikací (III/2295 a
III/2296), u které je umístěna barokní socha sv. Prokopa. Komunikace
III/2296 je základní osou, podél které se rozkládá rozvolněna,
venkovská
zástavba.
Jednoznačně
zde
převládající
stavby
obdélníkového půdorysu, zastřešené sedlovou střechou, které mají
pouze jedno nadzemní podlaží a obytné podkroví.
Územní plán zde stabilizuje rozsáhlou veřejnou zeleň podél
komunikace III/2296, včetně 4 vodních ploch. Zastavěné území je
stabilizováno prostřednictvím ploch SV, RI a RH. Územní plán
navrhuje rozvoj ploch SV, v jihozápadním sektoru sídla, kde je
plocha Z24 přirozeným dotvořením půdorysu obce. Územní plán vymezil
plochu přestavby P2, tak, aby zde bylo možno realizovat sociální a
zdravotní služby – např. domov důchodců.
Západním směrem od Zdeslavi se nachází Zdeslavský dvůr. Jedná
se o rozsáhlý zemědělský areál s obytným zázemím. Územní plán
stabilizuje zastavěné území prostřednictvím ploch VZ, PZ, BV.
Územní plán zde nenavrhuje další rozvoj.
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Křekovice
Územní plán stabilizuje zastavěné území Křekovic zejména
prostřednictvím ploch SV. Prostor návsi, podél komunikace III/2296,
která zde končí, je zahrnut do ploch PP. Náves je zdobena kaplí,
křížem a sochou sv. Jana Nepomuckého. Územní plán nenavrhuje
v Křekovicích rozvojové plochy, neboť zastavěné území zde není
dostatečně využíváno.
Stavby jsou zde zpravidla orientovány štítovým průčelým do
návsi, mají obdélníkový půdorys, příp. skládaný do tvaru písmena L a
U. Výška zástavby odpovídá 1 NP a obytnému podkroví. Převládají zde
jednoznačně sedlové střechy.
Smrk
Územní plán stabilizuje zastavěné území sídla prostřednictvím
ploch SV a RI. Smrk má rekreační charakter. Stavby zde mají
obdélníkový půdorys, zastřešený sedlovou střechou, výjimkou je jedna
valbová střecha a výška objektů je zde nejednoznačná, neboť
rekreační objekty mají obvykle 2 NP a obytné podkroví a stávající
stavby původního bytového fondu, mají 1 NP a obytné podkroví.
Všechny nové stavby a dostavby musí být vždy posouzeny z dálkových
pohledů tak, aby byla doplněna silueta sídla a nevznikaly nové
stavební dominanty.
Územní plán zde navrhuje dvě zastavitelné plochy Z22 a Z23
pro celkem 7 rodinných domů.
Nová Ves u Rakovníka a Kůzová
Nová Ves u Rakovníka a Kůzová tvoří srostlici dvou obcí, které
se rozprostírají podél komunikace III/27998.
Územní plán doplňuje zástavbu prostřednictvím zastavitelných
ploch SV, na protilehlých spojnicích obou sídel, podél komunikace
III/27998, která v Kůzové za návsí končí a která je středovou osou
rozlehlých návsí u obou sídel.
Územní plán zajišťuje ochranu stávajícího půdorysu obou sídel
prostřednictvím ploch SV, PP, PZ a RI.
Obě sídla mají v současné době rekreační charakter.
Charakteristickou zástavbu tvoří rodinné domy venkovského
charakteru, o výšce 1 NP a obytného podkroví se sedlovou střechou
výjimečně valbovou, obdélníkového půdorysu, který je případně
skládán do písmene L a U.
Lhota u Rakovníka
Základní kompoziční osou pro Lhotu u Rakovníka je silnice
III/2296, podél které se rozprostírá rozsáhlá náves, v jejíchž
centru je kaplička a v severní části rybník. Sídlo je vystavěno
centrálně, podél návsi a má rekreační charakter.
Územní plán navrhl podél jižního okraje zastavěného území,
plochu smíšenou obytnou Z20. Tato plocha doplňuje zástavbu podél
komunikace, která původně zpřístupňovala zadní trakty zahrad.
Územní plán stabilizuje území prostřednictvím ploch SV.
Pro obec je charakteristická nepravidelná, rozvolněná zástavba.
Domy mají obvykle obdélníkový půdorys, sedlovou střechu a jsou
vysoké 1NP a obytné podkroví.
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Strachovice
Strachovice jsou osada v jihozápadním výběžku správního území
obce Čistá. Územní plán respektuje stávající využití zastavěného
území
Strachovic
a
stabilizuje
Zámeček
Strachovice
a
Farmu
Strachovice prostřednictvím ploch OX.
Není zde navrhována prostorová regulace a nestanovuje se
struktura zástavby s ohledem na charakter využití jednotlivých
ploch.
Nové zastavitelné plochy zde nejsou navrhovány.
Zemědělsky
obdělávaná
krajiny
v Čisté
je
rovněž
velmi
intenzivně využívána k rekreaci. Územní plán stabilizuje plochy
individuální i hromadné rekreace prostřednictvím ploch RI, RH a LEz. Územní plán nepředpokládá další rozvoj rekreačních ploch ve volné
krajině, pouze navrhuje zastavitelnou plochu RI - Z16 v Kůzové,
která navazuje na zastavěné území.
Územní plán vymezil plochy s rozdílným způsobem využití (RZV)
v souladu s metodickým pokynem Ministerstva pro místní rozvoj, ze
dne
24.10.2019,
„Standard
vybraných
částí
územního
plánu“.
Navrhované zastavitelné plochy jsou označeny písmenem Z a pořadovým
číslem a navrhovaná plochy přestavby jsou označeny P a pořadovým
číslem.
Zastavitelné plochy
Veškeré zastavitelné plochy jsou navrhovány v přímé návaznosti
na zastavěné území, konkrétně se jedná o následující plochy:
Tab. 8: Přehled zastavitelných ploch.

Označení
plochy
změn

Sídlo
Plochy RZV

Rozloha
(ha)

Bydlení
venkovské

Z1

Čistá

0,3

Bydlení
venkovské
Z2

Podmínky
využití a
orientační
kapacita
zastavitelných
ploch
Umístění 3
rodinných domů
podél
komunikace

Čistá
0,3

Umístění 4
rodinných domů
podél
komunikace

Odůvodnění
návrhu
zastavitelné
plochy

Doplnění fronty
domů podél
komunikace k OP
el. vedení 22kV
– ekonomicky
výhodná
zástavba,
plynulé
napojení na
stávající
infrastrukturu
obce, plocha
byla navrhována
i v původní ÚPD
Doplnění fronty
domů podél
komunikace k OP
el. vedení 22kV
– ekonomicky
výhodná
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Označení
plochy
změn

Sídlo
Plochy RZV

Rozloha
(ha)

Bydlení
venkovské

Z3

Z4

Čistá

Umístění 2
rodinných domů
podél
komunikace

Čistá

Veřejné
prostranství
jehož součástí
bude
komunikace,
která je
podmínkou pro
realizaci
plochy Z5
Podmínkou pro
realizaci 5
rodinných domů
je vybudování
komunikace,
která bude
součástí plochy
Z4

0,2

Vybraná
veřejná
prostranství
s převahou
zpevněných
ploch

0,1

Bydlení
venkovské

Z5

Čistá

0,5

Bydlení
venkovské
Z6

Čistá

0,4

Bydlení
venkovské
Z7

Podmínky
využití a
orientační
kapacita
zastavitelných
ploch

Čistá

0,3

Podmínkou pro
realizaci 4
rodinných domů
je respektování
nadzemního
vedení el.
energie 22kV.
Podmínkou pro
realizaci 2
rodinných domů
je respektování
nadzemního
vedení el.
energie 22kV.

Odůvodnění
návrhu
zastavitelné
plochy

zástavba,
plynulé
napojení na
stávající
infrastrukturu
obce, plocha
byla navrhována
i v původní ÚPD
Dostavba
zastavěného
území podél
komunikace,
využití
stávající
infrastruktury,
plocha byla
navrhována i
v původní ÚPD
Plocha
navrhována za
účelem
vybudování
komunikace,
která
zpřístupní
plochu Z5
Vhodné doplnění
urb. půdorysu
sídla. Plocha
je v přímé
návaznosti na
zastavěné
území, plocha
byla navrhována
i v původní ÚPD
Plocha byla
navrhována
původní ÚPD,
využívá proluku
v zastavěném
území podél
komunikace.
Plocha doplňuje
půdorys obce
podél
komunikace.
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Označení
plochy
změn

Sídlo
Plochy RZV

Rozloha
(ha)

Občanské
vybavení
jiné
Z8

Z9

Z10

Čistá

Podmínky
využití a
orientační
kapacita
zastavitelných
ploch
Nutno
respektovat
vodovod.

0,1

Vybraná
veřejná
prostranství
s převahou
zpevněných
ploch
Bydlení
venkovské

Trasa převzata
z KPÚ.

Odůvodnění
návrhu
zastavitelné
plochy

Plocha je
navrhována na
obecním
pozemku,
z důvodu
nabídky plochy
pro rozvoj
podnikání
v obci.
Plocha je
převzata z KPÚ.

0,02

Podmínkou pro
rozhodování
v území je
územní studie,
která navrhne
umístění
veřejného
prostranství
1000m2 a
navrhne
architektonicko
urbanistické
uspořádání
lokality.

2,1
1,0

Plocha je
navrhována
v návaznosti na
stávající
zastavěné
plochy, které
vhodně
doplňuje.
Plocha byla
navrhována
původní ÚPD.

Plocha Z10 je
zastavitelná
za podmínky,
že bude
zastavěno 60%
celkové
kapacity
plochy Z11,
tzn. plocha
Z10 je
zastavitelná
pokud bude na
ploše Z11
vybudováno
minimálně 11
rodinných
domů. Plocha
Z10 je určena
pro 7
rodinných
domů.
Nutno
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Označení
plochy
změn

Sídlo
Plochy RZV

Rozloha
(ha)

Bydlení
venkovské

Z11

Čistá

1,7
2,3

Podmínky
využití a
orientační
kapacita
zastavitelných
ploch
respektovat
vodovod.
Podmínkou pro
rozvoj lokality
je vynechání
středového
pruhu, mezi
parcelami
rodinných domů,
pro veřejné
prostranství, o
šíři 8m, jehož
součástí bude
komunikace.
Plocha je
určena pro 16
rodinných domů.

Odůvodnění
návrhu
zastavitelné
plochy

Plocha je
navrhována
v návaznosti na
stávající
zastavěné
plochy, které
vhodně
doplňuje.
Plocha byla
navrhována
původní ÚPD.

Plocha je
určena pro 19
rodinných
domů.
Podmínkou pro
zastavění
plochy je
rozšíření
stávající
místní
komunikace,
která
prochází
severo-jižním
směrem a
vynechání
pruhu pozemku
pro místní
komunikaci,
ve středové
části
východní
části
pozemku, o
šíři min. 8m,
který bude
rovněž
procházet
severo-jižním
směrem a bude
napojen na
stávající
místní
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Označení
plochy
změn

Sídlo
Plochy RZV

Rozloha
(ha)

Podmínky
využití a
orientační
kapacita
zastavitelných
ploch

Odůvodnění
návrhu
zastavitelné
plochy

komunikaci.
Pro tuto
plochu je
navrženo
veřejné
prostranství
PZ-Z30.
Občanské
vybavení
jiné
Z12

Nutno
respektovat
vodovod a
trafostanici.

Čistá

Podmínkou pro
rozvoj lokality
je vynechání
středového
pruhu, mezi
parcelami
rodinných domů,
pro veřejné
prostranství, o
šíři 8m, jehož
součástí bude
komunikace.
Plocha je
určena pro 4
rodinné domy.
Nutno
respektovat
nadzemní vedení
el. energie
22kV,
komunikační
vedení,
ochranné pásmo
komunikace a
meliorace.
Podmínkou pro
výstavbu
rodinných domů
staveb pro
rekreaci, je
vynechání
parcely, podél
zastavěného
území, pro
účelovou

0,3

Bydlení
venkovské

Z13

0,4

Smíšené
obytné jiné

Z14

Z16

Čistá

Čistá

1,1 0,4

Rekreace
individuální
Smíšené
obytné
venkovské

Kůzová

0,3

Plocha je
navrhována na
obecním
pozemku,
z důvodu
nabídky plochy
pro rozvoj
podnikání
v obci.
Plocha doplňuje
frontu domů
podél
komunikace a je
možno využít
stávající
infrastrukturu
obce.

Plocha rozvijí
stávající
plochy SX a je
do návrhu
zařazena na
žádost majitele
ploch SX
v Čisté.

Plocha doplňuje
stávající
plochy RI SV
v sídle a je
zde již
připravena
parcelace
pozemků pro dva
objekty rodinné
rekreace
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Označení
plochy
změn

Sídlo
Plochy RZV

Rozloha
(ha)

Smíšené
obytné
venkovské
Z17

Kůzová
Nová Ves

0,9

Smíšené
obytné
venkovské
Z18

Nová Ves

0,8

Smíšené
obytné
venkovské
Z20

Lhota u
Rakovníka

0,8

Smíšené
obytné
venkovské
Z22

Smrk

0,3

Smíšené
obytné
venkovské
Z23

Smrk

0,5

Podmínky
využití a
orientační
kapacita
zastavitelných
ploch
komunikaci, tak
aby bylo možno
realizovat dva
rekreační
objekty rodinné
domy.
Umístění 6
rodinných domů
v rozvolněné
zástavbě
s možným
hospodářským
zázemím.

Umístění 6
rodinných domů
podél
komunikace, za
podmínky
respektování
trafostanice a
nadzemního
vedení el.
energie 22kV.
Umístění 7
rodinných domů
podél
komunikace, za
podmínky
respektování
trafostanice a
nadzemního
vedení el.
energie. 22kV.
Umístění 2
rodinných domů
podél
komunikace, za
podmínky
respektování
komunikačního
vedení.
Podmínkou pro
rozvoj lokality
je vynechání
středového
pruhu, mezi
parcelami
rodinných domů,
pro veřejné
prostranství, o

Odůvodnění
návrhu
zastavitelné
plochy

rodinné domy.
Plocha byla
navrhována již
v původní ÚPD.

Plocha logicky
doplňuje
stávající
půdorys obce
podél
komunikace a je
částečně
převzata
z původní ÚPD.
Plocha logicky
doplňuje
stávající
půdorys obce
podél
komunikace a je
částečně
převzata
z původní ÚPD.
Plocha logicky
doplňuje
stávající
půdorys obce
podél
komunikace a je
částečně
převzata
z původní ÚPD.
Plocha je
navrhována jako
dostavba
proluky
v zastavěném
území.

Plocha je
navrhována jako
dostavba sídla
na základě
původní ÚPD,
jde zde již
připravena
parcelace pro 5
RD a
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Označení
plochy
změn

Sídlo
Plochy RZV

Rozloha
(ha)

Smíšené
obytné
venkovské

Z24

Z30

Zdeslav

Podmínky
využití a
orientační
kapacita
zastavitelných
ploch
šíři 8m, jehož
součástí bude
komunikace.
Plocha je
určena pro 5
rodinných domů.
Umístění 4
rodinných domů
podél
komunikace.

0,5

Vybraná
veřejná
prostranství
s převahou
zeleně

Čistá

0,4

Plocha
veřejného
prostranství
zejména ve
vztahu
k navrhovaným
plochám Z11 a
Z10.

Odůvodnění
návrhu
zastavitelné
plochy

komunikaci.

Tato plocha je
již částečně
využívána jako
plochy smíšené
obytné a
vzhledem
k tomu, že
vhodně doplňuje
půdorys obce,
byla navržena
jako jediná
plocha pro
rozvoj ve
Zdeslavi.
Plocha je
navrhována
z důvodu
potřeby ploch
veřejné zeleně
pro nově
navrhované
zastavitelné
plochy Z10 a
Z11.

Plochy přestavby
Územní plán navrhuje jednu plochu přestavby P2.
Tab. 9: Přehled ploch přestaveb.
Označení
plochy
změn

P1

P2

Plochy RZV

Bydlení
venkovské
Občanské
vybavení
veřejné

Rozloha
(ha)

Sídlo

Čistá
0,3
Zdeslav
0,2

Podmínky využití
a orientační
kapacita
zastavitelných
ploch

Výstavba 1
rodinného domu
v rekreační
zahradě.
Realizace
sociálních
služeb za
podmínky
zohlednění
ochranného

Odůvodnění
návrhu plochy
přestavby

Na žádost
majitele
nemovitosti,
je zde
navrhováno
OV.
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Označení
plochy
změn

Plochy RZV

Rozloha
(ha)

Podmínky využití
a orientační
kapacita
zastavitelných
ploch

Sídlo

pásma lesa.

Podmínky prostorového
stanoveny v kapitole 6.

uspořádání

zastavitelných

Odůvodnění
návrhu plochy
přestavby

Stávající
objekty již
nejsou
využívány.
ploch

jsou

Systém sídelní zeleně
Územní plán zajišťuje ochranu pro významné plochy sídelní
zeleně prostřednictvím ploch PZ. Jedná se zejména o zeleň v centru
Lhoty, Nové Vsi, Zdeslavi a parkově upravené zeleně u školy v Čisté.
Územní plán nenavrhuje konkrétní plochy sídelní zeleně.
Podmínkou pro výstavbu na ploše Z10 je realizace 1000m2 veřejné
zeleně. Její umístění a uspořádání bude řešit územní studie, která
je podmínkou pro rozhodování v území.
Plochy
sídelní
zeleně
je
možno
realizovat
v souladu
s podmínkami RZV uvedených v kapitole 6, v rámci ploch BV, BH, RI,
RH, OV, OK, OH, OS, OX a PP.
Při zakládání zeleně na veřejných prostranstvích není nutné
respektovat původní druhy dřevin, ale u zeleně pronikající do
otevřené krajiny, jako je zeleň podél komunikací, doprovodná zeleň
podél vodotečí apod. je možné využívat pouze přirozeně místní druhy
dřevin.
Opatření:
• Při výsadbách zeleně zejména v plochách při kontaktu s volnou
krajinou preferovat původní přirozené druhy rostlin;
• Směrem do volné krajiny situovat nezastavěné části pozemků –
zahrady;
Zásady plošného a prostorového uspořádání území s ohledem na
kompoziční řešení sídel:
•
Respektování
stávající,
po
staletí
formované,
struktury
osídlení krajiny a zastavěného území.
•
Koncepce
rozvoje
je
založena
na
přirozeném
rozvoji
zastavitelných ploch v návaznosti na zastavěné území, tak aby byl
respektován přirozený charakter jednotlivých sídel, tzn. jsou
respektovány přirozeně se mísící funkce bydlení, rekreace, občanské
vybavenosti a výroby. Rozsáhlé plochy výroby v Čisté jsou v území
stabilizovány a s ohledem na svůj rozsah, charakter a umístění,
nemají na sídlení strukturu vliv. Tvoří ekonomickou základnu obce a
vytváří pracovní příležitost pro místní občany.
•
Územní plán stabilizuje historickou strukturu jednotlivých
sídel,
prostřednictvím
ploch
s rozdílným
způsobem
využití
a
zastavitelné plochy jsou navrhovány v přímé návaznosti na zastavěné
území tak, aby byla zachována kompaktní struktura sídel.
•
Urbanistická koncepce respektuje nemovité kulturní památky,
které vytváří významné stavební dominanty obce.
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•
Nová
zástavba
musí
vždy,
v rámci
zastavitelných
ploch,
postupovat od zastavěného území směrem do volné krajiny, z důvodu
návaznosti na stávající kompaktní strukturu sídla a zamezení vzniku
mozaikové struktury uvnitř zastavitelných ploch.
•
Ochrana venkovské zástavby je zajištěna podmínkami prostorového
uspořádání, které jsou stanoveny v rámci podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití.
•
Dostavby a úpravy staveb v zastavěném území musí respektovat
stávající charakter okolní zástavby, který je vyjádřen zejména její
výškou, celkovým hmotovým řešením staveb, umístěním staveb na
pozemku vůči uliční čáře (zda např. vytváří jednotnou uliční frontu,
jasně definující přilehlý veřejný prostor) apod.
d)

Ochrana hodnot řešeného území

Rozvoj jednotlivých sídel je vyloučen v lokalitách s hodnotnými
přírodními a kulturními hodnotami. Celkový rozvoj je navrhován
v souladu s charakterem řešeného území, tzn. pro ochranu a rozvoj
bydlení, rekreace a podpory zejména zemědělské výroby.
Územní plán zamezí vzniku negativních dominant, zachovává ráz
jednotlivých sídel a krajiny prostřednictvím vhodně nastavených
podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití, které jsou
stanoveny tyto:
Plochy bydlení
Bydlení venkovské (BV)
Hlavní využití: rodinné domy
Bydlení hromadné (BH)
Hlavní využití: bytové domy
Plochy rekreace
Rekreace individuální (RI)
Hlavní využití: stavby pro rodinou rekreaci
Rekreace hromadná – rekreační areály (RH)
Hlavní využití: stavby pro hromadnou rekreaci
Plochy občanského vybavení
Občanské vybavení veřejné (OV)
Hlavní využití: stavby základní občanské vybavenosti, které jsou
součástí veřejné infrastruktury obce (např.: obecní úřad, mateřská a
základní škola, hasičská zbrojnice, apod.)
Občanské vybavení komerční (OK)
Hlavní využití: stavby a plochy občanského vybavení komerčního
charakteru (např. restaurace, obchod se smíšeným zbožím, apod.)
Občanské vybavení – hřbitovy (OH)
Hlavní využití: plochy a účelové stavby pro pohřbívání
Občanské vybavení – sport (OS)
Hlavní
využití:
plochy
staveb
a
zařízení
pro
sportovní
a
tělovýchovná zařízení
Občanské vybavení jiné (OX)
Hlavní využití: stavby a plochy občanského vybavení komerčního
charakteru
Plochy veřejných prostranství
Vybraná veřejná prostranství s převahou zpevněných ploch (PP)
Hlavní využití: plochy významné prostorotvorné a komunikační funkce
Vybraná veřejná prostranství s převahou zeleně (PZ)
Hlavní využití: významné plochy zeleně v sídle, parkově upravené
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Plochy zeleně
Zeleň – zahrady a sady (ZZ)
Hlavní využití: zahrady a sady
Plochy smíšené obytné
Smíšené obytné venkovské (SV)
Hlavní využití: rodinné domy
Smíšené obytné jiné (SX)
Hlavní využití: rodinné domy
Plochy dopravní infrastruktury
Doprava silniční (silnice) (DS1)
Hlavní využití: plochy a koridory silniční dopravy
Doprava silniční (místní a účelová komunikace) (DS2)
Hlavní využití: plochy silniční dopravy místního významu
Doprava drážní (DD)
Hlavní využití: plochy a koridory drážní dopravy
Plochy technické infrastruktury
Technická infrastruktura – vodní hospodářství (TW)
Hlavní využití: plochy areálů technické infrastruktury, zařízení na
vodovodech a kanalizacích (např. úpravny vody, vodojemy, ČOV)
Technická infrastruktura – energetika (TE)
Hlavní využití: plochy areálů technické infrastruktury, zařízení na
energetických sítích (např. regulační stanice, rozvodny vysokého
napětí),
telekomunikační
zařízení
a
další
plochy
technické
infrastruktury
Technická infrastruktura – nakládání s odpady (TO)
Hlavní využití: plochy staveb a zařízení sloužící pro ukládání a
zpracování odpadů
Plochy výroby a skladování
Výroba zemědělská a lesnická (VZ)
Hlavní využití: stavby pro zemědělskou výrobu
Výroba lehká (VL)
Hlavní využití: plochy výrobních areálů lehkého průmyslu
(negativní vliv nad přípustnou mez nepřekračuje hranice areálu)
Plochy vodní a vodohospodářské
Vodní plochy a toky (WT)
Hlavní využití: plochy zahrnující pozemky vodních ploch, koryt
vodních toků a jiné pozemky určené pro převažující vodohospodářské
využití
Plochy zemědělské
Zemědělské (AP)
Hlavní využití: plochy zemědělského půdního fondu
Plochy lesní
Lesní (LE)
Hlavní využití: pozemky PUPFL
Lesní zvláštního určení (LE-z)
Hlavní využití: pozemky PUPFL a veřejné tábořiště – označení lesy
zvláštního určení není definováno v souladu s § 8 lesního zákona,
ale je tento termín určen pouze pro potřeby územního plánu v souladu
se Standardem vybraných částí územního plánu, metodický pokyn, ze
dne 24.10.2019.
Plochy přírodní
Přírodní (NP)
Hlavní využití: plochy lokálních biocenter
Plochy smíšené nezastavěného území
Smíšené nezastavěného území (MN)
Hlavní využití: významné plochy krajinné zeleně a biokoridorů
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KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
Obecná charakteristika území
Přírodní poměry
Klima
Do
řešeného
území
zasahují
2
klimatické
oblasti
dle
klimatického členění ČR. Většina území leží v mírně teplé oblasti MT
11. Ta je charakteristická dlouhým, teplým a mírně suchým létem,
poměrně teplým a krátkým jarem a mírně teplým a krátkým podzimem a
krátkou, mírně teplou a velmi suchou zimou s krátkým trváním sněhové
pokrývky (50 – 60 dnů). Průměrná teplota v červenci zde dosahuje
17 až 18°C a v lednu -2 až -3 °C. Průměrný roční úhrn srážek činí
550 – 650 mm. Počet letních dnů (s maximální teplotou rovnou nebo
vyšší než 25°C) je 40 – 50 a počet mrazových dnů (s minimální
teplotou rovnou nebo nižší než - 0,1°C) je zde 110 – 130.
Pouze menší část na severozápadě řešeného území leží v mírně
teplé oblasti MT 4. Ta je chladnější než oblast MT 11. Je zde mírné
a krátké jaro, mírné, krátké a mírně suché léto, mírný a krátký
podzim a mírně teplá a suchá zima. Průměrná teplota v červenci zde
dosahuje 16 až 17°C a v lednu -2 až -3 °C. Průměrný roční úhrn
srážek je o něco vyšší a činí 600 – 750 mm. Počet letních dnů je
pouze 20 – 30 a počet mrazových dnů je zde také 110 – 130.
Obr.10: Členění zájmového území dle klimatických oblastí ČR

zdroj: AOPK ČR a Quitt, E., 1971, Klimatické oblasti Československa
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Geologie
Geologie řešeného území není příliš pestrá, avšak je velmi
zajímavá, neboť jím prochází významná zóna kontaktní metamorfózy
sedimentárních
hornin
krystalinika
Českého
masívu
způsobená
vyvýšením magmatického plutonu procházejícího skrz starší usazené
vrstvy. Tato linie prochází přibližně středem zájmového území ve
směru jihozápad – severovýchod. Celá jihovýchodní polovina zájmového
území je tvořena chlorit-sericitickým fylitem neznámého stáří.
Naopak severozápadní část je tvořena tvrdšími magmatickými horninami
– granitem, leukokrátním granitem a biotitickými až amfibolbiotitickými granodiority proterozoického až paleozoického stáří. V
širších údolích řek a vodních toků jsou uloženy kvartérní usazeniny
z erodovaných hornin – třetihorní jíly, štěrky a písky a kvartérní
hlíny, štěrky a písky.
Obr.11: Geologická mapa zájmového území

zdroj: Národní geologická služba www.geology.cz

Geomorfologie
Z hlediska geomorfologického členění náleží řešené území také
do dvou geomorfologických okrsků. Většina území leží v Petrohradské
pahorkatině a jihovýchodní menší část zájmového území náleží k
Pavlíkovské
pahorkatině
Zařazení
těchto
okrsků
do
vyšších
geomorfologických jednotek ukazuje následující schéma:
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-

provincie: Česká vysočina

o subprovincie: Poberounská soustava
 oblast: Plzeňská pahorkatina
• celek: Rakovnická pahorkatina
o podcelek: Žihelská pahorkatina
 okrsek: Petrohradská pahorkatina

-

provincie: Česká vysočina

o subprovincie: Poberounská soustava
 oblast: Plzeňská pahorkatina
• celek: Plaská pahorkatina
o podcelek: Kralovická pahorkatina
 okrsek: Pavlíkovská pahorkatina
Obr.12: Zájmové území v rámci geomorfologického členění ČR

zdroj: Národní geoportál INSPIRE https://geoportal.gov.cz/
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Petrohradská pahorkatina
Petrohradská pahorkatina se nachází ve východní části Žihelské
pahorkatiny.
Jedná
se
o
členitou
pahorkatinu
tvořenou
proterozoickými fylity, spility a granodiority, částečně také
karbonskými arkózami, pískovci a jílovci. Tvoří poměrně homogenní,
erozí
málo
rozčleněnou
hrásťovou
kru
převážně
odkrytého
předkarbonského reliéfu. Je charakteristická erozně denudačním
reliéfem a žulovými vrchy a suky s výraznými tvary zvětrávání a
odnosu hornin. Významnými body jsou (s uvedením nadmořské výšky) :
Lhotský vrch – 606 m, Baba – 407 m, Kozinec – 499 m, Krtské skály –
524 m, Lovíč – 513 m, Plavečský vrch – 603 m, Potvorovský kopec –
546 m a Spálený vrch – 500 m.
Pavlíkovská pahorkatina
Pavlíkovská
pahorkatina
tvoří
severní
část
Kralovické
pahorkatiny a představuje nejvýše položené, tektonicky mírně
vyzdvižené okrajové území při styku s Rakovnickou kotlinou. Jedná se
o členitou pahorkatinu na proterozoických břidlicích a drobech s
vložkami spilitů a místy také s nezpevněnými sedimenty (štěrky,
písky, jíly). Jedná se o zbytky sníženého třetihorního zarovnaného
povrchu na širokých rozvodních hřbetech s plochými spilitovými suky
a převážně s mělkými svahovými údolími směrem k údolí Berounky a s
hlubokými údolními zářezy v povodí Rakovnického potoka. Významné
body jsou: Nad kostelem – 537 m n. m., Hůrka – 492 m n. m. a Senecká
Hora – 535 m n. m.
Povrch zájmového území odpovídá charakteristikám zmíněných
geomorfologických jednotek. Je převážně plochý až zaoblený se
širšími svahovými údolími malých vodních toků a s oblými žulovými
vrcholy. Jen údolí Javornice se hlouběji zavrtává do okolního
zarovnaného povrchu a vytváří užší a na některých místech hlubší
kaňon ohraničený prudkými zalesněnými skalnatými svahy od východu a
pozvolnými svahy ze západní strany. Nejvyšším bodem zájmového území
je Lhotský vrch (606 m n. m.) a nejnižší bod je v místě, kde řeka
Javornice opouští k. ú. Strachovice, v nadmořské výšce okolo 440 m
n. m.
Biogeografie
Také z hlediska biogeografického členění ČR náleží území do
dvou různých bioregionů: Křivoklátského a Rakovnicko - Žlutického.
Hranice mezi nimi vede opět podél geologického a geomorfologického
rozhraní výrazných samostatných jednotek.
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Obr.13: Biogeografické členění zájmového území

zdroj: http://mapy.nature.cz/

1.16. Rakovnicko - Žlutický bioregion
Bioregion leží na pomezí středních a západních Čech a je tvořen
rozvodními plošinami a plochými kotlinami na žulách a břidlicích.
Díky chudým podkladům je zde biota spíše chudší, mezofilní. Je zde
zastoupen 3. dubovo-bukový a 4. bukový vegetační stupeň. V současné
době zde převládá orná půda a monokulturní lesy – smrčiny a bory. Z
půdních typů převládají kyselé kambizemě, případně typické kambizemě
a eutrofní kambizemě. Na spraších a sprašových hlínách se vyskytují
také hnědozemě a luvizemě. V zamokřených sníženinách jsou gleje,
pseudogleje a slatinné půdy.
Potenciální vegetaci tvoří několik typů lesní vegetace. Jsou to
především acidofilní doubravy (Genisto germanicae-Quercion), v
povodí Střely a severozápadně od Jesenice dubohabřiny (Melampyro
nemorosi-Carpinetum). Na jižních svazích neovulkanitů jsou přítomny
i fragmenty méně náročných teplomilných doubrav (svazu Quercion
petraeae). Květnaté bučiny (podsvaz Fagenion) jsou charakteristické
pro bazaltová efuzíva na severozápadě bioregionu, méně jsou
zastoupeny i na žulách ve střední části regionu. Na Žluticku jsou
potenciálně přítomny na žulách i acidofilní bučiny (Luzulo-Fagetum).
Podél vodních toků jsou luhy (Stellario-Alnetum glutinosae a zřejmě
i Pruno-Fraxinetum a Carici remotae-Fraxinetum). V přirozené
náhradní vegetaci bioregionu hrají nejdůležitější roli vlhké louky,
náležející svazů Molinion a Calthion, které na pramenných vývěrech
přecházejí až do vegetace svazu Caricion rostratae a místy i do
společenstev rašelinných luk a výjimečně i rašelinišť (svazy
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Caricion fuscae a Sphagno warnstrofiani-Tomenthypnion) a jsou
lemovány křovinami svazu Salicion cinereae. Lemy náležejí svazu
Trifolion medii. Na severním okraji Rakovnické kotliny jsou přítomny
i písčiny (svaz Corynephorion).
Flóra bioregionu není příliš pestrá, dominují v ní mezofilní
druhy. Některé druhy zde dosahují mezního výskytu směrem do nitra
České kotliny. K mezním horským a subatlantským prvkům patří kakost
lesní (Geranium sylvaticum), černýš lesní (Melampyrum sylvaticum),
prha chlumní (Arnica montana), zábělník bahenní (Comarum palustre),
dětel
kaštanový
(Chrysaspis
spadicea)
a
krabilice
zlatá
(Chaerophyllum
aureum),
zasahují
sem
i
boreokontinentální
sedmikvítek evropský (Trientalis europaea) a rosnatka okrouhlolistá
(Drosera rotundifolia). Od východu sem pronikají méně náročné
termofyty, např. mochna bílá (Potentilla alba), koniklec luční
(Pulsatilla pratensis), smil písečný (Helichrysum arenarium), pcháč
šedý (Cirsium canum) a kakost luční (Geranium pratense). Zcela zde
chybějí xerotermní i hájové druhy.
Bioregion je charakteristický běžnou hercynskou faunou se
západními vlivy (ježek západní
(Erinaceus europaeus) , ropucha
krátkonohá (Bufo calamita). V břehových porostech u vodních ploch a
toků
se
z
ptáků
vyskytuje
např.
moudivláček
lužní
(Remiz
pendulinus). Tekoucí vody patří do pstruhového až parmového pásma.

1.19 Křivoklátský bioregion
Bioregion leží na západním okraji středních Čech. Území tohoto
bioregionu
se
překrývá
s rozlohou
geomorfologického
celku
Křivoklátská vrchovina a zasahuje na jihu ještě do Plaské
pahorkatiny. Bioregion je mírně protažen ve směru JZ – SV, stejně
jako údolí řeky Berounky, které tvoří jeho hlavní osu. Biota
Křivoklátského bioregionu náleží do 2. bukovo-dubového až 4.
bukového vegetačního stupně. Výrazný údolní fenomén řeky Berounky a
jejích přítoků podmiňuje přítomnost pestré mozaiky společenstev
včetně velmi bohaté fauny, od nelesních xerotermních enkláv (pleše),
přes různé typy dubohabřin a bučin až po relikty nexerotermního
bezlesí na severně exponovaných skalách a sutích. Nereprezentativní
části tvoří nerozčleněné plošiny bez říčních údolí a skal a s
dominujícími acidofilními doubravami a bučinami.
Bioregion zahrnuje velmi zachovalé (reprezentativní) přírodní
prostředí nižších partií hercynské podprovincie. V jádře bioregionu
dodnes převažují lesy, na značné ploše s přirozenou skladbou. Na
plošinách obklopujících vyvýšené vrchy a hřbety dominují pole.
Geologické podloží celého bioregionu je velmi pestré a zahrnuje
množství hornin od kambrických vulkanitů s neutrálními andezity a
kyselými ryolity, přes ordovické břidlice a pískovce až po diabasové
vulkanity bohaté na vápenec. V nižších partiích pak jsou různé druhy
štěrků, štěrkopísků, sprašových hlín a dalších terciérních a
kvartérních usazenin.
Potenciální
přirozenou
vegetaci
Křivoklátského
bioregionu
představuje složitá mozaika různých typů lesní vegetace. Na
plošinách jsou to především květnaté bučiny (Tilio cordataeFagetum), řidčeji i acidofilní bučiny (Luzulo-Fagetum) a okrajově i
jedlové doubravy (Abieto-Quercetum). V kaňonu Berounky a na okrajích
bioregionu
jsou
potenciální
vegetací
dubohabřiny
(Melampyro
nemorosi-Carpinetum), které jsou na konvexních tvarech jižního
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sektoru v kaňonu Berounky vystřídány teplomilnými doubravami (svaz
Quercion
petraeae,
zejména
Sorbo
torminalis-Quercetum).
Na
chladnějších svazích severního sektoru jsou časté suťové lesy
(Aceri-Carpinetum,
Arunco-Aceretum
a
Lunario-Aceretum).
Podél
vodních toků jsou charakteristické nivy, kolem Berounky a větších
přítoků s asociací Stellario-Alnetum glutinosae, u menších přítoků
Carici remotae-Fraxinetum. Primární bezlesí reprezentují reliktní
typy křovin svazu Prunion spinosae i Prunion fruticosae, lemy
náležející svazu Geranion sanguinei a vegetace skalních stepí a
drolin, náležející svazům Alysso-Festucion pallentis a SeslerioFestucion glaucae a nexerotermní bezlesí na severně orientovaných
sutích.
Břehy
Berounky
osídluje
vegetace
svazu
Phalaridion
arundinaceae, pro samotný tok jsou charakteristické fragmenty
vegetace svazu Batrachion fluitantis. Přirozená náhradní vegetace je
zastoupena některými typy xerotermní vegetace, především trávníky
svazu Koelerio-Phleion phleoidis. V pláštích se uplatňuje jak
vegetace svazu Geranion sanguinei, tak i Trifolion medii. Křoviny
náležejí svazům Prunion spinosae, řidčeji i Prunion fruticosae.
Vegetace vlhkých luk náležísvazu Calthion, na těžších půdách velmi
vzácně i svazu Molinion, rašelinné louky svazu Caricion fuscae jsou
ojedinělé. Fragmenty přirozené vegetace jsou ohroženy především
mýcením přirozených porostů a následným převodem na jehličnaté
kultury.
Dalšími
negativními
faktory
jsou
tracheomykózy
a
eutrofizace prostředí. Vhodným managementem přirozených lesů je
naopak zachování a podpora přirozené dřevinné skladby porostů s
dominancí dubů.
Fauna bioregionu je výrazně lesní a bohatá především díky
velkým plochám zachovalých lesních porostů a díky výskytu mnoha
ploch sutí a suťových polí. Do regionu zasahuje několik teplomilných
prvků. Berounka je typickou podhorskou řekou a náleží do parmového
pásma. Její menší přítoky náleží zpravidla do pstruhového pásma.
Významnými druhy místní fauny jsou - Savci: ježek západní (Erinaceus
europaeus). Ptáci: holub doupňák (Columba oenas), lejsek malý
(Ficedula parva). Obojživelníci: skokan štíhlý (Rana dalmatina),
mlok skvrnitý (Salamandra salamandra). Plazi: ještěrka zelená
(Lacerta viridis). Měkkýši: vřetenatka lesklá (Bulgarica nitidosa),
v. šedavá (B. cana), trojlaločka pyskatá (Helicodonta obvoluta),
zuboústka
sametová
(Causa
holosericea),
žebernatěnka
drobná
(Ruthenica filograna), zrnovka Pupilla triplicata. Hmyz: kobylka
Pholidoptera aptera bohemica, nesytka česká (Pennisetia bohemica),
ploskoroh žlutý (Libelloides coccajus).
Prehistorické osídlení bylo pouze po okraji bioregionu, jádro
bioregionu bylo i ve středověku atakováno poměrně mírně, neboť
značná část území sloužilo jako královská obora. Lesy pokrývají
většinu území bioregionu i dnes a většina porostů si zachovala
přirozenou druhovou skladbu. V bezlesí dnes převažují agrocenózy,
luční porosty jsou řídké, vlhké typy byly převážně v nedávné době
zmeliorovány.
Bioregion patří k nejvýznamnějším územím s velmi zachovalou
přirozenou skladbou lesní bioty ve střední Evropě. Proto byla na
větší
části
bioregionu
vyhlášena
CHKO
a
BR
Křivoklátsko.
K nejvýznamnějším maloplošným chráněným územím náleží NPR Vůznice,
NPR Velká Pleš, NPR Týřov, NPR Kohoutov, NPR Chlumská stráň. Dále je
zde celá řada menších chráněných lokalit. V těchto rezervacích jsou
chráněny rozmanité typy lesních i nelesních společenstev.
(zdroj: Culek M. a kol., 1996)
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Potencionální přirozená vegetace
V zájmovém území byly zjištěny čtyři základní typy potenciální
přirozené vegetace. Jedná se o lesní společenstva acodofilních
doubrav, kyselých bučin, lipových bučin a černýšových dubohabřin,
přičemž zcela převládá jeden typ společenstva a to Biková nebo
jedlová
doubrava
(Luzulo
albidae-Quercetum
petraeae,
AbietiQuercetum). V údolích potoků a v oblastech pramenišť se vyskytují
olšové luhy a na strmých skalnatých svazích a vrcholech suťové lesy
a reliktní bory. Rozložení typů potenciální přirozené vegetace v
zájmovém území ukazuje následující obrázek a charakteristiky
jednotlivých
typů
společenstev
jsou
popsány
v
následujících
odstavcích.
Obr.14: Potenciální přirozená vegetace v zájmovém území

zdroj: Národní geoportál INSPIRE https://geoportal.gov.cz/

Biková a/nebo jedlová doubrava (Luzulo albidae-Quercetum
petraeae, Abieti-Quercetum)
Lesní
společenstva
s
dominantním
dubem
zimním (Quercus
petraea agg.) nebo méně často s dubem letním
(Quercus robur) na
kyselých a chudých půdách. Zastoupeny jsou i další dřeviny,
jako Betula pendula, Pinus sylvestris, Sorbus aucuparia a Populus
tremula. Keřové patro není výrazně vyvinuto, v některých typech se
častěji vyskytuje krušina olšová (Frangula alnus). V bylinném patře
se objevují převážně druhy nenáročné na živiny a acidofytní druhy
(Luzula luzuloides, Avenella flexuosa, Poa nemoralis, Convallaria
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majalis, Festuca
ovina, Vaccinium
myrtillus, Calluna vulgaris).
Mechové patro bývá vyvinuto, někdy jen slabě. Acidofilní doubravy se
na našem území vyskytují v nadmořské výšce 200-500 m n. m., v
některých případech mohou tuto hranici i přesáhnout. Půdy jsou
většinou hluboké, kyselé, na živiny a minerály chudé. Typickým
půdním typem jsou pro ně kambizemě. Tato vegetace porůstá plošiny,
mírné či prudší svahy, okolí skalních výchozů a sutí, které jsou
často dobře prosluněné. Porosty svazu Quercion roboris zahrnují
přirozená
i
polopřirozená
stanoviště,
v
minulosti
ovlivněná
člověkem. Důležitá je ochrana před hlavními narušujícími faktory,
kterými je výsadba monokultur, chov zvěře a invaze nepůvodních
dřevin.
Biková bučina (Luzulo-Fagetum)
Zapojená lesní společenstva s dominantním bukem lesním (Fagus
sylvatica)
nebo
jedlí
bělokorou
(Abies
alba)
na
kyselých
silikátových horninách od pahorkatin do hor. Ve stromovém patře bývá
přimíšen javor klen (Acer pseudoplatanus), smrk ztepilý (Picea
abies) a další druhy. Keřové patro je slabě vyvinuté a tvoří jej
mladí jedinci stromových dominant, popř. Sambucus racemosa, Sorbus
aucuparia. Bylinné patro obvykle nemá vysokou pokryvnost a je
druhově chudé většinou s acidofytními lesními druhy, jako například
metlička křivolaká (Avenella flexuosa), šťavel kyselý (Oxalis
acetosella), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), bika hajní
(Luzula luzuloides), třtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea),
ve vyšších polohách také třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa)
či bika lesní (Luzula sylvatica). Pravidelně se vyskytují kapradiny
(Dryopteris carthusiana, D. dilatata). Časté jsou mechorosty
(Dicranella heteromalla, Hypnum cupressiforme aj.). Nachází se
převážně na oligotrofních, ale i mezotrofních půdách (kambizemě,
podzoly aj.) na různém geologickém podkladu, převážně však na
kyselých tvrdých silikátových horninách od pahorkatin do hor. Vodní
režim je převážně vyrovnaný, ale některé porosty mohou být
zamokřované, jiné naopak na vysychavých půdách. Porosty jsou dnes
většinou obhospodařovány jako vysokokmenné lesy, s dobou obmýtí 80150 let. Větší část jedlin vznikla (snad v době bronzové a později)
důsledkem odčerpání živin v místech acidofilních či květnatých bučin
lesní pastvou a hrabáním steliva. Obnova buku ale obzvláště jedle je
problematická, důsledkem přezvěření špatně samovolně odrůstá.
Lipová bučina s lípou srdčitou (Tilio cordatae-Fagetum)
Zapojená lesní společenstva s dominantním bukem lesním (Fagus
sylvatica) či jedlí (Abies alba) převážně na eutrofních hnědých
lesních půdách ve středních nadmořských výškách. Ve stromovém patře
je dominantní buk nebo jedle, vzácně bývá přimíšen habr (Carpinus
betulus), duby (Quercus robur, Q. petraea), javor klen (Acer
pseudoplatanus), lípa srdčitá (Tilia cordata) a další druhy. Keřové
patro má malou pokryvnost a tvoří ho kromě mladých jedinců
stromových dominant také např. líska obecná (Corylus avellana),
zimolezy (Lonicera xylosteum, L. nigra) nebo jeřáb ptačí (Sorbus
aucuparia) aj. Bylinné patro bývá obvykle bohatě vyvinuté a je
tvořeno mezofilními lesními druhy jako například svízel vonný
(Galium odoratum), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera),
kyčelnice devítilistá (D. enneaphyllos), kostřava nejvyšší (Festuca
altissima), kapraď samec (Dryopteris filix-mas), ječmenka evropská
(Hordelymus europaeus), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis),
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šťavel
kyselý
(Oxalis
acetosella),
violka
lesní
(Viola
reichenbachiana), papratka samičí (Athyrium filix-femina), mléčka
zední (Mycelis muralis), strdivka jednokvětá (Melica uniflora) aj.
Květnaté bučiny a jedliny osídlují široké spektrum substrátů od
kyselých po bazické, půdy mají příznivou humifikaci, jedná se
většinou o kambizemě; porosty se vyskytují v nadmořských výškách 200
až 1200 m n. m., ale optimum leží mezi 400 a 900 m n. m. Bučiny
procházejí převážně tzv. malým vývojovým cyklem lesa, kdy přirozené
lokální odumírání starých stromů nebo vliv lokálních disturbancí
způsobují vznik mezer, které umožňují obnovu. Jedle ustoupila během
posledního století v důsledku vysokých stavů zvěře a výrazného
nárůstu vrstvy opadu, které znemožňují její obnovu.
Černýšová dubohabřina (Melampyro-nemorosi – Carpinetum)
Květnaté mezofilní, místy až slabě hygrofilní dubohabrové a
dubolipové háje představující primární, většinou klimaxovou vegetaci
nížinného a pahorkatinného stupně. Dubohabřiny svazu Carpinion jsou
tvořeny habrem obecným (Carpinus betulus) a dubem zimním (Quercus
petraea agg.) nebo dubem letnim (Q.robur), s častou příměsi lípy
srdčité (Tilia cordata) nebo javoru babyky (Acer campestre), vzácně
i s bukem a jedlí. Podíl hlavních dřevin kolísá podle způsobu
obhospodařovaní v minulosti a podle vlhkosti půdy od porostů čistě
habrových přes smíšené k čistě dubovým. Keřové patro bývá zpravidla
dobře
vyvinuto,
v zapojenějších
nebo
přezvěřených
lesích
je
zastoupeno sporadicky nebo zcela chybí. Kromě druhů stromového patra
zde rostou např. Corylus avellana, Crataegus laevigata, Lonicera
xylosteum aj. Na jaře před olistěním stromů se vyvíjí nápadný jarní
aspekt
s
geofyty
(např. Anemone
nemorosa, A.ranunculoides a Corydalis spp.). V bylinném patře se
pravidelně
vyskytují
běžné
druhy
listnatých
lesů
(Dactylis
polygama, Melica nutans, Poa nemoralis,Viola reichenbachiana aj.) i
mírně
teplomilné
mezofilní
lesní
druhy
(např.Clinopodium vulgare, Festuca
heterophylla a Melampyrum
nemorosum). Mechové patro je obvykle vyvinuto nevýrazně. Dubohabřiny
jsou vázány na živinami bohaté, zpravidla hluboké půdy na svazích i
plošinách. Geologickým podkladem bývají různé typy kyselých i
bazických
hornin.
Dubohabřiny
se
vyskytuji
v
nížinách
a
pahorkatinách téměř celého území ČR do nadmořských výšek kolem 450 m
(vzácněji až 550 m). Dubohabrové háje jsou vzácné v pahorkatinách
jižních a západních Čech. Porosty dubohabřin mívají často druhově
pestré stromové patro, což však může být způsobeno nikoli
stanovištními podmínkami, ale také vlivem hospodaření. Do drtivé
většiny
existujících
porostů
člověk
v
posledních
stoletích
intenzivně zasahoval a zejména jejich dřevinná skladba byla těmito
zásahy výrazně ovlivněna. Hlavními rizikovými faktory degradace
dubohabřin jsou změny v lesním hospodaření, škody zvěří, místy i
eutrofizace, ruderalizace a šíření nepůvodních druhů rostlin.
Lesy
V zájmovém území převládá 4. bukový lesní vegetační stupeň, jen
na jižních a západních svazích se uplatňuje 3. dubobukový lesní
vegetační stupeň. Vzhledem k nadmořské výšce by se zde mohly nejlépe
uplatnit bučiny s jedlí bělokorou a s příměsí dubu letního a zimního
a ostatních dřevin, ale protože se území nachází v menším srážkovém
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stínu, daří se zde lépe než buku právě dubům, javorům, a borovicím.
Celkově zaujímají lesní porosty méně než 20 % plochy celého řešeného
území. Místní krajina má vlivem lidské činnosti a dlouhodobého
osídlení spíše podobu agrární krajiny s převahou polí a pastvin.
Lesy se vyskytují mezi zemědělskými pozemky roztroušené v menších
porostech a remízcích anebo na nepřístupných svazích a na hřebenech
a vrcholech místních kopců.
Původní lesy byly již dávno přeměněny na hospodářské jehličnaté
monokultury. Dnes jsou téměř všechny lesní porosty v zájmovém území
kulturní borové monokultury. Pouze malé fragmenty na okrajích
větších porostů, případně porosty podél potoků anebo nově vysazené
lesní kultury mají větší procento zastoupení listnatých dřevin.
Land use
Land use je anglický termín pro grafické zachycení momentálního
užívání půdy/krajiny, zachycuje druhy pozemků (orná půda, louka,
lesní půda, vodní plochy, zastavěné plochy atd.) a jejich konkrétní
využití (např. u vodní plochy – rybník, tok umělý, tok přírodní
atd.). Zcela převažující způsob využití území je v řešené oblasti
orná půda. Přibližně jednu čtvrtinu celkové plochy zaujímají lesy a
pastviny. Nejmenší část pokrývají zastavěná území a vodní plochy a
toky.

Vodní toky
Vodním tokem se označuje voda tekoucí v korytě ohraničeném dnem
a břehy, kterým se odvádí srážková voda z určitého území, nebo
podzemní vody vyvěrající do toku. Odtok vody ze srážek probíhá v
počáteční fázi jako plošný, nebo soustředěný odtok, který se
koncentruje do stružek a následně do hlubokých rýh. V bezesrážkovém
období nebo pod sněhem bývají suché. Jen ty z nich, které jsou
prohloubeny pod hladinu podzemní vody nebo nařezávají výchoz
zvodněné pukliny, jsou protékány vodou buď trvale, nebo po delší
část roku.
Přirozené koryto vodních toků je formováno koryto-tvornými
procesy, jako jsou eroze dna i břehů a akumulace vodou unášeného
materiálu. Nízkokapacitní přírodní koryto a kontakt toku s vlastní
nivou jsou pak také předpokladem pro poskytování celé řady funkcí a
služeb vodních a mokřadních ekosystémů, jako je například zvýšení
zásoby vody v korytě v době sucha, tlumení povodňových situací
rozlivem v nivě, dotace podzemních vod, retence živin či zpomalení
jejich transportu a podobně. Z těchto důvodů si přirozené koryto
vodního toku zasluhuje ochranu a náležitý prostor v krajině, který
by poskytoval toku možnost vlastní dynamiky.
V minulých letech v rámci odvodnění a byly provedeny úpravy
drobných vodních toků. Původní meandrující koryto bylo nahrazeno
napřímenou, značně zahloubenou trasou. To mělo za následek změny
průtočného profilu. Přírodní koryto bylo přeměněno v pravidelný
kanál s průtočným profilem bez směrové členitosti.
Došlo k záměně
přirozeného materiálu potočního dna za umělý materiál. Zanikly
výmoly a tůně, zvětšila se rychlost vody, vymizely proudové stíny a
klidová místa pro přežití bioty za krizové průtokové situace.
V případě že se jedná o pramennou nebo horní část drobného toku, má
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úprava profilu koryta za následek, že v korytě v převážné části roku
odtéká voda velkou rychlostí s minimální výškou vodního sloupce.
V některých případech došlo i k zatrubnění jednotlivých
drobných toků a pramenů.
Mokřady
Mokřady
představují
funkční
rozhraní
mezi
suchozemskými
ekosystémy a povrchovými vodami. Zmírňují dopady povodní, zlepšují
kvalitu vody ve vodních tocích a zmírňují důsledky eroze. Mají
vyrovnávací
a
filtrační
funkci
průtoků
vody,
sedimentu
a
rozpuštěných živin. Patří mezi nejúčinnější krajinné prvky pro
obnovu krátkého vodního režimu, tím, že zadržují a následně
využívají část živin a dalších látek unášených vodou. V našich
podmínkách jsou k mokřadům řazeny rybníky a jejich litorály, mokré
louky a prameniště, říční nivy, lužní lesy, rašeliniště, podmáčené
smrčiny a také mokřady umělé – kořenové čistírny odpadních vod.
Pro mokřad je typická přítomnost vody buď v nasyceném půdním
profilu nebo mělké zaplavení – buď stálé, či jen po určité období.
Mokřadní ekosystém charakterizuje přítomnost tří složek:
Přítomnost vody v půdě, případně nad jejím povrchem
Anaerobní podmínky v půdě vyvolané nasycením půdy vodou
Přítomnost rostlin adaptovaných na zamokření či zaplavení půdy
(hydrofyty) a naopak absence rostlin nesnášejících zamokření
Struktura mokřadů se mění v čase vlivem přírodních, ale hlavně
antropogenních faktorů. V minulosti využívali tyto plochy lidé po
malém odvodnění k sečení mokrých ploch a sklizni rákosů bez ohrožení
jejich existence. Spolu s intenzifikací zemědělství a lesnictví se
zvýšila míra a plošný rozsah odvodnění, a tím zanikly velké mokřadní
plochy.
Rybníky, vodní plochy a malé vodní nádrže
- jsou jedním ze základních složek zemědělské krajiny a
představují jedny z hodnotných přírodě blízkých prvků kulturní
krajiny.
Pro zvýšení nebo udržení ekologické stability krajiny
spolu s plošnou revitalizací krajiny (projekty KPU a prvků USES) je
navrácení úlohy i funkce MVN a rybníků.
Patří spolu s lesy, rašeliništi, vodními toky a údolní nivou do
zákonem taxativně vyjmenovaných prvků významných krajinných prvků
(„VKP ze zákona“).
Za malé vodní nádrže jsou podle české normy ČSN 75 2410
považovány nádrže s akumulačním objemem menším než 2 mil. m³, které
jsou zároveň hluboké nejvýš 9 m. Rozdělení způsobu přivádění vody:
průtočné
neprůtočné – obtokové, boční, hrázové
Přestože se jedná převážně o umělý biotop, v případě, že není
využíván k intenzivnímu chovu ryb nebo vodní drůbeže nebo výrazně
zanášen sedimentem a živinami v důsledku nevhodného hospodaření v
povodí, vykazuje zpravidla níže uvedené ekologicko-stabilizační
funkce:
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Účel krajinotvorný - vodní nádrže jsou v krajině definovány
jako významný krajinný prvek. Výjimečně je možno vodní nádrž
považovat v krajině za rušivý prvek, snad pouze v případě výrazně
necitlivého řešení hráze a funkčních objektů, kde použité materiály
neodpovídají charakteru přírodního prostředí.
Zadržení vody v krajině - zásoba vody v krajině, přispívající
ke stabilizaci pevninského malého oběhu. Plní funkci zdroje vody
v období sucha a případě požáru.
Zadržení vody v půdních profilu. Tento pohled je z jedné strany
správný, protože dobře udržovaný půdní profil je schopen pojmout a
zadržet v rámci celého povodí nesmírný objem srážkové vody. Např.
půdní profil s dobrou infiltrační schopností o mocnosti 0,6 m a při
průměrné pórovitosti 30 % je schopen zadržet srážku úhrnu 180 mm.
Převážná plocha zemědělsky využívaných půd však je v takovém stavu,
že půdní profil je zhutněn pojezdem zemědělských strojů na takovou
míru, že půdní profil je schopen zadržet minimální objem srážkové
vody, a to ještě pouze u srážek s nízkou intenzitou, kde je půda
schopna alespoň část povrchového odtoku převést na infiltraci.
Jedním z hlavních předmětů zájmu koncepce uspořádání krajiny a
krajinného plánování vůbec je otázka zachování, rozvoj, ochrana nebo
znovuobnovení říční krajiny s plnohodnotnými údolními nivami vodních
toků – malých i velkých.
Niva je bezprostřední plochou navazující na tok a je s ní
funkčně, energeticky propojena. Důležitým aspektem, zmiňovaným ve
všech definicích údolní nivy je přítomnost vrstvy nezpevněných
sedimentů (aluvia), která je produkována laterárními pohyby toku a
depozicí
sedimentů
mimo
koryto
při
povodňových
stavech
(Encyclopaedia Britannica [online]).
Prakticky je tento útvar přítomen od pramene až k ústí. Téměř
synonymem pro nivu je říční krajina, pojem niva se pojí především
s typickými sedimenty, kdežto říční krajina pojímá území v širším
slova smyslu a je zde zohledněn antropogenní vliv.
Říční krajina je jakousi živou tepnou, životadárný systém,
který komunikuje s okolním prostředím.
Zkulturňováním krajiny, tedy masivními zásahy jako bylo
odlesňování, rozšiřování polí a pastvin začal proces degradace
schopností krajiny zadržovat vodu, narůstá půdní eroze. V 20 století
pak kulminovaly zásahy do krajiny regulací vodních toků (tzv.
meliorace) – napřimování koryt, umělé zpevňování břehů a dna,
dokonce zatrubňování toků čímž se přetnula přirozená interakce a
vazba na okolní krajinu. V rámci rozšiřování půdních celků,
zcelování pozemků se ruší nejen remízky, ale rozorává se i niva.
Těmito zásahy se narušil přirozený a funkční hydrologický systém,
z této příčiny se pak odehrávají děje jako přívalové deště, zvýšená
aridita krajiny, usychání lesních porostů, nedostatek vody obecně.
Prostor nivy jako „významný krajinný prvek“ podléhá zákonné
ochraně (§ 3, odst. 1, písm. b, zákon o ochraně přírody a krajiny č.
114/1992 Sb).
Pro stanovení hranice nivy chybí doposud metodika i relevantní
podklady. Pracuje se s mapami historickými (Císařské povinné otisky
map stabilního katastru), geologickými (vhodným podkladem pro
vymezení nivy jsou geologické mapy, vydávané Českou geologickou
společností v měřítku 1 : 25 000), z těchto map byly vybrány plochy
se sedimenty a prameniště, ty byly manuálně georeferencovány
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k vrstvě Základní mapy ČR v měřítku 1 : 10000 a zároveň byly
porovnány se současnou ortofotomapou.
Vymezení nivy v krajině, jako její citlivé a významné součástí,
shledáváme jako zásadní pro další udržitelné hospodaření v krajině.

Hodnocení přírodních a přírodě blízkých struktur v území
Zájmové území leží v krajině dlouhodobě osídlené a silně
ovlivněné činností člověka. Proto zde nenajdeme mnoho přírodních
nebo přírodě blízkých struktur a hodnot. Téměř celá východní
polovina řešeného území – především k. ú. Čistá u Rakovníka je
intenzivně zemědělsky využívaná a velké lány orné půdy zde jen
zřídka doplňují rozdělující prvky jako jsou stromořadí ovocných
stromů (obvykle podél cest a komunikací), menší plochy luk, případně
regulované malé vodní toky nebo malé plošky dřevinné vegetace. V
této části nenajdeme přírodě blízké biotopy. Na JV okraji k. ú.
Čistá u Rakovníka, většinou však již za hranicí řešeného území, na
okraji sousedního k. ú. Šípy, podél Čisteckého potoka se vyskytuje
několik přírodě blízkých ploch a doprovodné vegetace přírodě
blízkého toku Čisteckého potoka. Nejhodnotnější z hlediska přírodě
blízkých struktur a hodnot v území je údolí řeky Javornice, ve
kterém se podél přírodě blízkého zachovalého toku samotné říčky
vyskytují i přírodě blízké břehové porosty stromů a keřů i bylinné
vegetace, podmáčené a extenzivně obhospodařované vlhkomilné louky,
několik rybníků s litorálním pásmem, malé mokřadní plochy a převážně
borové lesy na strmých skalnatých svazích nad řekou. Obecně pro celé
zájmové území platí, že z hlediska ekologické stability území a
přírodních hodnot jsou nejvýznamnější údolní nivy a samotné toky
malých vodních toků protékající územím. Významné pro ekologickou
stabilitu území jsou také lesy a remízky. Lesní porosty jsou zde
však převážně ve formě hospodářských monokulturních lesů. Pouze na
prudších svazích v údolí Javornice v k. ú. Strachovice se nachází
několik lesů zvláštního určení se zastoupením listnatých dřevin.
Prostupnost krajiny
Krajina je celistvým útvarem, do něhož spadají mimo přírodní
složky i urbanistické struktury jako jsou sídla. Jednou z důležitých
podmínek založení, vzniku a rozvoje sídla je cesta tedy spojnice
bodů. Význam takové komunikace pak přímo ovlivňuje rozsah výstavby
vsi nebo města. Komunikace, jako liniový útvar v krajině, mají svou
hierarchii, zpřístupňují a propojují různá cílová místa. V průběhu
času se význam jednotlivých cest mění, některé pozbydou na významu a
postupně zaniknou, jiné naopak vznikají. Mění se způsob hospodaření
v lesích i na zemědělské půdě, roste automobilová doprava, mění se
životní styl, možná se vše zrychluje, a proto mnohdy člověk hledá
protipól nebo vyvážení například v krajině, kde očekává nějakou
formu odpočinku.
Hierarchii cestní sítě lze rozdělit na dvě skupiny, jednak na
silnice se zpevněným povrchem určené především k automobilové
dopravě (A) a na cesty sloužící zejména k pěšímu provozu (B). Na
průniku či překrytí těchto skupin je kategorie cest, které mohou
sloužit k obojí formě pohybu, ačkoliv povrch má různou podobu.
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A) V území je nejvyšší komunikací silnice II třídy č. 229,
spojnice Kralovice-Rakovník, délka 16,22km, která prochází územím
v jihovýchodní částí včetně vlastní obce Čistá, na ni navazují
silnice III. třídy, 2295 a 2296.
B) Mimo komunikace účelové a místního významu se v krajině
uplatňují cyklostezky, turisticky značené trasy a naučné stezky.
Územím prochází jediná cyklostezka, číslo 2260, která je
trasována Mladotice- Šebíkov – Mariánský Týnec – Kralovice –
Hradecko – Kůzová – Velká Chmelištná – Soseň. Stezka je prezentována
jako lehká, v délce 30 km, s asfaltovým povrchem.
Turisticky značené cesty – katastrem obce prochází zeleně
značená trasa Čistá – Kůzová, která se napojuje na modře značenou
trasu, Kozojedy – rozhledna Tobiášův vrch (v ploše a v bezprostřední
vzdálenosti spojuje nejvýznamnější destinace – Svatý Hubert – Smrk Nová Ves – Kůzová – Strachovický most – židovský hřbitov u Kožlan).
Žlutě značená trasa prochází Křekovicemi a vede na hrad Krakovec a
v opačném směru se u zámečku Svatého Huberta kříží s modrou značkou
a pokračuje až do Jesenice.
Naučné stezky:
Po stopách Jaroslava Vrchlického (Čistá obecní úřad – mlýn –
hřbitov)
Naučná stezka čisteckého rybáře, otevřena byla v roce 2015,
vede kolem rybníků JV od obce Čistá, instalováno pět naučných
panelů.
Železnice je významnou komunikační linii, která se protíná
s cestní sítí a vzájemně na sebe navazují. Územím prochází
železniční trať v diagonálním směru, JZ – SV, číslo 162, spojnice
Kralovice a Rakovník, délka 27 km. Provoz na této trati byl zahájen
už v roce 1899, 7. 9., jezdilo se v trase Mladotice – Rakona. V roce
1997, 1.1., byl zrušen úsek do Mladotic.
zdroj dat:https://www.atlasdrah.net/infra/?id=linia&kraj=cz&poz=162

Strachovický příhradový most je součástí výše uvedené
železniční trati, klene se nad říčkou Javornicí. Vystaven byl v roce
1898. Výška mostu je 25,7m, délka 105,4m.
zdroj technických dat: http://libri.cz/databaze/mosty/heslo.php?id=960

Významné kulturní destinace a přírodní destinace v katastru obce
Destinace jsou místa, která dávají cestám, a tedy i putování
význam. Rozšiřují základní cílové body, kterými jsou především
sídla. Taková cílová místa zvyšují atraktivitu území, jsou
charakteru přírodního, kulturního, historického nebo mohou být
kombinací uvedených.
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Strachovická farma (včetně srubu v místě bývalé valchy) – kombinace
nové architektury, chovu skotu, ovcí a koní, soudobá zvonička,
rekonstruovaný zámeček
Strachovický most – technická památka
Svatý Hubert – lovecký zámeček
Smrk – tvrziště Smrk
Čistá – především kostel sv. Václava, kaple sv. Anny, hřbitov,
čistecký parní mlýn a cihelny
Zelený důl – tvrziště, rozpadající se komplex budov barokního
poplužního dvora
Všesulov – kostel sv. Martina s panoramatickými výhledy
Říčka Javornice s navazujícím okolím (břehy, skály, meandry a nivy)
Ostatní potoky a potůčky
Vyvýšená místa, vrcholy, zejména Černá Kočka (552m n.m.) a Holubí
vrch (509m n.m.)
Četné rybníky s přilehlým okolím (např. Blacák, Čočkův rybník, Horní
zdeslavský rybník)
Návrh ochrany půdy
V řešeném území, na základě proběhlých analýz, lze spatřovat hlavní
riziko pro rozvoj erozí a degradaci půdy:
• velké půdní bloky
• absence nivy
• používání těžké zemědělské techniky
• nedostatečné zastoupení drobných porostů
• rozorávání cest a pramenišť
• pěstování monokulturních zemědělských plodin a plodin
přispívající k erozi i degradaci půdy
• nevhodná agrotechnika
Pro snížení rizik plynoucích z hospodaření na rozsáhlých
nechráněných pozemcích, kde probíhá periodicky hluboká orba a další
zemědělské práce, a kdy takto velké plochy po určitou část roku jsou
bez vegetačního pokryvu a jsou proto náchylnější k větrné i vodní
erozi jsou navrhována tato opatření:
Zmenšit plochy orné půdy zhruba na 30 ha bloky na nichž se
optimálně pěstují různé plodiny.
Základem organizačních protierozních opatření je situování
pozemku, DPB či erozní parcely delší stranou ve směru vrstevnic, což
zároveň stimuluje k obdělávání po vrstevnici a současně zkracuje
délku po spádnici.
K rozdělení těchto polností nebo k vymezení jistých hranic je
možné využít obnovené historické pěší cesty, nebo cesty nové
plynoucí z návrhu. U takto obnovených cest, u kterých se povětšinou
předpokládá travnatý nebo volně zpevněný povrch, je doporučena
výsadba dřevin jednak ve formě stromořadí, nebo jako rozvolněná či
skupinová nebo solitérní výsadba. Taková doprovodná vegetace má
multifunkční uplatnění – kořenový systém rostliny pomáhá zadržovat
vodu, zpevňuje půdu, rostlina sama je rezervoárem vody, jsou
součástí vodního cyklu, nadzemní části vegetace zadržuje půdní části
60

odnášené větrem, je bariérou, která omezuje/snižuje intenzitu
proudění vzduchu, poskytuje útočiště jiným organismům jako úkryt,
zdroj potravy nebo bezpečný koridor umožňující přesun, pohyb.
Alternativou k cestám jsou zatravňovací pásy na relevantních
místech (které stabilizují dráhy soustředěných odtoků) v kombinaci
s průlehy, nebo jinými ochrannými hrázkami a příkopy
Průleh je biotechnickým opatřením v krajině, které má řadu
funkcí. Určující je sklonitost pozemku a směr drah odtoku
povrchových vod. Toto opatření má zachytit stékající vodu a zabránit
jí v odtoku společně s odnášenou ornicí.Průleh není překážkou v
hospodaření lze jej koncipovat jako přejezdný, lze na něm i s jistým
omezením hospodařit. S doprovodnou vegetací, často také alejí, tvoří
průleh nový biotop, biokoridor nebo významný krajinný prvek, tím
zároveň člení krajinu. Velmi dobře jej lze kombinovat s různými
druhy komunikací, např. pěší stezkou bez zpevněného povrchu.
U nově navrhovaných protierozních mezí je důraz kladen na
spojení funkcí zachytit a odvést povrchový odtok s funkcí
krajinotvornou. Protierozní mez je navrhována jako nízká hrázka,
zpravidla spojená s mělkým příkopem či průlehem. Hrázka bývá osázena
vhodnou vegetací, případně je možno na ní umístit kameny, nebo další
prvky, vnášející do krajiny diverzitu. Hrázka má u meze zpravidla
funkci stabilizační (stabilizuje trasu v převážně vrstevnicovém
směru) a jasně vymezuje prostor pro výsadbu vegetace.
Správná agrotechnika – ochranné obdělávání půdy, mulčování (pro
mírně erozně ohrožené plochy (MEO), je doporučeno při zakládání
porostů ponechat na povrchu rostlinné zbytky, např. z předplodin,
min. 20 %).
Pásové střídání plodin, střídají se různě široké pásy plodin
erozně
nebezpečných
(kukuřice,
brambory,
slunečnice
a
další
širokořádkové plodiny) a plodin s vyšším protierozním účinkem
(obilniny, pícniny, případně i travní porost). Pásy by měly být
vedeny ve směru vrstevnic s max. odklonem do 30°.
Orbou po vrstevnicích nebo s malým odklonem (do 30°) od
vrstevnic otočnými pluhy, které překlápějí půdu proti svahu, je
možné významným způsobem přispět k ochraně půdy před erozí.
Překlápěním půdy proti svahu je navíc možno výrazně omezit tzv.
„erozi orbou“.
ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
Pro zachování biodiversity a trvalé udržení kvality života a
životního prostředí v daném území je nezbytné, aby krajina byla
nejen efektivně obhospodařovaná člověkem, ale aby byla také
dostatečně ekologicky stabilní. To znamená, že musí obsahovat
dostatečné množství přírodě blízkých a vzájemně propojených ploch,
ve
kterých
budou
dobré
podmínky
k
přežívání
a
reprodukci
autochtonních druhů organismů a jejich populací, jak rostlin, tak
živočichů. To by měl zajistit ÚSES, neboli územní systém ekologické
stability krajiny, který je tvořen ekologicky významnými, vzájemně
propojenými segmenty krajiny tak, aby v krátkodobém i dlouhodobém
horizontu místní krajina byla schopna odolávat negativním vlivům a
degradaci a neztratila své jedinečné přírodní hodnoty. Skladebné
61

části systému mohou být buď plošné (biocentra) nebo liniové
(biokoridory) a celý systém je vymezen ve třech základních úrovních.
Existují tak biocentra a biokoridory místního, regionálního a
nadregionálního významu.
Součástí systému ÚSES jsou také tzv. “interakční prvky”, které
mohou být jak plošné, tak liniové, příp. i bodové, jedná-li se např.
o významný soliterní strom atd. Jsou to plochy a linie menšího
rozsahu, které nedosahují minimálních požadovaných prostorových
parametrů biokoridorů a biocenter, ale které svou funkcí vhodně
biocentra a biokoridory doplňují a zvyšují ekologickou stabilitu
krajiny. Vymezení systému ekologické stability krajiny je nedílnou
součástí územně plánovací dokumentace.
Do zájmového území zasahuje od severovýchodu jedno regionální
biocentrum “Na pastvinách”, jehož hlavní část leží v sousedních k.
ú. Velká Chmelištná a Václavy a jeden navazující regionální
biokoridor “Šipský mlýn - Na pastvinách”. Zájmovým územím neprochází
žádný nadregionální biokoridor ani se zde nevyskytuje žádné
nadregionální biocentrum. Lokální ÚSES je vymezen a nově revidován
dle metodiky vymezování prvků ÚSES (MŽP 2017) a hranice jednotlivých
biokoridorů a biocenter jsou uzpůsobeny měřítku územního plánu a
katastrální mapy. Návrh navazuje na zpracovaný generel ÚSES v
zájmovém území, územně analytické podklady ORP Rakovník, zásady
územního rozvoje Středočeského kraje a projekt pozemkových úprav
zpracovaný v zájmovém území v nedávné minulosti. Nové navrhované
vymezení skladebných částí ÚSES přísně respektuje principy a
metodické pokyny nové metodiky vymezování ÚSES, tedy především
princip biogeografické reprezentativnosti
princip funkčních vazeb ekosystémů
princip přiměřených prostorových nároků
princip posloupnosti a vzájemné návaznosti hierarchických
úrovní ÚSES
princip zohlednění aktuálního stavu krajiny, zohlednění limitů
a zájmů v krajině a přiměřené konzervativnosti.
Hlavní trasy lokálních biokoridorů s biocentry místního významu
vedou podél hlavních vodních toků – Javornice, Čistecký potok a
Lhotský potok. Tyto hlavní osy doplňují jednotlivé segmenty ÚSES
příčně napojené na tyto hlavní vodní toky v území. Hlavně v k. ú.
Čistá u Rakovníka se jedná o biokoridory navrhované, v současné době
nefunkční, které je třeba realizovat, a tak celý systém ÚSES v
krajině doplnit. Vymezená biocentra jsou převážně funkční, vymezené
biokoridory jsou částečně funkční a částečně navrhované, v současné
době částečně nefunkční.
V následující tabulce jsou popsány skladebné části ÚSES v řešeném
území.
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Prvky regionálního významu
Označení Druh prvku
RC 1497

RK 1094

Současný stav

Návrh opatření

Regionální
biocentrum –
funkční,
přírodní,
homogenní,
lesní
(větší
část leží v
sousedních
k. ú. Velká
Chmelištná a
Václavy)

Rozsáhlý lesní komplex
s převahou
borovicových
monokultur a se
smíšenými a listnatými
porosty přírodě
blízkého složení

Přírodě blízké
hospodaření v lesích,
změna druhové skladby
a věkové struktury k
přírodě blízkému
složení a struktuře,
výběrová těžba bez
likvidace keřového a
bylinného porostu,
zachování starých
stromů, ochrana půdy

Regionální
biokoridor –
existující,
funkční,
přírodní,
vodní a
mokřadní,
modální

Údolní niva malého
vodního toku,
regulovaný tok, louky
a pastviny, doprovodná
dřevinná vegetace,
převážně listnatých
dřevin

Ochrana nivy,
revitalizace vodního
toku, extenzivní
hospodaření na
loukách, nehnojit,
neorat, dosadba
stanovištně vhodných
dřevin

Prvky lokálního významu
Označení Druh prvku

Současný stav

Návrh opatření

LBC 1

Lokální
biocentrum –
částečně
funkční,
částečně
navrhované a
nefunkční,
částečně
přírodní,
částečně
antropogenně
podmíněné,
vodní a
mokřadní

Údolní niva malého
vodního toku,
regulovaný tok,
vlhkomilné louky,
mokřad zarostlý
dřevinami, doprovodná
dřevinná vegetace,
částečně orná půda

Ochrana nivy,
revitalizace vodního
toku, extenzivní
hospodaření na
loukách, nehnojit,
neorat, změna orné
půdy na trvalý travní
porost nebo ostatní
plochu s dosadbou
stanovištně vhodných
dřevin, co nejmenší
antropogenní zásahy do
přírodního ekosystému

LBC 2

Lokální
biocentrum –
funkční,
přírodní,
kombinované
– lesní a
vodní a
mokřadní

Údolní niva malého
vodního toku,
regulovaný tok,
vlhkomilné louky,
mokřad, bohatá
doprovodná dřevinná
vegetace, částečně les
s převahou borovice
lesní

Ochrana nivy,
revitalizace vodního
toku, extenzivní
hospodaření na
loukách, nehnojit,
neorat, změna orné
půdy na trvalý travní
porost nebo ostatní
plochu s dosadbou
stanovištně vhodných
dřevin, co nejmenší
antropogenní zásahy do
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Současný stav

Návrh opatření
přírodního ekosystému

LBC 3

Lokální
biocentrum –
funkční,
přírodní,
kombinované
– luční,
lesní a
vodní a
mokřadní

Údolní niva malého
vodního toku,
regulovaný tok,
vlhkomilné louky,
mokřad, bohatá
doprovodná dřevinná
vegetace, částečně
listnatý les

Ochrana nivy,
revitalizace vodního
toku, extenzivní
hospodaření na
loukách, nehnojit,
neorat, změna orné
půdy na trvalý travní
porost nebo ostatní
plochu s dosadbou
stanovištně vhodných
dřevin, přírodě blízké
hospodaření na lesním
pozemku, co nejmenší
antropogenní zásahy do
přírodního ekosystému

LBC 4

Lokální
biocentrum –
funkční,
přírodní,
kombinované
– luční a
vodní a
mokřadní

Údolní niva malého
vodního toku v těsné
návaznosti na
zastavěné území obce,
regulovaný tok,
vlhkomilné louky,
mokřad, bohatá
doprovodná dřevinná
vegetace

Ochrana nivy,
revitalizace vodního
toku, extenzivní
hospodaření na
loukách, nehnojit,
neorat, dosadba
stanovištně vhodných
dřevin, co nejmenší
antropogenní zásahy do
přírodního ekosystému
s možností vytvoření
vycházkových tras pro
veřejnost – prostor
pro environmentální
vzdělávání a osvětu

LBC 5

Lokální
biocentrum –
funkční,
antropogenně
podmíněné,
kombinované
lesní a
vodní a
mokřadní

Rybník v údolní nivě
Javornice s
doprovodnou dřevinnou
vegetací a s přírodě
blízkými břehovými
porosty a s litorálním
pásmem, navazující
vlhkomilné bylinné
porosty a orná půda, u
přítoku vysázený malý
lesní porost s
převahou jehličnanů

Ochrana břehových
porostů a litorálního
pásma, pravidelnou
údržbu a rybí obsádku
přizpůsobit potřebám
ochrany přírody,
Složení lesního
porostu změnit na
přírodě blízké s
maximálním využitím
autochtonních
listnáčů, možnost
vytvoření vycházkových
tras pro veřejnost –
prostor pro
environmentální
vzdělávání a osvětu

LBC 6

Lokální
biocentrum –
funkční,
antropogenně

Rybník v údolní nivě
Javornice s
doprovodnou dřevinnou
vegetací a s přírodě

Ochrana břehových
porostů a litorálního
pásma, pravidelnou
údržbu a rybí obsádku
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Současný stav

Návrh opatření

podmíněné,
vodní a
mokřadní

blízkými břehovými
porosty a s litorálním
pásmem, navazující
vlhkomilné bylinné
porosty a vlhkomilné
louky

přizpůsobit potřebám
ochrany přírody,
možnost vytvoření
vycházkových tras pro
veřejnost – prostor
pro environmentální
vzdělávání a osvětu

LBC 7

Lokální
biocentrum –
funkční,
přírodní,
kombinované
– luční,
lesní a
vodní a
mokřadní

Údolní niva Javornice,
regulovaný tok řeky,
vlhkomilné louky,
mokřad, bohatá
doprovodná dřevinná
vegetace, lesní porost
na svahu na hranici
údolní nivy

Ochrana nivy,
revitalizace vodního
toku, extenzivní
hospodaření na
loukách, nehnojit,
neorat, dosadba
stanovištně vhodných
dřevin, co nejmenší
antropogenní zásahy do
přírodního ekosystému
s možností vytvoření
vycházkových tras pro
veřejnost – prostor
pro environmentální
vzdělávání a osvětu

LBC 8

Lokální
biocentrum –
funkční,
částečně
přírodní a
částečně
antropogenně
podmíněné,
kombinované
lesní a
vodní a
mokřadní

2 menší rybníky,
regulovaný tok malého
vodního toku a řeka
Javornice okolo
soutoku s doprovodnou
dřevinnou vegetací a s
přírodě blízkými
břehovými porosty,
lesní porosty v údolní
nivě Javornice a na
okolních svazích,
vlhkomilné louky a
ruderální bylinné
porosty

Ochrana nivy,
revitalizace vodního
toku, extenzivní
hospodaření na
loukách, nehnojit,
neorat, případně
dosadba stanovištně
vhodných dřevin,
přírodě blízké
hospodaření v lesích,
změna druhové skladby
a věkové struktury k
přírodě blízkému
složení a struktuře,
co nejmenší
antropogenní zásahy do
přírodního ekosystému
s možností vytvoření
vycházkových tras pro
veřejnost – prostor
pro environmentální
vzdělávání a osvětu

LBC 9

Lokální
biocentrum –
funkční,
přírodní
kombinované
lesní a
vodní a

Lesní porost v nivě
Javornice, regulovaný
tok, navazující
vlhkomilné porosty

Ochrana nivy,
revitalizace vodního
toku, přírodě blízké
hospodaření v lesích,
změna druhové skladby
a věkové struktury k
přírodě blízkému
65

Označení Druh prvku

Současný stav

mokřadní

Návrh opatření
složení a struktuře

LBC 10

Lokální
biocentrum –
funkční,
částečně
přírodní a
částečně
antropogenně
podmíněné,
kombinované
lesní a
vodní a
mokřadní

Rybník v údolní nivě
pravostranného přítoku
Javornice s
doprovodnou dřevinnou
vegetací a s přírodě
blízkými břehovými
porosty a s litorálním
pásmem, navazující
smíšený lesní porost

Ochrana břehových
porostů a litorálního
pásma, pravidelnou
údržbu a rybí obsádku
přizpůsobit potřebám
ochrany přírody,
složení lesního
porostu změnit na
přírodě blízké s
maximálním využitím
autochtonních listnáčů

LBC 11

Lokální
biocentrum –
nefunkční,
navrhované,
částečně
přírodní a
částečně
antropogenně
podmíněné,
kombinované
lesní a
vodní a
mokřadní

Orná půda, regulovaný
tok malého vodního
toku bez dřeviné
vegetace

Revitalizace vodního
toku, změna orné půdy
na trvalý travní
porost a les, dosadba
stanovištně vhodných
dřevin

LBC 12

Lokální
Orná půda, smíšený
biocentrum – lesní porost
částečně
funkční,
částečně
nefunkční,
navrhované,
částečně
přírodní a
částečně
antropogenně
podmíněné,
lesní

Změna orné půdy na
les, dosadba
stanovištně vhodných
dřevin, přírodě blízké
hospodaření v lesích

LBC 13

Lokální
Součást většího
biocentrum – lesního komplexu s
funkční,
převahou borovicových
přírodní,
monokultur a s menšími
smíšenými a listnatými
homogenní,
lesní
porosty přírodě
blízkého složení

Přírodě blízké
hospodaření v lesích,
změna druhové skladby
a věkové struktury k
přírodě blízkému
složení a struktuře,
výběrová těžba bez
likvidace keřového a
bylinného porostu,
zachování starých
stromů

LBC 14

Lokální
Součást většího
biocentrum – lesního komplexu s

Přírodě blízké
hospodaření v lesích,
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Současný stav

Návrh opatření

funkční,
přírodní,
homogenní,
lesní

převahou borovicových
monokultur a s menšími
smíšenými a listnatými
porosty přírodě
blízkého složení

změna druhové skladby
a věkové struktury k
přírodě blízkému
složení a struktuře,
výběrová těžba bez
likvidace keřového a
bylinného porostu,
zachování starých
stromů

LBC 15

Lokální
biocentrum –
funkční,
antropogenně
podmíněné,
vodní a
mokřadní

Rybník v údolní nivě
malého vodního toku s
doprovodnou dřevinnou
vegetací a s přírodě
blízkými břehovými
porosty a s litorálním
pásmem, navazující
vlhkomilné louky

Ochrana břehových
porostů a litorálního
pásma, pravidelnou
údržbu a rybí obsádku
přizpůsobit potřebám
ochrany přírody,
možnost vytvoření nové
tůně, mokřadu, malé
vodní nádrže, možnost
vytvoření vycházkových
tras pro veřejnost –
prostor pro
environmentální
vzdělávání a osvětu,
zákaz vjezdu
motorových vozidel
(pouze na výjimku)

LBK 1

Lokální
biokoridor –
částečně
funkční,
částečně
přírodní,
částečně
antropogenně
podmíněný,
vodní a
mokřadní,
kontrastní

Údolní niva malého
vodního toku,
regulovaný tok,
vlhkomilné louky a
pastviny, malá vodní
nádrž, tůň, mokřad,
doprovodná dřevinná
vegetace, prochází
zastavěným územím obce
Lhota

Ochrana nivy,
revitalizace vodního
toku, extenzivní
hospodaření na
loukách, nehnojit,
neorat, dosadba
stanovištně vhodných
dřevin

LBK 2

Lokální
biokoridor –
částečně
funkční,
přírodní,
modální,
kombinovaný
- vodní a
mokřadní a
lesní

Údolní niva malého
vodního toku,
regulovaný tok,
vlhkomilné louky,
doprovodná dřevinná
vegetace,

Ochrana nivy,
revitalizace vodního
toku, extenzivní
hospodaření na
loukách, nehnojit,
neorat, dosadba
stanovištně vhodných
dřevin

LBK 3

Lokální
Údolní niva malého
biokoridor – vodního toku převážně
částečně
v lese, regulovaný
funkční,
tok, částečně orná

Revitalizace vodního
toku, vymezení a
zatravnění nivy, příp.
dosadba stanovištně
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přírodní,
kombinovaný
- vodní a
mokřadní a
lesní,
kontrastní

Současný stav

Návrh opatření

půda

vhodných dřevin, změna
složení lesních
porostů k přírodě
blízké struktuře

LBK 4

Lokální
Údolní niva malého
biokoridor – vodního toku,
funkční,
regulovaný tok,
vlhkomilné louky,
přírodní,
doprovodná dřevinná
vodní a
vegetace,
mokřadní,
modální

Ochrana nivy,
revitalizace vodního
toku, extenzivní
hospodaření na
loukách, nehnojit,
neorat, dosadba
stanovištně vhodných
dřevin

LBK 5

Lokální
Údolní niva malého
biokoridor – vodního toku,
regulovaný tok,
částečně
vlhkomilné louky,
funkční,
sporadická doprovodná
přírodní,
dřevinná vegetace
vodní a
mokřadní,
kontrastní

Revitalizace vodního
toku, extenzivní
hospodaření na
loukách, nehnojit,
neorat, dosadba
stanovištně vhodných
dřevin

LBK 6

Lokální
Údolní niva malého
biokoridor – vodního toku,
částečně
regulovaný tok,
funkční,
vlhkomilné louky,
přírodní,
sporadická doprovodná
vodní a
dřevinná vegetace,
mokřadní,
místy orná půda až k
kontrastní
toku

Revitalizace vodního
toku, extenzivní
hospodaření na
loukách, nehnojit,
neorat, dosadba
stanovištně vhodných
dřevin

LBK 7

Lokální
Údolní niva malého
biokoridor – vodního toku,
regulovaný tok,
funkční,
vlhkomilné louky,
přírodní,
vodní a
doprovodná dřevinná
mokřadní,
vegetace
modální

Ochrana nivy,
revitalizace vodního
toku, extenzivní
hospodaření na
loukách, nehnojit,
neorat, dosadba
stanovištně vhodných
dřevin

LBK 8

Lokální
Údolní niva říčky
biokoridor – Javornice, částečně
funkční,
regulovaný tok,
přírodní,
vlhkomilné louky,
vodní a
doprovodná dřevinná
mokřadní,
vegetace
modální

Ochrana nivy,
extenzivní hospodaření
na loukách, nehnojit,
neorat, dosadba
stanovištně vhodných
dřevin

LBK 9

Lokální
biokoridor –
funkční,
přírodní,
kombinovaný
- vodní a

Ochrana nivy,
extenzivní hospodaření
na loukách, nehnojit,
neorat, dosadba
stanovištně vhodných
dřevin

Údolní niva říčky
Javornice, částečně
regulovaný tok,
rybník, vlhkomilné
louky, doprovodná
dřevinná vegetace
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mokřadní a
lesní,
modální
LBK 10

Lokální
biokoridor –
funkční,
přírodní,
kombinovaný
- vodní a
mokřadní a
lesní,
modální

Údolní niva říčky
Javornice, regulovaný
tok, rybník,
vlhkomilné louky,
doprovodná dřevinná
vegetace

Ochrana nivy,
extenzivní hospodaření
na loukách, nehnojit,
neorat, dosadba
stanovištně vhodných
dřevin

LBK 11

Lokální
biokoridor –
funkční,
přírodní,
kombinovaný
- vodní a
mokřadní a
lesní,
modální

Údolní niva říčky
Javornice, regulovaný
tok, vlhkomilné louky,
doprovodná dřevinná
vegetace

Ochrana nivy,
extenzivní hospodaření
na loukách, nehnojit,
neorat, dosadba
stanovištně vhodných
dřevin

LBK 12

Lokální
Údolní niva /
biokoridor – prameniště malého
vodního toku s bohatou
funkční,
doprovodnou dřevinnou
přírodní,
vodní a
vegetací
mokřadní,
kontrastní

Ochrana nivy a
prameniště, podpora
přírodních procesů bez
zásahu člověka

LBK 13

Lokální
Údolní niva malého
biokoridor – vodního toku,
částečně
regulovaný tok, louky
funkční,
a orná půda na jedné
přírodní,
straně, les na druhé
vodní a
straně toku,
mokřadní,
doprovodná dřevinná
modální
vegetace toku

Revitalizace vodního
toku, extenzivní
hospodaření na
loukách, nehnojit,
neorat, v nivě potoka
změna orné půdy na
travnatý porost a
dosadba stanovištně
vhodných dřevin, v
lese změna druhového
složení k přírodě
blízké struktuře

LBK 14

Lokální
Údolní niva malého
biokoridor – vodního toku,
částečně
regulovaný tok, louka
funkční,
na jedné straně, les
přírodní,
na druhé straně toku,
vodní a
doprovodná dřevinná
mokřadní,
vegetace toku
modální

Revitalizace vodního
toku, extenzivní
hospodaření na
loukách, nehnojit,
neorat, dosadba
stanovištně vhodných
dřevin, v lese změna
druhového složení k
přírodě blízké
struktuře

LBK 15

Lokální

Travnatý pás a výsadba

Orná půda
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stanovištně vhodných
dřevin

LBK 16

Lokální
biokoridor –
navrhovaný,
nefunkční,
antropogenně
podmíněný,
vodní a
mokřadní,
kontrastní

Regulovaný tok malého
vodního toku, orná
půda, bez dřevinné
vegetace

Revitalizace vodního
toku, vymezení nivy,
travnatý pás a výsadba
stanovištně vhodných
dřevin

LBK 17

Lokální
biokoridor –
částečně
funkční,
částečně
navrhovaný,
nefunkční,
antropogenně
podmíněný,
kombinovaný
– lesní a
vodní a
mokřadní,
kontrastní

Regulovaný tok malého
vodního toku a jeho
údolní niva, louka,
orná půda, téměř bez
dřevinné vegetace

Revitalizace vodního
toku, vymezení nivy,
travnatý pás a výsadba
stanovištně vhodných
dřevin

LBK 18

Lokální
Orná půda, nově
biokoridor – vysázený les
navrhovaný,
nefunkční,
antropogenně
podmíněný,
lesní,
modální

Travnatý pás,
protierozní opatření a
výsadba stanovištně
vhodných dřevin,
přírodě blízké
hospodaření v lesích

LBK 19

Lokální
Orná půda, nově
biokoridor – vysázený les
navrhovaný,
nefunkční,
antropogenně
podmíněný,
lesní,
modální

Travnatý pás,
protierozní opatření a
výsadba stanovištně
vhodných dřevin,
přírodě blízké
hospodaření v lesích

LBK 20

Lokální
Smíšený lesní porost
biokoridor –
funkční,
lesní,
kontrastní

Přírodě blízké
hospodaření v lesích
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LBK 21

Lokální
biokoridor –
částečně
funkční,
částečně
navrhovaný,
nefunkční,
antropogenně
podmíněný,
kombinovaný
– lesní a
vodní a
mokřadní,
kontrastní

Regulovaný tok malého
vodního toku a jeho
údolní niva, louka,
orná půda, jen
sporadická doprovodná
dřevinná vegetace

Revitalizace vodního
toku, vymezení nivy,
travnatý pás a výsadba
stanovištně vhodných
dřevin

LBK 22

Lokální
biokoridor –
funkční,
antropogenně
podmíněný,
vodní a
mokřadní,
modální

Regulovaný tok malého
vodního toku a jeho
údolní niva, louka,
rybník, bohatá
doprovodná dřevinná
vegetace

Revitalizace vodního
toku, vymezení nivy,
extenzivní hospodaření
na loukách a výsadba
stanovištně vhodných
dřevin

Současný stav

Návrh opatření

Interakční prvky
Označení Druh prvku
IP 1

Interakční
prvek stávající

Travnatý pruh,
pastvina s
roztroušenými
solitérními keři a se
skupinami keřů

Ochrana travnatého
porostu, dosadba
vhodných listnatých
stromů, zákaz hnojení

IP 2

Interakční
prvek navrhovaný

Orná půda, hranice
pozemků

Travnatý pás, výsadba
stanovištně vhodných
dřevin

IP 3

Interakční
prvek navrhovaný

Orná půda, hranice
pozemků, bývalá cesta

Travnatý pás, výsadba
stanovištně vhodných
dřevin

IP 4

Interakční
prvek stávající

Regulovaná vodoteč,
solitérní stromy a
keře

Revitalizace vodního
toku, travnatý pás
podél toku, dosadba
stanovištně vhodných
dřevin

IP 5

Interakční
prvek stávající

Údolní niva malého
Ochrana nivy,
vodního toku, travnatý revitalizace vodního
pás, skupiny dřevin
toku, travnatý pás
podél toku, dosadba
stanovištně vhodných
dřevin

IP 6

Interakční
prvek -

Údolní niva malého
vodního toku v

Ochrana nivy,
revitalizace vodního
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stávající

zastavěném území obce
Zdeslav, travnatý pás,
skupiny dřevin,
významné staré vrby

toku, travnatý pás
podél toku, dosadba
stanovištně vhodných
dřevin

IP 7

Interakční
prvek stávající

Údolní niva malého
vodního toku, travnatý
pás, skupiny dřevin, z
pravé strany orná půda

Ochrana nivy,
revitalizace vodního
toku, travnatý pás
podél toku po obou
stranách, dosadba
stanovištně vhodných
dřevin

IP 8

Interakční
prvek navrhovaný

Doprovodná zeleň polní Travnatý pás, výsadba
cesty, orná půda, les, stanovištně vhodných
louka
dřevin do stromořadí
nebo roztroušeně

IP 9

Interakční
prvek navrhovaný

Velký lán orné půdy,
hranice pozemků

Travnatý pás,
protierozní opatření,
výsadba stanovištně
vhodných dřevin

IP 10

Interakční
prvek stávající

Údolní niva malého
vodního toku, travnatý
pás, téměř bez dřevin,
regulovaný tok

Ochrana nivy,
revitalizace vodního
toku, travnatý pás,
dosadba stanovištně
vhodných dřevin

IP 11

Interakční
prvek navrhovaný

Částečně údolní niva
malého vodního toku,
travnatý pás, téměř
bez dřevin, regulovaný
tok, částečně velký
lán orné půdy,
rozhraní pozemků

Ochrana nivy,
revitalizace vodního
toku, travnatý pás,
protierozní opatření,
dosadba stanovištně
vhodných dřevin

IP 12

Interakční
prvek stávající

Údolní niva malého
vodního toku, travnatý
pás, louka, ruderální
vegetace, stromy a
keře podél toku a
podél polní cesty,
regulovaný tok

Revitalizace vodního
toku, tůň, mokřad,
dosadba stanovištně
vhodných dřevin

IP 13

Interakční
prvek navrhovaný

Orná půda, hranice
pozemků, rozhraní
polních celků

Travnatý pás,
protierozní opatření,
výsadba stanovištně
vhodných dřevin

IP 14

Interakční
prvek stávající

Zarostlá polní cesta,
hustý porost keřů a
stromů, včetně
ovocných stromů

Obnova cesty, údržba
dřevin

IP 15

Interakční
prvek stávající

Doprovodná zeleň polní Údržba cesty, údržba
cesty, porost keřů a
dřevin
stromů, včetně
ovocných stromů
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IP 16

Interakční
prvek stávající

Doprovodná zeleň polní Údržba cesty, údržba
cesty, roztroušený
dřevin
porost keřů a stromů,
včetně ovocných
stromů, nově vysázené
ovocné stromy ve
stromořadí

IP 17

Interakční
prvek stávající

Regulovaný malý vodní
tok, téměř bez
dřevinné vegetace,
orná půda až ke hraně
potoka

Revitalizace vodního
toku, travnatý pás
podél toku, dosadba
stanovištně vhodných
dřevin

IP 18

Interakční
prvek navrhovaný

Původně údolní niva /
prameniště malého
vodního toku, dnes
regulovaný tok s
velkými lány orné půdy
na obou stranách, orná
půda až ke hraně toku,
rozhraní pozemků,
dřeviny - jen několik
solitérních keřů

Revitalizace vodního
toku, travnatý pás,
protierozní opatření,
dosadba stanovištně
vhodných dřevin

IP 19

Interakční
prvek stávající

Doprovodná zeleň polní Údržba cesty, údržba
cesty, stromořadí
dřevin
ovocných stromů,
převážně jabloní,
starší stromy a nové
výsadby

IP 20

Interakční
prvek navrhovaný

Bývalá polní cesta,
dnes velké lány orné
půdy, hranice pozemků

Travnatý pás,
protierozní opatření,
výsadba stanovištně
vhodných dřevin

IP 21

Interakční
prvek stávající

Regulovaný malý vodní
tok, prameniště, velmi
málo dřevin –
solitérní keře a
stromy, orná půda až
ke hraně potoka

Revitalizace vodního
toku, travnatý pás
podél toku, dosadba
stanovištně vhodných
dřevin

IP 22

Interakční
prvek navrhovaný

Doprovodná zeleň polní Travnatý pás,
cesty, dnes jen orná
protierozní opatření,
půda, hranice pozemků výsadba stanovištně
vhodných dřevin do
stromořadí nebo
roztroušeně

IP 23

Interakční
prvek navrhovaný

Rozhraní polních
celků, orná půda,
hranice pozemků

Travnatý pás,
protierozní opatření,
výsadba stanovištně
vhodných dřevin

IP 24

Interakční
prvek -

Orná půda, hranice
pozemků

Travnatý pás,
protierozní opatření,
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výsadba stanovištně
vhodných dřevin

IP 25

Interakční
prvek stávající

Doprovodná zeleň polní
cesty, louka,
nepravidelně rostoucí
stromy a keře

Údržba cesty, údržba
dřevin, dosadba
stanovištně vhodných
dřevin

IP 26

Interakční
prvek stávající

Údolní niva malého
vodního toku, louka,
regulovaný tok, hustý
porost stromů a keřů

Ochrana nivy,
revitalizace vodního
toku, tůň, mokřad,
dosadba stanovištně
vhodných dřevin

Návrh zelené infrastruktury
Zelená infrastruktura je síť vzájemně propojených přírodních,
polopřírodních, užitkových či urbanistických a krajinných struktur,
které přispívají k zachování biologické rozmanitosti a dalších
environmentálních faktorů a současně společnosti poskytuje cenově
příznivé a udržitelné služby.
Výstižnou definici zelené infrastruktury uvádí David C. Rouse
ve své knize „Green infrastructure. A Landscape Approach“: Pojmem
zelená infrastruktura se označují prvky, které spojují přírodní a
zastavěné prostředí a zpříjemňují život ve městech. Jsou to
například údolí řek a potoků, parky, stezky pro pěší a cyklisty,
zelené střechy, zelené ulice a stromový porost ve městech. Na
regionální úrovni zelená infrastruktura zahrnuje soustavu přírodních
oblastí, zelených ploch, zelených stezek, obhospodařované (lesní a
zemědělské) půdy a dalších prvků, které mají společně mnohostranný
pozitivní vliv na zdraví a kvalitu života lidí a na dobrý stav
ekosystémů.
Příkladem dobré zelené infrastruktury je vytváření přirozených
záplavových oblastí, zatímco hráze pouze předcházejí záplavám,
záplavové oblasti navíc akumulují vodu, filtrují vodu, stabilizují
hladinu podzemní vody, skýtají možnost k rekreaci, ukládá se v nich
CO2 a napomáhají k propojení přírodních stanovišť.
Zelenou infrastrukturu v rámci území obce Čisté rozumíme ve
dvou polohách
1. poloha – vytvoření „zelené páteře“, co znamená společný
prostor
pro posílení biodiverzity (základ tvoří rozsáhlé lesní komplexy
s přírodě blízkou druhovou skladbou, na ně vázané prvky místního
územního systému ekologické stability a hojně zastoupené porosty
mimolesní vegetace)
pro potoční krajinu se zvýšenou akumulací povrchových vod a
kontinuální proudění vzduchu
pro sítě prostupnosti krajiny (pěší a cyklistické trasy)
pro veřejná a rekreační prostranství pro obyvatele.
2. poloha – znamená zelenou infrastrukturu v rámci jednotlivých
objektů
optimální akumulace vody v krajině
opatření na podporu biodiverzity, ochrana přírodních stanovišť,
zvýšení
podílu
autochtonní
vegetace
atd.
Budeme-li
vycházet
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z citované definice zelené infrastruktury, pak navrhované úpravy
krajiny přinášejí právě tuto kvalitu. Jsou navrženy prvky, které
spojují přírodní a zastavěné prostředí a zpříjemňují život ve
sídlech. Jsou to nivy podél vodních toků, stávající parky a zeleň v
sídlech, stezky pro pěší a cyklisty, stromový porost v obcích i
podél komunikací, zahrnuje soustavu přírodních oblastí, zelených
ploch, zelených stezek, obhospodařované (lesní a zemědělské) půdy a
dalších prvků, které mají společně mnohostranný pozitivní vliv na
zdraví a kvalitu života lidí a na dobrý stav ekosystémů.
Zelená infrastruktura v rámci území obce Čisté zahrnuje
prvky místního územního systému ekologické stability, ÚSES
interakční prvky (IP)
porosty mimolesní vegetace
potoční nivy
vodní plochy
prameniště
významné krajinné prvky (VKP)
pěší a cyklistické trasy
veřejná a rekreační prostranství pro obyvatele i turisty
ostatní přírodní stanovišťě

Prostupnost krajiny
Územní plán neřeší nové polní a pěší cesty v krajině, avšak ani
nebrání jejich vytvoření nebo obnovení starých historických cest.
Prostupnost krajiny v řešeném území omezují především velké zcelené
zemědělské plochy – lány orné půdy a oplocené pastviny. V území je
dostatečný potenciál k rozšíření stávající sítě polních cest a
komunikací o nové cesty pro pěší a cyklisty ať již formou obnovy
historických
zaniklých
nebo
neudržovaných
cest
anebo
formou
vytvoření zcela nových smysluplných tras (viz. Krajinný plán obce
Čistá u Rakovníka, územní studie, 2020).
V rámci dalšího rozvoje území je nepřípustné další scelování
pozemků zemědělské půdy a další rušení polních cest.
Je též zapotřebí zachovat veřejný průchod krajinou a neuzavírat
cesty v krajině pro pěší a cyklistickou veřejnost.
Opatření proti povodním
Základním opatřením proti povodním je zadržování vody v krajině.
Toto spočívá mimo jiné v zachování volných prostor v údolních nivách
vodních toků pro povodňové rozlivy, ochrana údolních niv a pramenišť
v otevřené krajině i v lesích, případně rozšíření údolní nivy tam,
kde byla funkce údolní nivy v minulosti potlačena (došlo k zornění
nebo zastavění významné plochy údolní nivy), revitalizace vodních
toků a zvyšování zastoupení trvalé vegetace v krajině. Významnými
opatřeními v daném území může být též realizace ÚSES.
Opatření pro obnovu a zvyšování ekologické stability krajiny
Nejvýznamnějším opatřením pro obnovu a zvyšování ekologické
stability krajiny je realizace územním plánem vymezených prvků ÚSES
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a jejich ochrana. Dalším významným opatřením je revitalizace vodních
toků v území, včetně obnovy a ochrany údolních niv.
Významné krajinné prvky (VKP)
Na území obce se nacházejí VKP ve smyslu zákona 114/1992 Sb. o
ochraně přírody a krajiny v platném znění §3 odst. 1 b) – významný
krajinný prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky
hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k
udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy,
rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.
V zájmovém území se nachází jeden registrovaný významný krajinný
prvek – Zelený důl. Významný krajinný prvek leží jižně od obce Lhota
u Rakovníka v přírodním parku Jesenicko v blízkosti usedlosti Zelený
důl. Jsou zde dvě výrazně odlišná společenstva. Stromový a keřový
remíz s ruderalizovaným bylinným patrem a mokřadní společenstvo s
vzácným upolínem evropským. Jedná se o vlhkou nekosenou louku u dvou
rybníčků s bujnou břehovou vegetací.
Koncepce rekreačního využívání krajiny
Zdejší krajina je vhodná pro pěší a cyklistickou turistiku.
Řešeným územím prochází červená a modrá turistická trasa a
cyklotrasa KO3, KO5. Územní plán tyto trasy respektuje.
Územní plán respektuje plochy individuální a hromadné rekreace.
Uživatelé těchto ploch využívají zdejší krajinu k rekreaci.
Dobývání nerostů
V řešeném území se nenachází plochy těžby nerostů a územní plán
tyto plochy nenavrhuje.
e)

Zdůvodnění koncepce veřejné infrastruktury

Plochy občanského vybavení
Územní plán stabilizuje stávající plochy občanského vybavení –
obecní úřad, základní a mateřskou školu, budovy hasičských zbrojnic.
Územní plán navrhuje jednu plochu občanského vybavení ve
Zdeslavi-P2.
•
Občanské vybavení – ochrana obyvatelstva
 Varování a vyrozumění obyvatelstva je zabezpečeno pomocí
sirény, která je umístěna na budově obecního úřadu.
 Pro
účely
shromažďování
a
provizorního
ubytování
evakuovaného obyvatelstva bude využita budova základní
školy.
 V případě ohrožení území obce bude evakuace obyvatelstva
probíhat z Václavského náměstí.
 Na území obce lze jako hromadné stravovací zařízení
využít jídelnu základní školy a restauraci.
 Uskladnění nezbytného množství materiálu civilní ochrany
bude zajištěno v budově obecního úřadu.
 Pro zabezpečení obyvatelstva je k dispozici nemocnice
v Rakovníku.
 Zdroje nebezpečných látek se v řešeném území nenacházejí.
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K záchranným likvidačním a obnovovacím pracím a přežití
obyvatelstva bude využita plocha hřiště.

Plochy veřejných prostranství
Územní plán nenavrhuje konkrétní plochy veřejných prostranství
v zastavitelných plochách.
Na základě územní studie, pro plochu Z10, budou vymezena veřejná
prostranství, jejichž součástí bude místní komunikace a zároveň
plocha veřejného prostranství o výměře 1000m2 jejichž součástí nebude
komunikace.
Územní plán převzal návrh veřejného prostranství PP – Z5 z KPÚ.
Územní plán navrhuje jako podmínku, pro využití plochy Z5, plochu
Z4, kde bude umístěna komunikace, která zajistí dopravní obsluhu
rodinných domů na ploše Z5.
Dopravní infrastruktura
Koncepce dopravní infrastruktury je v území dostatečná a územní
plán ji respektuje a stabilizuje prostřednictvím ploch – doprava
silniční (silnice a místní a účelové komunikace).
Silniční doprava
Řešeným územím prochází komunikace II/229, která spojuje město
Louny v Ústeckém kraji, Rakovník ve Středočeském kraji a Kralovice v
Plzeňském kraji.
V Čisté se na tuto komunikaci napojuje silnice III/2299 směr
Šípy, hranice kraje a silnice III/2295 s odbočkou III/2295n na
nádraží a křižovatkou s komunikací III/2296 do Křekovic a Nové Vsi a
Lhoty u Rakovníka. Z Nové Vsi do Kůzové vede komunikace III/2298,
která zde končí.
Místní komunikace
Páteřní komunikací, pro místní komunikace, jsou v řešeném území
komunikace II/229, III/2299, III/2295, III/2295n, III/2296 a
III/2298, na které navazují komunikace místní a účelové. Stávající
síť komunikací místního významu a účelových cest je územním plánem
stabilizována. Územní plán navrhuje plochy PP v Čisté – Z4 a Z9,
které doplní strukturu místních komunikací. Plocha Z19 – DS je
navrhována jako místní účelová komunikace, která propojí Lhotu se
Smrkem, resp. Novou Vsí.
Územní plán neřeší zpřístupnění jednotlivých zastavitelných
ploch, vyjma plochy Z5 v Čisté, kde podmínkou výstavby rodinných
domů je realizace komunikace v rámci plochy Z4, neboť jsou již
přístupné ze stávajících komunikací a dílčí dělení těchto ploch
komunikacemi, bude řešeno v následné dokumentaci, dle aktuálních
potřeb v území.
Železniční doprava
Řešeným územím prochází železniční trať Rakovník – Mladotice.
Jedná se o jednokolejnou regionální trať, kterou územní plán
respektuje a v území stabilizuje prostřednictvím ploch DD.
Parkovací a odstavné plochy
Územní plán nenavrhuje veřejné parkoviště. Parkovací stání
budou vždy řešena v dostatečné kapacitě, v rámci realizovaného
záměru, který vyvolá potřebu, nových parkovacích ploch, tzn. např.
parkování bude řešeno přímo na pozemcích rodinných domů, případně
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v rámci veřejných prostranství jehož součástí je místní komunikace,
která zajišťuje přístup k rodinným domům.
Cyklostezky a cyklotrasy
Územní plán nenavrhuje nové cyklostezky.
V řešeném území není žádná cyklostezka. Je zde vyznačena
cyklotrasa 2260 Mladotice - Soseň, která prochází přes Smrk do
Kůzové a dále kolem Strachovic do Hradecka.
Technická infrastruktura
Zásobování vodou
Čistá
Koncepce zásobování vodou se nemění. Obec Čistá je v současné
době zásobena z vodovodu, který je ve správě obce.
Zdrojem vody jsou čtyři vrty o celkové vydatnosti 2,3 l/s.
Z vrtů je voda čerpána do věžového vodojemu Čistá 200 m3
(Aknaglobus, 532,48/524,10 m n.m.) a z něj je voda dále dopravována
gravitačně. Níže položená část obce je zásobována přes redukční
ventily.
Výpočet potřeby pitné vody pro zastavitelné plochy:
Obyvatelstvo (návrh)
200 obyvatel x 99 l
19 800 l/den = 19,80 m3/d
Celkem
Průměrná denní potřeba vody
Qp = 19,80 m3/d= 0,825 m3/h = 0,229 l/s

154 290 l/den = 154,29 m3/d

Maximální denní potřeba vody
Qm = 1,5 x Qp = 1,5 x 19,80 = 29,7 m3/d = 1,23 m3/h = 0,34 l/s
Maximální hodinová potřeba vody
Qh = 1,8 x Qm = 1,8 x 1,23 = 2,214 m3/h = 0,615 l/s
Bilanci potřeb pitné vody pro podnikatelské aktivity v návrhových
plochách nelze určit bez konkrétního podnikatelského záměru.
Návrh územního plánu je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a
kanalizací Středočeského kraje. Stavby a činnosti v řešeném území
budou respektovat ochranná pásma vodovodních řadů.
Vedení a zařízení základní technické vybavenosti je možné umístit
v souladu s podmínkami využití území jednotlivých ploch s rozdílným
způsobem využití.
Koncepce
zásobování
pitnou
vodou
zůstane
i
po
naplnění
zastavitelných ploch pro bydlení beze změn, kapacita vrtů a věžového
vodojemu je pro Čistou dostačující.
Zdeslav, Kůzová, Nová Ves, Strachovice, Lhota, Smrk, Křekovice
Koncepce zásobování vodou se nemění, i nadále obyvatelé budou
zásobeni ze soukromých studní.
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Likvidace odpadních vod
Čistá
V současnosti jsou odpadní vody z obce přiváděny jednotnou
kanalizací na kořenovou čistírnu odpadních vod. Obec má vyhotovenou
dokumentaci pro stavení povolení nové splaškové kanalizace a
průtočné mechanicko-biologické čistírny odpadních vod pro 1000 EO, v
místě jednoho ze čtyř polí areálu stávající kořenové čistírny.
Stávající jednotná kanalizace bude nadále využívána jako kanalizace
dešťová.
Tab.10: Bilance odpadních vod ze zastavitelných ploch
Označení
plochy změn

Plochy RZV

Bydlení
venkovské
Bydlení
Z2
venkovské
Bydlení
Z3
venkovské
Bydlení
Z5
venkovské
Bydlení
Z6
venkovské
Bydlení
Z7 Z16
venkovské
Bydlení
Z10
venkovské
Bydlení
Z11
venkovské
Bydlení
Z13
venkovské
Smíšené
Z14
obytné jiné
Zastavitelné plochy celkem
Z1

Rozloha
(ha)

Počet
RD

max. produkce
odpadních vod
(l/s)

Počet
obyvatel

0,3

3

10,5

0,082425

0,3

4

14

0,1099

0,2

2

7

0,05495

0,5

5

17,5

0,137375

0,4

4

14

0,1099

0,3

2

7

0,05495

2,1

18

63

0,49455

1,7

16

56

0,4396

0,4

4

14

0,1099

1,1

2

7

0,05495

7,3

60

210

1,6485

Zdeslav, Křekovice, Nová Ves, Kůzová, Smrk, Lhota, Strachovice
Koncepce likvidace odpadních vod se nemění. I nadále bude
odpadní voda likvidována individuálně.
Dešťové vody
Srážkové vody se musí přednostně zasakovat vhodným technickým
zařízením do terénu (vegetační plochy a pásy, zatravňovací tvárnice,
příkopy a vsakovací jámy apod.) na pozemcích producentů, nebo
odvádět samostatnou dešťovou kanalizací do recipientu.
Pokud jsou srážkové vody znečištěné (např. úkapy ropných látek
z parkovišť a ostatních nezastřešených ploch) je nutné je před
vypouštěním do dešťové kanalizace předčistit v souladu s povolením
vodoprávního úřadu takovým způsobem, aby byly dodrženy imisní
standardy ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod.
Zásobování el. energií
Koncepce zásobování el. energií se v řešeném území nemění.
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Obec je zásobována el.energií z venkovního vedení VN 22 kV.
Územní plán nenavrhuje nové trafostanice. Ty je možno budovat,
v závislosti
na
aktuální
potřebě,
jako
nezbytnou
technickou
infrastrukturu.
Bilance potřeby elektrické energie zastavitelných ploch bydlení
a ploch smíšených obytných je uvedena v následující tabulce.

Tab.11: Bilance potřeby el. energie.
Zastavitelné plochy s rozdílným způsobem
využití
Čistá
RZV – BV, SX
(50 RD)
Kůzová, Nová Ves
RZV-SV, RI
(14 RD)
Lhota
RZV-SV
(7 RD)
Smrk
RZV-SV
(7 RD)
Zdeslav
RZV-SV
(4 RD)

Instalovaný
výkon

Soudobý
výkon

[kW]

[kW]

850

340

238

95,2

119

47,6

119

47,6

68

27,2

specifický příkon pro rodinný dům: 17 kW
součinitel soudobosti: 0,4

Bilance potřeby el.energií je řešena pouze pro plochy BV, SV a
RI,
neboť
není
možno
předem
určit
podnikatelské
aktivity
v návrhových plochách SX, OX.
Zásobování plynem
Řešené území není plynofikováno a plynofikace není navrhována.
Spoje, zařízení spojů
Koncepce v oblasti spojů se územním plánem nemění a případné
nové trasy spojových kabelů lze realizovat jako nezbytnou technickou
infrastrukturu v rámci ploch s rozdílným způsobem využití. Stávající
kabelová vedení jsou územním plánem respektována.
Likvidace tuhých domovních odpadů
Likvidace komunálních odpadů, v řešeném území, probíhá v
souladu s programem odpadového hospodářství obce tzn. svozem a
ukládáním na skládku mimo řešené území obce.
V Čisté, v ulici J.A. Komenského, funguje sběrný dvůr pro
velkoobjemový odpad, který ale není uzpůsoben pro nebezpečný odpad,
který je po dohodě odvážen specializovanou firmou, mimo řešené
území.
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10. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení
potřeby vymezení zastavitelných ploch.
Územní plán respektuje zastavitelné plochy, které byly navrženy
původní územně plánovací dokumentací.
Odborný odhad potřeby vymezení nových zastavitelných ploch pro
bydlení:
Požadavky vyplývající z demografického vývoje
Požadavky vyplývající z nechtěného soužití

60 RD
25 RD

Celková potřeba RD

85 RD

Předpokládaná směrná kapacita navrhovaných zastavitelných ploch
bydlení je celkem 80 rodinných domů.
Vzhledem k nárustů počtu obyvatel v posledních letech lze
předpokládat, že i nadále bude tento trend pokračovat. Obec má
dostatečnou kapacitu veřejné infrastruktury pro navrhovaný rozvoj.
11. Vyhodnocení koordinace
vztahů v území.

využívání

území

z hlediska

širších

Obec Čistá se nachází v okrese Rakovník ve Středočeském kraji,
zhruba 8 km severovýchodně od Kralovic a 15 km jihozápadně od
Rakovníka.
Čistá sousedí na severu s obcemi Drahouš, Velká Chmelištná,
Václavy a Zavidov, na východě s obcí Všesulov a Šípy, na jihu s obcí
Břežany, Kožlany a městem Kralovice a na západě s obcemi Plzeňského
kraje a to Vysokou Libyní, Podbořánkami a Žďárem. Hranici mezi
Středočeským a Plzeňským krajem zde vytváří říčka Javornice.
Obr. 15: Poloha obce Čistá.
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Pro návrh územního plánu bylo podstatné, z hlediska širších
územních vztahů zajistit návaznost prvků ÚSES, neboť řešeným územím
prochází regionální biocentrum RC 1497 – Na Pastvinách a regionální
biokoridor RK 1094-Šípský mlýn-Na Pastvinách.
Územní plán respektuje technickou a dopravní infrastrukturu,
která je v širších územních vztazích, stabilizována.
Z urbanistického hlediska se obec nachází ve venkovské oblasti,
která slouží zejména k rekreaci nadmístního významu. Tento trend je
územním plánem stabilizován a v základní koncepci podporován a i
nadále rozvíjen.
12. Vyhodnocení splnění požadavků zadání nebo vyhodnocení splnění
požadavků obsažených v rozhodnutí zastupitelstva obce o obsahu
změny územního plánu pořizované zkráceným postupem, popřípadě
vyhodnocení souladu
– se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k
její úpravě v případě postupu podle § 51 odst. 2 stavebního
zákona,
Územní plán je vypracován invariantně.
– s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě
postupu podle § 51 odst. 3 stavebního zákona,
– s pokyny pro přepracování návrhu v případě postupu podle § 53
odst. 3 stavebního zákona,
Územní plán má zpracovaný návrh v souladu se schváleným zadáním
ÚP Čistá.
– s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu
podle § 54 odst. 3 stavebního zákona,
Bude případně doplněno na základě výsledku jednání zastupitelstva
obce.
– s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o
jejím obsahu v případě postupu podle § 55 odst. 3 stavebního
zákona.
§ 55 odst. 3 stavebního zákona se procesu pořízení ÚP netýká.
Územní plán je vypracován v souladu se schváleným zadáním:
 Zastavitelné plochy
zábor
krajiny
a
urbanistické hodnoty
civilizační hodnoty,
využití.

jsou vymezovány tak, aby minimalizovaly
v maximální
míře
respektují
a
chrání:
sídla, kulturní hodnoty, architektonické a
prostřednictvím ploch s rozdílným způsobem

 Územní plán Čistá stanovil podmínky pro využití ploch s
rozdílným způsobem využití (hlavní využití, dále přípustné
využití, nepřípustné využití, případně podmíněně přípustné
využití se stanovením konkrétní podmínky).
 Podmínky pro využití navržených ploch v dostatečné podrobnosti
určují parametry, které je nutné respektovat při využití území,
především při návrhu, realizaci a užívání staveb. Plošné a
prostorové
uspořádání
ploch
stávající
zástavby
i
nově
vymezovaných
ploch
nepřekročí
dosavadní
výškovou
hladinu
tradiční zástavby obce a zohlednění dosavadní charakter a
strukturu zástavby. Pro zastavitelné plochy a plochy přestavby
je stanovena intenzita využití pozemků.
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 Územní plán respektuje všechny stávající limity využití území
vyplývající z ÚAP a doplňujících průzkumů a rozborů, které jsou
vyznačeny v grafické části odůvodnění Územního plánu Čistá
v koordinačním výkrese.
 Územní plán respektuje stabilizované dopravní plochy vč.
ochranných pásem na území obce, zejména stávající systém
komunikací, železniční tratě a plochy pro dopravu v klidu.
 Nově vymezené zastavitelné plochy jsou napojeny na stávající
dopravní strukturu obce, vyjma plochy Z5 a proto územní plán
navrhuje plochu Z4, která je navrhována jako plocha PP, jejíchž
součástí bude komunikace.
 Jsou respektovány stávající autobusové zastávky.
 Územní plán respektuje stávající síť přístupových
komunikací ve volné krajině a doplňuje návrhem Z19.

účelových

 Územní plán respektuje stávající technickou infrastrukturu
včetně ochranných pásem,(elektrické vedení 22 kV, trafostanice,
kanalizace, vodovod, telekomunikace).
 Územní plán posoudil a vyhodnotil dostatečnou kapacitu stávající
technické infrastruktury pro možné napojení nově vymezených
zastavitelných ploch.
 Územní plán navrhl plochy odpovídající potřebám obce z hlediska
požadavků na civilní ochranu obyvatel.
 Územní plán nevymezuje nové plochy veřejných prostranství v
souvislosti s navrhovanými zastavitelnými plochami pro bydlení.
Zastavitelná plocha Z10 bude prověřena územní studií, která
stanoví rozsah veřejného prostranství, jehož součástí není
místní komunikace.
 Územní
plán
upřesnil
průběh
regionálního
biokoridoru
a
regionálního
biocentra
a
navrhl
lokální
systém
ÚSES,
v návaznosti na prvky ÚSES vymezené v sousedních obcích.
 Územní plán obsahuje návrh záboru pozemků ZPF, v tabulkovém a
grafickém přehledu záborů s uvedením charakteru záboru a
konkrétních údajů o výměře, kultuře a BPEJ.
 Územní plán respektuje pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále
jen „PUPFL“).
 Územní plán navrhuje veřejně prospěšná opatření, pro které lze
práva k pozemkům vyvlastnit, RC 1497 a RK 1094, v souladu se ZUR
SK.
 Územní plán nenavrhuje plochy VPS a VPO a asanace území, pro
které lze uplatnit možnost předkupního práva.
 Územní plán nenavrhuje plochy a koridory, ve kterých bude
rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního
plánu.
 Územní plán navrhuje plochu Z10, ve které bude
o změnách v území podmíněno vydáním územní studie.

rozhodování

 Územní

plán nenavrhuje plochy, ve kterých bude rozhodování
o změnách v území podmíněno uzavřením dohody o parcelaci.
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 Územní plán nenavrhuje cykloturistické a turistické trasy, neboť

stávající prostupnost krajiny formou polních cest je dostatečná
a v případě potřeby budování těchto cest je možno je umisťovat i
v nezastavěném území obce.

 Územní
plán
zachovává
a
kultivuje
urbanistické
hodnoty:
Křekovice – hodnotná náves, Lhota – hodnotná náves, statek
Zelený důl, Nová Ves-zachovalá urb. struktura horní i dolní
návsi, Zdeslav- hodnotná náves, Čistá – zachovalá hodnotná
urbanistická struktura, prostřednictvím podmínek stanovených
v charakteru a struktuře zástavby a v podmínkách stanovených pro
plochy s rozdílným způsobem využití.
 Územní plán respektuje Přírodní park Jesenicko a VKP.
 Plochy bydlení jsou navrženy v souladu s koncepcí původní ÚPD,
tzn. jsou prověřeny zastavitelné plochy, které byly již navrženy
původní ÚPD a tyto plochy jsou upraveny dle aktuálních potřeb
v území.
 Územní plán respektuje vypracovanou a obcí schválenou územní
studii krajiny.
Návrh územního plánu je zpracován v souladu se Zadáním územního
plánu.
13. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny
v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst.1 stavebního zákona),
s odůvodněním potřeby jejich vymezení.
Územní plán nenavrhuje záležitosti nadmístního významu, které
nejsou řešeny v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje.
14. Výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich vymezení
Územní plán nenavrhuje prvky regulačního plánu.
15. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

na

Návrh územního plánu předpokládá rozvoj sídla též na pozemcích
vedených jako zemědělská půda.
Na vývoj půd v zájmovém území měl hlavní vliv reliéf terénu,
půdotvorný substrát a klimatické poměry. Půdy v zájmovém území jsou
popsány bonitovanými půdně ekologickými jednotkami (dále BPEJ).
Vlastnosti BPEJ jsou vyjádřeny pětimístným číselným kódem.
První číslo v kódu BPEJ charakterizuje klimatický region, druhé
dvojčíslí charakterizuje hlavní půdní jednotky a poslední dvojčíslí
charakterizuje kombinaci sklonitosti a expozice, přičemž poslední
číslo charakterizuje skeletovitost a hloubku půdy.
Rozvoj obce je navrhován na půdách následujících BPEJ:
4.48.11

4.29.01

4.26.01

5.26.04

4.26.14

5.48.11
84

4.26.11

5.38.16

4.26.04

5.29.11

4.15.00

5.29.01

4.15.42

5.50.11

4.37.16

5.32.11

4.37.14

5.32.14

4.32.04

5.37.15

4.32.11

5.67.01

4.29.11

5.32.04
5.32.01

Jedná se o půdy následujících charakteristik:
Charakteristika klimatických regionů
4 – klimatický region MT 1 – mírně teplý, suchý
5 – klimatický region MT 2 – mírně teplý, mírně vlhký
Charakteristiky hlavních půdních jednotek
26 – Kambizemě modální eubazické a mezobazické na břidlicích,
převážně středně těžké, až středně skeletovité, s příznivými
vláhovými poměry.
38 – Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové
a rankery modální na pevných substrátech bez rozlišení, v podorničí
od 30 cm silně skeletovité nebo s pevnou horninou, slabě až středně
skeletovité, zrnitostně středně těžké až těžké, lepší vododržností.
48
–
Kambizemě
oglejené,
rendziny
kambické
oglejené,
pararendziny kambické oglejené a pseudogleje modální na opukách,
břidlicích, permokarbonu nebo flyši, středně těžké lehčí až středně
těžké, bez skeletu až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému,
převážně jarnímu zamokření.
67 – Gleje modální na různých substrátech často vrstevnatě
uložených, v polohách širokých depresí a rovinných celků, středně
těžké až těžké, při vodních tocích závislé na výšce hladiny toku,
zaplavované, těžko odvodnitelné.
50 – Kambizemě oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách
a jiných pevných horninách (které nejsou v HPJ 48,49), středně těžké
lehčí až středně těžké, slabě až středně skeletovité, se sklonem k
dočasnému zamokření.
37 – Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové
a rankery modální na pevných substrátech bez rozlišení, v podorničí
od 30 cm silně skeletovité nebo s pevnou horninou, slabě až středně
skeletovité, v ornici středně těžké lehčí až lehké, převážně
výsušné, závislé na srážkách.
32 – Kambizemě modální eubazické až mezobazické na hrubých
zvětralinách, propustných, minerálně chudých substrátech, žulách,
syenitech, granodioritech, méně ortorulách, středně těžké lehčí s
vyšším obsahem grusu, vláhově příznivější ve vlhčím klimatu.
29 – Kambizemě modální eubazické až mezobazické včetně slabě
oglejených variet, na rulách, svorech, fylitech, popřípadě žulách,
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středně těžké až středně těžké lehčí, bez skeletu až středně
skeletovité, s převažujícími dobrými vláhovými poměry.
15 – Luvizemě modální a hnědozemě luvické, včetně oglejených
variet na svahových hlínách s eolickou příměsí, středně těžké až
težké, až středně skeletovité, vláhově příznivé pouze s krátkodobým
převlhčením.
Charakteristiky sklonitosti a expozice (čtvrté číslo kódu BPEJ)
0 – úplná rovina až rovina se všesměrnou expozicí
1 – mírný sklon (3-7º) se všesměrnou expozicí
5 – střední sklon (7-12º) se severní expozicí
Charakteristiky skeletovitosti a hloubky půdy
(pátá číslice kódu BPEJ)
0 – bezskeletovitá, s příměsí, hluboká
1 – bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá,
středně hluboká
2 – slabě skeletovitá, hluboká
3 – středně skeletovitá, hluboká
4 – středně skeletovitá, hluboká, středně hluboká
6 – středně skeletovitá, mělká

hluboká,

Vyhodnocení záboru ZPF je zpracováno v souladu s vyhláškou
č.271/2019 Sb., Vyhláška o stanovení postupů k zajištění ochrany
zemědělského půdního fondu.
Dle návrhu územního plánu, dojde k záboru 30ha zemědělské půdy.
Z níže uvedeného grafu ovšem vyplývá, že 62 56,2% z celkového záboru
netvoří nově vymezené zastavitelné plochy, ale plochy NP a MN
navrhované v krajině. Plochy BV a SV zaujímají v záboru ZPF 32 30,4%
a zbývajících 3,3 6% tvoří plochy PP, OX, SX a PZ.
Obr.16. Rozdělení záborů ZPF dle RZV
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Obr.17. Rozdělení záborů ZPF dle tříd ochrany

Z výše uvedeného grafu vyplývá, že zábor ZPF se nevyhnul ani
půdám II. třídy ochrany, které se v řešeném území nacházejí.
Největší je zábor ZPF v biocentru, v rámci navrhované plochy Z26,
kde se nejedná o zábor ZPF jako takový, neboť zde dojde pouze ke
změně kultury. Minimální je pak zábor v plochách bydlení, kde se
jedná o plochu Z6, v Čisté, která tvoří proluku ve stávající
zástavbě obce a z tohoto důvodu je zde tato plocha navrhována, neboť
vhodně dotváří půdorys obce a obhospodařování půdy je zde
komplikované s ohledem na okolní zástavbu. Tato plocha byla
navrhována již původní územně plánovací dokumentací.
Plochy Z19, P2, Z12 nejsou bilancovány, neboť pozemky, na
kterých jsou navrhovány, nejsou zahrnuty do zemědělského půdního
fondu.
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Tab.12. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond

Z1
Z2
Z3
Z5
Z6
Z7
Z10
Z11
P1
Z13
∑
Z4
∑
Z8
∑
Z14
∑
Z29
Z28
∑
Z15
Z21
Z26
∑
Z16
∑
Z24
Z18
Z17
Z22
Z23
Z20
Z16
∑
Z30
∑
∑∑

BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
PP
OX
SX
MN
MN
NP
NP
NP
RI
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
PZ

0,2917
0,3464
0,1912
0,4752
0,4213
0,261
1,0636
2,3363
0,3487
0,3579
5,4836
0,1464
0,1464
0,0936
0,0936
0,3713
0,3713
6,4600
4,7956
11,2556
4,292
3,0488
0,7582
8,099
0,2539
0,2539
0,4063
0,7659
0,333
0,3128
0,5472
0,7711
0,2539
3,3902
0,3611
0,3611
29,2008

0,2917
0,1929
0,1903
0,002

V.

0,1535
0,0009
0,4732

0,4213

0,4213
0,261
1,0503
2,1315

0,4213

0,3487
0,2951
0,972
0,0608
0,0608

2,6041
0,8019
3,406
1,5356

0,0628
3,8722
0,0856
0,0856
0,0936
0,0936
0,3713
0,3713
3,8559
2,5586
6,4145
2,7564

0,4258
0,2152
0,2152

0,6243
0,6243
5,2429
1,4351
1,4351

5,2429
4,292

3,0488
0,7582
0,7582

1,5356
0,2539
0,2539

2,7564

3,0488

4,292

0,4063
0,7659
0,284

0,049
0,3128
0,5472
0,7711

0,2539
1,3038
1,18

Informace
podle
ustanovení §
3odst.2 písm.
g) (ha)

IV.

Informace o
existenci
staveb k
ochraně
pozemku před
erozní
činností vody

III.

Informace o
existenci
odvodnění
(ha)

II.

Informace o
existenci
závlah

I.

Odhad výměry
záboru, na
které bude
provedena
rekultivace
na
zemědělskou
půdu

Souhrn výměry
záboru (ha)

Navržené
využití

Označení
plochy/
koridoru

Výměra záboru podle tříd ochrany (ha)

7,2782

1,1774
0,1515
0,1515
14,923

0,909
0,2096
0,2096
5,818

9,5349

Zdůvodnění navrhovaného řešení
Všechny nové rozvojové plochy včetně těch, které vyvolávají
zábory zemědělských půd, jsou navrženy v souladu se schváleným
zadáním územního plánu a vychází z koncepce navrhované původní, již
neplatné, územně plánovací dokumentací. Návrh všech rozvojových
ploch dále vychází z urbanistické koncepce rozvoje obce. Podrobnější
odůvodnění rozsahu a využití a popis jednotlivých navrhovaných ploch
je uvedeno v předešlých kapitolách tohoto odůvodnění.
Návrh územního plánu využívá pro rozvoj obce v maximální míře
plochy uvnitř zastavěného území, případně v těsné návaznosti na něj
a také plochy nezemědělské, ostatní.
Povodí v řešeném území
Obr.18: Hydrologické podmínky okolí obce Čistá.

Zdroj: http://heis.vuv.cz

Obec Čistá patří do oblasti povodí Berounky, do povodí 3. řádu
Střela a Berounka od Střely po Rakovnický potok. Území obce je
odvodňováno Jasanovým potokem, Lhotským potokem, Čisteckým potokem a
říčkou Javornicí.
Tab. 13: Povodí obce Čistá.
Řád

Název

Hydrologické pořadí

1.

Labe

1

III.

Oblast povodí Berounky

3.

4.

Střela a Berounka od Střely po
1-11-02
Rakovnický potok
Javornice
1-11-02-1030
Jasanový potok
1-11-02-1040
Lhotský potok
1-11-02-1020
Čistecký potok
1-11-02-1100
Javornice
1-11-02-1050

Zdroj: https://heis.vuv.cz/
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Navrhovaný rozvoj obce bude znamenat samozřejmě rozšíření
zpevněných ploch, což může mít negativní důsledky na retenci vody
v území. Proto je nutné v maximální míře využívat v území zasakování
srážkových vod do půdy. Navrhovaný rozvoj obce se nedotýká ploch
s investicemi do půdy.
Značná část rozvojových ploch a tím i záborů zemědělské půdy
těsně navazuje na zastavěné území obce. Navrhované funkční využití
území nezvyšuje významně erozní ohrožení půd.
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky
určené k plnění funkcí lesa (PUPFL)
Návrh územního plánu respektuje PUPFL a nenavrhuje jejich
zábor.
16. Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění
Bude doplněno pořizovatelem po Řízení o územním plánu (§ 52 a
následující stavebního zákona).
17. Vyhodnocení připomínek
Bude doplněno pořizovatelem po projednání návrhu územního plánu
dle § 50 stavebního zákona a po Řízení o územním plánu (§ 52 a
následující stavebního zákona).
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
návrh územního plánu Čistá - § 50 odst.3
Připomínka ze dne 3.8.2021, pořizovateli doručena 4.8.2021, u pořizovatele evidována pod č.j.:
OUC/480/21

Pavlína Švarcová
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNKY

Pavlína Švarcová
Připomínce se vyhovuje.

Odůvodnění:
Pořizovatel neshledal veřejné zájmy, které by bránily požadavku vyhovět.
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Připomínka ze dne 7.8.2021, pořizovateli doručena 9.8.2021, u pořizovatele evidována pod č.j.:
OUC/492/21

Ing. Irena a Petr Zámečníkovi

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNKY

Ing. Irena a Petr Zámečníkovi
Připomínce se nevyhovuje.
Odůvodnění:
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o jednalo se by o další, ne nezbytný zábor zemědělské půdy
o není koncepcí obce vymezovat další plochy rekreace
Připomínka pořizovateli doručena 30.7.2021 a 7.8.2021, u pořizovatele evidována pod č.j.:
OUC/493/21

Jan Koukal
Nesouhlasím s návrhem územního plánu pro parcelu: 521/2 ve vašem katastrálním území a navrhuji, aby
byla tato plocha změněna na plochu SV stejně tak jako u pozemků, které s tímto pozemkem těsně sousedí
na sever a to, konkrétně pozemky p.č.: 1678 a 1673, které mají stejný charakter a lokaci.
Doplňuji svojí, žádost o změnu v návrhu územního plánu týkající se parcely:
Parcelní číslo: 521/2
Obec: Čistá [541699]
Katastrální území: Čistá u Rakovníka [623962]
Číslo LV: 581
o informaci, že v minulosti tato plocha byla využívána jako plocha pro rekreaci a zahradničení o čemž
svědčí zbytky oploceni. Prosím tedy o zohlednění těchto historických souvislostí.
VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNKY

Jan Koukal
Připomínce se nevyhovuje.

Odůvodnění: (dále uváděné pozemky jsou pozemky v k.ú. Čistá u Rakovníka)
o Pozemek nemá stejný charakter jako pozemky parc.č. 1678 a 1673
- Pozemky parc.č. 1678 a 1673 patří k nemovitostem na pozemcích parc.č. 511 a 507/2 s nimiž
vždy tvoří jeden funkční celek a jsou z těchto pozemků přístupné.
- Aby měl pozemek parc.č. 521/2 stejný charakter, jako pozemky parc.č. 1678 a 1673 musel by
tvořit souvislý funkční celek s nemovitostí čp. 48 na pozemku parc.č. 520. Tak tomu však není!
(Dříve tomu tak bylo.)
- Pozemek nenaplňuje § 2 odst. 1) písm. c) SZ: „zastavěným stavebním pozemkem se rozumí pozemek
evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod společným
oplocením, tvořící souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami“- pozemek netvoří souvislý celek
s obytnými a hospodářskými budovami
- Pozemek parc.č. 521/2 není dostatečně přístupný z veřejné komunikace, tak aby mohl být
vymezený jako plocha bydlení.
o Pozemek po celé své délce sousedí s pozemkem jehož funkční využití je: TW – technická
infrastruktura – vodní hospodářství. Na ploše TW je umístěna čistírna odpadních vod. Těsné
sousedství ploch bydlení a plochy čistírny odpadních vod je zejména z hygienických důvodů
nepřijatelné.
o Pozemek nikdy nesloužil k rekreaci a nikdy nebyl oplocen. Nesloužil k zahradničení – byla to zahrada
která příslušela k čp. 48 a sloužila k sekání a sušení sena.
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Připomínka ze dne 12.8.2021, pořizovateli doručena 16.8.2021, u pořizovatele evidována pod č.j.:
OUC/506/21

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Plasy

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNKY

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Plasy
Připomínce se vyhovuje.
Odůvodnění:
o Pozemek parc.č. 1342 v k.ú. Zdeslav u Rakovníka byl v seznamu pozemků uveden omylem.
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Čistá květen 2022
Zpracovali:
Ing.Petr Topinka – osoba splňující kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti
Blanka Čebišová - určená zastupitelka
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