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územní plán sídelního útvaru
zásady územního rozvoje, (ZÚR SK – Zásady územního rozvoje Středočeského kraje)
územní systém ekologické stability
místní územní systém ekologické stability
územně technické podklady nadregionálního a regionálního ÚSES
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rodinný dům
plochy s rozdílným způsobem využití (dříve „funkční plochy“)
metodika „minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS“ –
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národní kulturní památka
městská památková zóna
ochranné pásmo
dotčený orgán
pověřený obecní úřad
obec s rozšířenou působností
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údaje o druhu pozemku (kultuře) dotčené půdy, údaje o zařazení zemědělské půdy do bonitovaných
půdně ekologických jednotek a do stupňů přednosti v ochraně
Ce3) Údaje o uskutečněných investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti (meliorační a
závlahová zařízení apod.) a o jejich předpokládaném porušení
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předpokládaném porušení
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schválených návrhů pozemkových úprav
Ce7) Údaje o stanoveném dobývacím prostoru, nebo chráněném ložiskovém území
Ce8) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných
ploch
Ce9) Vyhodnocení důsledků na pozemky určené k plnění funkcí lesa
Cf) Odůvodnění koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
Cf1) Důvod pořízení ÚPD
Cf2) Zhodnocení dříve zpracované ÚPD
Cf3) Vymezení řešeného území
Cf4) Demografický rozbor stavu – podklad pro návrh
Cf5) Rozvoj území obce
Cf6) Ochrana a rozvoj hodnot
Cg) Odůvodnění urbanistické koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
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Cg4) Seznam ploch řešených územním plánem
Cg5) Vymezení zastavitelných ploch - Plochy pro bydlení, návrhový počet obyvatel
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Ci6) ÚSES
Ci7) Prostupnost krajiny
Ci8) Protierozní opatření
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Ci12) Vyhodnocení důsledků na životního prostředí
Cj) Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření a
ploch pro asanaci
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D. GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
D1. Koordinační výkres 1 : 5 000
D2. Výkres širších vztahů 1 : 100 000
D3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000
D4. Výkres dopravy - schéma 1 : 10 000

Pozn.:

Součástí dokumentace „Návrh územního plánu Březnice“, určeného pro společné jednání s dotčenými orgány
(04/2010) byl také elaborát „Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území“ (VVURÚ), sloužící jako
odborný podklad pro stanovisko příslušného dotčeného orgánu. VVURÚ bylo obsaženo ve dvou svazcích:
I. Část A (Vyhodnocení vlivů na ŽP – tzv.SEA)
II. Části B, C, D, E, F
VVURÚ není součástí této dokumentace ÚP Březnice (po vydání).

5

Územní plán BŘEZNICE – ČÁST C - ODŮVODNĚNÍ

prosinec 2012

C Odůvodnění změny územního plánu
Ca)
Ca1)

Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
Soulad s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Z hlediska širších vztahů v území nedochází řešením územního plánu k podstatným zásahům ani
úpravám. Dle Politiky územního rozvoje ČR 2008 schválené Vládou ČR (usnesení vlády č. 929 ze dne 20. 7.
2009) řešené území nezasahuje do žádné rozvojové oblasti, ani jím neprochází žádná rozvojová osa. Z tohoto
obecného koncepčního dokumentu nevyplývá pro řešení územního plánu žádný konkrétní požadavek.
Z hlediska širších vztahů v území nedochází řešením územního plánu k podstatným zásahům ani úpravám.
Z nadřazené územně plánovací dokumentace existují v současné době Zásady územního rozvoje
Středočeského kraje (ZÚR SK), zpracovatel: AURS, s. r. o. Tato nadřazená územně plánovací dokumentace
nahrazuje dřívější územní plán velkého územního celku okresu Příbram. Zastupitelstvo Středočeského kraje
rozhodlo o vydání ZÚR SK dne 19. 12. 2011 usnesením č. 4–20/2011/ZK. ZÚR SK byly vydány formou opatření
obecné povahy dne 7. 2. 2012. ZÚR SK nabyly účinnosti dne 22. února. 2012. Dle ZÚR SK neleží řešené území
v rozvojové oblasti krajské úrovně, v rozvojové ose krajské úrovně, ani ve specifické oblasti krajské úrovně. Na
území obce nevymezují ZÚR SK žádný koridor ani plochu nadmístního významu.Město Březnice je vymezeno
v kategorii „lokální centrum“. ZÚR obsahuje tyto veřejně prospěšné stavby (resp. jejich části) na území obce
Březnice:
- koridor pro umístění stavby D123 – silnice II/174: Březnice, přeložka (ÚP ji respektuje)
- koridor pro umístění stavby D124 – silnice II/176: Březnice, přeložka (ÚP ji respektuje)

-

Z veřejně prospěšných opatření (ÚSES) zasahují do řešeného území:
regionální biocentrum 877 – Počápelský rybník (k. ú. Bor u Březnice a z části na území sousední obce
Počaply),
regionální biokoridor 260 – Oslí – Počápelský rybník (k. ú. Březnice, Přední Poříčí a obce Chrást,
Počaply, Rožmitál p. Tř.),
regionální biokoridor 261 – Počápalský rybník – RK 265 (k. ú. Bor u Březnice a obce Nestrašovice,
Počaply),
regionální biokoridor 1610 Podtochovickýrybník – Vlčava (k. ú. Bor u Březnice a obce Nestrašovice,
Starosedlský Hrádek,Tochovice)

ZÚR SK stanovují v této souvislosti následující úkol pro územní plánování (195a):


zpřesnit vymezení regionálních a nadregionálních biocenter a biokoridorů v souladu s metodikou ÚSES
a požadavky specifických oborových dokumentací (ÚTP R a NR ÚSES ČR – MMR ČR a MŽP ČR,
1996, vč. pozdějších změn a aktualizací) tak, aby byly dodrženy minimální parametry a zajištěna jejich
funkčnost (zpřesnění ve smyslu tohoto úkolu je úz. plánem řešeno)
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ZÚR SK dále stanovují požadavky na upřesnění jevů vymezených v ZÚR v územních plánech obcí a jejich
koordinaci s jinými jevy a záměry (238 – 240). V případě Březnice se jedná o tyto možné jevy:




přírodní, kulturní, krajinné a civilizační hodnoty území (úz. plánem jsou řešeny),
plochy a koridory pro umístění veřejně prospěšných staveb a ploch a koridorů pro veřejně prospěšná
opatření (úz. plánem jsou řešeny),
územní rezervy (úz. plánem jsou řešeny).
Ca2

Širší vztahy

Město Březnice (3 622 obyv., 2008) leží na jihozápadním okraji Středočeského kraje, 17 km jižně od
Příbrami, 38 km od Písku, 50 km od Plzně a 70 km od Prahy. Jedná se o periferní část osídlení na rozmezí
dvou (resp. tří) krajů, kde převládá zemědělský typ osídlení s hustou sítí malých venkovských sídel
s historickými malými tržními centry. Z nich si svůj význam kromě Březnice podržel blízký a významově
srovnatelný Rožmitál p. Třemšínem (8 km; 4,4 tis. obyv.), se kterým má Březnice určitou dělbu trhu práce, dále i
Blatná (6,6 tis. obyv.), ale Mirovice a Milín svůj význam ztratily. Celý prostor se některými znaky blíží tzv.
vnitřnímu pohraničí, což je termín pro venkovský prostor na rozhraní Středo- a Jihočeského kraje s nepříznivým
populačním a ekonomickým vývojem.
Březnice neleží na rozvojové ose osídlení ve smyslu PÚR (MMR 2008), ale městem prochází spojnice
I/19 Plzeň-Tábor a blízko je tah I-4 Praha-Strážný.
Březnice má pověřený obecní úřad pro 14 obcí s logickým spádem. Celý obvod POU patří do obvodu
ORP a okresu Příbram. Městský úřad Březnice je stavebním úřadem pro celý obvod POU, vlastní matriku mají
v obvodu jen Hvožďany, finanční úřad je v Příbrami.

Cb) Údaje o splnění zadání, pokynů pro zpracování návrhu po společném jednání a pokynů pro
úpravu návrhu pro opakované veřejné projednání
Splnění zadání:
Požadavky na základě uplatněných stanovisek dotčených orgánů byly zapracovány do výsledné verze
zadání, schválené zastupitelstvem města. Splnění zadání bylo komentováno v příslušných kapitolách
dokumentace návrhu ÚP pro společné jednání (minulá etapa). V několika případech nedošlo k úplnému splnění:
• V rozvoji ekonomické sféry (zajištění zaměstnanosti) nepodporovat vznik velkých výrobních subjektů …:
Zpracovatel byl nucen zapracovat požadavky rozšíření výrobních ploch Metamaxu (ze samostatné
změny č. 1 ÚPNSÚ, jejíž pořízení bylo zastaveno) a dalších navazujících ploch severovýchodním
směrem do volné krajiny
• Koncepčními (stavebními) a organizačními opatřeními omezit či úplně odklonit těžkou dopravu z centra
a historické části města: Splněno pouze částečně, neboť dle výkladu pořizovatele je návrh přeložky
silnice I/19 (i v horizontu územní rezervy) záměrem nadmístního významu, který nemůže být
předmětem úz. plánu, ale nadřazené ÚPD. Z toho důvodu jsou zapracovány pouze úseky přeložek
II/174 a II/176 ze ZÚR SK a dílčí organizační opatření směřující alespoň k částečnému zklidnění centra.
•

Splnění konkrétních záměrů ve smyslu „návrhů na pořízení územního plánu Březnice“, uvedených
v zadání v tabulce a grafické příloze pod č. 1 – 59, odpovídá předchozímu rozhodnutí ZM (rovněž
uvedeno v tabulce) – vyhovuje se, vyhovuje se částečně, nevyhovuje se. V souladu s tím zpracovatel
zapracoval jednotlivé podněty do návrhu ÚP určeného pro společné jednání. Některé z nich byly ovšem
v další fází (návrh pro veřejné projednání) zrušeny na základě vyhodnocení SEA a negativních
stanovisek dotčených orgánů.
Splnění pokynů po společném jednání:

Pokyny pro úpravu návrhu územního plánu Březnice po společném jednání stanovil pořizovatel na
základě „Vyhodnocení společného jednání o návrhu ÚP Březnice“ a předal je projektantovi (18. 7. 2011). Pokyny
uvedené pod označeními SJ*1 až SJ*63 byly projektantem vesměs splněny. Dále jsou uvedeny pouze body, které
nebyly splněny (nebo jen částečně) s důvodem nesplnění:
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ad SJ*14, SJ*15, SJ*50 Popis a vyznačení některých památkově chráněných území: Ochranné pásmo
zámku Březnice (1976) a Ochranné pásmo pro dochované historické prostředí sídlištního celku města Březnice
(1982) jsou pouze historické orientační dokumenty, k nimž se nepodařilo dohledat doklady o jejich platnosti (viz
konzultace projektanta: Krajský úřad Stč. kraje - odb. kultury a pam. péče, MěÚ Příbram – odb. koncepce a
rozvoje, odd. pam. péče, NPÚ – úz. odborné pracoviště středních Čech). Z toho nebyly tyto dílčí požadavky
Krajského úřadu zapracovány do ÚP (s vědomím Ing. arch. Svobodové – KÚSK, odb. kultury a pam. péče).
ad SJ*19 Požadavek zúžit u zastavitelné plochy Z70 (Simínský mlýn) stanovené podmínky pro využití
území VZ: nejasně specifikovaný požadavek
ad SJ*24 Požadavek přeřadit zastavitelné plochy Z31a Z31b do ploch ZV – zeleň na veřejných
prostranstvích: Splněno částečně, vzhledem k charakteru stávajících ploch jako zahrady zařazeno do ploch ZS
– zeleň soukromá a vyhrazená, což lépe odpovídá využití.
ad SJ*51 Výkresy předkládané v elektronické podobě jako soubory PDF uvádět ucelené, nikoliv jako
v tištěném vyhotovení, kde je vých. část ř. ú. oddělena z důvodu tiskového formátu: Nesplněno z důvodu zvýšené
pracnosti takového řešení (jednotlivé datové vrstvy jsou v řadě referenčně připojených souborů, nutnost vytvářet
nové tiskové rámy, nebezpečí nesprávného připojení ve všech výkresech), o požadované formě lze uvažovat pro
výsledný návrh po vydání (čistopis).
Nad rámec uvedených pokynů (ale v jejich kontextu) jsou sjednoceny plochy změn, kde je využití
podmíněno zpracováním územní studií, a kde podrobnější členění územním plánem by bylo zavádějící – tj.
plochy rozšíření rekreačního areálu a rozvojových lokalit „U cihelny“ a „Pod Stráží“.
Dále bylo upraveno dopravní řešení navržené přeložky sil. II/174 (posun pro umožnění vstřícné
křižovatky směrem do průmyslové zóny a menší kolize s prvkem ÚSES), vyznačena je územní rezerva
východního obchvatu (systémově ucelené dlouhodobé koncepční řešení).
Aktualizována byla hranice zastavěného území podle podkladů katastru nemovitostí a stavebního úřadu
(skutečně zastavěné pozemky, upřesnění dřívějšího vymezení zast. území) – např. realizovaná stavba FVE,
silážní žlab a seník v Boru, chaty v Dobré Vodě, kaplička na Vinici, haly v areálech Bova a Metamax.
Doplněny nebo upřesněny byly známé záměry (Výstavba objektů pro úpravu a distribuci pitné vody
v městě Březnici – výtlačný řad, nová úpravna vody – dle vydaného ÚR, výrobní hala Martinice – Simínský
mlýn, víceúčelové hřiště v Martinicích, parcelace za hřbitovem, aj.
Splnění pokynů po veřejném projednání:
Pokyny pro úpravu návrhu územního plánu Březnice pro opakované veřené projednání stanovil
pořizovatel na základě „Vyhodnocení veřejného projednání návrhu ÚP Březnice“ a předal je projektantovi (10. 7.
2012). Pokyny uvedené pod označeními VP*1 až VP*13 byly projektantem vesměs splněny, s výjimkou bodu
VP*8.
ad VP*8 Návrh ÚP pro opakované veřejné projednání doplnit o vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj
území (VVURÚ) v rozsahu požadovaných úprav uvedených pod body VP*2, VP*4 až VP*6 pokynů …: Požadavek
bodu VP*8 nebyl splněn z důvodu nadbytečnosti. Zpracovatel SEA a následně projektant ÚP konzultovali
legislativní náležitosti, formu doplnění a zejména opodstatnění doplnit SEA v konkrétním případě s následujícími
závěry:
1. Potřeba případného doplnění VVURÚ je věcí příslušného dotčeného orgánu, který stanoví požadavky
až na základě předloženého návrhu ÚP pro veřejné projednání, (resp. pro opakované veř.
projednání), o doplnění VVURÚ nerozhoduje pořizovatel.
2. V daném případě návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání se nejedná o tak výrazné změny
využití ploch, které by vyžadovaly doplnění VVURÚ.Všechny potenciálně navržené plochy k doplnění
VVURÚ byly již posuzovány a vyhodnoceny (VVURÚ zpracované bezprostředně po návrhu ÚP pro
společné jednání v r. 2010). Pouze dvě plochy (Z44 a Z66) jsou v upraveném návrhu pro opakované
veř. projednání většího rozsahu, než byly původně posuzovány, jejich rozšíření není ale tak výrazné,
aby mohlo mít zásadní vliv na závěry posouzení SEA. Ve stanovisku dotčeného orgánu k uplatněným
námitkám a připomínkám vzešlým z veřejného projednání návrhu ÚP se sděluje,na co je třeba se při
případném zařazování dalších ploch do ÚP zaměřit (zdůvodnění potřeby ploch, splnění nutných
podmínek,..). Z tohoto stanoviska oddělení posuzování vlivů na životní prostředí Odboru ŽPaZ KÚ
Středočeského kraje nevyplývá požadavek na doplnění VVURÚ. Koordinované stanovisko krajského
8
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úřadu k opakovanému veřejnému projednání bude vydáno po předložení dokumentace (tj.
upraveného návrhu pro opakované veř. projednání) tomuto dotčenému orgánu.
Pokyn VP*8 pracovně projednal zpracovatel (Ing. arch. Salaba) s referentkou odd. posuzování vlivů na ŽP
Krajského úřadu (Ing. Máslovou) dne 24. 7. 2012. Výše uvedené závěry odůvodňující nesplnění pokynu VP*8
odpovídají závěrům tohoto pracovního jednání.
K dalším bodům pokynů:
ad VP*3 (prověřit, zda pozemky navržené k doplnění k ploše Z26 byly součástí intravilánu): Hranice
zastavěného území byla zrevidována v rámci celého řešeného území s využitím podkladů stavebního úřadu aktualizace skutečně zastavěných pozemků, podle starých analogových katastrálních map (intravilán k 1. 9. 1966,
jehož hranice v současné vektorové mapě KN již není zakreslena) a podle údajů ÚAP ORP Příbram. Pozemky
1274/1, 1274/3 a 1274/5 v k. ú. Březnice, navržené pro rozšíření plochy Z26 jsou součástí zastavěného území.
Z rozšiřované plochy pouze p.p.č. 1275 neleží v zastavěném území.
V návaznosti na revizi hranice zastavěného území se některé plochy změn (Z) ocitly v zastavěném území
a byly přeznačeny na plochy přestavbové (P): P12a, P12b, P12d, P23, P24a, P24 b, P25a, P25b, P47, P55a,
P55b, P59b, P71a.
ad VP*9 (zvážit požadavek územní studie v zastavitelné ploše Z26 „Pod Stráží“, zda by nebylo vhodné
uplatnit podmínku regulačního plánu) – Požadavek územní studie byl ponechán s tím, že pro celou plochu
v rozsahu cca 10 ha bude stanoveno pořadí změn v území (etapizace) v rámci celkové „koncepční“ studie, na niž
podle potřeby mohou navazovat dílčí studie upravující podrobnější rozvržení v souladu s celkovou studií.
Kromě výše uvedených bodů bylo na základě uplatněné připomínky tenisového a sportovního klubu
Vitality upřesněno vymezení stávajících sportovních a rekreačních ploch vč. návrhové plochy RN Z09a (přestože
dle závěrů pořizovatele není důvod připomínku akceptovat). Toto upřesnění nelze považovat za nesplnění pokynů
- s požadovanými úpravami seznámil projektant zástupce pořizovatele na pracovního jednání v Březnici v dubnu
2012. Účastníci se shodli na úpravě vymezení ploch kolem škvárového hřiště (pod garážemi), pouze nelze
akceptovat požadavek na rozšíření sportu na část plochy P13f a P13e (městské pozemky s preferencí využití pro
bydlení).
Splnění pokynů po opakovaném veřejném projednání:
Pokyny pro úpravu návrhu po opakovaném veřejném projednání stanovil pořizovatel na základě
„Vyhodnocení opakovaného veřejného projednání územního plánu Březnice“ a předal je projektantovi 19. 11.
2012. Ze stanovisek dotčených orgánů a námitek dotčených osob (vlastníků pozemků a staveb dotčených
návrhem) vyplynuly následující závěry pro zohlednění v upraveném návrhu ÚP (po opakovaném veřejném
projednání):
Plocha Z44 (za lihovarem) – zrušeno námitkou požadované rozšíření na plochy územní rezervy, rozsah
plochy Z44 se omezuje na původní vymezení umožňující výstavbu cca 6 RD.
Zdůvodnění zvýšení záborů ZPF u lokalit K29b, K29c a P47 – požadavek DO je splněn formou poznámky
za tabulkovou částí příslušné kapitoly Vyhodnocení záborů ZPF v části odůvodnění. Pouze požadavek odůvodnit
zvýšení rozsahu u lok. P47 není relevantní, neboť zábor ZPF zůstává nezměněn.
V tab. na str. 26 odůvodnění byl opraven špatný údaj o ploše lokality.
Zdůvodnění rozšíření lok. Z26 – doplněno do příslušné kapitoly odůvodnění: Ce8) Vyhodnocení účelného
využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch
Zdůvodnění ponechání lok. Z32, Z33a a Z70 přesto, že DO stanoviskem podle zák.100/2001 Sb.
požadoval jejich vypuštění – doplněno rovněž do kap. Ce8) odůvodnění.
Námitka paní Ottové – poz. p.č. 1423/4 byl zahrnut do plochy Z31a ve smyslu námitky.
Námitka pana Popa – vymezení plochy P34 a formulace funkční náplně byla opravena v grafice, textu i
v odůvodnění ve smyslu námitky.
Kromě toho byly do textu zapracovány připomínky KHS týkající se upřesnění formulací podmínek pro
lokality Z33a, P54, Z32c, Z32d a dalších (splnění limitů hluku).
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Cc) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení
předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje
území
Předmětem je komplexní řešení celého území obce, s lokalitami ležícími v různých částech zastavěného i
dosud nezastavěného území. Důvody pro zapracování těchto lokalit do základní ÚPD obce jsou různé,
vycházejí z podnětů obce, vlastníků pozemků, případně jiných subjektů, dále vyjadřují objektivní potřeby území
z hlediska dalšího rozvoje včetně urbanistické koncepce. Vesměs všechny záměry byly dostatečně prověřeny a
vyhodnoceny v předchozích etapách zpracování (průzkumy a rozbory v rozsahu ÚAP, návrh zadání ÚP). Kromě
toho značná část záměrů je převzata z předchozí ÚPD (ÚPNSÚ Březnice, 1999). Návrh ÚP určený pro
společné jednání (04/2010) obsahoval také některé záměry, jež zpracovatel považoval minimálně za sporné.
Jejich zapracování do ÚPD vyžadoval pořizovatel (plně respektovat podněty odsouhlasené zastupitelstvem
města, jak je uvedeno ve schváleném zadání). Skutečnost, že záměry odporovaly základním požadavkům na
urbanistickou koncepci (§18, odst. 2 a 4 SZ), nebyla dostatečným argumentem. Většina těchto ploch mohla být
proto zrušena až na základě nesouhlasných stanovisek dotčených orgánů k těmto sporným rozvojovým
záměrům. Zejména to byly neúměrně velké plochy zasahující do volné krajiny určené pro rozšíření průmyslové
zóny a pro bydlení mezi Borem a Dobrou Vodou. Část sporných ploch byla přesto přesunuta alespoň orientačně
do kategorie „územní rezerva“ (rovněž na základě stanovisek DO). Toto několikeré prověření mělo být
dostatečnou zárukou správnosti a objektivity.
Předkládaný upravený návrh pro opakované veřejné projednání kromě drobných upřesnění zvětšuje u tří
ploch jejich rozsah – Z26, Z44 a Z66 (na základě uplatněných námitek v rámci veř. projednání).V prvním
případě (Z26) se rozšíření „vrací“ k původnímu rozsahu plochy (návrh ÚP pro společné jednání, 2010), u druhé
plochy (Z44) se zahrnuje do zastavitelného území část určená původně pro územní rezervu, ve třetím případě
(Z66) jde o část nové plochy pro cca 2 RD, bezprostředně navazující na zastavěné území a sousední
návrhovou plochu Z66, k níž je rozšíření přidáno. Ve všech těchto případech je řešení opodstatněné, lze je
považovat za přijatelné z většiny posuzovaných hledisek, při zohlednění jejich etapizace.
Rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ) byl zpracován jednak v rámci ÚAP ORP Příbram v závěru r. 2008
a také v rámci průzkumů a rozborů pro ÚP Březnice v rozsahu ÚAP (05/2009). Ve vztahu k RURÚ lze konstatovat,
že řešení územního plánu většinou odpovídá přiměřenému rozvoji území. Několik záměrů, charakterizovaných svým
druhem či rozsahem z hlediska udržitelného rozvoje jako potenciálně sporné, byly na základě stanovisek dotčených
orgánů odstraněny a v návrhu ÚP určeném pro veřejné projednání již nefigurují (viz první odstavec).

Cd)

Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda
a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě
zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno

Řešení návrhu nepředcházelo zpracování konceptu, návrh je invariantní. Orgán posuzování vlivů záměrů na
životní prostředí na základě předloženého návrhu zadání a kritérií uvedených v příloze č. 8 zák. č. 100/2001 Sb.,
v platném znění požadoval zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území ve fázi návrhu.
Dokumentace vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území byla obsažena
v samostatném svazku elaborátu „Návrh územního plánu Březnice“ určeném pro společné jednání (05/2010). Z
provedeného vyhodnocení vlivů vyplývají následující závěry:
Z hlediska vlivů na jednotlivé složky ŽP může mít návrh ÚP Březnice v některých případech významné až
velmi významné negativní vlivy na vybrané složky ŽP jako je půda, biota (flóra a fauna, biologická rozmanitost,
mimolesní zeleně), krajina a krajinný ráz (harmonické měřítko, narušování krajinných vazeb), fragmentace území
(prostupnost krajiny, zastavování volné krajiny dokonce i bez jakýchkoliv vazeb na sídelní strukturu, vytváření
bariér), voda (celková vodní bilance, retence území, povodňové riziko, kvalita povrchových a podzemních vod),
ovzduší, mikroklima, skladebné části ÚSES a faktory pohody. Naopak pozitivní vlivy lze očekávat zejména pro
obyvatelstvo a hmotné statky (hodnoty území), v některých případech i zlepšení faktorů pohody (uplatnění
protihlukových opatření, zelený perimetr se stezkami pro pěší, cyklisty i imobilní, dostatečné plochy pro ZRA
s jednoduchou vybaveností, bezpečnost dětí, dostatek funkční zeleně atd.). Na základě vyhodnocení se
předpokládají významné negativní vlivy na složky ŽP u ploch bydlení BI a to i venkovské BV, smíšené komerční
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SK, ploch pro komerční zařízení OM, výroby a skladování VL, zemědělskou a lesní výrobu VZ, plochy pro stavby a
zařízení pro nakládání s odpady TO, zčásti s omezením využívání u rekreace na přírodních plochách RN . U
ostatních lokalit se nepředpokládají významné negativní vlivy na složky ŽP, pokud budou dodržena a realizována
doporučení a opatření včetně kompenzací uvedená v kapitole 5 a v kap. 7 dokumentace vyhodnocení vlivů.
VVURÚ se svými doporučeními a závěry se stalo podkladem pro stanovisko dotčeného orgánu k návrhu ÚP
Březnice. V naprosté většině se Krajský úřad ztotožnil s uvedenými závěry a potvrdil je ve svém stanovisku k návrhu
ÚP po společném jednání. Souhrnně byla všechna stanoviska vyhodnocena pořizovatelem a formou „Pokynů pro
úpravu návrhu ÚP po společném jednání“ předána projektantovi k zapracování do upraveného návrhu ÚP určeného
k veřejnému projednání.
Tři plochy, jejichž rozsah byl zvětšen na základě uplatněných námitek (Z26, Z44, Z66) byly vesměs
vyhodnoceny již v rámci VVURÚ (2010). Protože pokyn pořizovatele pro úpravu návrhu ÚP pro opakované veřejné
projednání požadoval „doplnění VVURÚ v rozsahu úprav“, konzultoval zpracovatel oprávněnou potřebu tohoto
doplnění s příslušným dotčeným orgánem (KÚ Stč. kraje). Závěr z tohoto pracovního jednání (ve smyslu, že není
třeba VVURÚ doplňovat) je uveden v kap. Cb) odůvodnění.
Vzhledem k tomu, že původní stanovisko DO k vyhodnocení vlivů na ŽP (2010), týkající se plochy Z26,
nedoporučovalo zařazení poz. p. č. 1274/1 až 1274/5 a 1275 v k. ú. Březnice do zastavitelných ploch s funkcí
bydlení, je jejich nynější opětovné zařazení mezi zastavitelné plochy (a nerespektování této části stanoviska)
odůvodněno následovně: Předmětné pozemky jsou součástí zastavěného území, v daném případě pův. intravilánu.
Jedná se o plochy soukromých zahrad, jejichž vlastníci mají zájem o změnu využití pro funkci bydlení. Plocha leží
mezi hlavní páteřní komunikací města (ul. Blatenská) a plochou Z26. Z koncepčního hlediska je proto vhodné tyto
zahrnout do celkového řešení plochy, dojde tak k účelnějšímu řešení z hlediska komunikačního napojení a vedení
inž. sítí. Újma představující zábor zeleně by ve skutečnosti nemusela být výrazná, neboť výstavbou rodinných domů
na ploše stávajících zahrad bude zeleň dotčena pouze zčásti. Plochy zahrad jsou sice navrženy ke změně funkce na
„bydlení v RD“, naproti tomu v rámci plochy Z26 v rozsahu cca 10 bude vytvořeno několik ploch zeleně na veřejných
prostranstvích (ve smyslu vyhl. č. 501/2006 Sb., o požadavcích na využití území, ve znění vyhl. 269/2009 Sb.)
v rozsahu min. 1000 m2 na každé 2 ha zastavitelné plochy. Konkrétní vymezení těchto ploch veřejných prostranství
bude řešeno následnou územní studií.

Ce) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a
pozemky určené k plnění funkce lesa
Ce1) Úvod
Předpoklady zadání a důvody pro konkrétní řešení v tomto návrhu územního plánu se zabývá kapitola
Cg3). – Urbanistická koncepce – návrh.
Stávající struktura ploch je v řešeném území následující:
Plocha
Orná půda
Zahrady
Ovocné sady
Trvalé travní porosty
Zemědělská půda

Výměra v ha
1074
52
13
240
1380

Plocha
Lesní půda
Vodní plochy
Zastavěné plochy
Ostatní plochy
Celkem

Výměra v ha
190
53
49
273
1945

Vyhodnocení je provedeno s pětistupňovou kategorizací kvality zemědělské půdy podle BPEJ podle
společného metodického doporučení odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a
půdního prostředí MŽP „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní
fond v územním plánu“ (červenec 2011) Zemědělská příloha je zpracována rovněž v souladu s ustanoveními
zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhlášky MMR č. 500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti.

11

Územní plán BŘEZNICE – ČÁST C - ODŮVODNĚNÍ

prosinec 2012

Vyhodnocení předpokládaných důsledků na ZPF a PUPFL je provedeno pro všechny základní rozvojové
plochy, jejichž definice vychází přímo ze zákona:
• Z - zastavitelné plochy - §2, odst.1, písm. j stavebního zákona - leží většinou vně, ale mohou být i
uvnitř zastavěného území
• P - plochy přestavby - §43, odst.1 stavebního zákona - leží vždy uvnitř zastavěného území
Kromě toho rozlišuje MINIS ještě:
• K - plochy změn v krajině - příloha č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., část I. odst.1 e) a odst.3 b) - leží
vždy vně zastavěného území a vymezují plochy, kde dochází ke změně využití krajiny.
Některé z těchto rozvojových ploch nepodléhají vyhodnocení důsledků na ZPF a PUPFL (uvedeno u
příslušných ploch přímo v celkové tabulce všech lokalit - včetně zrušených lokalit a důvodů nevyhodnocení).
Vyhodnocení je zpracováno pro lokality č. 1 - 72 (shodně číslovanými v celé dokumentaci).
Vzhledem k použití nové metodiky je grafická, textová i tabulková část vyhodnocení formálně odlišná od
předchozí etapy (v rámci návrhu ÚP pro společné jednání).

Ce2) Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do zemědělského
půdního fondu, údaje o druhu pozemku (kultuře) dotčené půdy, údaje o zařazení zemědělské půdy do
bonitovaných půdně ekologických jednotek a do stupňů přednosti v ochraně
Pouze minimum ploch představuje zábor lesa (0,033 ha), naopak je navrženo zalesnění v 11 lokalitách o
celkové výměře 16,04 ha.
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond je
dokumentováno v následujících tabulkách (nároky na zábory ZPF ve fázi návrhu územního plánu) – ve smyslu
nové metodiky.


První tabulka (str. 12 - 18) obsahuje všechny návrhové plochy, včetně zrušených a nevyhodnocovaných
(důvody nevyhodnocení).



Druhá tabulka (str. 19 - 24) je standardní vyhodnocení za jednotlivá katastrální území.



Třetí tabulka (str. 25 – 26) je převodní – slouží k lepší identifikaci ploch (číslování lokalit ve vztahu
k označení v zem. příloze návrhu ÚP pro SJ, resp. k označení v zadání).
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Tabulka "Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond"
Katastrální území: Př. Poříčí, Březnice, Bor, Martinice
Číslo
loka- Funkce
lity

Způsob využití plochy

celková tabulka všech lokalit, vč.nevyhodnocovaných
(+ důvody nevyhodnocení, zrušené lokality)

Celkový
Zábor ZPF podle jednotlivých kultur
zábor ZPF orná chmelovocné trv.trav.
vinice zahrady
PUPFL
(ha)
půda
nice
sady porosty

Zábor ZPF podle tříd ochrany
I.

II.

III.

IV.

2,94

0,12

V.

Investice
do půdy
(ha)

k. ú. Přední Poříčí
K01a
NL nevyhodnocuje se - Zadní Poříčí - zalesnění
P01b
Z02a
Z02b
K02c
Z03
Z04

Z05
Z06

OM
DS
DS
ZO

pozn.: dle KN "ostatní plocha" bez evidované BPEJ, dle mapy BPEJ tř. ochrany I. (5.58.00), plocha 1,5095 ha
nevyhodnocuje se - Zadní Poříčí - zdevastovaný statek ("brow nfield"), navržený k obnově, využití pro rekreaci (penzion, školicí
středisko,
agroturistika,
zájezdní-hostinec
Zadní Poříčí
- místní komunikace
propojeníapod.)
0,0432
0,0432
Zadní Poříčí - místní komunikace - propojení

0,04

0,1216 0,1216
3,0584 3,0584

0,12

Zad. Poříčí - ochr. zeleň u skládky Chrást
Př. Poříčí - bydlení na jz okraji (část pl. z předchozí
BV
ÚPD, zbývající část jako rezerva)
0,3827 0,3827
Před. Poříčí - přemostění Skalice pro příjezd k chatám a
DS, ZO Xaverovu, protipovodňové opatř. směrem k sídlu (hráz
na veř.ploše)
0,008
pozn.: další část lokality: dle KN "ostatní plocha" bez evidované BPEJ, dle mapy BPEJ tř. ochrany V. (5.70.01), plocha 0,0957 ha
Př. Poříčí-Xaverov - pl. pro krytou jízdárnu, návaznost
OS
na areál s chovem koní
0,7558
0,7558
Př. Poříčí - Xaverov - rozšíření jezdeckého areálu
RN
Školního statku
1,0179 1,0179

0,38

0,1516

0,41

0,34

0,21

0,81

k. ú. Březnice
Z07a

DS

K07b
K07c
K07d
K07e

ZO
NL
ZO
ZO

Z08a

DS

K08b
K08c
K08d

ZO
ZO
ZO

Přeložka sil. II/174 od Tochovic a III/1911 od Chrástu se
společným svedením do nového podjezdu pod žel. tratí
(v místě stávajícího), návaznost na sev. propojení směr
I/19
1,1598 1,1598
nevyhodnocuje se - Izolační zeleň u přeložky silnice za tratí (rekultivace stáv.silnice)
Višňovka - zalesnění u trati směr Chrást

0,6

1,5285

0,35

0,8062 0,7223

0,21
0,05

0,9865
1,48

nevyhodnocuje se - izolační zeleň u přeložky Tochovické silnice (rekultivace stáv. silnice)
izolační zeleň u přeložky Tochovické silnice
0,2803 0,2803
Severní kom. propojení pro odvedení dopravy z části
centra (most pod zámkem), trasa od nového podjezdu,
přemostění Skalice, průchod za sportovním areálem,
napojení na I/19 pod židovským hřbitovem
1,737 1,2256
nevyhodnocuje se - izolační zeleň u podjezdu trati (rekultivace stáv. silnice)
izolační zeleň u přeložky sil. II/174
izolační zeleň u přeložky sil. II/174

0,26

0,5114

0,1886 0,1886
0,2195 0,2195

0,76

0,02

0,18

0,55
0,19

0,22
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Tabulka (1. pokračování) "Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond"
Číslo
loka- Funkce
lity

Z09a

RN

Z09b,c
Z09d

TO

Z10a

DS

Z10b

DS

Z10c

VD

Z11
P12a
P12b
P12c
P12d
P13a
P13b
P13c
P13d
P13e
P13f
P13g
P13h
P13i
P13j
P13k
K14a
K14b
Z15a
Z15b
Z15c
Z15d
Z15e

VD
VD
DS
ZO
BI
BI
SK
BI
BI
ZO
ZO
ZO
ZV
BI
DS
ZO
ZO
BI
BI
BI
BI
DS

Způsob využití plochy

Celkový
Zábor ZPF podle jednotlivých kultur
zábor ZPF orná chmelovocné trv.trav.
vinice zahrady
PUPFL
(ha)
půda
nice
sady porosty

Rozšíření sportovního a rekreačního areálu stabilizace ploch vč. zlepšení přístupu od garáží na
Normou, podrobnou náplň areálu a jeho členění se
doporučuje řešit ÚS
0,1298 0,1298
pozn.: větší část lokality je v kategorii "ostatní plocha" bez evidované BPEJ, plocha cca 2,4808 ha
zrušeno
Deponie organického odpadu severně od sportovního
areálu
Plocha při sil. I/19 směr Rožmitál, vpravo za Benzinou a
Normou pro odstavné parkoviště
Plocha pro heliport na severním okraji města
Pl.a vpravo za Benzinou a Normou pro drobné podnikání, služby, řemeslnou výr.- využ. až po naplnění
lok.Z12
zrušeno
Plocha mezi Normou a zástavbou města u I/19 pro
drobné podnikání, součástí je i doplnění garáží a
izolační zeleň

Zábor ZPF podle tříd ochrany
I.

II.

III.

IV.

V.

Investice
do půdy
(ha)

0,13

0,2403 0,2403

0,24

0,4272 0,4272
0,0921 0,0921

0,43
0,09

0,1811 0,1811

0,18

0,4338 0,4338
0,0947 0,0947

0,43
0,09

nevyhodnocuje se - pozn.: dle KN "ostatní plocha" bez evidované BPEJ, dle mapy BPEJ tř. ochrany II. (5.46.00), plocha 0,145 ha

0,2011 0,2011

0,2

nevyhodnocuje se - pozn.: dle KN "ostatní plocha" bez evidované BPEJ, dle mapy BPEJ tř. ochrany II. (5.29.01), plocha 0,0639 ha
Větší rozvojová obytná lokalita Cihelna - určená pro
zástavbu RD, s členěním vnitřního prostoru pro sport,
hry, odpočinek a vazby na okolí

nevyhodnocuje se - pozn.: dle KN "ostatní plocha" bez evidované BPEJ, dle mapy BPEJ tř. ochrany II. (5.29.01), plocha 0,2593 ha
nevyhodnocuje se-pozn.: dle KN "ost.pl." bez evid.BPEJ, dle mapy BPEJ tř.ochr.II.(5.29.01), pl. 0,9049 ha, část je zastavěná (jen zm.fce)
nevyhodnocuje se - pozn.: dle KN "ostatní plocha" bez evidované BPEJ, dle mapy BPEJ tř. ochrany II. (5.29.01), plocha 0,1437 ha
nevyhodnocuje se - pozn.: dle KN "ostatní plocha" bez evidované BPEJ, dle mapy BPEJ tř. ochrany II. (5.29.01), plocha 0,0389 ha

nevyhodnocuje se - "ostatní plocha" (dle KN i dle mapy BPEJ)
nevyhodnocuje se - "ostatní plocha" (dle KN i dle mapy BPEJ)
nevyhodnocuje se - pozn.: dle KN "ostatní plocha" bez evidované BPEJ, dle mapy BPEJ tř. ochrany II. (5.29.01), plocha 0,0642 ha
Větší rozvojová obytná lokalita Cihelna

nevyhodnocuje se - pozn.: dle KN "ostatní plocha" bez evidované BPEJ, dle mapy BPEJ tř. ochrany II. (5.29.01), plocha 0,1033 ha
nevyhodnocuje se - pozn.: dle KN "ostatní plocha" bez evidované BPEJ, dle mapy BPEJ tř. ochrany II. (5.29.01), plocha 0,1344 ha
nevyhodnocuje se - pozn.: dle KN "ostatní plocha" bez evidované BPEJ, dle mapy BPEJ tř. ochrany II. (5.29.01), plocha 0,3169 ha

stabilizace pásu zeleně podél polní cesty za areálem
škol - směrem od Rožmitálské ul. k záp., do krajiny

Lokalita rodinných domů za školským areálem,
převzato podle ÚR (cesta, dělení pozemků)

0,3829
0,1555
1,3285
0,653
0,6073
0,3421
0,812

0,3829
0,1555
1,3285
0,653
0,6073
0,3421
0,812

0,34
0,07
1,33
0,65
0,61
0,34
0,81
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Tabulka (2. pokračování) "Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond"
Číslo
loka- Funkce
lity
Z16a
K16b
K17a
K17b

ZO
ZO
ZS
ZS

Z18

DS

P19
Z20
P21

DS
BI
DS

P22

SR

P23
P24a
P24b
P25a
P25b

BI
BI
DS
BI
DS

Z26

BI

pás zeleně pod vrchním vedením VN
pás izolační zeleně po západním okraji lokality Z15
Převzatý záměr sadu (vyd. ÚR) -vč. zapracování
přeložky sil. II/174 z nadřaz. ÚPD
přeložka sil. II/174 -soulad s nadřaz. ÚPD
Pozn.:
č. Z18 nahrazuje pův.záměr (již realiz. obchod)
Parkoviště pro osobní vozy v centru
Stabilizovaný poz. pro 1 RD v lokalitě Za sokolovnou
Parkoviště za sokolovnou
Plocha zahrádek u hřbitova, převedení do kategorie
"smíšené obytné území rekreační" pro umožnění
případných přestaveb chat na trv. bydlení (za
předpokladu splnění zákl. podmínek - viz regulativy)
Lok. Za hřbitovem pro doplnění rodinné zástavby se
zpřístupněním od ul. Kamenická a Pod Stráží, součástí
je pás izolační
a obytnév zeleně
hřbitova
Obslužné
komunikace
lok. Za uhřbitovem
Rod. domy mezi Blatenskou ul. a hřbitovem, přístup od
jihu, na sev. okraji zaslepená kom. s parkingem, pěší
propojení do Blatenské ul.
Lok. "Pod Stráží"- pro obytné a celoměstské funkce v
návaznosti na jihozáp., resp. jižní okraj zástavby
města, navazující parcelací i komunikační sítí na okraj
rod. zást. v Kamenické ul., plošně největší lok.,
přirozený rozvojový směr v atraktivní poloze. Součástí
lok. bude plocha pro MŠ (příp. jinou obč. vyb.) a
odpovídající plocha veř. prostranství - obojí bude v
rámci plochy Z26 stabilizováno řešením úz. studie

Celkový
Zábor ZPF podle jednotlivých kultur
zábor ZPF orná chmelovocné trv.trav.
vinice zahrady
PUPFL
(ha)
půda
nice
sady porosty
0,1905 0,1905
0,4954 0,4954
1,2121
0,1955

1,2121
0,1955

0,8216 0,3614
0,0784
0,0686

0,4602
0,0784
0,0686

Zábor ZPF podle tříd ochrany
I.

II.
0,19
0,48
0,68

0,51
0,08
0,07

III.

IV.

V.

ZP
ZP
ZP

Z31a

BI

Přírodní zeleň mezi navrže-nou zástavbou Pod Stráží a
starými sady na úpatí kopce - rovněž k rekr. využití
zrušeno
Vých. část lok. Pod Stráží při Blatenské ul., využ.
stávajících zahrad, s novým společným přístupem do
lok., iz. zeleň při Blatenské ul.

Investice
do půdy
(ha)

0,01
0,54
0,2

0,0115
0,1791

0,31

0,1634

nevyhodnocuje se - pozn.: dle KN "ostatní plocha" bez evidované BPEJ, dle mapy BPEJ tř. ochrany II. (5.29.01), plocha 0,0744 ha

0,5812
0,3582
0,3534
0,1286
0,4305
0,2486

0,5812
0,3582
0,3534
0,1286
0,1197

0,2352
0,107

9,8971 8,1691

1,728

0,1953
0,0219

0,58
0,36
0,35
0,13
0,43
0,25

7,66

0,39

0,05

1,81

0,06
0,61
1,17

0,57
0,32

zrušeno

Z27-28
K29a
K29b
K29c
Z30

Z31b-d

Způsob využití plochy

0,6236 0,6236
0,9406 0,9406
1,2154 1,2154

0,02
0,04

0,1531 0,1531

0,15

zrušeno
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Tabulka (3. pokračování) "Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond"
Číslo
loka- Funkce
lity
Z31e
Z32a
Z32b
Z32c
Z32d
Z33a

ZO
SK
SK
SK
SK
SK

Z33b

DS

Způsob využití plochy

Izolační a veřejná zeleň - propojení ke Stráži
Izolovaná lok. pro smíšené bydlení s podnikáním,
návaznost na stávající objekt se zázemím
Část lok. pro smíš. bydlení (s možným drobným živnostenským podnikáním mezi Blatenskou a Drahenickou ul.,
další část vymezeného segmentu při Drahenické ul.
zůstává jako úz. rezerva, po jižním okraji navrženo
založení kom. propojení Blatenské, Drahenické a Počapské ul. (od Zbrojovky), pro převedení části
dopravy, podél komunikace liniová zeleň

Celkový
Zábor ZPF podle jednotlivých kultur
zábor ZPF orná chmelovocné trv.trav.
vinice zahrady
PUPFL
(ha)
půda
nice
sady porosty
0,4728
0,4998
0,3832
0,1144
0,1116

0,4728
0,4998

Zábor ZPF podle tříd ochrany
I.

II.

III.

0,41

0,06
0,5
0,38
0,11
0,1

0,3832
0,1144
0,1116

0,01

0,2491 0,2491

0,25

0,2991 0,2991

0,3

0,0884 0,0884

0,09

0,3488 0,3488

0,35

0,0112 0,0112

0,01

IV.

V.

Investice
do půdy
(ha)

0,0342
0,871

K33c

ZO

K33d

ZO

K33e

ZO

P34
P35
P36

SK
OV
DS

dostavba nároží - objekt pro komerční vybavení

nevyhodnocuje se - pozn.: dle KN "zastavěná plocha a nádvoří" bez evid. BPEJ, dle mapy BPEJ tř. ochr. II. (5.29.11), plocha 0,0582 ha

plocha pro městskou vybavenost

nevyhodnocuje se - pozn.: dle KN "ostatní plocha" bez evidované BPEJ, dle mapy BPEJ tř. ochrany II. (5.29.11), plocha 0,4261 ha

Parkoviště v sousedství vybavenosti

nevyhodnocuje se - pozn.: dle KN "ostatní plocha" bez evid. BPEJ, dle mapy BPEJ tř. ochrany II. (5.29.01, 5.29.11), plocha 0,2068 ha

Z37a

SK

Z37b

BI

Z37c

SK

Z37d

ZO

Z37e

DS

Území mezi rod. zást. v prostoru Drahenické, J.
Švermy, Počapské a Zbrojovkou, z větší části určené
pro smíš. bydl. s drobným podnikáním (podobně jako
Z33), jižní okraj bude tvořit kom. propojení a pás izol.
zeleně směrem ke Zbrojovce

Z38
P39

VK

Z40

OM

Z41
K42a

ZO

K42b

ZO

P43a

BI

P43b

BI

P43c

BI

P43d

PV1

Z44

BI

0,7575 0,7575
0,4392 0,4392
1,208 1,208
0,042 0,042
0,5599 0,5599

0,76
0,44
1,21
0,04
0,56

zrušeno
Pl. mezi garážemi a odstavnou plochou při Počapské ul.
pro sklady zem. plodin a stroje (podloženo konkrétním nevyhodnocuje se - pozn.: dle KN "ostatní plocha" bez evidované BPEJ, dle mapy BPEJ tř. ochrany I. (5.58.00), plocha 0,1269 ha
záměrem vlastníka)
Univerzální podnikatelská plocha jižně od Zbrojovky,
vhodná např. pro prodejní sklady (stavebniny, zahradní centrum, autosalón apod.), dopr. vybav. (ČSPH,
parkoviště, motorest)
1,4954 1,4954
0,08
1,41
zrušeno
pás izol. zeleně podél žel. tratě "Blatenky" - odclonění
zástavby v lok. za lihovarem
Plocha býv. zahradnictví Za lihovarem, pro zastavění
rod. domy, součástí bude vnitřní veř. prostor se zelení
Rod. domy v ul. U remízu - jižní část lok. Za lihovarem

0,7045
0,5111
0,4012
0,5044
0,5054
0,2933
0,617

0,7045
0,5111
0,1843
0,5044
0,5054
0,2933
0,4217

0,07
0,2169

0,1953
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Tabulka (4. pokračování) "Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond"
Číslo
loka- Funkce
lity

Způsob využití plochy

Celkový
Zábor ZPF podle jednotlivých kultur
zábor ZPF orná chmelovocné trv.trav.
vinice zahrady
PUPFL
(ha)
půda
nice
sady porosty

Z45

BI

P46

SK

Zástavba mezi ul. U Blatenky a žel. tratí, poloha v OP
dráhy, při trati navržen pás izolační zeleně (zástavba
jen při komunikaci)
1,9877 1,9877
nevyhodnocuje se - nevyužívaný objekt ("brow nfield") býv. učiliště

P47

BI

Pozemky při severní straně plochy P46, pro bydlení

0,3348 0,3348

Zábor ZPF podle tříd ochrany
I.

II.

III.

0,12

1,87

IV.

V.

Investice
do půdy
(ha)

0,15

pozn.: další část lokality: dle KN "ostatní plocha", resp. "zastavěná plocha a nádvoří" bez evidované BPEJ, dle mapy BPEJ tř. ochrany II. (5.29.01), plocha 0,1856 ha
P48

BI

P49a

VD

P49b

VK

P50

OM

P51

Volná proluka v zástavbě v ul. Za lihovarem
nevyhodnocuje se - pozn.: dle KN "ostatní plocha" bez evidované BPEJ, dle mapy BPEJ tř. ochrany II. (5.29.01), plocha 0,1928 ha
Stávající manipul. neupravená plocha u nádraží, k
nevyhodnocuje se - pozn.: dle KN "ostatní plocha" bez evidované BPEJ, dle mapy BPEJ tř. ochrany II. (5.29.01), plocha 0,2043 ha
využití pro drob. podnikání (univerzálně) - část Z49a, nevyhodnocuje se - pozn.: dle KN "ostatní plocha" bez evidované BPEJ, dle mapy BPEJ tř. ochrany II. (5.29.01), plocha 0,2135 ha
druhá
část při kolejišti
pro potřeby
dráhy
- Z49b
nevyhodnocuje
se - přestavba
zem.
areálu
s dominantními historickými sýpkami

DS, ZV zrušeno

P52

BI

P53

BI

P54

BI

P55a

VL

P55b

VL

Z55c

VL

Proluky v rod. zástavbě mezi ul. Na Odboji a
Tochovickou

2,9771 2,9771

K55d

ZO

Z56a

VL

Z56b

VL

K56c

ZO

ochr. zeleň podél výr. ploch

K56d

ZO

Z56f

ZO

ochr. zeleň podél výr. ploch
pás izolační a doprovodné zeleně od průmyslové zóny
k Vinici, součást biokoridoru
zrušeno

ZO

ochr. zeleň podél výr. ploch

K57c

0,1574
0,1089

0,06

0,14

0,0297 0,0297
2,5487
0,5019
0,4522
0,1725

2,84
0,03

2,5487
0,5019
0,4522
0,1725

0,62

0,3128 0,3128

0,31

0,33

0,4336 0,4336

1,93
0,5
0,12
0,17
0,3128
0,43

pozn.: další část lokality: dle KN "ostatní plocha" bez evidované BPEJ, dle mapy BPEJ tř. ochrany IV. (5.32.04), plocha 0,2229 ha
K57d

ZO

Z58a

DS

0,16
0,07

pozn.: další část lokality: dle KN "ostatní plocha" bez evidované BPEJ, dle mapy BPEJ tř. ochrany IV. (5.32.11), resp. V. (5.40.68), plocha 0,0389 ha
Proluka mezi RD a chatami u trati při silnici směr Chrást
(poloha v OP dráhy)
0,17
0,17
0,17
nevyhodnocuje se - pozn.: dle KN "ostatní plocha" bez evidované BPEJ, dle mapy BPEJ tř. ochrany IV. (5.32.04), plocha 0,2772 ha
Plochy v průmyslové zóně za areálem Metamax a FVE
0,3691 0,3691
0,37
izolační zeleň u plochy Z55c (podél cyklostezky směr
Starosedlský Hrádek)
rozšíření areálu Metamaxu - převz. záměr změny
ÚPNSÚ
výrobní pl. -doplnění mezi komunikací a zástavbou

Z57a-b

0,1574
0,1325 0,0236

ochr. zeleň podél výr. ploch
0,0819 0,0819
Prům. komunikace - propojení Tochovické a Borské
silnice s napojením stáv. i nově navržených areálů,
vymezení vůči krajině pásem izol. a ochr. zeleně
0,9943 0,9943
pozn.: další část lokality: dle KN "ostatní plocha" bez evidované BPEJ, dle mapy BPEJ tř. ochrany IV. (5.32.04), plocha 0,3715 ha
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0,31

0,68

Územní plán BŘEZNICE – ČÁST C - ODŮVODNĚNÍ

prosinec 2012

Tabulka (5. pokračování) "Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond"
Číslo
loka- Funkce
lity

Způsob využití plochy

K58b

ZO

izol. zeleň podél Tochovické silnice

K58c

ZO

izolační zeleň podél průmyslové komunikace

K58d

ZO

K58e

ZO

pás izolační a doprovodné zeleně od průmyslové zóny
k Vinici, součást biokoridoru

Z58f

TI

P58g

ZO

Z59a
P59b

SK

K60a

NL

pl. pro rozhlednu na Vinici, vhodné sloučit se
základnovou stanicí mobil. operátora
izol. zeleň mezi areálem nádraží a průmyslovou kom.
zrušeno
Pás mezi Sublimou a Borskou ul., z obou stran bytové
domy, určen pro smíšené industriální využití, příp.
bydlení doplňkově
zalesnění u Sublimy, rovněž funkce izolační zeleně

Celkový
Zábor ZPF podle jednotlivých kultur
zábor ZPF orná chmelovocné trv.trav.
vinice zahrady
PUPFL
(ha)
půda
nice
sady porosty
0,3298
0,2429
0,3926
0,3789

Zábor ZPF podle tříd ochrany
I.

0,3298
0,2429
0,3926
0,3789

II.

III.

0,14
0,36
0,25

IV.

V.

0,19
0,24
0,04

Investice
do půdy
(ha)

0,1955
0,3789

0,13

0,0249
nevyhodnocuje se - pozn.: dle KN "ostatní plocha" bez evidované BPEJ, dle mapy BPEJ tř. ochrany IV. (5.32.04), plocha 0,2293 ha

0,4864 0,4864
0,8734 0,8734

0,39
0,87

0,1

pozn.: další část lokality: dle KN "ostatní plocha" bez evidované BPEJ, dle mapy BPEJ tř. ochrany II. (5.29.01), plocha 0,0535 ha
k. ú. Bor u Březnice
plocha pro podnikání v sousedství Sublimy
Z60b
VD
z toho 0,1932 ha v k.ú. Březnice)
K60c
ZO pás izolační zeleně od Sublimy směrem k Boru
P61a

BV

Plocha pro rodinou zástavbu na JZ okraji Boru

P62a

BV

P63a

RI

P63b

ZV

P64a

BV

K64b

NL

Plocha pro RD na vých. okraji Boru -část v zast. úz.
Doplnění zástavby v chatové lokalitě za lipovou alejí v
sev. části Dobré Vody (stabilizovaný pozemek)
doplnění pásu veřejné zeleně při památné lipové aleji v
Dobré Vodě
Skupina rodinných domů v Dobré Vodě - návaznost na
zástavbu
zalesnění pod lipovou alejí v Dobré Vodě

0,9204 0,9204
0,5078 0,5078
0,1745 0,1745
0,918

0,92
0,5
0,04
0,527

0,391

0,01
0,13
0,92

0,0683 0,0683

0,07

0,2943
0,5515 0,4445
1,0516 0,7396

0,2943

0,29

0,312

0,55
0,96

0,107

0,09

pozn.: další část lokality je v kategorii "ostatní plocha" bez evidované BPEJ, plocha cca 1,0676 ha
K64c

NL

zalesnění svahu mezi tratí a Skalicí u Dobré Vody

P65a

OM

K65b

RN

nevyhodnocuje se - využití brow nfieldu - býv. vojenský areál Dobrá Voda, využití pro zdravotně rekreační, rehabilitační a volnočasové aktivity s ubytováním
plocha pro jezdecké využití - výběhy koní ve vazbě na
zařízení hipoterapie (P65a), bez zástavby, charakter
záměru nevyžaduje zábor ZPF (jen orientačně
vykázán), bez změny kultury (TTP)
2,6387
2,6387
2,14
0,5
pozn.: dle mapy BPEJ je část lok. vedena jako "vodní plocha" (0,5889), dle KN je ale druh téměř všech pozemků TTP (trvalé travní porosty), pouze 0,0776 ha vod. plochy

2,168

2,168

0,46
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Tabulka (6. pokračování) "Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond"
Číslo
loka- Funkce
lity

Způsob využití plochy

k. ú. Martinice u Březnice
Pl. pro bydl. v již. části Martinic, návaznost na
Z66
BV
zástavbu
Z67
BV
Pozemky pro bydlení v záp. části Martinic

Celkový
zábor ZPF
(ha)

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur
(ha)
orná
půda

chmelnice

vinice zahrady

Zábor ZPF podle tříd ochrany
(ha)

ovocné trv.trav.
PUPFL
sady porosty

I.

II.

1,1056 1,1056
0,3635 0,3635

0,36

0,3376 0,3376

0,02

III.

IV.

0,01

1,09

V.

Investice
do půdy
(ha)

zrušeno

Z68
K69a

ZO

izol. zeleň u silážního žlabu při rozcestí za Martinicemi

K69b

NL

Z69c

DS

Z70

VZ

P71a

VL

K71b

ZO

zalesnění u silážního žlabu západně od Martinic
2,0204 2,0204
0,29
0,96 0,77
stabilizace úseku komunikace k Simínskému mlýnu
(uvedení do souladu se stavem)
0,6597 0,6597
0,17
0,35 0,14
pozn.: další část lok.: dle KN "ostatní plocha" bez evidované BPEJ, dle mapy BPEJ tř. ochr. II. (5.29.11) - pl. 0,1234 , IV. (5.32.11) - pl. 0,2235 ha, V. (5.32.14) - pl. 0,097, celkem 0,4439 ha
Rozšíření zem. areálu v lok. Simínský mlýn, vč.
odchovny bažantů
1,167 1,167
0,7 0,47
Areál pily v lok. Simínský mlýn - rozšíření severním
směrem pro skladování dřevní hmoty
1,0759 1,0759
1,08
izolační zeleň podél odchovny bažantů
nevyhodnocuje se -pozn.: dle KN "ost.pl." bez evid. BPEJ, dle mapy BPEJ tř.ochr. IV.(5.32.11), pl. 0,2154 ha, V.(5.32.14), pl. 0,0516 ha

K72a

NL

zalesnění - u hráze Simínského rybníka

K72b

NL

zalesnění - na jihu ř. ú. za Simínským rybníkem

K72c

NL

zalesnění - u Mlýnského Drahenického rybníka

K72d

NL

zalesnění - jižně od Martinic

K72e

NL

zalesnění - u silnice z Martinic do Drahenic

0,4011 0,4011
1,7597
2,427 2,427

0,27

0,04

0,4
1,76

1,7597

2,43

nevyhodnocuje se - pozn.: dle KN "lesní pozemek", dle mapy BPEJ tř. ochrany V. (5.32.14), plocha 0,3605 ha

0,0396 0,0396

0,04

pozn.: větší část lokality je v kategorii "ostatní plocha" bez evidované BPEJ, plocha cca 0,3198 ha

ZÁBOR ZPF CELKEM

80,3959 65,211

0
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0 4,5955 1,3176 9,0706 0,0329

2,68

30,6

14,8

23,3

8,66

6,112
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Tabulka „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zem. půdní fond“ podle metodiky MMR a MŽP(2011)
za jednotlivá katastrální území

Tabulka "Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond"
Katastrální území: Přední Poříčí
Číslo
loka- Funkce
lity

Způsob využití plochy

Název části obce: Přední Poříčí, Zadní Poříčí

Celkový
Zábor ZPF podle jednotlivých kultur
zábor ZPF orná chmelovocné trv.trav.
vinice zahrady
PUPFL
(ha)
půda
nice
sady porosty

Z03
BV Plochy bydlení
Plochy bydlení celkem

0,3827 0,3827
0,3827

Z02a
DS Plochy dopr. Infrastruktury
Z02b
DS Plochy dopr. Infrastruktury
Z04 DS, ZO Plochy dopr. Infrastruktury
Plochy dopravní infrastruktury celkem

0,0432
0,1216 0,1216

Z05
OS Pl. rekreace -krytá jízdárna
Z06
RN Pl. rekreace-jezdecký areál
Plochy rekreace celkem

0,7558
1,0179 1,0179
1,7737

K02c
ZO Plochy zeleně
Plochy zeleně celkem

3,0584 3,0584
3,0584

ZÁBOR ZPF CELKEM

5,3796 4,5806

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)
I.

II.

III.

IV.

V.

0,383

0,0432

Investice
do půdy
(ha)
0,1516

0,043
0,122
0,008

0,1648
0,7558

0,411
0,21

2,937

0

0

0

20
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0 0,043

0,345
0,808

0,122

3,32 0,743 1,274

0,1516
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Tabulka "Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond"
Katastrální území: Březnice
Číslo
loka- Funkce
lity
Z15a
Z15b
Z15c
Z15d
Z20
P23
P24a
P25a
Z26
Z31a

Způsob využití plochy

BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI

Plochy bydlení
Plochy bydlení
Plochy bydlení
Plochy bydlení
Plochy bydlení
Plochy bydlení
Plochy bydlení
Plochy bydlení
Plochy bydlení
Plochy bydlení
Z37b
BI
Plochy bydlení
P43a
BI
Plochy bydlení
P43b
BI
Plochy bydlení
P43c
BI
Plochy bydlení
Z44
BI
Plochy bydlení
Z45
BI
Plochy bydlení
P47
BI
Plochy bydlení
P52
BI
Plochy bydlení
P53
BI
Plochy bydlení
P54
BI
Plochy bydlení
Plochy bydlení celkem

Celkový
zábor ZPF
(ha)
1,3285
0,6530
0,6073
0,3421
0,0686
0,3582
0,3534
0,4305
9,8971
0,1531
0,4392
0,4012
0,5044
0,5054
0,617
1,9877
0,3348
0,1574
0,1325
0,1700
19,4414

orná
půda

Název části obce: Březnice

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur
chmelovocné trv.trav.
vinice zahrady
PUPFL
nice
sady porosty

Zábor ZPF podle tříd ochrany
I.

1,3285
0,653
0,6073
0,3421

1,329
0,653
0,607
0,342
0,07
0,358
0,353
0,431
7,656
0,153
0,439

0,0686
0,3582
0,3534
8,1691
0,1531
0,4392
0,1843
0,5044
0,5054
0,4217
1,9877
0,3348
0,0236

Z40
OM
Pl. obč. vybavenosti - komerční
Plochy občanského vybavení celkem

1,4954 1,4954
1,4954

P43d PV1
Plochy veřejných prostranství
Plochy veřejných prostranství celkem

0,2933 0,2933
0,2933

Z32a
SK
Plochy smíšené obytné
Z32b
SK
Plochy smíšené obytné
Z32c
SK
Plochy smíšené obytné
Z32d
SK
Plochy smíšené obytné
Z33a
SK
Plochy smíšené obytné
Z37a
SK
Plochy smíšené obytné
Z37c
SK
Plochy smíšené obytné
P59b
SK
Plochy smíšené obytné
Plochy smíšené obytné celkem

0,4998
0,3832
0,1144
0,1116
0,2491
0,7575
1,2080
0,4864
3,8100

0,2352
1,728

II.

0,1953

0,2169

0,1953
0,118
0,335

III.

IV.

0,386

0,049

0,186
0,504
0,505
0,62
1,87

0,216

0,1574
0,1089
0,17

0,064
0,17
0,085

V.

Investice
do půdy
(ha)

1,806

0,157
0,068

1,411

0,293

0,4998

0,5
0,383
0,114
0,099

0,3832
0,1144
0,1116
0,2491
0,7575
1,208
0,4864

0,013
0,249
0,758
1,208
0,391
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Tabulka (1. pokračování) "Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond"
Katastrální území: Březnice
Z07a
DS Plochy dopr. infrastruktury
Z08a
DS Plochy dopr. infrastruktury
Z10a
DS Plochy dopr. infrastruktury
Z10b
DS Plochy dopr. infrastr. - heliport
P12d
DS Plochy dopr. infrastruktury
Z15e
DS Plochy dopr. infrastruktury
Z18
DS Plochy dopr. infrastruktury
P19
DS Plochy dopr. infrastruktury
P24b
DS Plochy dopr. infrastruktury
P25b
DS Plochy dopr. infrastruktury
Z33b
DS Plochy dopr. infrastruktury
Z37e
DS Plochy dopr. infrastruktury
Z58a
DS Plochy dopr. infrastruktury
Plochy dopravní infrastruktury celkem

1,1598
1,7370
0,4272
0,0921
0,2011
0,8120
0,8216
0,0784
0,1286
0,2486
0,2991
0,5599
0,9943
7,5597

1,1598
1,2256
0,4272
0,0921
0,2011
0,812
0,3614

Z10c
VD Pl. výr. a sklad.- drob.podnikání
P12a
VD Pl. výr. a sklad.- drob.podnikání
P12b
VD Pl. výr. a sklad.- drob.podnikání
P55b
VL Plochy výroby a skladování
Z55c
VL Plochy výroby a skladování
Z56a
VL Plochy výroby a skladování
Z56b
VL Plochy výroby a skladování
Plochy výroby a skladování celkem

0,1811
0,4338
0,0947
0,3691
2,9771
2,5487
0,5019
7,1064

0,1811
0,4338
0,0947
0,3691
2,9771
2,5487
0,5019

Z09d
TO Plochy specifické - deponie
Z58f
TI
Plochy specifické - rozhledna
Plochy specifické celkem

0,2403 0,2403

Z09a
RN Plochy rekreace
P22
SR Plochy rekreace - zahrádky
Plochy rekreace celkem

0,1298 0,1298
0,5812
0,711

K07c
K07e
K08c
K08d
P12d
K14a
K14b
Z16a

1,5285
0,2803
0,1886
0,2195
0,2011
0,3829
0,1555
0,1905

NL
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO

Plochy zeleně - zalesnění
Plochy zeleně - ochr. a izol.
Plochy zeleně - ochr. a izol.
Plochy zeleně - ochr. a izol.
Plochy zeleně - ochr. a izol.
Plochy zeleně - ochr. a izol.
Plochy zeleně - ochr. a izol.
Plochy zeleně - ochr. a izol.

0,602
0,758
0,427
0,092
0,201
0,812
0,508
0,078
0,129
0,249
0,299
0,56
0,313

0,5114

0,4602
0,0784

0,1286
0,1197
0,2991
0,5599
0,9943

0,107

Název části obce: Březnice

0,0219

0,351
0,183

0,208
0,553

0,243

0,313

0,9865
0,6377

0,1634

0,681

0,181
0,434
0,095
0,369
2,841
1,93
0,502

0,136
0,618

0,24
0,0249

0,2403
0,13
0,581

0,5812

0,8062 0,7223
0,2803
0,1886
0,2195
0,2011
0,3829
0,1555
0,1905

0,048
0,017
0,189

0,263
0,22
0,201
0,341
0,074
0,191
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0,042
0,081

1,48
0,2803
0,1886
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Tabulka (2. pokračování) "Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond"
Katastrální území: Březnice
K16b
ZO Plochy zeleně - ochr. a izol.
K17a
ZS Plochy zeleně - sad
K17b
ZS Plochy zeleně - sad
K29a
ZP Plochy zeleně - přírodní zel.
K29b
ZP Plochy zeleně - přírodní zel.
K29c
ZP Plochy zeleně - přírodní zel.
Z31e
ZO Plochy zeleně - ochr. a izol.
K33c
ZO Plochy zeleně - ochr. a izol.
K33d
ZO Plochy zeleně - ochr. a izol.
K33e
ZO Plochy zeleně - ochr. a izol.
Z37d
ZO Plochy zeleně - ochr. a izol.
K42a
ZO Plochy zeleně - ochr. a izol.
K42b
ZO Plochy zeleně - ochr. a izol.
K55d
ZO Plochy zeleně - ochr. a izol.
K56c
ZO Plochy zeleně - ochr. a izol.
K56d
ZO Plochy zeleně - ochr. a izol.
Z56f
ZO Plochy zeleně - ochr. a izol.
K57c
ZO Plochy zeleně - ochr. a izol.
K57d
ZO Plochy zeleně - ochr. a izol.
K58b
ZO Plochy zeleně - ochr. a izol.
K58c
ZO Plochy zeleně - ochr. a izol.
K58d
ZO Plochy zeleně - ochr. a izol.
K58e
ZO Plochy zeleně - ochr. a izol.
K60a
NL Plochy zeleně - zalesnění
Plochy zeleně celkem

0,4954
1,2121
0,1955
0,6236
0,9406
1,2154
0,4728
0,0884
0,3488
0,0112
0,0420
0,7045
0,5111
0,0297
0,4522
0,1725
0,3128
0,4336
0,0819
0,3298
0,2429
0,3926
0,3789
0,8734
13,7086

0,4954

ZÁBOR ZPF CELKEM

54,3661 46,211

1,2121
0,1955
0,6236
0,9406
1,2154
0,4728
0,0884
0,3488
0,0112
0,042
0,7045
0,5111
0,0297
0,4522
0,1725
0,3128
0,4336
0,0819
0,3298
0,2429
0,3926
0,3789
0,8734

Název části obce: Březnice
0,481
0,677

0,014
0,535
0,196
0,055
0,608
1,173
0,063

0,015
0,042
0,41
0,088
0,349
0,011
0,042
0,072

0,0115
0,1791

0,276
0,439

0,569
0,317

0,429
0,03
0,124
0,173

0,329
0,313

0,3128
0,434
0,082
0,188
0,243
0,037

0,142
0,355
0,254
0,873

0

0 3,9615 1,3176 2,8759 0,0249

0,1955
0,3789

0,125

0,085 28,65 8,426 12,57

4,64

4,2395

Pozn.: V upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání došlo k drobnému navýšení záboru u lokalit K29b (dříve:0,84 ha.nově: 0,94 ha), K29c
(dříve: 1,05 ha, nově 1,22 ha). Důvodem je pouze přesnější vymezení sousední velké rozvojové plochy pro bydlení Z26 tak, aby následná podrobnější
předepsaná územní studie umožňovala optimální rozvržení komunikací a parcelace jednotlivých pozemků, rovněž s ohledem k respektování limitů
(vrchní vedení VN napříč plochou, hranice pozemků, atd.).V důsledku zmenšení přilehlé části lok. Z26 se o tyto části zvětšují lokality navazující veřejné
zeleně K29b a K29c.
Požadavek dotčeného orgánu zdůvodnit zvýšení záboru ZPF u lok. P47 není relevantní, plocha zůstává beze změny.
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Tabulka "Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond"
Katastrální území: Bor u Březnice
Číslo
loka- Funkce
lity

Způsob využití plochy

Celkový
Zábor ZPF podle jednotlivých kultur
zábor ZPF orná chmelovocné trv.trav.
vinice zahrady
PUPFL
(ha)
půda
nice
sady porosty

Plochy bydlení
Plochy bydlení
P64a
BV
Plochy bydlení
Plochy bydlení celkem

0,1745 0,1745
0,918
0,5515 0,4445
1,644

Z60b
VD Plochy výroby a skladování
Plochy výroby a skladování celkem

0,9204 0,9204
0,9204

Plochy rekreace - chaty
Pl. rekreace -jezdectví, výběhy
Plochy rekreace celkem

0,0683 0,0683
2,6387
2,707

Plochy zeleně - ochr. a izol.
Plochy zeleně
K64b
NL
Plochy zeleně - zalesnění
K64c
NL
Plochy zeleně - zalesnění
Plochy zeleně celkem

0,5078 0,5078
0,2943
1,0516 0,7396
2,168 2,168
4,0217

ZÁBOR ZPF CELKEM

9,2931 5,0231

P61a

BV

P62a

BV

P63a

RI

K65b

RN

K60c

ZO

P63b

ZV

Název části obce: Bor, Dobrá Voda
Zábor ZPF podle tříd ochrany
I.

II.
0,042

0,527
0,107

0,391

III.

IV.

V.

Investice
do půdy
(ha)

0,132
0,918
0,552

0,92

2,6387

0,068
0,501

2,138

0,496
0,2943
0,312
0,458

0

0 0,634

24

0 3,636

0

0,011
0,294
0,959

1,7209

0,093
1,71

2,595 1,459 0,132 3,304 1,803

1,7209
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Tabulka "Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond"
Katastrální území: Martinice u Březnice
Číslo
loka- Funkce
lity

Způsob využití plochy

Celkový
Zábor ZPF podle jednotlivých kultur
zábor ZPF orná chmelovocné trv.trav.
vinice zahrady
PUPFL
(ha)
půda
nice
sady porosty

Plochy bydlení
Plochy bydlení
Plochy bydlení celkem

1,1056 1,1056
0,3635 0,3635
1,4691

Z69c
DS
Plochy dopr. infrastruktury
Plochy dopravní infrastruktury celkem

0,6597 0,6597
0,6597

Pl. výr. a sklad.- zem. výr.
Pl. výr. a sklad.- pila sklad
Plochy výroby a skladování celkem

1,167 1,167
1,0759 1,0759
2,2429

Plochy zeleně - ochr. a izol.
Plochy zeleně - zalesnění
K72a
NL
Plochy zeleně - zalesnění
K72b
NL
Plochy zeleně - zalesnění
K72c
NL
Plochy zeleně - zalesnění
K72e
NL
Plochy zeleně - zalesnění
Plochy zeleně celkem

0,3376
2,0204
0,4011
1,7597
2,427
0,0396
6,9854

Z66

BV

Z67

BV

Z70

VZ

P71a

VL

K69a

ZO

K69b

NL

ZÁBOR ZPF CELKEM

Název části obce: Martinice

I.

II.

III.
0,014

IV.

V.

Investice
do půdy
(ha)

1,092

0,364

0,173

0,348

0,7

0,3376
2,0204
0,4011

0,025
0,291

0,139

0,468
1,076

0,27
0,963

0,043
0,766

0,401
1,76

1,7597
2,427
0,0396

11,3571 9,5974

Zábor ZPF podle tříd ochrany

2,427
0,04

0

0

0

25

0 1,7597

0

0 0,852 2,874 6,684 0,948

0
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Převodní tabulka číslování lokalit (vztah k označení v zem. příloze návrhu ÚP pro SJ, resp. k označení v zadání):
pořadové číslo dle ÚP čís. dle zem.
označ.
text, grafická část, zem. přílohy v návrhu
dle
příl. návrhu pro VP (2012) ÚP pro SJ (2010) zadání
K01a
P01b
Z02a
Z02b
K02c
Z03
Z04
Z05
Z06
Z07a
K07b
K07c
K07d
K07e
Z08a
K08b
K08c-K08d
Z09a
Z09d
Z10a
Z10b
Z10c
P12a-P12b
P12c-P12d
P13a-k
K14a
K14b
Z15a-Z15e
Z16a
K16b
K17a-K17b
Z18
P19
Z20
P21
P22
P23-P24a
P24b
P25a-P25b

LES01

1

51
50
50

81

PP
PP
PP

BŘ

NL
OM
DS
DS
ZO
BV
DS, ZO
OS
RN
DS
ZO
NL
ZO
ZO
DS
ZO
ZO
RN
TO
DS
DS
VD
VD
DS,PV1
BI,SK,ZO
ZO
ZO
BI, DS
ZO
ZO
ZS

BŘ

DS

0,82

BŘ

BŘ

DS
BI
DS
SR
BI
DS
BI, DS

0,08
0,07
0,09
0,58
0,72
0,12
0,68

BŘ

BI

9,9

BŘ
BŘ
BŘ
BŘ
BŘ

ZP
ZP
ZP
BI
ZO
SK
SK
DS, ZO
SK
OV
DS
SK, BI
ZO
DS
OM

0,62
0,94
1,22
0,15
0,47
1,1
0,25
0,85
0,06
0,43
0,21
2,41
0,04
0,56
1,5

PP

PP

2
3

Kat. Funkce Plocha
Popis záměru, upřesnění
území (kód)
(ha)

PP
PP
PP

4b

5
55
55

5

43

BŘ

LES02

51

BŘ

4a

5 část

PP

BŘ

6

25, 43

BŘ

8

40, 37

BŘ

7
10

BŘ
BŘ
BŘ

11

48
52
47

12

47

BŘ

13

12, 44

BŘ

9

15 (část)
16

BŘ

45

15

BŘ

BŘ

82

1

46

53

19

18

BŘ

BŘ

53

BŘ

20

BŘ

21

BŘ

22

Z26

26, 27

K29a
K29b
K29c
Z31a
K31e
Z32a-Z32d
Z33a
Z33b-K33e
P34
P35
P36
Z37a-Z37c
Z37d
Z37e
Z40

83
84
85
26
29
30

2,11,18,
24,32,4

18
18
38
29

BŘ
BŘ

31

BŘ

23

BŘ

24

BŘ

25

BŘ

32

BŘ

33

BŘ

37

35b,49

BŘ

26

1,51
0,21
0,04
0,12
3,06
0,38
0,01
0,76
1,02
1,16
0,45
1,84
0,13
0,28
1,74
0,09
0,41
2,48
0,24
0,43
0,09
0,18
0,53
206
3,06
0,38
0,16
3,74
0,19
0,5
1,41

Zadní Poříčí - zalesnění
Zadní Poříčí - "brownfield"
Zad. Poříčí - místní kom. - propojení
Zad. Poříčí - místní kom. - propojení
Zad. Poříčí - ochr. zeleň u skládky Chrást
Přední Poříčí - bydlení na jz okraji
Př. Poříčí -přemostění, protipovodň. opatř.
Př. Poříčí - Xaverov - krytá jízdárna
Př. Poříčí - Xaverov - rozšíř. jezdeckého ar.
Přel. sil. II.tř. od Tochovic, III.tř. od Chrástu
Izol. zeleň u přel. sil. za tratí (rekultivace)
Višňovka - zalesnění u trati směr Chrást
izol.zel. u přel. Tochovické sil. (rekultivace)
izolační zeleň u přeložky Tochovické silnice
Sev. kom. propoj. -trasa od podjezdu k I/19
izolační zeleň u podjezdu trati (rekultivace)
izolační zeleň u přeložky sil. II/174
Rozšíření sportovního a rekreačního areálu
Deponie odpadu sev. od sport. areálu
Pl. při sil.I/19 za Benzinou -odst. parkoviště
Plocha pro heliport na sev. okraji města
Pl. za Benzinou a Normou -drob. podnikání
Pl. mezi Normou a zástavbou města u I/19 pro
drobné podnikání, garáže a izol. zeleň
Větší rozvoj. lok. Cihelna - pro RD, smíš. pl.
pás zeleně u polní cesty za areálem škol
Lokalita RD za školským areálem
pás zeleně pod vrchním vedením VN
pás izol. zeleně po záp. okraji lok. Z15
Sad (dle ÚR)-vč. zapracování přel. sil. II/174
přeložka sil. II/174 - soulad s nadřaz. ÚPD
Parkoviště pro osobní vozy v centru
Poz. pro 1 RD v lok. Za sokolovnou
Parkoviště za sokolovnou
Zahrádky u hřbitova, převedení do kat. SR
Za hřbitovem - doplnění rod. zást., izol. zel.
Obslužné komunikace v lok. Za hřbitovem
RD mezi Blatenskou ul. a hřbitovem
Pod Stráží-obyt. a celoměstské funkce, návaznost na JZ okraj města, již. od Kamenické ul.
Přírodní zeleň mezi navrženou zástavbou Pod
Stráží a starými sady na úpatí kopce - rovněž k
rekreačnímu využití
Vých. část lok. Pod Stráží - podstatně menší
Pás zeleně směrem ke Stráži
Izolovaná lok. pro smíš. bydl. s podnikáním
Část lok. pro smíš. bydl. (možné živn. Pod-nikání
mezi Blatenskou a Drahenickou ul.
Roh ul.Blatenská a D.Valy - komerční objekt
Za BD v Drahenické ul.-měst. vybav.(tržiště)
Parkoviště v sousedství vybavenosti
Mezi ul. Drahenická, J. Švermy, Počapská a
Zbrojovkou, pro smíš. bydl. s drob. podniká-ním
, při již. okraji kom. propoj. a izol. zeleň
Univerzální podnikatel. pl. již. od Zbrojovky
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poř. čís. dle ÚP - text, grafická
část, zem. příl. návrhu pro VP
(2012)

K42a
K42b
P43a-P43d
Z44
Z45
P46
P47
P48
P49a-P49b
P50
P52-P53
P54
P55a-P55b
Z55c
K55d
Z56a
Z56b
K56c
K56d
K56f
K57c
K57d
Z58a
K58b
K58c
K58d-K58e
Z58f
P58g
P59b
K60a
Z60b
K60c
P61a
P62a
P63a
P63b
P64a
K64b
K64c
P65a
K65b
Z66
Z67
K69a
K69b
Z69c
Z70
P71a
K71b
K72a
K72b
K72c
K72d
K72e

prosinec 2012

čís. dle zem. příl. v označ. dle Kat.
návrhu ÚP pro SJ
zadání
území
(2010)
40
BŘ

Funkce
(kód)

Plocha
Popis záměru, upřesnění
(ha)

BŘ

ZO
ZO
BI,PV1
BI
BI
SK
BI
BI
VD, VK
OM
BI
BI
VL
VL
ZO
VL
VL
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO

0,71
0,51
1,7
0,62
1,99
0,56
0,34
0,19
0,41
0,51
0,29
0,17
0,65
2,98
0,03
2,55
0,5
0,45
0,17
0,31
0,65
0,08

53a, b

BŘ

DS

1,36

ZO
ZO
ZO
TI
ZO
SK
NL
VD
ZO
BV
BV
RI
ZV
BV
NL
NL
OM
RN
BV
BV
ZO
NL
DS
VZ
VL
ZO
NL
NL
NL
NL
NL

0,33
0,24
0,77
0,03
0,22
0,49
0,92
0,92
0,51
0,18
0,92
0,07
0,29
0,55
2,12
2,17
1,83
3,23
1,11
0,36
0,34
2,02
0,66
1,17
1,08
0,27
0,4
1,76
2,43
0,51
0,36

42 část

BŘ

43
41
42

BŘ

10
35a

45

BŘ
BŘ
BŘ

6

BŘ

44

BŘ

-

BŘ
BŘ

47

26

48
50, 51

BŘ

46

52

BŘ
BŘ

58
59

BŘ

BŘ

46

53b část

BŘ
BŘ
BŘ

56

BŘ
BŘ

49

BŘ

53a část

BŘ

54

BŘ

55

BŘ

53b část
63
LES10

64a
64b
65
67

28, 33
51
31b
9a
13,27

69

LES12
LES11

BO

8
51
51

BO

4, 16
57

MA

73
74

LES04
76

51

80

58
58

79

LES06
LES07
LES08
LES09

BO
BO
BO
BO
MA

MA
MA
MA

78
LES05

BO
BO

70
71

BŘ
BŘ
BŘ
BO, BŘ
BŘ
BO

MA

MA
MA

51
51
51
51
51

MA

MA
MA
MA
MA

27

pás izol. zeleně podél žel. tratě "Blatenky" odclonění zástavby v lok. za lihovarem
Býv. zahradnictví - pro RD, vč. veř. prostr.
RD v ul. U remízu - již. část lok. Za lihovarem
Mezi ul.U Blatenky a žel., leží v OP dráhy
Brownfield-býv. učiliště,pro univerzální fce
Poz. při sev. straně plochy P46 pro bydlení
Volná proluka v zástavbě v ul. Za lihovarem
Manipul. pl. u nádraží-pro drob. podnikání
Přestavba areálu-hist.sýpka-polyfunkč. využ.
Proluky pro RD - ul. Na Odboji a Tochovická
Proluka u trati při sil. směr Chrást -v OP žel.
Plochy v prům. zóně za Metamaxem a FVE,
izolační zeleň u plochy Z55c (podél cyklostezky
směr Starosedlský Hrádek)
rozšíř. areálu Metamaxu - převz. záměr
doplnění výr. plochy mezi kom. a zástavbou
ochranná zeleň podél výrobních ploch
ochranná zeleň podél výrobních ploch
izol. a doprovod. zel. od prům. zóny k Vinici
ochranná zeleň podél výrobních ploch
izol. zel. u kom. v prům. zóně, podstatná úpr.
Prům. kom.- propojení Tochovické a Borské sil. s
napojením areálů -izol. a ochr. zel.
izolační zeleň podél Tochovické silnice
izolační zeleň podél průmyslové komunikace
izol. a doprovod. zel. od prům. zóny k Vinici
rozhledna Vinice, zákl. st. mobil. operátora
izol. zel. mezi nádražím a prům. komunikací
u Sublimy a Borské ul.,-smíš. industr. využ.
zalesnění u Sublimy, rovněž funkce izol. zel.
plocha pro podnikání v sousedství Sublimy
pás izol. zel. od Sublimy směrem k Boru
Plocha pro rod. zástavbu na JZ okraji Boru
Plocha pro rod. zástavbu na vých. okraji Boru chat. lok. za lip. alejí v Dobré Vodě-doplnění
pás veř. zeleně při lipové aleji v Dobré Vodě
RD v Dobré Vodě - návaznost na zástavbu
zalesnění pod lipovou alejí v Dobré Vodě
zalesnění svahu mezi tratí a Skalicí u D. Vody
Býv. voj. areál D. Voda, -pro komerční rekr.
jezdecké využ.- výběhy koní, vazba na P65a
Bydl. v již. části Martinic, návaznost na zást.
Pozemky pro bydlení v záp. části Martinic
izol. zel.u silážního žlabu při rozcestí za obcí
zalesnění u silážního žlabu záp. od Martinic
úsek kom. k Simín. ml.- soulad se stavem
Simín.mlýn-rozšíř.areálu, odchovna bažantů
Pila v lok. Simín. mlýn-rozšíř. sev.směrem
izolační zeleň podél odchovny bažantů
zalesnění - u hráze Simínského rybníka
zalesnění - na jihu ř. ú. za Simínským rybníkem
zalesnění - u Mlýnského Drahenického rybníka
zalesnění - jižně od Martinic
zalesnění - u silnice z Martinic do Drahenic
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Ce3) Údaje o uskutečněných investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti (meliorační a
závlahová zařízení apod.) a o jejich předpokládaném porušení.
V některých případech jsou návrhové lokality ve střetu s meliorovanými plochami. Zakreslená trubní
drenáž označuje možná místa staveb melioračního detailu – označení dle ZVHS (data převzatá od
poskytovatele pro účely ÚAP). Dotčené lokality jsou uvedeny v předchozí tabulce. Obecně platí, že u
meliorovaných ploch je nutné provádět soustavnou údržbu a při případném porušení trubní meliorace je
nezbytné ji uvést opět do funkčního stavu. Rozsah meliorací je zřetelný z grafické části (D3 – Výkres
předpokládaných záborů půdního fondu).
Ce4) Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských usedlostech a o jejich
předpokládaném porušení.
Na ploše řešených lokalit ani v jejich blízkosti se až na výjimky nenachází areály nebo objekty staveb
zemědělské prvovýroby ani zemědělské usedlosti. Většinou se jedná o zemědělskou půdu v návaznosti na
zastavěné území, bez jakýchkoliv staveb. Areály zemědělské prvovýroby jsou situovány v Boru, Martinicích a
v Předním Poříčí. Navržené záměry dotýkající se těchto areálů jsou pouze účelové, tzn. že přímo souvisí se
zemědělskou činností (Z61b - rozšíření zemědělského areálu v jižní části Boru, Z05, Z06 - plánovaná výstavba
jezdecké haly a rozšíření areálu Xaverov, Z70 - rozšíření zemědělských ploch vč. odchovny bažantů v areálu
Simínský mlýn (k. ú. Martinice).
Ce5) Údaje o uspořádání zemědělského půdního fondu v území, opatřeních k zajištění ekologické
stability krajiny a významných skutečnostech vyplývajících ze schválených návrhů pozemkových úprav a
o jejich předpokládaném porušení.
Do vzdálenosti 50 m od okraje lesa až na výjimky nezasahují žádné lokality. Jedná se o tyto lokality:
Z04 – přemostění Skalice pro zpřístupnění areálu Xaverov od Předního Poříčí (rovněž minimální zábor
PUPFL – cca 0,008 ha)
Z09a – rozšíření sportovního a rekreačního areálu u Skalice v severní části města
Z44 – zástavba rodinných domů v jižní části lok. za lihovarem (u Blatenky)
Z58f – plocha pro rozhlednu na Vinici (rovněž dochází k záboru PUPFL – orientačně cca 0,025 ha)
Obecně platí, že v rámci dalšího řešení bude pro případnou zástavbu na těchto pozemcích vyžádáno
stanovisko odboru životního prostředí MěÚ Příbram týkající se upřesnění požadované minimální vzdálenosti
stavby od okraje lesa pro konkrétní budoucí stavbu.
Řešení návrhových ploch není ve střetu s plochami ÚSES. Pouze v případě liniových záměrů (Z04 –
protipovodňová opatření v Předním Poříčí, Z08a – přeložka silnice II/174 severně od města) dochází
k drobnému zásahu do trasy vymezeného regionálního biokoridoru vedoucího v ose toku Skalice. V regionálním
biokoridoru leží rovněž plocha Z65b. V tomto případě se ale jedná o nezastavěné území - „rekreaci na plochách
přírodního charakteru“ s konkrétním určením jako výběh pro koně ve vazbě na připravovaný záměr přestavby
blízkého vojenského areálu. Konkrétní podmínky využití jsou uvedeny v regulativech ÚP.
Zpracovateli není známo, že by řešené lokality byly v kolizi s navrženými pozemkovými úpravami.
Ce6) Údaje o poloze ploch vzhledem k průběhu hranice současně zastavěného území obce, tras
základních zemědělských účelových komunikací a územních ekologických záměrů vyplývajících ze
schválených návrhů pozemkových úprav.
Poloha navržených lokalit vůči zastavěnému území je patrná z grafické přílohy (výkres D3) a z tabulky.
Byla snaha řešit návrhové plochy v přímé návaznosti na zastavěné území, aby docházelo pouze k logickému
rozšíření funkcí obdobných s okolními plochami. Několik samostatných lokalit (vzhledem k zastavěnému území)
je převzato z předchozí ÚPD. Nově navržené lokality bez návaznosti na zastavěné území jsou navrženy
v několika případech na žádost pořizovatele, aby bylo plně vyhověno požadavkům v souladu se schváleným
zadáním ÚP (viz tabulka vyhodnocených podnětů „Návrhy na pořízení územního plánu Březnice“ s rozhodnutím
ZM o vyhovění či nevyhovění v příloze zadání ÚP). Některé z těchto lokalit byly zpracovatelem již předem
považovány za nevhodné a v daném rozsahu za neodůvodněné. Většina takových ploch mohla být odstraněna
až na základě nesouhlasného stanoviska dotčeného orgánu k návrhu ÚP pro společné jednání.
Trasy stávajících účelových komunikací zůstanou zachovány, v několika případech dojde naopak k jejich
doplnění a zkvalitnění (např. napojení na přeložku silnice II/174 po severním okraji města, dílčí doplnění a
úpravy v Předním Poříčí, napojení na průmyslovou komunikaci v zóně za nádražím). Přerušení stávajících cest
v místech kolize s navrženými záměry bude plnohodnotně nahrazeno.
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Nejsou známé žádné územní ekologické záměry vyplývající ze schválených návrhů pozemkových úprav,
které by byly v kolizi s návrhovými lokalitami. Pro k. ú. Martinice se zpracovávají komplexní pozemkové úpravy.
Zpracovatel ÚPD byl v kontaktu se zpracovatelem KPÚ pro případnou koordinaci. Obě dokumentace by měly
být kompatibilní.
Ce7) Údaje o stanoveném dobývacím prostoru, nebo chráněném ložiskovém území.
Dobývací prostor není v řešeném území evidován. Na území obce se nenachází žádné chráněné
ložiskové území.
Ce8) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných
ploch.
Územní plán navrhuje (v souladu s Politikou územního rozvoje ČR) přednostně využití vhodných ploch
uvnitř zastavěného území. Jsou to všechny „přestavbové“ plochy – označené P… a dále části ploch změn
zasahujících do zastavěného území (Z26, Z44, Z45 – pro bydlení, Z60b – pro výrobu, Z70 – pro zemědělskou
výrobu). Z celkového počtu ploch pro bydlení (pro umožnění výstavby cca 253 rodinných domů) jsou necelé 2/5
v rámci zastavěného území (cca 91 RD). Z dalších návrhových ploch všechny bezprostředně navazují na
zastavěné území a jejich uspořádání odpovídá účelnému rozvržení ploch (urbanistická koncepce v širším
smyslu, zohlednění ucelenosti zemědělských pozemků pro obhospodařování bez ponechání obtížně
využitelných zbytkových ploch, apod.). Většina koncepčně nevhodných ploch, vycházejících z uplatněných
podnětů vlastníků pozemků, byla z návrhu územního plánu odstraněna, nebo přesunuta do územní rezervy již
na základě stanovisek dotčených orgánů (např. nejvíce kontroverzní plocha pro výrobu na poz.p. č.2126/2 v k.ú.
Březnice - východně od areálu Metamaxu, nyní jako úz. rezerva R18). Podobně bylo několik dalších ne zcela
opodstatněných ploch odstraněno, nebo přesunuto do územní rezervy.
Celková výměra navržených zastavitelných ploch vč menších ploch sídelní zeleně
(bez ploch změn v krajině „K“),:

cca 60 ha

Z toho výměra zastavitelných ploch v rámci zastavěného území
(plochy přestavby „P“, části zastavitelných ploch v zast. území):

cca 19 ha

Vymezení zastavitelných ploch bylo posuzováno komplexně, aby navržené plochy odpovídaly potřebám
města pro zajištění všestranného vyváženého rozvoje (plochy bydlení, vybavenosti, ekonomických aktivit,
rekreace apod.), na druhé straně i reálným podmínkám a možnostem předpokládaných investic (zájem o stavbu
rodinných domů, podnikatelské záměry konkrétních investorů, limity území, zohlednění úrovně dopravní a
technické infrastruktury).
Potřeba ploch pro bydlení vychází z demografického rozboru (v rámci „Průzkumů a rozborů pro územní
plán Březnice“, zestručněno, doplněno a aktualizováno v kap. Cf4) odůvodnění). Vymezení ploch umožňujících
výstavbu cca 253 rodinných domů, odpovídá závěrům tohoto rozboru s tím, že je zohledněno účelné přiměřené
navýšení ploch z důvodu zabránění spekulacím s pozemky (pokud by navržené plochy odpovídaly pouze
reálným potřebám, mohl by nastat převis poptávky nad nabídkou vhodných zastavitelných ploch).
Regulací využitelnosti ploch (etapizace, podmínění pořízením územních studií u větších ploch) je
zajištěna ochrana území před současným „živelným“ využitím všech zastavitelných ploch - tím je odvráceno
hrozící riziko neúměrně dlouhé rozestavěnosti jednotlivých lokalit. Studií etapizace zástavby (resp. celkové
koncepční studie, jejíž důležitou součástí bude stanovení pořadí změn v území) je podmíněna největší plocha
Z26 „Pod Stráží“. Zároveň je takto dbáno na ekonomické hledisko účelného budování dopravní a technické
infrastruktury.
Potřeba ploch pro veřejnou vybavenost a ekonomické aktivity je dána rozsahem návrhových obytných
ploch při zohlednění současného deficitu. V případech konkrétních záměrů jednotlivých investorů byla snaha je
zapracovat, případně korigovat (rozsahem, umístěním, funkční skladbou) tak, aby zapadaly do struktury
celkového řešení.
V územním plánu jsou ponechány tři návrhové plochy, přestože stanoviskem dotčeného orgánu podle
zákona 100/2001 Sb. bylo požadováno jejich vypuštění. Zdůvodnění plochy Z32 je založeno na skutečnosti, že
jde o pozemek v návaznosti na sousední plochu se stávajícím obdobným využitím. Společné vlastnictví
pozemků a investorský záměr rozšíření plochy pro smíšenou obytnou funkci (s přiměřeně vhodným
podnikáním). V daném rozsahu lze takové využití i z urbanistického hlediska akceptovat.
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Plocha Z33a je rovněž podpořena konkrétním záměrem již od zadání a představuje minimalizovaný
rozsah rozvojové plochy při Drahenické ul., bezprostředně navazující na objekt drobné výroby. Plocha by
neměla znamenat podstatnou újmu na ZPF (0,25 ha), ani nedojde k nežádoucímu rozdrobení ucelené
zemědělské půdy z hlediska jejího účelného obhospodařování. Plocha je koncipována především tak, aby
mohla fungovat samostatně, zároveň je ale zohledněno i ve vzdálenějším časovém horizontu členění a využití
pro potenciální smíšenou obytnou funkci (jako nezávazná územní rezerva).
Třetí plochou je rozšíření zemědělské výroby v lokalitě Simínský mlýn (k. ú. Martinice u Březnice) –
plocha Z70. I tento záměr vyjadřuje konkrétní úmysl vlastníka rozšířit stávající areál o novou odchovnu bažantů.
Plocha doplňující stávající zemědělský areál se jeví pro daný účel optimální, mj. i tím, že společně s navrženým
zalesněním v sousedství dojde k pozitivnímu dotvoření přírodních ploch v krajinných souvislostech.
Návrhem ÚP pro opakované veřejné projednání byla na základě uplatněné námitky znovu vrácena dříve
vypuštěná plocha zahrad při Blatenské silnici a začleněna do největší rozvojové plochy Z26. I v tomto případě
bylo dotčeným orgánem požadováno ponechání stávající funkce zeleně, opírající se o vyhodnocení SEA.
Hlavním argumentem proti rozsáhlé zástavbě pro individuální bydlení je, že by došlo k úbytku hodnotné, veřejně
přístupné zeleně. Pokud by se jednalo skutečně o veřejnou zeleň, byl by tento požadavek i z koncepčního
urbanistického hlediska inspirující a mimořádně vhodný. Zde se ale v celém rozsahu jedná o soukromé
zahrady, v několika případech se zahradními chatkami, jejichž vlastníci vesměs požadují začlenění do
zastavitelných ploch pro bydlení. Tím, že ÚP vymezuje tyto plochy pro individuální bydlení, bude část vzrostlé
zeleně zachována jako součást nově vzniklých zahrad rodinných domů. Relevantní požadavek na plochy
veřejné zeleně bude řešen následnou podobnější ÚPD – územní studií plochy Z26, která mj. v odpovídajícím
rozsahu vymezí plochy zeleně na veřejných prostranstvích (ve smyslu § 7 vyhl. č. 501/2006 Sb.,o obecných
požadavcích na využívání území, ve znění novely 269/2009 Sb.).
Celkově je možné konstatovat, že vymezené zastavitelné plochy odpovídají potřebám a možnostem
města a jejich rozsah i struktura jsou z hlediska celkové koncepce optimální.

Ce9) Vyhodnocení důsledků na pozemky určené k plnění funkcí lesa
V řešeném území je z celkové rozlohy 1 945 ha (celková výměra správního území města Březnice)
pouze 190 ha lesní půdy (PUPFL), což je jen 9,77 % (na ZPF připadá více jak 70,7 % území). Na posuzovaném
území města jsou izolované drobné lesíky, ojediněle i skupinky lesních porostů především na okraji řešeného
území - na jihu v k.ú. Martinice (např. kolem vrchu Hradec), na východě v k.ú. Bor u Březnice (kolem hájenky
Holandr), na severu v k.ú. Přední Poříčí (jižně od vrchu Chlumec) a na východě v k.ú. Březnice (kolem vrch
Vinice). Jedná se o les hospodářský, pouze okrajově na pravém břehu Skalice při katastrální hranici s k.ú.
Počaply je malá část lesů ochranných – lesy na nepříznivých stanovištích v celkové rozloze 4 282 m2.
Odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa je návrhem územního plánu navrženo jen výjimečně –
pro protipovodňové úpravy v Předním Poříčí (cca 0,008 ha) a pro rozhlednu na vrcholu Vinice (orientačně cca
0,025 ha) - realizace zde přichází v úvahu v rámci možné výstavby základnové stanice mobilního operátora.
Vyhodnocení záborů je provedeno společně v předchozí kapitole a tabulkách (celkem 0,033 ha), právě tak i ve
výkresu D3.
Ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa se nacházejí, nebo do ní částečně zasahují (kromě ploch určených
k zalesnění) následující plochy:
Pozn.: v závorce za označením plochy je kód funkce návrhové plochy
K02c (ZO), Z04 (ZO), Z05 (OS), Z09a (RN), Z37c (SK), Z40 (OM), K42a (ZO), P43d (BI), Z44 (BI), P48
(BI), P52 (BI), P53 (BI), P54 (BI), K58e (ZO), Z58f (TI), K65a (OM), K65b (RN), Z66(BV), P71a(VL), K71b (ZO).
Podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, nevyvolá územní plán žádný negativní dopad změn funkčního
využití území na les.
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Zalesnění
Územní plán navrhuje několik ploch vhodných k zalesnění o celkové výměře 16,04 ha. Většina ploch vychází
z podnětu Města Březnice, další od vlastníků pozemků, zbývající jsou navrženy zpracovatelem. Při realizaci
zalesnění je nutné dbát na vhodnou druhovou skladbu.

K01a
K07c
K60a
K64b
K64c
K69b
K72a
K72b
K72c
K72d
K72e
Celkem:

Katastrální území
Přední Poříčí
Březnice
Březnice
Bor u Březnice
Bor u Březnice
Martinice
Martinice
Martinice
Martinice
Martinice
Martinice

specifikace
Zadní Poříčí - zalesnění
Višňovka - zalesnění u trati směr Chrást
zalesnění u Sublimy, rovněž funkce izolační zeleně
zalesnění pod lipovou alejí v Dobré Vodě
zalesnění svahu mezi tratí a Skalicí u Dobré Vody
zalesnění u silážního žlabu západně od Martinic
zalesnění - u hráze Simínského rybníka
zalesnění - na jihu ř. ú. za Simínským rybníkem
zalesnění - u Mlýnského Drahenického rybníka
zalesnění - jižně od Martinic
zalesnění - u silnice z Martinic do Drahenic

Plocha (ha)
1,51
1,84
0,92
2,12
2,17
2,02
0,40
1,76
2,43
0,51
0,36
16,04

Pozn.: Jedna lokalita pro zalesnění (Březnice – Stráž), uvedená v návrhu ÚP pro společné jednání, byla na
základě nesouhlasného stanoviska dotčeného orgánu zrušena.
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Cf) Odůvodnění koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
Cf1) Důvod pořízení ÚPD
Požadavek na zpracování nového územního plánu města vychází z usnesení zastupitelstva města z 11.
října 2007. Podkladem pro rozhodnutí bylo vyhodnocení stavu současně platné ÚPD, která věcně již
nevyhovuje potřebám města a rovněž po formální stránce neodpovídá požadavkům a nárokům stavebního
zákona na obsahový standard. Nový územní plán je zpracován v digitální podobě podle metodiky vydané
Krajským úřadem Středočeského kraje – „MINIS – Minimální standard pro digitální zpracování územních plánů
v GIS“.
Cf2) Zhodnocení dříve zpracované ÚPD
Město Březnice má dosud platnou ÚPD – ÚPNSÚ (zpracovatel ak. arch. Zdenka Krásová) schválený 30.
března 1999, jehož řešené území nezahrnuje celé území města Březnice, ale pouze katastrální území Březnice
(celé) a malé části kat. území Bor u Březnice a Přední Poříčí. Změna č. 1, o které rozhodlo zastupitelstvo města
Březnice svým usnesením č. 2 ze dne 19. února 2009 na základě návrhu společnosti Metamax s.r. o., byla
zastavena s tím, že záměr Metamaxu bude zapracován do nového územního plánu.
Po koncepční stránce je sice dosud platný územní plán možné považovat za poměrně vyhovující (ani
novou ÚPD nelze zásadně měnit urbanistickou koncepci města), výrazné nedostatky ale vykazuje formální
úroveň založená na původní ÚPD. Funkční a prostorové regulativy, jakož i členění ploch a k nim vztažené
regulativy jsou zčásti nepřehledné, nejednoznačné, občas již překonané a proto mnohdy obtížně aplikovatelné
pro potřeby územního a stavebního řízení. Také grafická část je pro současné potřeby nedostačující (klasické
zpracování s nejednoznačnou identifikací).
Výrazným nedostatkem je neexistence ÚPD pro celé území města. Pro tři další katastrální území města
jsou zpracovány pouze urbanistické studie (zprac. ak. arch. Krásová, 1999), což je pouze nezávazný územně
plánovací podklad.
Část dosud nerealizovaných záměrů z dosud platné ÚPD je novým územním plánem respektována a
takto převzata nebo upravena (upřesnění rozsahu, funkce nebo stanovení nových regulativů). Předchozí (dosud
platný územní plán) neřešil v dostatečné míře změny využití ploch v zastavěném území (brownfields a jiné
nevhodně využité plochy), případně pro ně předepisoval ne zcela optimální regulativy. Jinak je také řešena
koncepce dopravního řešení – ve vazbě na reálné potřeby a možnosti realizace.
Z nadřazené ÚPD či ÚPP (na regionální úrovni) existují Zásady územního rozvoje Středočeského
kraje (ZÚR SK), zpracovatel AURS, s. r. o.), nahrazující předchozí územní plán velkého územního celku okresu
Příbram. ZÚR SK byly vydány formou opatření obecné povahy dne 7. 2. 2012. ZÚR SK nabyly účinnosti dne 22.
února. 2012. Podrobněji viz kapitola Ca1) „Soulad s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací
vydanou krajem”.
Kromě toho existují starší ÚPP – použitelné jen orientačně v omezeném rozsahu a řada oborových
dokumentací a programových dokumentů zpracovaných v rámci ČR a kraje (Politika územního rozvoje ČR,
Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje, Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje
v letech 2006-2016, Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje).
Cf3) Vymezení řešeného území
Územní plán Březnice zahrnuje celé jeho území, sestávající ze čtyř katastrálních území: Březnice, Bor u Březnice,
Martinice u Březnice, Přední Poříčí. Celková rozloha území obce je 1 945 ha, tj. 19,45 km2.

32

Územní plán BŘEZNICE – ČÁST C – ODŮVODNĚNÍ

část obce
Březnice
Březnice
Březnice
Březnice
Březnice
Březnice

prosinec 2012

název ZSJ
Březnice-hist. jádro
Zámecký okres
U drahenické silnice
U školy
Za Oborou
U stadiónu

část obce
Březnice
Dobrá Voda
Martinice
Přední Poříčí
Zadní Poříčí

název ZSJ
Bubovická
Dobrá Voda
Martinice
Přední Poříčí
Zadní Poříčí

Město Březnice tvoří kromě vlastního sídla dalších 5 částí obce (tzn. budovy jsou číslovány ze svých řad
čp.) na 4 katastrálních územích – všechny přičleněné části jsou drobnými vesnicemi do 100 obyvatel. Ve vlastní
Březnici statistika rozlišuje 11 základních statistických jednotek (ZSJ), z toho 4 jsou bez obyvatelstva (přehled
je v tabulce vedle).
Cf4) Demografický rozbor stavu – podklad pro návrh
Vývoj počtu obyvatelstva celkem
Základní demografické údaje o obyvatelstvu dle sčítání lidu, domů a bytů 2001 a z městské a obecní statistiky
ČSÚ:
Velikost a dynamika vývoje počtu obyvatel:
rok
1869 1880
1900
1910
počet 3354
3149
3058
rok
1998
1999
2000
2001
počet 3674
3671
3682
3650

1921
2818
2003
3662

1930
2926
2005
3629

1950
2836
2006
3593

1961
3196
2007
3605

1970
3196
2008
3 622

1980
3808
2009
3 553

1991
3620
2010
3630

1997
3685
2011
3609

Z přehledu je patrný víceméně stálý nárůst počtu obyvatel v řešeném území, který ovšem probíhal v několika
vlnách a byl ovlivněn různými okolnostmi. Tato tabulka také nevypovídá o důvodech přírůstku (přirozený
přírůstek, přírůstek stěhováním).
Hlavní závěry z demografického vývoje města Březnice v letech 1991 - 2011:


meziroční změny nelze přeceňovat – důvodem je malá velikost města Březnice



velikost faktické populace v Březnici se málo odlišuje od trvale hlášených „de iure“ obyvatel města, není
zde výrazná rekreační funkce ani sezónní zaměstnanost
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celkový počet obyvatel po roce 1991 byl ve srovnání s velkými přírůstky stěhováním i porodností
v 70. letech poměrně stabilizovaný, osciluje kolem 3 600 obyvatel, poslední zveřejněný stav k 1. 1. 2012
je 3 609, tedy nevýznamný výkyv směrem dolů.
 meziroční výkyvy jsou dány především migrací, nikoli přirozenou měnou obyvatel (evidence
stěhování, zejména cizinců, ale není zcela přesná, neboť legislativa nenutí občany se odhlašovat
z trvalých bydlišť, může zde být i vliv méně stabilní romské populace ve městě)
 vedle kolísajících migračních přírůstků (kolem roku 1995) nebo úbytků je podstatný spíše migrační obrat
(součet vystěhovalých a přistěhovalých), který byl zvýšený na začátku 90. let a pak v poslední době (což
je obecný trend), „fluktuace“ obyvatelstva zpravidla souvisí s útlumem místní ekonomické základny a
poklesem atraktivity města
 přirozená měna (tedy rozdíl počtu živě narozených a zemřelých) byla v celém období ztrátová, tento
trend začal již v druhé polovině 80. let
 období zvýšené porodnosti (které v ČR kulminovalo kolem roku 1974) bylo v Březnici výrazné a
posunuté až do konce 70. let hlavně díky výstavbě sídlišť; v 80. letech ale rychle klesla, po roce 1991
došlo k dalšímu poklesu kvůli propadu tzv. úhrnné plodnosti žen, mj. z důvodu odkládání porodů i sňatků
do pozdějšího věku
 oživení porodnosti po roce 2002 bylo v Březnici prakticky nezřetelné (přirozená měna je stále ztrátová),
což svědčí o trvající stagnaci úhrnné plodnosti žen (zjednodušeně jde o průměrný počet dětí na jednu
ženu); ani jinde v ČR nebylo dočasné oživení porodnosti srovnatelné s „populační vlnou“ z poloviny 70.
let (pojem „baby boom“ byl tedy velmi zavádějící), opětovný pokles je dán ústupem silnějších ročníků žen
z této vlny; v ČR se úhrnná plodnost zvýšila z minimálních hodnot kolem 1,14 v polovině 90. let na
současných cca 1,53 (k prosté reprodukci populace je třeba hodnoty cca 2,1)
 o úmrtnostních poměrech nelze dělat silné závěry z důvodu malých souborů zemřelých vyjma toho, že
hrubá míra úmrtnosti je v Březnici poměrně vysoká; zatímco v ČR byl po roce 1990 zřetelný trend
zlepšování úmrtnostních poměrů i poklesu hrubé míry úmrtnosti, v Březnici byl pokles omezen jen na 1.
polovinu 90. let (průměr 10,2 promile); v letech 1995 – 2007 je to opět 12,3 promile – není to zřejmě dáno
ani tak starší věkovou strukturou ve městě, jako skutečně horší standardizovanou úmrtností
 celková věková struktura populace v Březnici nevykazuje výraznou odchylku kromě nepatrně silnější
produktivní věkové skupiny, starší věková struktura, tzn. nižší podíl dětí a vyšší podíl seniorů, je pouze ve
venkovském zázemí Březnice, starší je také Rožmitál p. Tř.
 udržení stabilního počtu obyvatel a přijatelné věkové struktury v Březnici jsou možné jen zvyšováním
atraktivnosti života ve městě pro stávající populaci, podporou pracovních příležitostí a přiměřené
výstavby nových bytů
 hlavním demografickým trendem v blízké budoucnosti bude stárnutí populace (a tedy růst nároků na
sociální služby pro seniory)
Podrobnější analýzy jsou obsaženy v elaborátu „Březnice - Průzkumy a rozbory pro územní plán města
v rozsahu územně analytických podkladů“ (05/2009).
Celková demografická prognóza a bilance rozvojových ploch pro bydlení je následující:
NÁVRH:
Současný počet obyvatel (1. 1. 2012)
3 609 obyv.
Pro novou zástavbu je uvažována návrhová obložnost
2,6 obyv./byt
Požadovaný nárůst dle zadání („návrhový počet“ 4000 obyv.)
390 obyv.
- tomu odpovídá přibližně počet bytů (390/2,6):
150 bytů
- vhodné je navrhnout cca 1/3 více ploch pro byty (větší nabídka, zabránění spekulací, snížení cen
pozemků), tzn. optimální počet bytů (vč. cca 1/3 navýšení):
200 bytů
- skutečně navržený počet bytů (RD) územním plánem – součet všech záměrů z návrhových ploch Z01 –
K72
247 bytů
Návrhová velikost města (optimální, reálná):
4 000 (tj. 3 609 + 390)
Teoretický nárůst počtu obyv.(247 x 2,6) - součet všech záměrů:
Návrhová velikost města (teoretická - podle navržených ploch):

642 obyv.
4 251 (tj. 3 609+ 642)

(upraveno a aktualizováno podle posledních dostupných údajů o počtu obyvatel - k 1. 1. 2012)

Dimenzování infrastruktury je v úz. plánu řešeno i na tyto teoretické nárůsty.
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Územní rezervy – další směry rozvoje (R01 – R22) – je zohledněno pouze v případě koncepčního návrhu
technické infrastruktury a z hlediska návazností na stávající, resp. návrhové lokality (napojení na
komunikace, …).
Cf5) Rozvoj území obce
Pro zachování stávajícího charakteru menšího města byla na základě dříve zpracovaných průzkumů a
rozborů (Průzkumy a rozbory pro územní plán Březnice v rozsahu ÚAP, M. Salaba, 05/2009) a zadání
(schváleno 15. 10. 2009) stanovena úměrná velikost dalšího rozvoje – vytvořit podmínky pro cca 4 000 obyvatel
(výraznější rozvoj je na základě demografických rozborů nereálný a pro město i nežádoucí, naopak v případě
stagnace by mohlo upadat i dosavadní občanské a technické vybavení).
Územní plán navrhuje rozvojové plochy pro bydlení v rozsahu odpovídajícímu potřebám města (včetně
přiměřené územní rezervy). V první řadě budou využity volné či nevhodně využité plochy v rámci zastavěného
území (z větších ploch např. Cihelna) a dále plochy bezprostředně navazující na zastavěné území v lok.„Pod
Stráží“ (v jihozápadní části v segmentu mezi ulicemi Bubovická a Blatenská, resp. Drahenická, jižně od lihovaru,
dále dostavba stávajících rozestavěných lokalit).
Podmínkou rozvoje bytové zástavby je odpovídající napojení na dopravní a technickou infrastrukturu,
prioritně odkanalizování a zajištění dostatku pitné vody.
V rozvoji ekonomické sféry (zajištění zaměstnanosti) územní plán vytváří podmínky pro stabilizaci
výrobních a skladových subjektů v průmyslové zóně za nádražím (rozšíření ploch), zároveň by mělo dojít
k transformaci a intenzifikaci nedostatečně a nevhodně využitých ploch v rámci stávajících areálů. V menším
rozsahu jsou navrženy plochy i v dalších lokalitách - podstatná část bude určena pro malé a střední podnikání,
pro drobnou výrobu a služby, v úměrné skladbě a rozsahu, který umožní vytvořit nové pracovní příležitosti,
potažmo přispěje k optimálnímu fungování města. Výroba a další ekonomické aktivity bez negativních vlivů na
okolí budou moci využívat stávající plochy v sídle, s předpokládanou transformací některých ploch. Poněkud
větší rozsah nových výrobních ploch za nádražím je dán výslovným požadavkem pořizovatele na další rozšíření
- ve smyslu splnění zadání (část nekoncepčních záměrů pro rozšíření výrobních ploch mohla být odstraněna až
na základě negativních stanovisek dotčených orgánů uplatněných v rámci společného jednání – shodně
s názorem projektanta a zpracovatele VVURÚ, resp. posouzení SEA) a požadavkem zapracovat plochy pro
rozšíření Metamaxu, původně řešené změnou č. 1 ÚPNSÚ.
Pozn.: zm. č. 1 byla ukončena s tím, že záměr Metamaxu bude zapracován do nového úz. plánu.
Pro rozvoj cestovního ruchu a posílení rekreačního významu města se vyčleňují odpovídající plochy, a to
v rámci zastavěného území i na nových plochách. Územní plán vytváří předpoklady pro různé formy
rekreačního využití a pro vznik odpovídající veřejné infrastruktury (rozšiřování a rozvoj služeb ve vazbě na
potenciál rekreace a cestovního ruchu, jako je cykloturistika a turistika, sportovní zařízení ve městě, využití
ploch podél toku Skalice (návaznost na sportovní areál), zdravotně rekreační zařízení, plochy zeleně,
revitalizace veřejných prostranství atd.). Tím se zároveň vytváří podmínky pro nové pracovní příležitosti v místě.
Z ostatních sídel náležících pod obec Březnice je největší rozvoj navržen v Martinicích, kde je
odůvodněný zájem o výstavbu rodinných domů v poněkud větším rozsahu. V tomto sídle je dále navrženo
rozšíření skladových ploch u areálu pily (Simínský mlýn). V Boru a Dobré Vodě je rozvoj bydlení vhodný pouze
na části požadovaných ploch s ohledem k existujícím limitům (blízkost průmyslových a zemědělských provozů,
ochr. pásmo dráhy, horší vybavenost technickou infrastrukturou, zvýšené náklady na dovybavení aj.). Přesto
jsou na základě požadavku pořizovatele zahrnuty do návrhu i ne zcela optimální plochy - v rozsahu uvedeném
v zadání. Přední a Zadní Poříčí je téměř bez plošného rozvoje.
Pozn.: I v těchto případech uplatněných požadavků ne zcela odůvodněného rozsahu dalšího rozvoje byl
návrh pro veřejné projednání redukován ve smyslu stanoviska DO.

Cf6) Ochrana a rozvoj hodnot
Ochranu a rozvoj hodnot zajišťuje územní plán především v případě zachování a ochrany přírodě
blízkých území, která tvoří páteřní systém ÚSES včetně jejich ochranných pásem, dále evropsky významná
lokalita (Březnice - Oblouček), památné stromy (Lípa u Nového mlýna, Jilm v Březnici – proti MŠ, Lípa
v Březnici – mezi mlýnem a zdrav. střediskem, Martinická hrušeň, Topolová alej u Bor – u rybníka Žofín, Lipová
alej v Boru u Březnice – stromořadí u chatu rybníka Hluboký, Topoly v Březnici při silnici do Počáp), obligatorní
významné krajinné prvky (v ř. ú. zastoupeny lesy, vodními toky, rybníky, údolními nivami).
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Významné krajinné prvky:
Významné krajinné prvky (VKP) jsou ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění
pozdějších předpisů jednak obligatorní (§ 3, písm. b), což jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní
nivy, jednak tzv. „registrované“ (podle § 6 tohoto zákona), což jsou jiné části přírody, které zaregistruje příslušný
orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek a mohou to být zejména mokřady, stepní trávníky, remízy,
meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy.
Mohou však jim být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.
Registrované významné krajinné prvky se v řešeném území nenacházejí.
Zvláště chráněná území – přírodní rezervace:
V řešeném území se nenachází.
Natura 2000 – evropsky významné lokality:
V posuzovaném území je ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění
pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných
lokalit (EVL) a Přílohy č. 15 k tomuto nařízení vlády, kde se stanovuje EVL CZ0213013 Březnice – Oblouček ve
výměře 17,0636 ha k ochraně prioritního živočišného druhu kuňky ohnivé (Bombina bombina) v k.ú. Březnice,
Martinice u Březnice, Počaply u Březnice v navrhované kategorii zvláště chráněného území – přírodní rezervace.
Památné stromy:
Mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí a jejich ochranná pásma lze vyhlásit podle §46
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů za památné stromy. Mělo by
se vždy jednat o významné jedince svého druhu jak vzrůstem, věkem habitem, případně o významné krajinné
dominanty nebo stromy historicky cenné, které připomínají historické události nebo se k nim váží určité příběhy
či pověsti. Základní ochranné pásmo, pokud není vyhlášeno, má podle §46 odst.3 cit. zákona každý památný
strom ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí.
Čís. ústř. Název
sezn.(kód):

Druh dřeviny

Počet

Katastrální
území

Číslo parc.

300/1
20. 10. 1981 ze zák.*
jednotlivý strom v ul. Obránců míru, proti MŠ
1685
20. 10. 1981 ze zák.*

3514

Jilm v Březnici 1

jilm horský (Ulmus glabra Huds.)

1

Březnice

3517

Lípa u Nového
mlýna

lípa velkolistá (Tilia platyphyllos
Scop.)

1

Březnice

3515

Lípa v Březnici 1

3520

Lipová alej
Dobré Vodě

3484

Martinická hrušeň

3519

Topolová alej

3516

Topoly v Březnici

v

Datum
vyhlášení

Ochranné
pásmo

1688
jednotlivý strom ve dvoře domu čp. 282 – Nový mlýn
lípa malolistá (Tilia cordata Mill.)
1
Březnice
592
20. 10. 1981 ze zák.*
jednotlivý strom mezi mlýnem a zdrav. střediskem
lípa malolistá (Tilia cordata Mill.)
72
Bor u Březnice 308,305/1, 305/14, 20. 10. 1981 ze zák.*
305/6, 304/4
stromořadí podél rekreačních chat u rybníka Hluboký
hrušeň obecná (Pyrus communis 1
Martinice
18
20. 10. 1981 ze zák.*
L.)
u Březnice
jednotlivý strom v areálu jezdecké společnosti EQUITANA
topol bílý (Populus alba L.)
25
Bor u Březnice 336
20. 10. 1981 ze zák.*
stromořadí u rybníka Žofín
topol černý (Populus nigra L.)
5
Březnice
943/7, 943/1
20. 10. 1981 ze zák.*
skupina stromů při silnici do Počáp, za koncem obce za křížkem, po mostku vlevo

* kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí
Zdroj: http://drusop.nature.cz/ (+ následně aktualizováno podle skutečného stavu - dle údajů MěÚ Březnice)

Historie obce a důležitost jejího obrazu pro charakter kulturní krajiny
Charakter krajiny, který ve svých obrysech stanovuje základní ráz krajiny, je dán dosavadním
způsobem využívání území. Město zaujme svou polohou uprostřed krásné přírody. Málokde zůstala zachována
jednota krajiny i historie v tak vzácném souladu. Na vývoj krajiny a sídla Březnice měla zcela jistě
nezanedbatelný vliv i blízkost historické „zlaté“ (solné) stezky z Prahy na jih do Solné komory (halštatské
období cca 5. – 6. stol. př. n.l. - hradiště Strážiště), první písemné zprávy pak až kolem roku 906 n. l., která
sebou zákonitě přinášela i rozvoj obchodů (trhy – doložené prameny až z roku 1327) a postupné osídlování
území, které podle archeologických výzkumů lze předpokládat do období pronikání mohylové středodunajské
kultury (1500 -700 př.n.l.) – mohylová pohřebiště na Březnicku (sídliště u Zadního Poříčí), jižním Příbramsku a
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Blatensku. Nastupující doba železná (laténská 4. – 1. století př.n.l.) je spojena s obdobím Keltů (Bójové) –
známá jsou laténská (keltská sídliště v Březnici a Pročevilech). Na začátku našeho letopočtu, v době
přítomnosti germánských kmenů Markomanů a Kvádů, zde osídlení pravděpodobně nebylo. V období 4.-.6.
století n.k. začíná osídlení Slovanů (doklady jsou slovanské kostrové hroby z 8.-.9. století n.l. v Bělčicích).
Vlastní historie Březnice začíná ve 13. století. Původní obec vznikla jako tržní osada, jehož existence je doložena
prameny již r. 1327, na křižovatce zemských cest - Linecké a Zlaté z Pasova. Na místě zámku bývala tvrz,
chráněná říčkou a močály. Tvrz obývaná pány z Březnice, pocházejícími ze starobylého rodu Buziců, se přeměnila
v gotický hrad, osada vyrůstá v městečko s právem trhu. Z obchodu na Zlaté stezce mohly tak těžit obě strany.
Město se vyvíjelo jako poddanské, s tržním náměstím, obehnané valy, s třemi městskými branami. Na přelomu
14. a 15. století končí panství rodu pánů z Březnice, které posléze připadá králi Václavu IV., ale ten ji r.
1415 prodává Petru Zmrzlíkovi ze Svojšína, nejvyššímu mincmistrovi království českého. Panství Zmrzlíků končí r.
1506, kdy Březnici kupuje nejvyšší písař Zdeněk Malovec z Chýnova (1512). Jeho syn Petr se zapletl v r. 1547 do
povstání proti Ferdinandovi I., takže byl králem potrestán mimo jiné i ztrátou Březnice. Tu koupil od panovníka Jiří
z Lokšan, řezenský hejtman a místokancléř německé říše. Život a vývoj města byl převážně odrazem schopností
vlastníků původní tvrze. Nejvýraznější pečeť své vlády vtiskla svému sídlu rodina pánů z Lokšan.. Za Lokšanů
dochází k přestavbě dosud gotického hradu v renesanční zámek. Rovněž mimořádným činem pána Ferdinanda
z Lokšan bylo určení vyhořelé části města vr. 1570 Židům, takže vznikla samostatná židovská část města (dnes
Lokšany), patřící Židům, na rozdíl od ostatních poddaných obyvatel svobodným. Do r. 1747 zde bylo 22
židovských domů. Konec Lokšanů v Březnici souvisí s nezdařeným povstáním proti Habsburkům, tentokrát v r.
1618. Po následujících tragických událostech pro český národ i kruté pomstě vůdcům povstání, nezachovali si
svůj majetek ani Lokšanové, neboť svůj osud spojili s kratičkou vládou "zimního krále" Fridricha Falckého.

Historická mapa z druhého vojenského mapování tzv. „Františkova“ z let 1842 – 1852 (Čechy) v měřítku 1:28 800
s výškovým vyjádřením šrafami (Lehmann) znázorňující krajinu kolem Březnice před více jak 160 lety

Březnice do Bílé Hory byla nevelkým městečkem. Bylo zde ještě v polovině 16. století jen 94 domů,
z nichž byla odváděna daň. Žila z trhů, kterých bylo do roka šest. Kvetla zde nejrůznější řemesla.
Podnikatelského a obchodního ducha od 15. století udržovaly židovské rodiny. Město mělo i svoji školu. První
zmínka se týká ještě školy v Bubovicích a je z roku 1389. Teprve od konce 15. století přibývá údajů o březnické
škole. Počáteční existence školy v Bubovicích vyplývá ze skutečnosti, že byla založena při tamním farním
kostele sv. Václava, kam Březnice patřila do r. 1786 farou. Kostel sv. Mikuláše na březnickém náměstí nebyl
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farním. Připomíná se r. 1407 a byl zbořen r. 1787. Březnice získala od své vrchnosti privilegium r. 1575. Zřejmě
od r. 1441 měla i právo pečeti. Od roku 1456 je vedena městská kniha.
Ve složitém víru evropského zápasu za třicetileté války prosazuje se již na samém počátku vítězně
katolická strana, s níž uchopil svoji příležitost i Přibík Jeníšek z Újezda. Jako královský zástupce a prokurátor
působí při procesu s 27 vůdci stavovského povstání, takže byl přítomen i jejich popravě 21. června 1621. Přibík
Jeníšek z Újezda se stává novým pánem Březnice a s ním také začíná zde nebývalý stavební rozvoj. Se svojí
ženou Kateřinou z Talmberka založili jezuitskou kolej a dominantu města chrám sv. Ignáce a sv. Františka
Xaverského. Toto pozoruhodné dílo postavili italští stavitelé Carlo a Martin Luragové v letech 1642-1650. Ve
stejné době (1643-1649) postavil Carlo Lurago i hřbitovní kostelík sv. Rocha. Po smrti Přibíka Jeníška je r.
1655 v Březnici zřízeno gymnázium a později i kněžský seminář. Březničtí jezuité byli velice aktivní. Od r.
1647 byla do jejich správy svěřena i Svatá Hora u Příbrami. Tyto stavby vesměs vznikly díky snaze majitele
panství (Přibíka Jeníška) potlačit místní husitské tradice a navrátit město katolické církvi. Stavby představují další
velkorysý, mimořádný čin mající pro město zcela zásadní důležitost z řady hledisek (zvýšení prestiže a významu
města, podnět k dalšímu stavebnímu rozvoji, k rozvoji vzdělanosti a kultury, architektonická dominanta v krajině,
aj.). Rozvoj umění má na Březnicku takový rozsah, že v 16. a 17. století pracuje v Dobré Vodě kolonie umělců,
malířů, sochařů, řezbářů, kteří dodávají oltáře, lavice, kazatelny a sochy do kostelů v blízkém i dalekém okolí,
včetně Svaté Hory. Třicetiletá válka nepoškodila tolik Březnici jako jiná města. Po jejím skončení mělo město 80
obydlených domů a jen 8 pustých. Již po smrti Přibíka Jeníška z Újezda v r. 1651 získává město opět svá
privilegia. Měsťanům je potvrzeno plné vlastnictví nemovitostí, právo várečné a svoboda obchodování. V dalších
letech byla městská privilegia dále rozmnožována. Poslední r rodu Jan Josef z Újezda v roce své smrti
1728 povýšil ve své závěti Březnici na město ochranné. V 18. století se město dále rozrůstalo, takže v roce
1757 mělo 137, v roce 1786 dokonce 200 domů. Židé měli svoji vlastní uzavřenou čtvrť Lokšany již od roku 1726.
Kolem r. 1700 je postaven (Jan Josef z Újezda) velkolepý pivovar v barokním slohu a r. 1720 dva mohutné
špýchary. Roku 1759 byla postavena (obnovena) Svatá cesta na Sv. Horu – 16 kapliček, z nichž některé ještě
existují. Kolem poloviny 18. století byly na kamenný most umístěny tři barokní kamenné plastiky z dílny v Dobré
Vodě. Dědictví po Jeníšcích přebírají Kolovratové. Nejpopulárnější osobností jejich roku v Březnici je hrabě Hanuš
z Kolovrat, vynikající vlastenec a mecenáš českých spisovatelů, např. B. Němcové. Za jeho života působil na
březnickém zámku jako kaplan básník František Jaroslav Vace-Kamenický. I hrabě Hanuš z Kolovrat zemřel
v roce 1872 bez dědiců a jeho majetek zdědil rod Pálffyů, jimž patřil zámek a panství až do roku 1945. Březnice
byla v minulosti zemědělským městem. Na významu živého centra kraje ztrácí Březnice po vybudování nové
císařské silnice východně od města, přes Milín. Březnice podléhala zámecké vrchnosti až do r. 1850. Do r. 1868 je
Březnice sídlem okresu. Další hospodářský rozvoj města byl ovlivněn postavením železnice Zdice - Protivín v roce
1875 a pozdější výstavbou tratí na Rožmitál a Blatnou. Když byla v roce 1899 založena městská spořitelna,
soustředil se kolem tohoto peněžního ústavu čilý hospodářský a posléze i kulturní ruch. Ze začátku 20. století stojí
za zmínku stavba radnice v secesním slohu. Rozvoj průmyslu však nastává značně později: roku 1918 je založena
továrnička na kovové zboží Vera, přeměněná v roce 1925 na továrnu na tuby, v roce 1921 je dána do provozu pila
u nádraží, v roce 1923 se začalo v Březnici vyrábět polévkové koření, v roce 1929 vznikla továrna na kovové
zboží, 1931 vznikl impregnační závod Sublima. Ze staveb 1. republiky vyniká stavba školy z r. 1934, která byla v
70. letech vhodně doplněna na školský areál.
Po roce 1948 byl největším zásahem do krajiny velkovýrobní způsob v zemědělství (kolektivizace,
scelování pozemků, likvidace cestní sítě, likvidace mezí, odvodnění krajiny a mizení rozptýlené nelesní zeleně).
Zásahem do samotné struktury města bylo sídliště ze 70. let, situované v bezprostředním kontaktu s historickým
jádrem města. Domy jsou převýšené a jejich umístění působí ve struktuře sídla nahodile. Kladem sídliště je jeho
poloha v nižších partiích, takže v panoramatických pohledech se příliš neuplatňuje. Stejně nahodile působí
umístění zdravotního střediska, hasičského domu a kulturního domu z té doby, kdy nebyla využita příležitost
vytvořit v duchu tradice města společný svébytný, městotvorný komplex.
(s použitím textu PhDr. J. Kozlíka na webových stránkách města a textové části předchozí ÚPD Březnice autorky ak. arch.
Z. Krásové)

Pro ochranu tradičních urbanistických a architektonických hodnot území jsou stanoveny regulativy
stavební činnosti u zástavby. Rozvoj sídla musí respektovat podmínky Městské památkové zóny Březnice,
Národní kulturní památky zámku Březnice a ochranného památkového pásma zámku Březnice. V grafické části
jsou vyznačeny kulturní památky. Urbanistická koncepce bude respektovat jejich specifika a prostředí. Dále jsou
stanoveny regulativy ochrany nezastavěného vnitřního prostoru náměstí a ostatních veřejných prostranství.
Návrhem nových zastavitelných ploch se územní plán snaží dbát na ucelený obraz sídla a respektovat
dálkové pohledy na město. Dále je snaha ochránit další potenciální kulturní památky včetně archeologických.
Jednou z největších pozitivních kulturních hodnot města je zapojení struktury sídla do přírodního prostředí
(koncentrace hmot s dominantami věží kostela na Náměstí a věže zámku ve zvlněné krajině). K zásadám
ochrany architektonicky a urbanisticky hodnotných staveb a souborů patří také hledisko urbanistických
souvislostí, tzn. snaha o příznivé začlenění jejich okolí.
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Kulturní hodnoty s legislativní ochranou
Limitem využití území jsou právními předpisy chráněná památková území a objekty nemovitých kulturních
památek, tj. národní kulturní památka zámek Březnice, městská památková zóna Březnice, ochranné pásmo
zámku Březnice/*, ochranné pásmo jádra města Březnice/* a výčet prohlášených nemovitých kulturních památek.
/* Pozn.: Ochranné pásmo zámku Březnice (1976) a Ochranné pásmo pro dochované historické prostředí
sídlištního celku města Březnice (1982) jsou pouze historické orientační dokumenty, k nimž se nepodařilo
dohledat doklady o jejich platnosti (viz konzultace projektanta: Krajský úřad Stč. kraje - odb. kultury a pam.
péče, MěÚ Příbram – odb. koncepce a rozvoje, odd. pam. péče, NPÚ – úz. odborné pracoviště středních Čech).
Národní kulturní památka:
Číslo rejstříku
245

Kód
NP

Typ chráněného území
Národní kulturní památky

Okres
Příbram

Název
Březnice, zámek Březnice

Od roku
2001

NKP zámek Březnice prohlášená nařízením vlády č. 132/2001 Sb., o prohlášení některých kulturních
památek za národní kulturní památky ze dne 28. 3. 2001
Důvodem limitování národní kulturní památky a kulturních památek je zajištění zachování a údržby
kulturní památky a jejího prostředí v souladu s požadavky památkové péče a zabezpečení vhodného
společenského uplatnění kulturní památky.
Městská památková zóna:
Číslo rejstříku
2038

Kód
ZM

Typ chráněného území
Městské památkové zóny

Okres
Příbram

Název
Březnice

Od roku
1990

MPZ Březnice prohlášená vyhláškou KNV Středočeského kraje o prohlášení památkových zón v obcích
Středočeského kraje ze dne 28. 9. 1990
Veškerá stavební činnost na území památkové zóny podléhá § 14 zákona č. 20/1987 Sb.
Důvodem limitování městské památkové zóny je zajištění rozvoje území památkové zóny v souladu s
charakterem její urbanistické struktury, s krajinným rázem daného území a s potřebami dnešního života, při
současném zachování historické hodnoty chráněného území i jednotlivých staveb.
Nemovitá kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma:
Číslo rejstříku

uz

14854 / 2-2381
46647 / 2-2388
45007 / 2-2389
15796 / 2-2390
38568 / 2-2382
27495 / 2-2380
34969 / 2-2386
36130 / 2-2383
26486 / 2-2384
35764 / 2-2385
30056 / 2-4196
35628 / 2-4195
11963 / 2-4234
24905 / 2-2391
46428 / 2-2906
46846 / 2-2392
46154 / 2-2393
41164 / 2-2394
26457 / 2-2395
21101 / 2-2396
26444 / 2-2397
41017 / 2-2398
29644 / 2-2377
22718 / 2-2376
19832 / 2-2378

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
P
R
P
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Sídelní útv.

Březnice
Březnice
Březnice
Březnice
Březnice
Březnice
Březnice
Březnice
Březnice
Březnice
Březnice
Březnice
Březnice
Březnice
Březnice
Březnice
Březnice
Březnice
Březnice
Březnice
Březnice
Březnice
Dobrá Voda
Dobrá Voda
Dobrá Voda

Část obce

čp.

Březnice
Březnice
Březnice
Březnice
Březnice
Březnice
Březnice
Březnice
Březnice
Březnice
Březnice
Březnice
Březnice
Březnice
Březnice
Březnice
Březnice
Březnice
Březnice
Březnice
Březnice
Březnice
Dobrá Voda
Dobrá Voda
Dobrá Voda

Památka

kostel sv. Rocha
židovský hřbitov
křížová cesta, z toho jen: kaplička II.
boží muka
silniční most se sochami
čp.1
klášter s kostelem sv.Ignáce a sv. Fr.Xaver.
čp.2
střední škola - gymnasium jezuitské
čp.24
zámek
bez č.p. sýpka panská
čp.30,31 pivovar
čp.48
měšťanský dům
čp.73
měšťanský dům
čp.261 měšťanský dům
čp.650 židovský obecní dům-Lokšanský palác
čp.651 židovský dům
čp.652 židovský dům
čp.654 měšťanský dům
čp.655 měšťanský dům
čp.658 měšťanský dům
čp.659 židovská škola
čp.663 měšťanský dům
čp.664 synagoga
hrad - hrádek Hrochův, zříc. a arch. stopy
kaple sv. Maří Magdalény
čp.10
bývalá hospoda

Zdroj: www.monumnet.npu.cz
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Důvodem limitování ochranných pásem je zabezpečení zachování urbanistické struktury okolního
prostředí památkové zóny a nemovité kulturní památky a soulad požadavků na údržbu a využití stávajících
objektů a novou výstavbu s podmínkami památkové péče.
Ochranné pásmo zámku Březnice:
K OP zámku Březnice (prohlášeném rozhodnutím rady ONV Příbram, odb. kultury č. 418 o vymezení OP
zámku Březnice ze dne 18. 11. 1982) se nepodařilo dohledat doklady o jeho platnosti, toto OP tedy nemůže být
považováno za aktuální. Přesto uvádíme alespoň orientačně podmínky ochrany tohoto rozhodnutí (které by alespoň
formou doporučení měly být dodrženy bez ohledu na jejich nezávaznost).
“Podmínky ochrany: V části města, která je začleněna do plochy ochranného pásma, je třeba zachovávat
nízký charakter zástavby a objekty menších rozměrů, pročleněné plochami zeleně. tyto zásady zvláště platí pro
prostor mezi ulicí Počápskou a řekou Vlčavou. Plochy obepínající zadní část obory od řeky Vlčavy až po silnici
na Dobrou Vodu, jsou součástí nezastavěného území.
Plochy, které zabírá pivovar a sousední statek, jsou charakterem zástavby a způsobem provozu zvláště
citlivé k historické a umělecké hodnotě zámku. Proto jakékoliv změny v zástavbě těchto ploch je třeba bedlivě
uvažovat a řešit v souladu ke kulturním hodnotám zámku. Rybník Sázka je třeba zachovávat v náležitém stavu
a je nutné zabránit jakémukoliv znečišťování vody. Rovněž tak městský park u polikliniky je třeba řádně
udržovat a dbát na jeho dobrý vzhled.
Veškeré změny ve způsobu obhospodařování a využití nemovitostí v památkovém ochranném pásmu,
zejména komunikační, terénní, vodohospodářské úpravy a změny dokončených staveb, výstavba a změny v
zemědělském hospodářství, mohou být prováděny jenom se souhlasem příslušného orgánu státní památkové
péče a ochrany přírody a za podmínek s ním dohodnutých.
Jinak vlastnická práva ani dosavadní způsob obhospodařování nemovitostí v památkovém ochranném pásmu
nejsou dotčeny. Vlastníci, popř. uživatelé objektů jsou povinni je udržovat v řádném stavu.”
Ochranné pásmo jádra města Březnice:
Obdobný případ – OP jádra města Březnice prohlášené rozhodnutím ONV Příbram, odboru kultury o
vymezení ochr. pásma pro dochované historické prostředí sídlištního celku města Březnice z r. 1982 nepodařilo se dohledat doklady o jeho platnosti.
Pozn.: Ochrana památek (kulturní památky, hranice, ochranná pásma) je přehledně dokumentována ve
vloženém schématu 1 : 5 000.

Archeologické dědictví:
Podle Státního archeologického seznamu ČR (SAS) jsou na území města území s pozitivně prokázaným a
bezpečně předpokládaným výskytem archeologických nálezů:
k. ú. Březnice:
Poř.č.SAS
22-12-20/1
22-12-25/1
22-12-25/14
22-12-25/2
22-12-25/3
22-12-25/4
22-12-25/5
22-12-25/6

Název UAN
Na břehu Skalice, za Novým mlýnem.
Středověké a novověké jádro města Březnice.
Židovský hřbitov Březnice-Lokšany.
Kostel sv.Rocha se hřbitovem.
Zámek Březnice.
Vrch "Stráž", "Na Stráži".
Zámecká obora "V žolích"
Pole V jamkách.

Kategorie UAN
I
I
II
I
I
I
I
I

Reg. správce
Hornické muzeum Příbram
Hornické muzeum Příbram
Hornické muzeum Příbram
Hornické muzeum Příbram
Hornické muzeum Příbram
Hornické muzeum Příbram
Hornické muzeum Příbram
Hornické muzeum Příbram

k. ú. Bor u Březnice
Poř.č.SAS
Název UAN
22-12-25/8 Pole nad řekou Skalicí
22-21-21/1 Tvrz Hrochův Hrádek
22-21-21/14 Novověké jádro obce Dobrá Voda

Kategorie UAN
I
I
II

Reg. správce
Hornické muzeum Příbram
Hornické muzeum Příbram
Hornické muzeum Příbram

Kategorie UAN
II
I
I

Reg. správce
Hornické muzeum Příbram
Hornické muzeum Příbram
Hornické muzeum Příbram

k. ú. Martinice u Březnice
Poř.č.SAS
Název UAN
22-12-25/13 Středověké a novověké jádro obce Martinice
22-12-25/9 Pole u Obloučku
22-14-05/1 Hradiště Martinice
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k. ú. Přední Poříčí:
Poř.č.SAS
22-12-20/12
22-12-20/13
22-12-20/3
22-12-20/4
22-12-20/5
22-12-20/6
22-12-20/7

Název UAN
Středověké a novověké jádro obce Přední Poříčí
Jamky
Pole nad Skalicí nad Předním Poříčím
Pole u Xaverova
Pole nad levým břehem Skalice
"V dílcích"
Zadní Poříčí

Kategorie UAN
II
I
I
I
I
I
I

Reg. správce
Hornické muzeum Příbram
Hornické muzeum Příbram
Hornické muzeum Příbram
Hornické muzeum Příbram
Hornické muzeum Příbram
Hornické muzeum Příbram
Hornické muzeum Příbram

V souvislosti se záměrem provádění stavební činnosti, či jiné činnosti si případné narušení terénů vyžádá
provedení záchranného archeologického výzkumu. Stavebníci jsou již od doby přípravy stavby povinni tento záměr
oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Praha 1, v. v. i., a umožnit jemu či oprávněné organizaci
provést na dotčeném území archeologický výzkum. V případě zemních prací budou investoři při realizaci záměrů
postupovat v souladu s §§ 21 až 24 zákona č. 20/1987 Sb.
Na území města se dále nachází řada dalších hodnotných staveb, území či míst, které nejsou zapsány
v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek (viz ÚAP Březnice)

Cg) Odůvodnění urbanistické koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby
a systému sídelní zeleně
Cg1) Charakteristika stávajících ploch
Město se vyznačuje přehledným přirozeným členěním jednotlivých funkčních ploch. Obytná část je
soustředěna kolem historického jádra (většinou smíšené využití, navazující obytná zástavba směrem k okrajům
města) a dále za lihovarem. Průmyslová část je soustředěna převážně v monofunkční zóně na východním okraji
za železniční tratí. Výjimkou je pouze zbrojovka a historické provozy zámku – hospodářský dvůr s pivovarem.
Zůstal nenarušen vztah města k zámku s parkem na druhém břehu Skalice, tvořícím protipól centru
města. Údolí říčky je přemostěno kamenným mostem s barokními sochami. Klidná vodní plocha Skalice je
doplněna sousedními jezírky v zámeckém parku. Okolí historického mostu je rušeno průjezdnou dosti silnou
dopravou. Právě nevyřešená doprava je hlavním problémem města (tranzit ze všech směrů středem města,
špatná přístupnost automobilovou dopravou k jinak dobře založené průmyslové zóně, aj.).
Upravená zeleň parku přechází do volného zeleného údolí se vzrostlou zelení a loukami. Je využito ke
sportovní činnosti a zprostředkovává kontakt města s volnou krajinou.
Příznivé založení má i poměrně rozsáhlý školský areál na západním okraji města.
(s použitím textu předchozí ÚPD Březnice autorky ak. arch. Z. Krásové)

Další popis ploch je uveden rovněž v rámci kap. Cf6) Ochrana a rozvoj hodnot, subkapitola „Historie
obce a důležitost jejího obrazu pro charakter kulturní krajiny“

Cg2) Stávající urbanistická struktura
Z hlediska urbanistické koncepce má Březnice správnou lokalizaci jednotlivých ploch. Jejich založení
odpovídá po stránce kompoziční (dominanta barokního kostela na náměstí s protiváhou zámeckého areálu,
výrazná severojižní zelená osa podél toku Skalice) i po stránce funkčního členění (průmyslová zóna na
odvětrné straně města za železnicí, školský areál ve vazbě na centrum i autobusové nádraží, dobře založené
obytné lokality). Strukturu města poněkud narušují zásahy ze 70. – 80. let 20. století (sídliště bezprostředně
navazující na historické jádro a další nelogicky založené jednotlivé stavby). Výrazně pozitivně působí sepětí
kompaktního města s řadou kulturních památek a okolní zvlněné krajiny s hodnotnými scenériemi.
Urbanistické hodnoty jsou: Centrum města (Náměstí, areál zámku včetně hospodářského zázemí se
špýchary a pivovarem, židovská čtvrť Lokšany). Ve venkovské zástavbě je zachovalá urbanistická struktura
návsí, typická řadová zástavba, seskupení objektů, atd. V rámci obce Březnice jsou takto vymezeny části sídel
Martinice, Zadní Poříčí. Za největší urbanistickou hodnotu lze považovat samotnou polohu města v krajině,
harmonický soulad historických dominant v přírodním rámci a poměrně nenarušené funkční zónování.
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Cg3) Urbanistická koncepce - návrh
Pro zachování stávajícího charakteru menšího města byla na základě dříve zpracovaných průzkumů a
rozborů (Průzkumy a rozbory pro územní plán Březnice v rozsahu ÚAP, M. Salaba, 05/2009) a zadání
(schváleno 15. 10. 2009) stanovena úměrná velikost dalšího rozvoje – vytvořit podmínky pro cca 4 000 obyvatel
(výraznější rozvoj je na základě demografických rozborů nereálný a pro město i nežádoucí, naopak v případě
stagnace by mohlo upadat i dosavadní občanské a technické vybavení).
Řešení územního plánu vytváří předpoklady pro částečné změny v plošném uspořádání obce.
Koncepce vychází ze zásady maximální snahy o využití dosud nezastavěných ploch a proluk v rámci
zastavěného území a revitalizaci některých zanedbaných či nevhodně využitých ploch. Požadavky na nové
plochy byly konfrontovány s těmito záměry. Přesto dojde k částečnému rozšíření zastavitelného území
navýšením ploch pro bydlení a další funkce. Většina těchto ploch je ale převzata z předchozí ÚPD (dosud
nerealizovaná zástavba na zastavitelných plochách), pouze část představují nově navržené lokality. S ohledem
k požadavkům a k reálným odhadům je rozvoj navržen přiměřeně, tzn. že poměrně velká část dříve
uvažovaných rozvojových ploch je zařazena do vzdálenějšího horizontu, tzv. územní rezervy (nezávazné
orientační směry dalšího rozvoje).
V návrhu ÚP pro společné jednání (předchozí fáze) bylo vymezeno i několik ploch, s nimiž se zpracovatel
neztotožňoval (rozsah rozšíření výrobní zóny za nádražím, plochy bydlení mezi Borem a Dobrou Vodou,
doplnění zástavby u Blatenské ul. jižně od města). Jejich zařazení bylo dáno požadavkem zapracovat poměrně
rozsáhlé plochy pro výrobu na vzdálených plochách za nádražím a výslovným požadavkem pořizovatele na
další rozšíření (ve smyslu splnění zadání). Naprostá většina těchto ploch byla na základě nesouhlasných
stanovisek dotčených orgánů odstraněna (shodně s názorem projektanta a zpracovatele vyhodnocení SEA),
v tomto návrhu určeném pro veřejné projednání již nefigurují.
V zastavěném území sídla se klade důraz na zkvalitnění prostředí ve smyslu vytvoření předpokladů pro
optimální využívání ze strany obyvatel, návštěvníků a rekreantů (rehabilitace veřejných prostorů, doplnění
občanské vybavenosti, páteřní pěší a cyklotrasy, stabilizace rekreačně využitelných ploch přírodního charakteru
apod.).
Koncepce uspořádání krajiny respektuje stávající členění. Při návrhu rozvoje obytných a jiných ploch je
dbáno na zachování ucelených a logicky provázaných krajinných celků (m.j. se zachováním nezastavěné volné
krajiny).
Plošně největší jsou navržené změny ploch s rozdílným způsobem využití pro obytné a celoměstské
funkce v návaznosti na jihozápadní, resp. jižní okraj zástavby města (dále rovněž Cihelna severně od centra).
Celkový rozsah nových zastavitelných ploch je vzhledem k velikosti sídla úměrný, tzn. že zůstane zachován
charakter menšího města (do 4 000 obyv.) s rozmanitou skladbou zástavby v úzké vazbě na hodnotný kulturní,
přírodní a rekreační potenciál. Obecně dojde u nových zastavitelných ploch k jejich optimálnímu využití
v souladu se záměry konkrétních vlastníků.
Nevhodné zásahy z minulých období (sídlištní zástavba s výškově dominantními objekty, narušení
historického půdorysu v jižní a západní části centra) lze napravit jen částečně – v minimálním rozsahu (např.
dostavba nároží v Blatenské ul. (Z34).
Obytná lokalita rodinných domů Pod Stráží vychází z předchozí ÚPD, neboť se jedná o přirozený
rozvojový směr v atraktivní poloze. V návrhovém období bude využita část lokality bezprostředně navazující na
stávající zástavbu, další navazující plochy v jihovýchodní části (směrem k Drahenické) zůstávají vymezeny jako
územní rezervy pro výhledové využití. Po uplatnění námitky byly k této ploše opět zařazeny stávající zahrady při
Blatenské ulici. Zástavba v lokalitě Cihelna je územním plánem konkretizována pro optimální využití. Oproti
původní představě tak není vyžadováno upřesnění pomocí územní studie.
Koncepčně důležitým záměrem by mělo být vytvoření podmínek pro postupné dopravní zklidnění a
uvolnění severojižního pásu podél řeky Skalice pro klidové, rekreační a přírodní aktivity. Byla snaha pro
přeložku silnice I/19 vyčlenit alespoň koridor územní rezervy. Dle výkladu pořizovatele se ale jedná o nadmístní
záměr neobsažený v nadřazené ÚPD (ZÚR, resp. předchozí ÚP VÚC), proto nepřísluší územnímu plánu
vymezovat tento typ záměru, ani ve formě koridoru územní rezervy. Přesto je v návrhu stabilizováno rovněž
důležité komunikační propojení severně od města (převedení tranzitu od Milína a Příbrami pomocí severního
obchvatu do Rožmitálské ul.) umožňující částečné zklidnění kamenného mostu pod zámkem. Kvůli uvedení do
souladu s nadřazenou ÚPD je zapracována i přeložka silnice II/174 směr Bubovice (jejíž smysl není
opodstatněný).
Hmotové a prostorové změny v centru nejsou výrazné, neboť důsledná rehabilitace centra města bude
možná až po odklonu tranzitní dopravy - silnic I. a II. třídy. Tento koncepční záměr se ale oddaluje (celkové
řešení má charakter nadmístního významu a nefiguruje ani jako územní rezerva). Územní plán respektuje
zmenšení plochy autobusového nádraží v souvislosti s nedávnou výstavbu diskontní prodejny na části AN.
Přibližně v tomto prostoru (Hlubyňská ul.) bude v budoucnu hlavní vstup do města z výhledového obchvatu I/19.
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Další výraznou pozitivní změnou vnímání centra města bude připravovaná revitalizace Náměstí. Pro
částečnou nápravu v minulosti odstraněné zástavby Dolních Valů je navržena dostavba nároží u Blatenské ulice
hmotově odpovídajícím objektem. V širším centru je navrženo k zastavění ještě několik dalších proluk, vesměs
jde ale o stabilizované, jednoznačně vymezené pozemky bez vlivu na historické jádro. Zástavba v sousedství
hřbitova (rovněž již dříve stabilizovaná) je řešena s odcloněním od hřbitova pásem veřejné zeleně. Je snaha
zapojit veřejná prostranství ve větším rozsahu i do dalších návrhových obytných lokalit (uliční pásy zeleně Pod
Stráží a malé polosoukromé plochy veřejné zeleně).
Další zástavba rodinných domů je rovněž v souladu s předchozí ÚPD navržena v lokalitě U lihovaru – U
Blatenky. V jižní části této lokality je dále vymezena územní rezerva pro výhledovou zástavbu.
Z ostatních sídel náležících pod obec Březnice je největší rozvoj bydlení navržen v Martinicích, kde je
odůvodněný zájem o výstavbu rodinných domů v poněkud větším rozsahu. V Boru a Dobré Vodě je rozvoj bydlení
vhodný pouze na části původně požadovaných ploch s ohledem k existujícím limitům (blízkost průmyslových a
zemědělských provozů, ochr. pásmo dráhy, horší vybavenost technickou infrastrukturou, zvýšené náklady na
dovybavení aj.). Přesto je ze strany vlastníků zájem o zhodnocení těchto pozemků. Ne zcela optimální plochy byly
z návrhu odstraněny až na základě negativních stanovisek dotčených orgánů, přestože zpracovatel tento rozvoj
nedoporučoval již dříve. Přední a Zadní Poříčí je pro bydlení téměř bez plošného rozvoje. Většina těchto sídel
kolem Březnice se vyznačuje hodnotnou urbanistickou strukturou. Navržený rozvoj tyto hodnoty neovlivní.
V návaznosti na Zbrojovku je u jižního vstupu do města navržen pás určený pro drobné podnikání,
služby, dopravní vybavenost (benzinová ČS, parkoviště) a komerční využití.
Podobně i u severního okraje zástavby se počítá s rozšířením ploch pro služby, řemeslnou výrobu apod.
(severně od prodejny Norma). Plocha naproti - severně od areálu škol je určena pro komerční vybavenost. Případné
rozšíření střední i základní školy bude řešeno v rámci stávajícího velkoryse založeného školského areálu. Pokud by
přesto nastaly nové plošně náročné požadavky, lze uvažovat s rozvojem severním směrem (na ploše územní
rezervy). Západní okraj (od školského areálu směrem k Hlubyňské silnici, resp. k výhledovému obchvatu I/19) bude
určen pro bydlení – rodinné domy, příp. menší bytové domy.
Výrobní zóna za nádražím je navržena k rozšíření, tzn. využití proluky s dostavbou kolem navržené
průmyslové komunikace (spojnice Tochovické a Borské / Nádražní ul.) - přibližně odpovídá předchozí dosud
platné ÚPD. Další větší rozvoj do volné krajiny (severovýchodním směrem), tzn. podle požadovaného rozšíření
dále za návrhové plochy Metamaxu byl (na základě odborných posouzení zpracovatele ÚPD, hodnocení SEA a
následných negativních stanovisek dotčených orgánů) z tohoto upraveného návrhu ÚP určeného pro veřejné
projednání odstraněn. Pro smíšené obytné funkce je navrženo několik menších ploch v Boru. Tato poloha
v blízkosti průmyslu a v ochranném pásmu dráhy předurčuje využití pro různé formy živnostenského podnikání.
Jižně od Martinic je navrženo rozšíření skladových ploch u areálu pily (Simínský mlýn).
Pro sport a rekreaci je navrženo rozšíření sportovního areálu. Dále se tak podpoří páteřní pěší a
cykloturistická osa podél toku Skalice, na níž je navěšena řada aktivit sloužících cestovnímu ruchu, turistice,
sportu a rekreaci. Uvažovaný golfový areál zůstává předběžně stabilizován v Martinicích jako územní rezerva.
Územní plán se také snaží řešit tzv. brownfields – tj. nevyužité objekty a areály. Z pozice ÚPD lze
pouze vymezit optimální funkce, skutečné oživení je ale věcí vlastníka a investora. Pro obecné smíšené využití
je takto navržen bývalý vojenský areál v Dobré Vodě a menší areál U Blatenky.
Jednotlivé uplatněné požadavky a podněty zapracované do návrhu územního plánu vesměs nejsou
v kolizi s celkovou urbanistickou koncepcí, nicméně vzhledem k reálným potřebám sídla nejsou navrženy
v plném rozsahu, ale jen s určitou mírnou rezervou (cca 30%). Jednoznačně sporné záměry, které by svým
obsahem, rozsahem, příp. z jiných hledisek neodpovídaly zásadám na plošné a prostorové uspořádání, byla
snaha vyřadit již ve fázi zadání (v některých případech se to podařilo až na základě nesouhlasných stanovisek
dotčených orgánů k návrhu pro SJ).
Rozvoj individuální pobytové rekreace se v samotné Březnici nepodporuje vzhledem k charakteru sídla
(preference trvalého bydlení). V území se omezuje na chalupaření, a to zejména v okolních sídlech Bor, Dobrá
Voda, Přední a Zadní Poříčí, příp. Martinice. Nová chatová zástavba je nevhodná vzhledem k zájmům ochrany
přírody, krajiny a vodních zdrojů. Nové rekreační chaty se proto navrhují jen velmi omezeně (pouze opodstatněné
doplnění v rámci stávajících lokalit). V několika případech je navržena možná transformace ploch individuální
rekreace na trvalé bydlení (U lihovaru).
Cg4) Seznam ploch řešených územním plánem
Základní druhy ploch s rozdílným způsobem využití dle §4 - §19 vyhlášky č.501/2006Sb. byly rozšířeny o
další druh plochy, což umožňuje §3, odst. 4 vyhlášky č.501/2006 Sb. Tímto druhem plochy jsou „plochy
systému sídelní zeleně“. Naproti tomu „plochy smíšené výrobní“, „plochy těžby nerostů“ a „plochy specifické“
nejsou v územním plánu Březnice uplatněny.
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Řešené území je členěno do těchto funkčních typů a podtypů:
Plochy bydlení:
 BH - Plochy bydlení – bydlení v bytových domech
 BI - Plochy bydlení – bydlení v rodinných domech – městské a příměstské
 BV - Plochy bydlení – bydlení v rodinných domech – venkovské
Plochy rekreace:
 RI - Plochy rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci
 RZ - Plochy rekreace - zahrádkové osady
 RN - Plochy rekreace – rekreace na plochách přírodního charakteru
Plochy občanského vybavení:
 OV - Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura
 OM - Plochy občanského vybavení - komerční zařízení malá a střední
 OS - Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení
 OH - Plochy občanského vybavení - hřbitovy
Plochy veřejných prostranství:
 PV - Plochy veřejných prostranství
 PV1 - Plochy veřejných prostranství - plochy místních obslužných a účelových komunikací, komunikace pro
pěší a cyklisty
Plochy smíšené obytné:
 SC - Plochy smíšené obytné v centru města
 SM - Plochy smíšené obytné městské
 SV - Plochy smíšené obytné venkovské
 SK - Plochy smíšené obytné komerční
 SR - Plochy smíšené obytné rekreační
Plochy dopravní infrastruktury:
 DS - Plochy dopravní infrastruktury silniční
 DZ - Plochy dopravní infrastruktury drážní
Plochy technické infrastruktury:
 TI - Plochy technické infrastruktury - inženýrské sítě
 TO - Plochy technické infrastruktury – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady
Plochy výroby a skladování:
 VL - Plochy výroby a skladování - lehký průmysl
 VD - Plochy výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba, výrobní služby
 VZ - Plochy výroby a skladování - zemědělská a lesní výroba
 VK - Plochy výroby a skladování - skladování
Plochy systému sídelní zeleně:
 ZV - Plochy systému sídelní zeleně - zeleň na veřejných prostranstvích, veř. přístupná zeleň
 ZS - Plochy systému sídelní zeleně - zeleň soukromá a vyhrazená
 ZO - Plochy systému sídelní zeleně - zeleň ochranná a izolační
 ZP - Plochy systému sídelní zeleně - zeleň přírodního charakteru
 ZX - Plochy systému sídelní zeleně - zeleň se specifickým využitím – zámecký park
Plochy vodní a vodohospodářské:
 VV - Plochy vodní a vodohospodářské - vodní plochy a toky
Plochy zemědělské:
 NZ - Plochy zemědělské
Plochy lesní:
 NL - Plochy lesní
Plochy přírodní:
 NP - Plochy přírodní
Plochy smíšené nezastavěného území:
 NS - Plochy smíšené nezastavěného území

Základními rozvojovými plochami, jejichž definice vychází přímo ze zákona jsou:
• zastavitelné plochy - §2, odst.1, písm. j stavebního zákona
leží většinou vně, ale mohou být i uvnitř zastavěného území
•

plochy přestavby - §43, odst.1 stavebního zákona
leží vždy uvnitř zastavěného území

Kromě toho rozlišuje MINIS ještě:
• plochy změn v krajině - příloha č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., část I. odst.1 e) a odst.3 b)
leží vždy vně zastavěného území a vymezují plochy, kde dochází ke změně využití krajiny
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Seznam zastavitelných ploch:
Poř. čís.
dle ÚP

Funkce
(kód)

Plocha
(ha)

Počet
Popis záměru, upřesnění
bytů, RD

Z02a
Z02b

DS
DS

0,01
0,12

Z03

BV

0,37

Z04

ZO, VV

0,09

Z05

OS

0,75

Z06

RN

0,98

Z07a

DS

1,21

Z08a

DS

1,84

Z09a

RN

2,56

Z09d

TO-d

0,24

Z10a

DS

0,44

Z10b

DS

0,12

Z10c

VD

0,17

Z15a
Z15b
Z15c
Z15d
Z16a

BI
BI
BI
BI
ZO

1,33
0,63
0,61
0,34
0,18

Z18

DS

0,82

Z20

BI

0,06

1

Z26

BI

9,9

87

Z31a

BI

0,15

3

Z32a
Z32b
Z32c
Z32d

SK
SK
SK
SK

0,5
0,39
0,09
0,11

3
1
1
1

Z33a

SK

0,24

2

Z33b

DS

0,31

3

12
6
5
3

Zadní Poříčí - místní komunikace - propojení
Zadní Poříčí - místní komunikace - propojení
Přední Poříčí - bydlení na JZ okraji (část plochy z předchozí ÚPD, zbývající
část jako rezerva)
Přední Poříčí - přemostění Skalice pro příjezd k chatám a Xaverovu,
protipovodňové opatření směrem k sídlu (hráz na veř. ploše)
Př. Poříčí - Xaverov - plocha pro krytou jízdárnu v návaznosti na areál s
chovem koní. Požaduje se podrobnější řešení formou ÚS.
Př. Poříčí - Xaverov - rozšíření jezdeckého areálu Školního statku. Požaduje
se podrobnější řešení formou ÚS.
Přeložka sil. II/174 od Tochovic a III/1911 od Chrástu se společným
svedením do nového podjezdu pod žel. tratí (v místě stávajícího),
návaznost na sev. propojení směr I/19
Severní kom. propojení pro odvedení dopravy z části centra (most pod
zámkem), trasa od nového podjezdu, přemostění Skalice, průchod za
sportovním areálem, napojení na I/19 pod židovským hřbitovem
Rozšíření sport. a rekr. areálu - stabilizace ploch vč. zlepšení přístupu od
garáží na Normou, podrobnou náplň areálu a jeho členění řešit ÚS
Deponie organického odpadu severně od sportovního areálu
Plocha při sil. I/19 směr Rožmitál, vpravo za Benzinou a Normou pro
odstavné parkoviště
Plocha pro heliport na severním okraji města
Plocha vpravo za Benzinou a Normou pro drobné podnikání, služby,
řemeslnou výrobu - využití až po naplnění lok. Z12
Lokalita rodinných domů za školským areálem, převzato podle ÚR (cesta,
dělení pozemků)
pás zeleně pod vrchním vedením VN
přeložka sil. II/174 - soulad s nadřaz. ÚPD
Pozn.: č. Z18 nahrazuje pův.záměr (již realiz. obchod)
Stabilizovaný pozemek pro 1 RD v lokalitě Za sokolovnou
Lokalita "Pod Stráží" - pro obytné a celoměstské funkce v návaznosti na
jihozápadní, resp. jižní okraj zástavby města, navazující parcelací i
komunikační sítí na okraj rod. zástavby v Kamenické ul., plošně největší
lokalita, přirozený rozvojový směr v atraktivní poloze. Součástí lokality bude
plocha pro mateřskou školu (příp. jinou obč. vybavenost) a odpovídající
plocha veř. prostranství - obojí bude v rámci plochy Z26 územně
stabilizováno řešením územní studie
Severovýchodní část plochy Pod Stráží jižně od hřbitova - vzhledem k jednoznačnému řešení (nová parcelace vč. komunikačního napojení) bylo možné
tuto část vyčlenit z plochy Z26, kde je podmínkou pořízení územní studie
Izolovaná lokalita pro smíšené bydlení s podnikáním, návaznost na stávající
objekt se zázemím a nový rodinný dům – doplnění bezprostředně navazujících ploch
Část lok. pro smíš. bydlení (s možným drobným živnostenským podnikáním
mezi Blatenskou a Drahenickou ul., další část vymezeného segmentu při
Drahenické ul. zůstává jako úz. rezerva, po jižním okraji navrženo založení
kom. propojení Blatenské, Drahenické a Počapské ul. (od Zbrojovky), pro
převedení části dopravy, podél komunikace liniová zeleň
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Poř. čís.
dle ÚP
Z37a
Z37b
Z37c
Z37d
Z37e

Funkce
(kód)
SK
BI
SK
ZO
DS

Plocha
(ha)
0,76
0,44
1,21
0,04
0,46

Z40

OM

1,53

Z44

BI

0,62

6

Z45

BI

1,99

14

Z55c

VL

4,25

Z56a
Z56b

VL
VL

2,55
0,48

Z58a

DS

1,05

Z58f

TI

0,33

Z60b
Z66
Z67

VD
BV
BV

0,92
1,11
0,38

Z69c

DS

0,48

Z70

VZ

1,17

prosinec 2012

Počet
Popis záměru, upřesnění
bytů, RD
7
Území mezi rodinnou zástavbou v prostoru Drahenické, J. Švermy,
4
Počapské a Zbrojovkou, z větší části určené pro smíšené bydlení s drobným
12
podnikáním (podobně jako Z33), jižní okraj bude tvořit kom. propojení a
pás izolační zeleně směrem ke Zbrojovce

10
2

Univerzální podnikatelská plocha jižně od Zbrojovky, vhodná např. pro
prodejní sklady (stavebniny, zahradní centrum, autosalón apod.), dopravní
vybavenost (ČSPH, parkoviště, motorest)
Rodinné domy v ul. U remízu - jižní část lok. Za lihovarem, při parcelaci je
vhodné vyčlenit prostor pro výhledové napojení k další zástavbě (rezerva)
Zástavba mezi ul. U Blatenky a žel. tratí, poloha v OP dráhy, při trati
navržen pás izolační zeleně (zástavba jen při komunikaci)
Jedna velká plocha a dvě menší (P55a, P55b uvnitř zast. úz.) v průmyslové
zóně za areálem Metamax a fotovoltaickou elektrárnou s možným
napojením z navržené průmyslové komunikace
rozšíření areálu Metamaxu - převz. záměr změny ÚPNSÚ
výrobní plocha - doplnění plochy mezi komunikací a zástavbou
Průmyslová komunikace - propojení Tochovické a Borské silnice s
napojením stávajících i nově navržených areálů, vymezení vůči krajině
pásem izolační a ochranné zeleně
plocha pro rozhlednu na Vinici, vhodné ve spojení se základnovou stanicí
mobilního operátora
plocha pro podnikání v sousedství Sublimy
Plochy pro bydlení v jižní části Martinic, návaznost na zástavbu
Pozemky pro bydlení v záp. části Martinic
stabilizace úseku komunikace k Simínskému mlýnu (uvedení do souladu se
stavem)
Rozšíření zem. areálu v lokalitě Simínský mlýn, vč. odchovny bažantů

183
Seznam ploch přestaveb:
Poř. čís.
dle ÚP

Funkce
(kód)

Plocha
(ha)

P01b

OM

0,21

Zadní Poříčí - zdevastovaný statek ("brownfield"), navržený k obnově, využ.
pro rekreaci (penzion, školicí středisko, agroturistika, zájezdní hostinec apod.)

P12a
P12b
P12c
P12d
P13a
P13b
P13d
P13e
P13j
P19
P21

VD
DS
DS
ZO
BI
BI
BI
BI
BI
DS
DS

0,44
0,11
0,06

Plocha mezi Normou a zástavbou města u I/19 pro drobné podnikání,
využití v 1. etapě, součástí je i doplnění garáží a izolační zeleň

P22

SR

0,58

P23
P24a
P24b

BI, ZV

0,37

3

BI, ZV

0,35

3

0,15
0,26
0,34
0,42
0,26
0,08
0,09

Počet
Popis záměru, upřesnění
bytů, RD

2
3
4
5
3

Větší rozvojová obytná lokalita Cihelna - určená pro zástavbu rodinných
domů a smíšené plochy pro komerční využití, s členěním vnitřního
prostoru pro sport, hry, odpočinek a vazby na okolí
Parkoviště pro osobní vozy v centru
Parkoviště za sokolovnou
Plocha zahrádek u hřbitova, převedení do kategorie "smíšené obytné
území rekreační" pro umožnění případných přestaveb chat na trvalé
bydlení (za předpokladu splnění zákl. podmínek - viz regulativy)
Plocha Za hřbitovem pro doplnění rodinné zástavby se zpřístupněním od
ul. Kamenická a Pod Stráží, součástí je pás izolační a obytné zeleně u
hřbitova
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Poř. čís.
dle ÚP
P25a
P25b

Funkce
(kód)
BI
PV1

Plocha
(ha)
0,43

P34

SK

0,06

P35

OV

0,43

P36

DS

0,21

P39

VK

0,13

P43a
P43b
P43c
P43d

BI
BI
BI
PV1

0,41
0,51
0,51

P46

SK

0,56

P47
P48
P49a

BI
BI
VD

0,34
0,2
0,21

P49b

VK

0,21

P50

OM

0,51

P52
P53

BI
BI

0,16
0,17

P54

BI

0,18

P55a

VL

0,28

P55b

VL

0,37

P58g

ZO

0,22

P59b

SK

0,49

P61a
P62a

BV
BV

0,18
0,92

P63a

RI

0,07

P63b
P64a

ZV
BV

0,25
0,55

P65a

OM

1,83

P71a

VL

1,01

prosinec 2012

Počet
Popis záměru, upřesnění
bytů, RD
5
Rodinné domy mezi Blatenskou ul. a hřbitovem, přístup od jihu, na sev.
okraji zaslepená kom. s parkovištěm, pěší propojení do Blatenské ul.
Plocha určená k zastavění nároží Blatenské a ul. Dolní Valy - objekt v celé
ploše pozemku pro komerční vybavení s bydlením(obchodní a ubytovací
prostory s možnými podzemními garážemi), hmotově navazující na okolní
1
měřítko zástavby v ul. Blatenské a ul. Dol. Valy, s ohledem ke změněným
prostorovým poměrům bude mít objekt nárožní charakter s možným
zvýrazněním
Plocha za bytovkami v Drahenické ul., shodně s předchozí ÚPD určena pro
městskou vybavenost (tržiště apod.)
Parkoviště v sousedství vybavenosti
Plocha mezi garážemi a odstavnou plochou při Počapské ul. pro sklady
zem. plodin a stroje (podloženo konkrétním záměrem vlastníka)
4
Plocha býv. zahradnictví Za lihovarem, pro zastavění rodinnými domy,
6
součástí bude vnitřní veřejný prostor se zelení (ve výkresu nevyčleněn,
uliční osnova je orientační)
6
Místní komunikace pro navazující plochy rodinných domů
Nevyužívaný objekt ("brownfield") býv. učiliště, vhodné pro univerzální fce
slučitelné s bydlením (administrativa, nerušící výr., služby, příp. ubytovací
zaříz., penzion pro seniory, rehabilitační centrum, zdrav. zařízení apod.)
2
Pozemky při severní straně plochy P46 pro bydlení
1
Volná proluka v zástavbě v ul. Za lihovarem
Stávající manipulační neupravená plocha u nádraží, vhodná pro drobné
podnikání (univerzálně) - část P49a, druhá část při kolejišti pro potřeby
dráhy - P49b
Přestavba zeměděl. areálu s dominantní historickou sýpkou – využ.
polyfunkční (muzeální expozice, centrum řemesel, obch. vybavenost,
služby, kultura
1
Proluky v rodinné zástavbě mezi ul. Na Odboji a Tochovickou
1
Proluka mezi RD a chatami u trati při silnici směr Chrást (poloha v OP
1
dráhy)
Dvě menší plochy a jedna velká (Z55c mimo zast. území) v průmyslové
zóně za areálem Metamax a fotovoltaickou elektrárnou s možným
napojením z navržené průmyslové komunikace
izolační zeleň mezi areálem nádraží a průmyslovou komunikací
Pás mezi Sublimou a Borskou ul., z obou stran bytové domy, určen pro
1
smíšené industriální využití, příp. bydlení doplňkově
1
Plocha pro rodinou zástavbu na JZ okraji Boru
6
Plocha pro rod. zástavbu na vých. okraji Boru - v zast. území
Doplnění zástavby v chatové lokalitě za lipovou alejí v sev. části Dobré
Vody (stabilizovaný pozemek)
doplnění pásu veřejné zeleně při památné lipové aleji v Dobré Vodě
5
Skupina rodinných domů v Dobré Vodě - návaznost na zástavbu
Využití brownfieldu - býv. vojenský areál Dobrá Voda, využití pro
zdravotně rekr., rehabilitační a volnočasové aktivity s ubytováním,
balneoterapie, hipoterapie apod., vč. využití okolních přír. ploch (pro
jezdectví, turistiku, …)
Areál pily v lok. Simínský mlýn - rozšíření severním směrem pro skladování
dřevní hmoty
64
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Seznam ploch změn v krajině:
Poř. čís.
dle ÚP

Funkce
(kód)

Plocha
Popis záměru, upřesnění
(ha)

K01a
K02c
K07b
K07c
K07d

NL
ZO
ZO
NL
ZO

K07e

ZO

K08b
K08c
K08d
K14a
K14b

ZO
ZO
ZO
ZO
ZO

0,09
0,22
0,22
0,39
0,14

K16b

ZO

0,5

1,51
3,06
0,45
1,84
0,13
0,28
jiný rozs.

K17a
K17b
K29a
K29b
K29c
K31e

ZP
ZP
ZP
ZO

1,21
0,2
0,6
0,83
1,05
0,11

K33c

ZO

0,1

K33d
K33e
K42a
K42b
K55d
K56c
K56d
K56f
K57d
K58b
K58c
K58d
K58e
K60a
K60c
K64b
K64c
K65b
K69a
K69b
K71b
K72a
K72b
K72c
K72d
K72e

ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO

0,36
0,12
0,76
0,47
0,26
0,56

ZO

0,33

ZO
ZO
ZO
ZO
NL
ZO
NL
NL
RN
ZO
NL
ZO
NL
NL
NL
NL
NL

0,34
0,26
0,38
0,38
0,92
0,51
2,17
2,4
3,23
0,26
2,01
0,27
0,46
1,97
2,58
0,51
0,36

ZS

Zadní Poříčí - zalesnění
Zadní Poříčí - ochranná zeleň u skládky Chrást
Izolační zeleň u přeložky silnice za tratí
Višňovka - zalesnění u trati směr Chrást
izolační zeleň u přeložky Tochovické silnice
izolační zeleň u přeložky Tochovické silnice
izolační zeleň u podjezdu trati
izolační zeleň u přeložky sil. II/174
izolační zeleň u přeložky sil. II/174
stabilizace zeleného pásu podél polní cesty za areálem škol - ve směru od Rožmitálské ul.
k západu, do volné krajiny
pás izolační zeleně po západním okraji lokality Z15 (šíře pásu a jeho řešení např. jako
zemního valu bude závislé na poloze obchvatu silnice I/19 - nyní jako územní rezerva)
Převzatý záměr sadu (vyd. ÚR) -vč. zapracování přeložky sil. II/174 z nadřaz. ÚPD
Přírodní zeleň mezi navrženou zástavbou Pod Stráží a starými sady na úpatí kopce rovněž k rekreačnímu využití
Pás zeleně směrem ke Stráži
Část lok. pro smíš. bydlení (s možným drobným živnostenským podnikáním mezi Blatenskou a Drahenickou ul., další část vymezeného segmentu při Drahenické ul. zůstává jako
úz. rezerva, po jižním okraji navrženo založení kom. propojení Blatenské, Drahenické a
Počapské ul. (od Zbrojovky), pro převedení části dopravy, podél komunikace liniová zeleň
pás izolační zeleně podél žel. tratě "Blatenky" - odclonění zástavby v lok. za lihovarem
izolační zeleň u plochy Z55c (podél cyklostezky směr Starosedlský Hrádek)
ochranná zeleň podél výrobních ploch
ochranná zeleň podél výrobních ploch
pás izolační a doprovodné zeleně od průmyslové zóny k Vinici, součást biokoridoru
pás izol. zeleně podél komunik. v prům. zóně, podstatná úprava vymezení (proti pův. návrhu)
izolační zeleň podél Tochovické silnice
izolační zeleň podél průmyslové komunikace
pás izolační a doprovodné zeleně od průmyslové zóny k Vinici, součást biokoridoru
zalesnění u Sublimy, rovněž funkce izolační zeleně
pás izolační zeleně od Sublimy směrem k Boru
zalesnění pod lipovou alejí v Dobré Vodě
zalesnění svahu mezi tratí a Skalicí u Dobré Vody
plocha pro jezdecké využ. - výběhy koní ve vazbě na zaříz. hipoterapie (P65a), bez zástavby
izolační zeleň u silážního žlabu při rozcestí za Martinicemi
zalesnění u silážního žlabu západně od Martinic
izolační zeleň podél odchovny bažantů
zalesnění - u hráze Simínského rybníka
zalesnění - na jihu ř. ú. za Simínským rybníkem
zalesnění - u Mlýnského Drahenického rybníka
zalesnění - jižně od Martinic
zalesnění - u silnice z Martinic do Drahenic
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Cg5) Vymezení zastavitelných ploch - Plochy pro bydlení, návrhový počet obyvatel
Struktura a kvalita bytového fondu je dokumentována několika tabulkovými údaji dle Sčítání lidu, domů
a bytů 2001. Podrobnější charakteristika je uvedena v elaborátu „Průzkumy a rozbory pro územní plán města
v rozsahu územně analytických podkladů, 05/2009“. Další údaje jsou rovněž v kap. Cf4) „Demografický rozbor
stavu – podklad pro návrh“.
Základní charakteristiky bytového fondu: Pro Březnici je charakteristický vysoký podíl bytů v bytových
domech (asi 730 bytů, tj. 54 % všech bytů). Mimořádné je soustředění výstavby do jediné dekády, a sice do 70.
let (celkem 500 bytů, tj. 37 %), což sice zlepšilo průměrné technické parametry bytového fondu, avšak na úkor
urbanismu historického centra. Zanedbatelné bylo podle SLDB 2001 pouze připojení na plyn. Využití
(obložnost) bytů je průměrné, je vyšší než např. v Příbrami (2,65 proti 2,55 obyv./byt). Neobydlených bytů pro
tech. nezpůsobilost je zanedbatelný počet.
Výstavba v 90. letech byla poměrně velká (173 bytů podle SLDB 2001, číslo ale zahrnuje i zásadní
rekonstrukce). Podle hlášení stavebního úřadu (viz tabulka) je výstavba po roce 2001 naopak zanedbatelná,
velmi podprůměrná je i v zázemí města. Územní plán by měl vytvořit podmínky pro další výstavbu ve městě
s využitím stávající infrastruktury, jinak hrozí stagnace města, resp. výstavba v rozptylu v okolí.
2003

2004

5

5

4

5

7

2007

2002

69

2006

2001

2

2005

2000

Březnice

1999

obec

1998

Dokončené byty 1998 – 2007 (město a další obce v obvodu POU Březnice)
dok. byty
celkem
1998-2007

2

8

107

dokonč. byty
na 1000
obyv./rok

index obyv.
2007/ 1998

stav obyv. 31.12.
2007

3,2

97,8%

3 605

Tab.: Lokality obytné výstavby – návrh

Poř. čís. Funkce Plocha
dle ÚP
(kód)
(ha)

Počet
bytů,
RD

Prům. vel.
2
poz. (m )
/*

Poč.
obyv.

Z03

BV

0,38

3

1267

7,8

P13a
P13b
P13d
P13e
P13j
Z15a
Z15b
Z15c
Z15d
Z20
P23

BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI

0,15
0,26
0,34
0,42
0,26
1,33
0,63
0,61
0,34
0,06
0,37

2
3
4
5
3
12
6
5
3
1
3

750
867
850
840
867
1108
1083
1220
1133
600
1233

5,2
7,8
10,4
13,0
7,8
31,2
15,6
13,0
7,8
2,6
7,8

P24a

BI

0,35

3

1167

7,8

P25a

BI

0,43

5

860

13,0

Z26

BI

9,9

87

1135

226,2

Z31a

BI

0,15

3

500

7,8

Popis záměru, upřesnění
Přední Poříčí - bydlení na jz okraji (část plochy z předchozí
ÚPD, zbývající část jako rezerva)
Větší rozvojová obytná lokalita Cihelna - určená pro
zástavbu rodinných domů a smíšené plochy pro komerční
využití, s členěním vnitřního prostoru pro sport, hry,
odpočinek a vazby na okolí
Lokalita rodinných domů za školským areálem, převzato
podle ÚR (cesta, dělení pozemků)
Stabilizovaný pozemek pro 1 RD v lokalitě Za sokolovnou
Lok. Za hřbitovem - doplnění rod. zástavby se zpřístupněním od
ul. Kamenická a Pod Stráží, součástí je pás izol. a obytné zeleně
u hřbitova
Rod. domy mezi Blatenskou ul. a hřbitovem, přístup od jihu,
na sev. okraji zaslepená kom. s parkovištěm, pěší propojení
do Blatenské ul.
Lokalita "Pod Stráží" - pro obytné a celoměstské funkce v návaznosti na jihozápadní, resp. jižní okraj zástavby města, navazující parcelací i komunikační sítí na okraj rodinné zástavby v
Kamenické ul., plošně největší lokalita, přirozený rozvojový
směr v atraktivní poloze. Součástí lokality bude plocha pro
mateřskou školu (příp. jinou obč. vybavenost) a odpovídající
plocha veřejného prostranství - obojí bude v rámci plochy Z26
územně stabilizováno řešením územní studie
Vých. část lok. Pod Stráží při Blatenské ul., využ. stávajících
zahrad, s novým společným přístupem do lok., iz. zeleň při
Blatenské ul. - pod-statně zmenšená lok. (proti pův. návrhu),
úprava dle nové parcelace
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Poř. čís. Funkce Plocha
dle ÚP
(kód)
(ha)
Z32a
Z32b
Z32c
Z32d

SK
SK
SK
SK

0,5
0,39
0,09
0,11

Počet Prům. vel.
bytů, poz. (m2)
/*
RD
3
1667
1
3900
1
900
1
1100

prosinec 2012

Poč.
obyv.
7,8
2,6
2,6
2,6

Z33a

SK

0,24

2

1200

5,2

P34

SK

0,06

1

600

2,6

Z37a
Z37b

SK
BI

0,76
0,44

7
4

1086
1100

18,2
10,4

Z37c

SK

1,21

12

1008

31,2

P43a
P43b
P43c

BI
BI
BI

0,41
0,51
0,51

4
6
6

1025
683
850

10,4
15,6
15,6

Z44

BI

0,62

6

1033

15,6

Z45

BI

1,99

14

1421

36,4

P47
P48
P52
P53

BI
BI
BI
BI

0,34
0,2
0,16
0,17

2
1
1
1

1700
2000
1600
1700

5,2
2,6
2,6
2,6

P54

BI

0,18

1

1800

2,6

Z59b

SK

0,49

1

4900

2,6

P61a
P62a

BV
BV

0,18
0,92

1
6

1800
1533

2,6
15,6

P64a

BV

0,55

5

1100

13,0

Z66

BV

1,11

10

1110

26

Z67

BV

0,38

2
247

1900

5,2
642

Pozn.:

Popis záměru, upřesnění

Izolovaná lok. pro smíšené bydlení s podnikáním, návaznost
na stávající objekt se zázemím
Část lok. pro smíš. bydl. (s možným drobným živnostenským
podnikáním mezi Blatenskou a Drahenickou ul., další část
vymezeného segmentu při Drahenické ul. zůstává jako úz.
rezerva, po již. okraji navrženo založení kom. propojení
Blatenské, Drahenické a Počapské ul. (od Zbrojovky), pro
převedení části dopravy, podél komunikace liniová zeleň
Plocha určená k zastavění nároží Blatenské a ul. Dolní Valy objekt v celé ploše pozemku pro komerční vybavení
s bydlením (obchodní a ubytovací prostory s možnými
podzemními garážemi), hmotově navazující na okolní
měřítko zástavby v ul. Blatenské a ul. Dol. Valy, s ohledem ke
změněným prostorovým poměrům bude mít objekt nárožní
charakter s možným zvýrazněním
Území mezi rodinnou zástavbou v prostoru Drahenické, J.
Švermy, Počapské a Zbrojovkou, z větší části určené pro
smíšené bydlení s drobným podnikáním (podobně jako
Z33), jižní okraj bude tvořit kom. propojení a pás izolační
zeleně směrem ke Zbrojovce
Plocha býv. zahradnictví Za lihovarem, pro zastavění
rodinnými domy, součástí bude vnitřní veřejný prostor se
zelení (ve výkresu nevyčleněn, uliční osnova je orientační)
Rodinné domy v ul. U remízu - jižní část lok. Za lihovarem,
při parcelaci je vhodné vyčlenit prostor pro výhledové
napojení k další zástavbě (rezerva)
Zástavba mezi ul. U Blatenky a žel. tratí, poloha v OP dráhy,
při trati navržen pás izolační zeleně (zástavba jen při
komunikaci)
Pozemky při severní straně plochy P46 pro bydlení
Volná proluka v zástavbě v ul. Za lihovarem
Proluky v rodinné zástavbě mezi ul. Na Odboji a
Tochovickou
Proluka mezi RD a chatami u trati při silnici směr Chrást
(poloha v OP dráhy)
Pás mezi Sublimou a Borskou ul., z obou stran bytové
domy, určen pro smíšené industriální využití, příp. bydlení
doplňkově
Plocha pro rodinou zástavbu na JZ okraji Boru
Plocha pro rod. zástavbu na vých. okraji Boru - v zast. území
Skupina rodinných domů v Dobré Vodě - návaznost na
zástavbu
Plochy pro bydlení v jižní části Martinic, návaznost na
zástavbu
Pozemky pro bydlení v záp. části Martinic

/* - Uvedené výměry a odvozené velikosti pozemků jsou přibližné, např. v ucelených lokalitách zahrnují i
komunikace, smíš. lokality zahrnují i nebytové funkce, jde pouze o orientační odhad
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Cg6) Vymezení zastavitelných ploch - Plochy pro rekreaci
Plochy pro sport a rekreaci jsou navrženy rozšířením stávajícího sportovního areálu u Skalice, kde bude
využití převážně pro volnočasové aktivity bez zástavby, v části rovněž zastavitelné plochy pro rozvoj
sportovních aktivit. Specifické plochy pro jezdecký sport jsou navrženy v Xaverově (rozšíření stávajícího
areálu). Kromě toho se předpokládá umístění drobných sportovišť pro neorganizované využití a dětských hřišť
různých typů a velikostí v rámci obytných a smíšených ploch. Tyto plochy nejsou samostatně vymezeny, jejich
stabilizace vyplývá z funkčních regulativů jednotlivých kategorií ploch.
Poř. čís.

Funkce Plocha
(kód)
(ha)

Z05

OS

0,76

Z06

RN

1,02

Z09a

RN

2,56

P65a

OM

1,83

Popis záměru, upřesnění
Př. Poříčí - Xaverov - plocha pro krytou jízdárnu v návaznosti na areál s chovem koní.
Požaduje se podrobnější řešení formou ÚS.
Př. Poříčí - Xaverov - rozšíření jezdeckého areálu Školního statku. Požaduje se podrobnější
řešení formou ÚS.
Rozšíření sportovního a rekreačního areálu - stabilizace ploch vč. zlepšení přístupu od
garáží na Normou, podrobnou náplň areálu a jeho členění řešit ÚS
Využití brownfieldu - býv. vojenský areál Dobrá Voda, využití pro zdravotně rekreační,
rehabilitační a volnočasové aktivity s ubytováním, balneoterapie, hipoterapie apod., vč. využití
okolních přírodních ploch (pro jezdectví, turistiku, …)

Pobytová rekreace je přímo v Březnici nevýznamná, je ale velmi podstatná v sídlech v zázemí ve formě
chalupaření. Do budoucna lze počítat s mírným navyšováním podílu rekreačně využívaných chalup v Předním a
Zadním Poříčí, v Dobré Vodě, zřejmě v menším rozsahu i v Boru a Martinicích (vliv zemědělské výroby, v druhém
případě i atraktivita pro trvalé bydlení). Nárůst rekreačně využívaných objektů lze očekávat i v Březnici, kde charakter
menšího města a bohatý přírodní a kulturně historický potenciál vytváří předpoklady pro trochu jiný typ „chalupaření“.
Individuální rekreační chaty se v menší míře nacházejí i v Březnici, netvoří ale ucelené lokality.
V některých případech je vhodná jejich transformace na trvalé bydlení (např. za lihovarem ve vazbě na novou
lokalitu RD). Území SR je podmíněně vhodné k transformaci na trvalé bydlení, za předpokladu splnění
prostorových regulativů pro bydlení a zejména splňujících požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu
(šířky komunikací, dostupnost a ekonomické možnosti napojení na sítě). Další chaty jsou v Dobré Vodě.
S ohledem k zájmům ochrany přírody a krajiny a také kvůli většinou koncepčně nevhodným nebo obtížným
podmínkám umožňujícím zajištění odpovídající dopravní a technické infrastruktury pro další zástavbu, je další
rozvoj staveb pro individuální rekreaci nežádoucí. Výjimkou jsou odůvodněné jednotlivé dostavby v rámci proluk
stávajících chatových skupin (nutno posoudit samostatně případ od případu v rámci územního řízení).
V Březnici je několik zahrádkových osad (v prostoru Cihelny, v centru u hřbitova) a několik menších ploch
většinou ve vazbě na hromadné bydlení (Bor). Část zahrádek je navržena ke zrušení v souvislosti se zástavbou
Cihelny. Další rozvoj je navržen pouze v omezeném rozsahu.
Pobytová rekreace hromadná je stabilizovaná několika hotely a penziony, reprezentovaná hlavně Resortem
Equitana Martinice a Vitality Sport Centrem poblíž sportovního areálu. S rozvojem sportovního areálu lze
v přiměřeném rozsahu uvažovat i o dalších ubytovacích zařízeních v této lokalitě. Pro další možné formy hromadné
rekreace se nabízí využití statků a chalup v okolních sídlech (např. Zadní Poříčí, Dobrá Voda – agroturistika apod.).
Existují možnosti v intenzivnějším využití krajiny pro rekreaci většinou bez nároků na plošný rozvoj
infrastruktury (pěší turistika, cykloturistika).
Pro krátkodobou každodenní rekreaci je navrženo několik ploch v návaznosti na rozvojové lokality – většinou
jako součást smíšených ploch. Větší samostatné plochy pro nepobytovou rekreaci na plochách přírodního charakteru
jsou navrženy v návaznosti na sportovní areál. Pro rozšiřování služeb cestovního ruchu se v rámci regulativů
umožňuje využít řadu lokalit ve stávajících i návrhových plochách.
Plochy rekreačně využitelné zeleně a jiných doplňkových aktivit: Zachovány zůstanou stabilizované (bez
nároků na plošný rozvoj) sportovní a rekreační areály a plochy. V návrhové části jsou zahrnuty různě velké a
funkčně využitelné plochy, většinou spojující několik možných využití. Dále existují možnosti v intenzivnějším
využití krajiny pro rekreaci (pěší turistika, cykloturistika). Pro krátkodobou každodenní rekreaci je navrženo
několik ploch v návaznosti na rozvojové lokality - dětská hřiště, přírodní sportoviště a pobytové louky (v případě
větších návrhových ploch nejsou plochy pro rekreaci samostatně vyčleňovány, počítá se s nimi v rámci
konkrétního upřesnění v podrobnější dokumentaci). Pro rozšiřování služeb cestovního ruchu ve městě se
v rámci regulativů umožňuje využít většinu stávajících i návrhových ploch.

Cg7) Vymezení zastavitelných ploch - Plochy pro ekonomické aktivity
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Mezi největší zaměstnavatele v Březnici a okolí patří Sublima, Dřevospol, Bova, Metamax, Zbrojovka,
pivovar Herold. Největší areály jsou v průmyslové zóně za nádražím, kde územní plán navrhuje další rozšíření.
Vzhledem k poloze v monofunkční zóně lze v tomto prostoru umísťovat průmyslové aktivity různého zaměření
(při dodržení regulativů). Velká část rozšíření je přebírána z předchozí ÚPD, resp. z dalších požadavků
investorů schválených ZM v zadání (vč. rozšíření Metamaxu – původně řešeného nedokončenou změnou č. 1
ÚPNSÚ). Dále zde bylo navrženo - dle názoru projektanta a zpracovatele vyhodnocení SEA - nevhodné
rozšíření do krajiny (požadavek pořizovatele splnit zadání). Podstatná část těchto záměrů byla na základě
stanovisek DO odstraněna, příp. přesunuta do tzv. územní rezervy. Rozsah zastavitelných ploch v zóně za
nádražím odpovídá přiměřeným potřebám města na další rozvoj a dalším relevantním hlediskům (účelné využití
zastavěného území, přednostní využití zbytkových ploch a enkláv bezprostředně navazujících na zastavěné
území, zachování ucelených zemědělských ploch, atd.).
Druhou oblastí, kde se navrhuje rozšíření je návaznost na Zbrojovku při Počapské ul. S ohledem k poloze
při silnici I/19 bude funkční náplň orientována na smíšené využití (logistika, sklady, obchod, služby, dopravní
vybavenost). Rozsah této zóny je také úměrně menší (+ navazující plocha jako územní rezerva).
Podobné využití nabízí několik menších ploch na severním okraji zástavby při Rožmitálské ul. za areálem
škol, resp. garážemi, ČS Benzina a diskontem Norma.
Smíšené využití typu živnostenských aktivit (drobné podnikání s možným doplňkovým bydlením) je
navrženo v Borské ul. mezi Sublimou a žel. tratí a v návaznosti na východní okraj Sublimy.
V lokalitě Simínský mlýn je navrženo rozšíření areálu pily Martinice.
Podobně jako v jiných oblastech rozvoje by měl být důraz kladen na využití rezerv v rámci zastavěného
území (např. v rozsáhlém areálu Sublimy), na využití brownfields apod. Výrazné plochy brownfieldů ale
v Březnici nejsou. Některé níže uvedené plochy jsou podloženy konkrétními záměry, u jiných jde o obecné
vymezení pro akceptovatelné využití. V některých případech je v rámci smíšené funkce možné doplňkové
využití či tzv. nerušící činnosti slučitelné s bydlením.
Kromě toho lze další aktivity drobnějšího rozsahu umísťovat v souladu s regulativy v rámci ostatních
ploch obytných a jiných smíšených. S ohledem k charakteru sídla to budou také funkce související s podporou
cestovního ruchu, turistiky a samozřejmě běžné služby a odpovídající obchodní vybavenost pro potřeby
obyvatel města a spádového území.
Cg8) Vymezení zastavitelných ploch - Veřejné vybavení
Veřejným vybavením se rozumí plochy a zařízení komunální a sociální vybavenosti, zdravotnictví a
školství, obchodu a služeb komerčního charakteru k obecnému užitku obyvatel a dále veřejně přístupná
zařízení sportovní a rekreační vybavenosti a komerční i nekomerční zařízení dopravní vybavenosti.
Do oblasti komunální patří zejména zařízení školská, zdravotnická, sociální služby, státní a obecní
administrativa, pošta, policie, hasiči apod. Lokalizace a provoz komunální vybavenosti jsou řízeny státními a
obecními orgány, podle stavebního zákona mohou být považovány za veřejně prospěšné stavby se všemi právními
důsledky. Komerční vybavenost jsou všechna ostatní zařízení, (zejména obchody a nevýrobní služby) provozovaná
výhradně na komerčním principu. Komerční vybavenost je převážně privátní a její lokalizace je otázkou volného trhu,
tedy převážně individuálního podnikání. Zatímco lokalizace komunální vybavenosti je územním plánem řešena přímo
vymezením ploch pro dané druhy vybavenosti /*, umístění komerční vybavenosti je zpravidla regulováno negativním
způsobem, tedy výčtem činností, které v dané (např. obytné) zóně nesmějí být umísťovány.
/* Pozn.: Výjimkou je plocha pro MŠ v rámci obytné lokality „Pod Stráží“ (Z26), jejíž upřesnění bude předmětem
územní studie
Školství:
Ze školských zařízení na území města jsou:









1. MŠ – 2 třídy, 56 dětí (ul. 9. května),
2. MŠ – 76 dětí (ul. Obránců míru),
mateřské centrum Pampeliška (Tochovická),
ZŠ - 20 tříd, 459 žáků (kapacita 500 žáků),
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola (350 studentů) – škola se zaměřením na IT, soc. služby a
zemědělství, významná je akreditace školy jako konzultačního střediska pro rostlinolékařství ve spolupráci
se Zemědělskou univerzitou v Praze,
VŠ – (nově: obor Územní technická a správní služba Fakulty životního prostředí České zemědělské
univerzity v Praze) - v jednom areálu na SZ okraji města (Rožmitálská ul.),
ZUŠ na Náměstí (asi 200 žáků)
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Pro další rozvoj bude nutné zajistit odpovídající rozšíření předškolských zařízení (byly zrušeny podnikové
školky v Sublimě a Zbrojovce). Mateřská škola je navržena v rozvojové obytné lokalitě Pod Stráží – v rámci
největší rozvojové plochy Z26 (pro dořešení územní studií). Pokud se týká kapacit základních škol, příp. dalších
školských zařízení, pro návrhové období není nutné počítat s novými plošnými nároky. Případné požadavky je
možné řešit flexibilně nebo v rámci stávajících areálů.
Projektant se dále domnívá, že by měla být vymezena plocha pro výhledové rozšíření školského areálu.
V nejbližším období tato potřeba sice není aktuální, ale dlouhodobě by bylo účelné počítat s územní rezervou
pro případné rozšíření Vyšší a střední školy směrem k výhledovému obchvatu I/19. Obdobně to platí i pro
základní školu. Na bezprostředně navazujících plochách byla v době před zpracováním návrhu ÚP zahájena
územní příprava výstavby rodinných domů (v souladu s dosud platnou ÚPD), tzn. že návrh ÚP musí tuto
skutečnost respektovat. Pro případné výhledové rozšíření škol proto přichází v úvahu intenzifikace ve
stávajících areálech nebo rozvoj severním směrem (týká se střední školy) – část plochy územní rezervy R03.
Zdravotnictví:
Seznam zdravotnických zařízení na území města:



Městské zdravotnické zařízení v centru u Skalice, se záchrannou službou (Sadová ul.),
Zubní laboratoř (Tochovická ul.)

Na základě vyhodnocení (průzkumy a rozbory, zadání ÚP) návrh nepředpokládá potřebu stabilizace
konkrétního zdravotnického zařízení. Přesto je vhodné uvažovat (v rámci smíšených ploch) se zařízením typu
sanatoria, rehabilitačních a jiných zdravotně rekreačních aktivit. Částečně by takové využití mělo nabízet
zařízení vznikající přestavbou bývalého vojenského areálu v Dobré Vodě.
Heliport pro potřeby rychlé zdravotnické pomoci je vyčleněn na severním okraji zástavby (při Rožmitálské
ul. za ČS Benzina).
Sociální péče:
Ve městě působí následující subjekty s těmito zařízeními:



Dům s pečovatelskou službou – panelový dům u Náměstí s cca 64 byty
Domov důchodců – poblíž poliklinika, asi 35 míst

Územní plán nenavrhuje novou samostatnou plochu pro zařízení sociální péče, v případě potřeby či
konkrétního záměru je ale možné ji stabilizovat v některém z polyfunkčních území.
Kultura:
Kulturní vyžití je zajišťováno několika subjekty, disponujícími příslušnými prostory:





Městské kulturní zařízení – v kulturním domě jižně od náměstí (městské muzeum - depozitář, kinokavárna),
městská knihovna a infocentrum (nám.),
Galerie L. Kuby v areálu zámku
Konvent (ul. V Koleji) – připravuje se zřízení galerie, prostory pro veřejné využití, spolky apod.

Kromě KS na tomto poli v Březnici působí několik dalších subjektů, které pravidelněji nabízí kulturní vyžití
pro občany: např. Zámek Březnice.
Chybějící prostor vhodný pro prezentaci kultury pod širým nebem (amfiteátr, letní kino, …) není územním
plánem konkrétně vymezen, jako vhodné umístění se doporučuje využít část plochy v návaznosti na sportovní
areál u Skalice – v rámci ploch Z09.
Veřejná správa, ochrana obyvatelstva:
V Březnici jsou tyto úřady s působností jednak pro město, a dále většinou také pro spádový obvod II.
stupně (POÚ):







Městský úřad (Náměstí),
Úřad práce (Náměstí),
Policie ČR (Rožmitálská ul.),
Městská policie (ul. Dr. Jurenky),
Česká pošta (náměstí),
Požární zbrojnice (Tochovická ul.)

Finanční úřad v Blatenské ul. byl zrušen, agendu převzal FÚ Příbram

Návrh územního plánu nevyčleňuje žádné nové plochy určené pro tuto oblast.
Tělovýchova a sport:



Stadion na severu sídla u Skalice s travnatým a škvárovým fotbalovým hřištěm (SK Březnice),
antukové kurty na tenis (Tenisový klub Březnice) a volejbal,
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Tenisová škola v rámci areálu Sport centrum Vitality v Sadové ul. (2 tenisové haly, antuková hřiště),
asfaltový kurt na nohejbal u tribuny stadionu,
letní koupaliště,
TJ Sokol (Bubovická ul.),
fitness centrum u autobusového nádraží,
Jezdecký klub (farma Xaverov),
Jezdecká společnost Equitana Martinice,

další hřiště a tělocvičny v rámci města (u škol) – využívané i sport. kluby:







BC Zbrojovka Březnice (basketbal),
Bike Club Brdy,
SK Březnice (stolní tenis),
SK Dřevospol (aerobik),
Amatérský volejbalový klub,
TK Klassik Březnice (tanec)

Nebyla sledována drobná sportoviště, jako malá dětská hřiště.
Kromě menších ploch pro sport v rámci rozvojových lokalit je navrženo rozšíření sportovně rekreačního
areálu, kde lze uvažovat s případným umístěním celoměstských a nadmístních zařízení (např. amfiteátr).
Vhodně je zaměřit se na budování cyklostezek včetně odpovídajícího vybavení.
Církevní zařízení:
Ve městě působí:



Římskokatolická farnost – děkanství (bohoslužby konané v kostele sv. Ignáce z Lojoly a sv. Františka
Xaverského)
Náboženská obec Církve československé husitské (pořádá bohoslužby a duchovní setkání)

Z dalších církevních staveb a zařízení (vesměs jsou bez pravidelných či příležitostných církevních
obřadů) jsou na území města následující:




hřbitovní kostel sv. Rocha
kaple sv. Máří Magdaleny v Dobré Vodě
výklenková kaple při silnici do Chrástu (součást křížové cesty)

Návrh bez nových plošných nároků.
Veřejná pohřebiště:
Městský hřbitov s kostelem sv. Rocha je v centru (západně od Blatenské ul). Kromě toho existuje
židovský hřbitov severně od města - východně od silnice I/19 (kulturní památka a pietní místo, neslouží
k pohřbívání).
V zadání nebyla specifikována potřeba rozšíření hřbitova. Projektant uvažoval (ve shodě se závěry
vyhodnocení SEA) o vyčlenění plošné rezervy pro rozšíření hřbitova místo návrhu stabilizace bydlení na ploše
Z25.Vzhledem k fázi přípravy výstavby RD na této ploše (provedená parcelace, konkrétní záměry vlastníků) je
změna využití pro hřbitov již nereálná.
Obchodní prodej, služby:
Maloobchod a služby jsou v Březnici průměrné. Došlo ke zlepšení maloobchodní sítě v centru.
Největšími prodejnami jsou diskonty NORMA (600 m2 prod. plochy) u benzínové pumpy na okraji Březnice
směrem na Rožmitál a nový PennyMarket na části plochy autobusového nádraží. V těžišti pěší dostupnosti
v centru města jsou dále malý Spar a prodejna z dobrovolného řetězce SVOP. Velmi slabá je síť
nepotravinových prodejen, ve městě dominuje vietnamská tržnice u sídliště. Proti poliklinice v centru je velký
areál stavebnin.
Spád za vyšší vybaveností logicky směřuje do Příbrami s několika hypermarkety.
Územní plán může pouze vytvořit základní předpoklady pro stabilizaci obchodů a služeb v souladu s celkovou
koncepcí rozvoje města. Dle této koncepce je žádoucí zachovat a posílit vybavenost v centru města (s důrazem na
zkvalitnění, rozšíření sortimentu a služeb – preferovat kvalitní obchody odpovídající atraktivní poloze) a dále umožnit
doplnění v přiměřeném rozsahu a skladbě na severním a jižním okraji města. Kromě toho základní vybavenost lze
umísťovat do většiny běžných ploch s rozdílným způsobem využití (obytné, smíšené aj. plochy), s odchylkami
danými příslušnými regulativy.
Ubytování a stravování:
Z ubytovacích zařízení to jsou následující:


hotel Městský pivovar (40 lůžek)
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hotel Vlčava (40 lůžek)
penzion Na Zelené (20 lůžek)
penzion Pražan Martinice (20 lůžek)
hotel Resort Equitana Martinice (102 lůžek)
hotel Vitality Sport Centrum (25 lůžek))

Obecně jsou ubytovací kapacity nedostatečné.
Stravovacích zařízení je na území města poměrně široká škála, zahrnující různé typy (od hostinců,
občerstvení, jídelny, přes bary, kluby, restaurace). Soustředěny jsou hlavně na náměstí, v Blatenské ul., u
zámku. Jejich rozsah a skladbu je rovněž možné považovat za odpovídající potřebám města. Další rozvoj a
zkvalitňování je žádoucí.
Pro návrh platí obdobně totéž jako v případě obchodu a služeb – vytvoření podmínek pro nabídku.
Veřejná prostranství:
Veřejná prostranství zahrnují všechny nezastavěné prostory, které jsou volně (bezplatně) přístupné všem
obyvatelům a návštěvníkům obce, buď nepřetržitě, nebo s časovým omezením. Základní charakteristikou
veřejného prostoru je jeho obyvatelnost spojená s užitností pro obyvatele, tj. musí sloužit obyvatelům obce
k provozování nejrůznějších činností pohybových a pobytových.
Výčet těchto ploch by byl rozsáhlý, zahrnuje parkové plochy, sídlištní zeleň s dětskými hřišti, náměstí,
křižovatky s parčíky či drobnými plochami pro každodenní běžné sousedské setkávání apod. Dále to jsou
prostory před školami a objekty vybavenosti, neformální veřejná prostranství v obytných lokalitách a v přírodním
rámci v okrajových lokalitách a v menších sídlech).
Březnice se svým historickým, kulturním a přírodním zázemím poskytuje dostatek veřejných prostorů pro
sociální kontakty svých obyvatel i návštěvníků. Ve městě je jasně vymezeno hlavní náměstí, další menší
prostory, klidová místa včetně dětských hřišť, sportovní areál. Kvalitativní úroveň je různorodá, vesměs
neodpovídá současným nárokům na jejich funkci a estetickou úroveň (nejednoznačně vymezené a nekvalitní
povrchy, nekvalitní a nevhodné dřeviny, neudržované plochy, zastaralý či chybějící městský mobiliář, vlivy
vandalismu apod.). Nedořešený je prostor před kulturním domem, připravuje se rekonstrukce Náměstí. Dále je
žádoucí oživení a úprava parteru Lokšan, jakož i dalších ploch v centru (osa od náměstí k autobusovému
nádraží a ke školám).
Územní plán může pro současné plochy pouze vymezit prostory pro vhodné dořešení, u nově
zakládaných souborů a řešených lokalit dbát na zakládání veřejných prostranství (také dle vyhl. č. 269/2009 Sb.
– Obecné požadavky na využívání území).
Cg9) Vymezení ploch přestavby
Seznam všech ploch přestavby (ve smyslu definice §43, odst.1 stavebního zákona, tzn. rozvojových ploch
ležících uvnitř zastavěného území) je uveden v rámci kap. Cg4).
V následujícím seznamu jsou uvedeny pouze plochy přestavby v užším významovém smyslu. K funkční
(a částečně i prostorové přestavbě) jsou navrženy plochy bývalého vojenského areálu v Dobré Vodě, učiliště u dráhy
(ul. U Blatenky) a zemědělský areál s historickými sýpkami naproti zámku.
Poř.
čís.

Funkce Plocha
(kód)
(ha)

P46

SK

0,56

P50

OM

0,51

P65a

OM

1,83

Popis záměru, upřesnění
Nevyužívaný objekt ("brownfield") býv. učiliště, vhodné pro univerzální funkce slučitelné s
bydlením (administrativa, nerušící výroba, služby, příp. ubytovací zařízení, penzion pro seniory,
rehabilitační centrum, zdrav. zařízení apod.)
Přestavba zemědělského areálu s dominantními historickými sýpkami - využití polyfunkční (muzeální
expozice, centrum řemesel, obchodní vybavenost, služby, kultura …)
Využití brownfieldu - býv. vojenský areál Dobrá Voda, využití pro zdravotně rekreační, rehabilitační
a volnočasové aktivity s ubytováním, balneoterapie, hipoterapie apod., vč. využití okolních
přírodních ploch (pro jezdectví, turistiku, …)

Cg10)
Systém sídelní zeleně
Územní plán respektuje stávající plochy sídelní zeleně, významné plochy chrání tím, že je vymezuje jako
samostatné funkční plochy.
Návrh sídelní zeleně je založen na jejím doplnění ve vazbě na návrhové lokality. Důraz je přitom kladen
na propojení jednotlivých ploch (např. stabilizací uličních alejí, příp. vyčleněním pásů zeleně). S tím souvisí i
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postupné vytvoření páteřní cyklostezky (resp. v některých úsecích cyklotrasy), vedené severojižním směrem
podél toku Skalice.
Druhou prioritou je zkvalitnění stávajících ploch – jednoznačné vymezení v rámci ploch veřejných
prostranství a samostatných kategorií zeleně se stanovením regulativů. To je případ městských parkových
ploch, sídlištní zeleně, břehové zeleně podél rybníků a vodních toků a dalších.
Hlavní rozvojové plochy sídelní zeleně:
 Zelené pásy a plochy v rozvojové obytné lokalitě Pod Stráží - uliční zeleň a parčík s prvky pro
oddych a hry dětí
 Izolační a ochranná zeleň odcloňující hřbitov od návrhové lokality rodinných domů (etické ochranné
pásmo)
 Obytná zeleň v lokalitě Cihelna – koncepčně vymezené plochy podle urbanistického řešení, parter
s prvky pro oddych a rekreační sport
 Drobné plochy zeleně doprovodné, izolační a obytné v dalších lokalitách (U trati, Hlubyňská – za
školou aj.)
 Pásy ochranné a izolační zeleně podél rozvojových ploch průmyslu (za nádražím)
 Rekreační a sportovní plochy – zeleň v rozšířeném areálu včetně izolační zeleně po okrajích

Ch)

Odůvodnění koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování

Ch1) Doprava – silniční doprava, komunikační síť, dopravní plochy a vybavenost, železniční doprava,
hromadná doprava osob, vodní cesta, pěší a cykloturistická doprava
Širší dopravní a územní vztahy
Silnice I/19 jako součást západovýchodního tahu Losina (I/20) – Rožmitál pod Třemšínem – Březnice – Lety
(I/4) – Milevsko – Tábor (D3) – Pelhřimov (I/34) – Jihlava (I/38), představuje v rámci řešeného území průchod ve
směru – koridoru řeky Skalice a v rámci města Březnice průtah centrální částí města v historické stopě přes Náměstí.
Silnice II/174 prochází řešeným územím cca v severojižním směru, v centru města v peáži se silnicí I/19.
Z hlediska širších vazeb představuje silnice II/174 propojení Lnáře, I/20 – Bělčice – Březnice (I/19) –
Tochovice – Milín (I/66) a její význam spočívá především v nejrychlejším spojení na Prahu (I/66, R4) a jižně do
oblasti Blatné (II/173).
Silnice II/176 vytváří místní spojení na Bubovice a Hvožďany (návaznost na sil. II/177 Spálené Poříčí,
I/19 – Lnáře, I/20), s dalším pokračováním do oblasti Nepomuku (I/20).
Síť silnic III. třídy se sbíhá radiálně k řešenému území a do města Březnice a převažuje na ní charakter
místních spojení.
Z hlediska širších dopravních vztahů je pro město Březnice důležité převést dopravu především
ze sil. I/19 (II/174, II/176) mimo centrum města – Náměstí – most přes Skalici a docílit tak odtud, případně
i dílčími přeložkami, postupného vyloučení především těžké dopravy, indukované též průmyslovými
areály na východě města.
Z důvodu charakteristiky těchto komunikací pro nadmístní význam nelze dle výkladu pořizovatele
vymezovat v územním plánu koridory přeložek ani jako územní rezervy, pokud nejsou obsaženy v nadřazené
ÚPD. Z toho důvodu je v ÚP Březnice zapracována jen malá část důležitých koncepčních záměrů.
Autobusovou dopravu, jak v rámci Březnického regionu, tak mimo tento region zajišťuje veřejnou
linkovou dopravu především Connex Praha, s.r.o.
Železniční doprava je zastoupena v rámci řešeného území obsluhou železniční stanicí Březnice a
zastávkou Dobrá Voda na hlavní jednokolejné železniční trati č. 200 Zdice – Protivín. Na této žel. trati
proběhla její racionalizace ke zvýšení propustnosti, bezpečnosti a odbavování cestujících.
Ze železniční stanice Březnice se odpojuje vedlejší jednokolejná trať č. 203 Březnice – Blatná.
Za železniční stanicí Březnice a s traťovým větvením v k.ú. Zadní Poříčí se odpojuje vedlejší koncová
jednokolejná trať č. 204 Březnice – Rožmitál pod Třemšínem. Dopravní obsluhu řešeného území na této trati
č. 204 doplňuje železniční zastávka Zadní Poříčí.
Letecká doprava je v evidenci ploch pro sportovní létající zařízení (SLZ) zastoupena okrajově za hranicí
k.ú. Martinice polohou sportovního letiště v k.ú. Hudčice. Lokalizace a orientace letiště v náhorní poloze vůči ř.ú.
vylučuje vliv ochranných letových rovin do ř.ú. Do současné doby využíváno nebylo.
Cyklistická doprava je ve vztahu k řešenému území pokryta značenými cyklistickými trasami č. 1157
Březnice – Mirovice – zámek Orlík a č. 1062 Březnice – Sedlice – Strakonice. Uvedené regionální cyklistické
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trasy jsou vedeny převážně po stávajících silnicích III. třídy a jsou navázány na síť cyklistických tras Středního
Povltaví a Jižních Čech.
Celkově navrhovaná síť cykloturistických tras vychází z hlavní regionální páteřní trasy, vedené podél toku
Skalice. Na ni navazují cyklotrasy od severu na Rožmitálsko (Chrást – Oslí, Nesvačily) a od jihu na Březnicko
(Siminský Mlýn, Hudčice) a Rožmitálsko.
Značené turistické trasy jsou z Březnice vedeny do všech hlavních směrů. Využívány jsou účelové
komunikace (polní, lesní cesty), místní komunikace, tak i silnice II. a III. třídy.
Silniční síť
Silnice I/19 představuje vzhledem k celkově malým dopravním zátěžím dotvoření výhledového silničního
skeletu města Březnice územní rezervou koridoru jihozápadní přeložky sil. I/19 – obchvatu Březnice.
V předchozí etapě této ÚPD (návrh ÚP Březnice určený pro společné jednání, 05/2010) byl tento koridor při
respektování výškových poměrů vymezen v odstupu západně od rozvoje zástavby za školským areálem, za plochou
„Pod Stráží“ a s ohledem ochrannému pásmu vod. Křižovatky výhledového obchvatu Březnice byly uvažovány:
- na jižním vstupu do města se stávající původní sil. I/19 a převedenou sil. III/1734 (Blatná) v tomto místě
- se sil. II/174 (Lnáře)
- se sil. II/176 (Bubovice)
- na severním vstupu do města okružní křižovatka se stáv. původní sil. I/19 a návrhovou přeložkou sil.
II/174 (Milín) rozvádí dopravu pro vyrovnané dopravní vstupy
Dále se předpokládalo, že ostatní silnice by s výhledovou trasou obchvatu sil. I/19 byly vzhledem
k dodržení minimálních vzdáleností křižovatek vykříženy mimoúrovňově, rovněž tak i se železniční tratí č. 203
Březnice – Blatná.
Výhledová územní rezerva přeložky sil. I/19 – západního obchvatu Předního Poříčí by odstranila
závažnou barieru průjezdu sídla venkovského typu. Přístup do sídla se tak předpokládal od severu a to od
křižovatky s výhledovou přeložkou sil. III/0193 (Zadní Poříčí, Nesvačily) a dál od křižovatky s přeložkou původní
sil. III/0193 a bývalou sil. I/19 do Předního Poříčí.
Z důvodu popsaného v předchozí subkapitole „Širší dopravní a územní vztahy“ byly oba vymezené
koridory územních rezerv přeložek sil. I/19 - obchvaty Březnice a Předního Poříčí z územního plánu
odstraněny (přeložky silnice I. třídy jsou chápany jako záměry nadmístního významu a vzhledem k tomu, že
nejsou obsaženy v nadřazené ÚPD kraje, nelze je – dle výkladu pořizovatele – vymezovat v ÚP Březnice).
Silnice II/174 představuje napojení rychlostní silnice R4 ve směru na Prahu severním směrem a spojení
do oblasti Blatné směrem jižním. Dopravním významem je srovnatelná se silnici I/19, s převažujícím dopravním
významem od Milína. Návrh uspořádání silniční sítě předpokládá přeložku sil. II/174 vedenou do polohy
severního obchvatu mezi stávající sil. II/174 od Milína a silnicí I/19 od Rožmitálu pod Třemšínem.
Přeložka sil. II/174 je vedena s podchodem žel. trati č. 200 Zdice – Protivín v místě stávajícího podjezdu
sil. III/1911 (Třebsko, Příbram) a s přemostěním Skalice nad jejím jezem pod Novým mlýnem. V případě
koncepčního výhledového řešení přeložky sil. I/19 (potenciální jihozápadní obchvat Březnice – v návrhu ÚP
nezakreslen) by křižovatka na severním okraji města byla uvažována jako okružní - pro zpomalení a
rovnoměrné rozvádění dopravy na vstupu do města.
Silnice III/1911 Příbram – Chrást – Březnice (nejkratší spojení na Příbram) je přeložena podél žel. trati č.
200 Zdice - Protivín v návaznosti na přel. sil. II/174 v souvislosti s podjezdem železnice.
Silnice III/00416 Řeteč – Nestrašovice – Dobrá Voda – Bor – Březnice je převedena přeložkou v návrhu
severovýchodního propojení – průmyslové komunikace severně žst. Březnice mezi stáv. sil. III/00416 (Nestrašovice)
a sil. II/174 (Milín).
V této souvislosti lze z hlediska dotvoření výhledového silničního skeletu města Březnice uvažovat s
výhledovým východním propojením dále mezi sil. III/00416 (Dobrá Voda) a sil. I/19 u ČOV. Tímto východním
propojením by se ve vzdálenějším výhledu propojila navrhovaná silniční síť v rámci Březnice s možností
okružního uspořádání a vyloučení průjezdu, především těžké dopravy, přes centrální část města.
Mimoúrovňový přechod východního propojení přes železniční trať č. 200 Zdice – Protivín by byl navržen
s plynulým průběhem do stopy stávající sil. III/00416 – ul. Borské a následného severovýchodního propojení.
Spojka – rampa mezi východním a severovýchodním propojením by se při tomto řešení předpokládala
v souběhu se železniční tratí na okraji plochy R 17 s možností jejího napojení z této rampy. Napojení
východního propojení u ČOV by navazovalo na obchvat sil. I/19.
Výše popsaný navrhovaný skelet přeložek sil. II/174, III/00416 a ve vzdálenějším výhledu sil. I/19 a
východního propojení umožní odklon především těžké dopravy z centra města – Náměstí – Zámek ve vztahu
k průmyslové zóně.
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Silnice II/176 představuje dopravu místních spojení a její dopravní význam klesá za hranice Středních
Čech ve směru na Nepomuk. Přesto byl projektant nucen převzít řešení dle nadřazené ÚPD (ZÚR, resp.
předchozí ÚP VÚC) – neodůvodněnou přeložku ve směru od Bubovic odbočující ze stávající trasy za okrajem
návrhových ploch a pokračující severně s napojením na stávající sil. III/0191 od Hlubyně (za novým
PennyMarketem). Toto převzaté řešení by mělo částečný smysl pouze jako etapa potenciální výhledové
přeložky sil. I/19 (v tom případě by ale vyžadovalo trasování celého obchvatu plynule). Kromě toho přeložka
II/176 vyvolá nežádoucí zvýšení dopravní zátěže v Hlubyňské ul. (autobusové nádraží, PennyMarket, blízkost
škol).
Silnice III. třídy v řešeném území směřují podobně jako silnice vyššího dopravního významu radiálně
k Březnici. Návrhem silniční sítě se v rámci Březnice snižuje celkově jejich průmět.
Jedná se o tento rozsah silnic III. třídy:
III/0191
Rožmitál pod Třemšínem – Vševily – Hlubyně – Březnice
III/0193
Přední Poříčí – Zadní Poříčí - Nesvačily
III/1911
Příbram – Chrást – Březnice (nejkratší spojení na Příbram)
III/ 00416 Řeteč – Nestrašovice – Dobrá Voda – Bor – Březnice
III/1734
Blatná – Martinice – Březnice se překládá v souvislosti s jižním vstupem stáv. sil. I/19 do
města od výhledového obchvatu.
Komunikační síť
Hlavní průjezdná komunikační síť města Březnice je páteřně tvořena výše popsaným průmětem silnic I.,
II. a III. třídy.
K této hlavní průjezdné komunikační síti náleží sběrné komunikace funkční skupiny B a obslužné
komunikace funkční skupiny C – hlavní, městské třídy (ČSN 73 61 10 Navrhování místních komunikací).
Uvedená hlavní průjezdná komunikační síť přenáší většinu dopravní zátěže ve městě a jsou po ní vedeny
převážně linky autobusů.
Veškerá komunikační síť zahrnuje další obslužné komunikace C a účelové extravilánové komunikace
(polní, lesní cesty), hlavní pěší komunikace, tahy a plochy, s členěním na dopravně zklidněné komunikace, dle
prvků organizace dopravy apod.
Náměstí je mimo průjezdní úsek sil. I/19 z převážné části využíváno pro parkování, dopravní obsluhu a
zásobování. Zklidněné až do úrovně fyzického zákazu vjezdu vozidel jsou přilehlé oblasti (židovská čtvrť
Lokšany, ul. Horní Valy).
V současné době je diskutována podoba přestavby Náměstí, která zahrnuje dle vybraného návrhu mimo
zklidnění jeho okolí klidovou pěší zónu ve východní části a parkování v západní části Náměstí. Tento poměr
parkování a zklidněné části se jeví vyvážený a odpovídá plošným možnostem Náměstí. Každá jiná bilance
parkování by musela být zdůvodněna objektivní analýzou potřeb parkování v centru. Vycházíme-li
z předpokladu, že minimálně ve východní části Náměstí by měla být pěší zóna, její rozšíření do západní části by
vyvolávalo potřebu podzemních garáží v tomto prostoru (pro návštěvníky Náměstí). Záchytné parkoviště pro
centrální oblast navrhuje územní plán západně autobusového nádraží.
V návrhu komunikační sítě je zdůrazněna přeložka ul. Tochovické – stáv. sil. III/1911 od města podél žel.
trati č. 200 Zdice – Protivín. V místě stáv. podjezdu a potoka souvisí s dodržením minimální vzdálenosti
křižovatek na přeložce sil. II/174 a rozhledovými poměry v dané lokalitě
V Předním Poříčí je mezi brodem a pěší lávkou navrženo přemostění přes Skalici pro místní spojení
obslužnou komunikací s částí Xaverov.
V rámci rozvojových ploch je zobrazena principielně navrhovaná komunikační síť v případech, je-li známa
konkrétní náplň, členění a dispozice těchto ploch.
Navrhovaná spojovací sběrná komunikace mezi stáv. sil. I/19 a II/174 pro rozvoj výrobní (Zbrojovka) a
komerční sféry může být využívána pro etapový odklon dopravy (jednosměrný) mimo Náměstí.
Potenciální POUZE ORIENTAČNÍ výhledový silniční skelet (který není z výše uvedených důvodů
převzat do návrhu ÚP ani jako územní rezerva) je alespoň informativně zakreslen v následujícím
schématu. Toto systémové řešení představuje možnou dlouhodobou vizi silničního skeletu, přičemž pouze část
je obsažena v předkládaném návrhu územního plánu (severní obchvat sil. II/174 a severovýchodní propojení průmyslová komunikace), zatímco zbývající části, označené ve schématu jako „výhled“ NEJSOU v ÚPD dále
uvedeny (tj. jihozápadní přeložka sil. I/19, východní propojení, západní obchvat Předního Poříčí). Právě tak není
ve schématu zakreslena (do ÚP Březnice převzatá z nadřazené ÚPD) „zbytečná“ přeložka sil. II/176 od
Bubovic.
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Autobusová doprava
V rámci řešeného území Březnicka jsou provozovány dálkové a příměstské autobusové linky.
Převažujícím dopravcem je Connex Praha, s.r.o. a dále BOSÁK BUS, spol. s r.o.
Autobusové nádraží (stanoviště) se nachází západně centra při ul. Rožmitálské (sil. I/19) a ul. Hlubyňské
(sil. III/0191).
Reorganizací (redukcí) dopravních ploch autobusového nádraží (v rámci výstavby Penny market) se
účelně omezil rozsah komunikačních vstupů na ul. Rožmitálské.
Rozložení autobusových zastávek na území města je možné považovat za optimální. Územní plán
předpokládá jejich zachování.
Železniční doprava
Žel. stanice Březnice představuje uzel žel. tratí:
 č. 200 Zdice – Protivín
 č. 203 Březnice – Blatná
 č. 204 Březnice – Rožmitál pod Třemšínem
Obsluhu řešeného území doplňují žel. zastávky:
Dobrá Voda na trati č. 200 Zdice – Protivín
Hudčice na trati č. 203 Březnice – Blatná
Zadní Poříčí na trati č. 204 Březnice – Rožmitál pod Třemšínem
Ze železniční stanice Březnice se odpojuje vlečka pro vlečkové kolejiště přilehlé průmyslové zóny
východně od železniční stanice.
K r. 2009 proběhla Racionalizace žel. trati Zdice – Protivín. Tato stavba představuje vybudování
dispečerského pracoviště v žst. Březnice se systémem dálkového ovládání 10 ti železničních stanic v úseku
Zdice (mimo) – Příbram (samostatné) – Písek (mimo). To zahrnuje vybudování rozhlasového systému
napojeného na automatické hlášení, instalaci informačního a kamerového systému v žel. stanicích.
Významným prvkem ve zvýšení bezpečnosti je napojení stávajících a nově rekonstruovaných
přejezdových zabezpečovacích zařízení do systému dálkového ovládání.
V žel. stanici Březnice jsou realizována zvýšená nástupiště pro bezbariérový nástup cestujících.
Výše uvedené stavby přinesly zkvalitnění osobní i nákladní železniční dopravy a zvýšení bezpečnosti
železniční a silniční dopravy bez zásadních nových územních nároků.
Přednádraží prostor by měl být členěn přehledněji a účelněji pro potřeby parkování, autobusové dopravy,
cyklistické dopravy (cykloterminál) a pěších.
Letecká doprava
Sportovní letiště, evidované v kategorii ploch pro sportovní létající zařízení (SLZ), ležící v k.ú. Hudčice,
cca 4 km od Březnice je napojeno na účelovou komunikaci ze silnice II/174 (Lnáře, Blatná) v obci Hudčice.
V evidenci letišť se jedná o kategorii plochy pro sportovní létající zařízení (SLZ) s travnatou vzletovou a
přistávací dráhou 10/28. V současné době plocha letiště využívána není.
Navrhovaná plocha pro heliport je uvažována při sil. I/19 za čerpání stanici pohonných hmot ve směru na
Rožmitál pod Tremšínem.
Doprava v klidu a dopravní vybavenost
V rámci města Březnice se v celkové bilanci parkování podílejí nejvýznamněji souvislé větší parkovací a
odstavné plochy a areály hromadných řadových garáží. Ostatní parkování a odstavování vozidel je dle místních
podmínek umožněno s využitím dostačujících komunikačních profilů.
Parkování v samotném centru města zůstává dál v návrhu soustředěno v západní části Náměstí.
Případný deficit parkováni především v centru města by mohl být v rozsahu komunikační sítě širšího centra
řešen dle místních podmínek též s využitím náležité organizace dopravy.
Parkoviště (parkhouse) určené je kromě Náměstí uvažováno za Autobusovým nádražím (Penny market)
za ul. Za Sokolovnou (též možno parkování pro přilehlé sídliště).
Formu záchytného parkoviště (kamiony) pro město představuje využití plochy naproti Zbrojovky a
výstavba parkoviště v rámci navrhované průmyslové plochy ve vazbě na Zbrojovku.
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Čerpací stanice pohonných hmot se nachází při sil. I/19 ve směru na Rožmitál pod Třemšínem
v sousedství obchodního centra Norma Diskont za městem (na severním okraji zástavby).
Cyklistická doprava
Obě značené cyklistické trasy č. 1057 Březnice – zámek Orlík a č. 1062 Březnice – Strakonice jsou
vedeny z Náměstí po společném frekventovaném úseku sil. I/19 a II/174. Vstup cyklistických tras do centra by
měl být prověřen z méně frekventovaných příčných směrů k Náměstí.
V současné době jsou koncipovány cykloturistické trasy s výchozím bodem z Rožmitálu p. Třemšínem a
hlavní regionální cyklotrasa podél Skalice.
Součástí následných prací v rámci řešeného území Březnice by měla být vytipována celková síť cyklotras
s největší poptávkou po cyklistické dopravě a tato síť by měla být postupně dovybudována ve vybraných
úsecích (např. podél Skalice) do úrovně cyklistických stezek.
Takový komplexní návrh cyklistické dopravy by měl být rozpracován v podrobnosti územní studie.
Pěší doprava
Hlavní pěší tahy jsou nejvýrazněji realizovány v centrální části města, především ve vazbě k Náměstí,
Zámku a přilehlé vybavenosti. Pro tyto hlavní pěší tahy (též i společně s cyklistickým provozem) je nutné zajistit
bezpečné příčné vazby přes hlavní průjezdné komunikace.
Ve vybraných částech centra (židovská čtvrť Lokšany, ul. Horní Valy) je preferována pěší doprava
fyzickým zamezením průjezdu vozidel.
V rámci spojení žel. stanice Březnice s městem by mělo být zpřístupněno pěší propojení přes zámecký park.
V případě návrhu přestavby Náměstí se zde omezuje parkování a tyto plochy se uvolňují pro pěší a zeleň.
Pro pěší vztahy je možno využívat uvolněnou část ul. Tochovické pod Zámkem ve vazbě na ul. Ludvíka
Kuby (Zámek – most přes Skalici k Náměstí).

Ch2) Vodní hospodářství – zásobování vodou, odvádění a likvidace odpadních vod, vodní toky a plochy,
meliorace a závlahy
Výchozím podkladem pro zjištění údajů o zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod byl
zpracovaný a aktualizovaný Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje (2006, aktualizace, 2007,
2008 – zprac. Hydroprojekt CZ, a. s., Změna 2008 zprac. MM Consult – Ing. Vl. Michalec a Generel vodovodu
z 9/2008 zpracovaný VIS). Rozhodnutí o umístění stavby „Výstavba objektů pro úpravu a distribuci pitné vody
v městě Březnice vydané dne15.3.2011. Tyto podklady jsou dále upraveny dle informací zástupce města
Březnice – Bc. Jiří Valter.
Zásobování pitnou vodou
Sídlo Březnice
Město Březnice se nachází v nadmořské výšce 460 - 492 m n.m. Sídlo je tvořeno převážně zástavbou
rodinných domků v zahradách a dále klasickou městskou zástavbou v centru.
Město Březnice je v současné době zásobeno pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu, který má
ve správě VaK Beroun.
Zdrojem vody pro vodovod v Březnici jsou tři prameniště:
 Horní prameniště Nouzov tvoří 5 zářezů a 2 pramenní jímky. Vydatnost tohoto prameniště je 3-4 l/s. Kvalita
vody kolísá v závislosti na ročním období.
Voda z prameniště Nouzov je přivedena do vodojemu Březnice-Stráž I 2100 m3 520,44 /
525,44 m n.m.), ze kterého se voda čerpá do vodojemu Březnice-Stráž II 2650 m3 (525,2/530,2 m n.m.).
Do tohoto vodojemu je voda přivedena z úpravny vody Březnice, kam je rovněž voda přivedena z prameniště
Obory a Martinice.
Vlastní přívodní řad z Nouzova do VDJ Stráž I je dlouhý cca 6000m, materiál ocel DN200 a vzhledem
k jeho stáří (1929) je na konci své životnosti.
Na přívodní řad vedoucí z Horního prameniště Nouzov do VDJ Stráž I je připojena obec Bubovice, která
je takto zásobována pitnou vodou.
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S ohledem na ekonomiku dopravy vody z Nouzova do VDJ Stráž II je doporučeno jeho další provozování
s případnou dílčí opravou.
Vodojemy Na Stráži jsou technicky ve špatném stavu. Vodojem Stráž I 2x100 m3 bude i nadále sloužit
jako akumulace a přečerpávací nádrž pro zdroje z Nouzova.
Z hlediska stavu bude třeba ve výhledu provést rekonstrukci a modernizaci vodojemu Stráž II 2x650 m 3,
který bude i nadále sloužit k zabezpečení dodávky vody pro celé město a okolí.
V současné době se připravuje v rámci VDJ Stráž následující investice (vydáno územní rozhodnutí):
 připojení nového vodního zdroje vody – vrtaná studna na pozemku 1403/2 (areáls VDJ Stráž. Jedná se
o velmi kvalitní zdroj vody s vydatností 0,25l/s
 Vybudování nové úpravny vody
 Vybudování nového výtlačného řadu
 prameniště Obora tvoří 10 vrtů. Vydatnost prameniště je 6,5 l/s.
Voda z prameniště Obora se čerpá třemi samostatnými výtlačnými řady do úpravny vody Březnice.
Vlastní prameniště se nachází v záplavovém území, kde dochází k časté kontaminaci vrtů. Z tohoto důvodu se
uvažuje do budoucna s jejich postupným zakonzervováním.


prameniště Martinice tvoří 8 vrtů, resp. studní. Vydatnost prameniště je 12,0 l/s.

Dle evidence se jedná o 2 studny s jímaným mělkým kvartérním horizontem (V3-4, V4-1), hl. 11, resp.
28m a 6 studní s jímaným hlubokým horizontem (HV2-2, HV3-3, HV4-5, BM5-6, BM6-8, BM7-7) hloubky cca
66m. Ochranné pásmo I.stupně bylo vyhlášeno 27.9.1990, nezahrnuje vrty HV2, HV3.
V 10/2000 byl zpracován Zdenkou Melichovou elaborát řešící revizi ochranných pásem těchto vodních
zdrojů s ohledem na novou legislativu. Po malých úpravách je navrženo I. pásmo v rozsahu stávajících oplocení
velikosti cca 20x20 až 40x40m s úpravami dle místních podmínek. Dále je navrženo ochranné pásmo II. stupně
o rozloze cca 41ha. Návrh ochranných pásem je zakreslen v grafické podobě – příloha Vodní hospodářství –
vodovod.
Voda z prameniště Martinice se čerpá jedním společným výtlačným řadem do úpravny vody Březnice.
Kvalita vody ze studní je přijatelná, je však nutné zajistit úpravu vody z hlediska výskytu zvýšeného
radonu a dále k možnosti zvýšeného výskytu železa a manganu.
S ohledem na vydatnost a ustálenou kvalitu surové vody je doporučeno, aby tento zdroj byl do budoucna
využíván jako hlavní pro zásobení celé lokality.
ÚV Březnice byla vystavěna v roce 1992 s výkonem 25 l/s. Úpravna vody je kapacitně předimenzovaná
(25 l/s), provozně velmi náročná s energeticky náročnou technologií a dnes již technologicky zastaralá. Slouží
pro odstraňování železa a manganu.
Uvažuje se s jejím odstavením ze soustavy vodárenské soustavy.
Upravená voda je akumulována v akumulaci
2210 m3 (467,2/463,2 m n.m.), odkud se čerpá
prostřednictvím čerpací stanice do VDJ Březnice-Stráž II 2650 m3 (525,2/530,2 m n.m.). Z tohoto vodojemu je
město Březnice zásobeno gravitačně pitnou vodou.


Prameniště Radenín – u pivovaru
Vydatnost cca 5 + 2,5 l/s – kvalita vody dobrá. Nachází se v těsné blízkosti nově navrhovaného přivaděče
z Martinic do VDJ Stráž II.
V případě poruchy některého z výše uvedených zdrojů se do budoucna uvažuje s jeho využitím jako
záložního zdroje vody.
Stávající zdroje jsou z hlediska kapacity dostačující, nezbytné bude sledování kvality surové vody
s případným návrhem na zajištění její kvality pro pitnou vodu pro veřejnou potřebu.
Ochranná pásma vodních zdrojů
Pro jednotlivé zdroje jsou navržena ochranná pásma, která je třeba plně respektovat a v rámci rozvoje
města a okolních sídel zajistit jejich plnou funkčnost.
V současné době je kapacita podzemních zdrojů velmi kvalitní pitné vody pro rozvoj města Březnice a
okolních sídel dostačující, s ohledem na jejich nezastupitelnost v systému zásobování pitnou vodou celého
území je nezbytné zajistit jejich účinnou ochranu proti vnějším vlivům a nevhodným lidským zásahům.
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Z hlediska ochrany stávajících podzemních vodních zdrojů je třeba přednostně zajistit vybudování
veřejného vodovodu a v ochranných pásmech vodních zdrojů nepovolovat zřizování vrtaných studní a
průzkumných vrtů, nebo zřizování tepelných čerpadel.
Studny
Studny individuálního zásobování vodou musí splňovat požadavky Vyhl.č. 269/2009 – Obecné
požadavky na využívání území, §24a.

BILANCE POTŘEBY VODY
MĚSTO BŘEZNICE - CELKEM
Výpočet potřeby vody dle zákona č. 274/2001 Sb a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb příloha č.12
Nerovnoměrnost spotřeby je vypočtena podle Směrnice č. 9 z 20.7.1973 vydané MLVH ĆSR a MZdr - hlavním hygienikem ČSR

druh potřeby

směrné
počet
skupina číslo roční směrné číslo roční
dle přílohy potřeby potřeby vody (l/den - osob / ks
vody
č.12
zam./ks/m2)
/ m2
3
m /rok

bytový fond -připojen na obecní
vodovod
bytový fond -rozvojové lokality

zaměstnanci služby, průmysl

I/5
I/5
I/5

46
46
30

126
126
82
0

Qp
KOEFICIENTY
Součinitel denní nerovnomernosti
Součinitel hodinové nerovnoměrnosti
Směnnost
Počet (pracovních) dnů
Počet (pracovních) dnů v měsíci
Počet (pracovních) dnů v roce
OBJEKT CELKEM
Denní potřeba vody
Hodinová potřeba vody
Hodinová potřeba vody
Týdenní potřeba vody
Měsíční potřeba vody
Roční potřeba vody

kd
kh

3550
630
530

=

1,5
2,1
24
7
30
365
Qp
Qm
Qh
Qhs
Qtýden
Qměsíc
Qrok

l/den

=
=
=

447397
79397
43562
0
570 356 l/den

hod
dny
dny
dny
=
=
=
=
=
=
=

570356,16
855 534
74 859
20,79
3 992,49
17 110,68
208 180,00

l/den
l/den
l/hod
l/sec
3
m /týd
m 3/měs
m 3/rok

Sídlo Bor
Bor u Březnice (466 - 478 m n.m.) je místní část města Březnice. Tato lokalita leží východně od Březnice
a je charakteristická svou klasickou venkovskou zástavbou.
Bor u Březnice je v současné době zásoben z domovních studní. Množství vody v těchto studních je
dostatečné. Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studnách.
Ve výhledu se neuvažuje s jiným řešením s ohledem na značnou investiční náročnost k připojení na
vodovodní systém Březnice.
Sídlo Dobrá Voda
Dobrá Voda je místní část města Březnice a nachází se jižně od Příbrami v nadmořské výšce 458 476 m n.m. Jedná se o lokalitu s vesnickou zástavbou a roztroušenou chatovou výstavbou.
Dobrá Voda je v současné době zásobena z domovních studní. Množství vody v těchto studních je
dostatečné. Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studnách.
Výhledové připojení na vodovodní systém Březnice je investičně velmi náročný a lze s ním uvažovat
pouze v případě zhoršení kvality vody ve studních.
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Sídlo Martinice
Martinice se nacházejí jižně od Příbrami v nadmořské výšce 472 - 496 m n.m a jsou místní částí města
Březnice. Jedná se o lokalitu s typickou venkovskou zástavbou. Podle sčítání v roce 2007 počet obyvatel 57.
V obci je penzion hotelového typu se 130 lůžky.
Místní část se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje Martinice.
Martinice jsou v současné době zásobeny z domovních studní. Množství vody v těchto studních je
dostatečné. Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studnách.
Je navrženo připojení na vodovod města Březnice. Návrh viz grafická část.
Sídlo Přední Poříčí
Přední Poříčí je místní částí města Březnice a nachází se v nadmořské výšce 470 - 478 m n.m.. Tato
místní část je tvořena klasickou venkovskou zástavbou
Přední Poříčí leží na pravém břehu významného vodního toku Skalice. Místní částí protéká bezejmenná
vodoteč, na které je před silnicí situován rybník.
Přední Poříčí je v současné době zásobeno z domovních studní. Množství vody v těchto studních je
dostatečné. Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studnách.
Sídlo Zadní Poříčí
Místní část Zadní Poříčí se nachází v severovýchodní části řešeného území v nadmořské výšce 476 486 m n m. a je místní částí města Březnice. Místní část je tvořena typickou venkovskou zástavbou.
Sídlem protéká významný vodní tok Skalice a jeden bezejmenný potok, který tvoří levostranný přítok
Skalice.
Zadní Poříčí je v současné době zásobeno z domovních studní. Množství vody v těchto studních je
dostatečné. Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studnách.
Návrhy na opatření
 Stávající historické vodovodní rozvody ve městě jsou narušené, částečně zarostlé, armatury poruchové. Do
budoucna je nezbytná jejich průběžná obnova.
 S ohledem na stávající stav se navrhuje modernizace a dílčí rekonstrukce vodojemu Stráž II (2x650m3)
 Nad sběrnou studnou v prameništi Martinice se navrhuje vybudovat nový objekt čerpací stanice, ze které
bude surová voda dopravována do úpravny vody ve vodojemu Stráž II.
 Z nové čerpací stanice v prameništi v Martinicích vybudovat nový výtlak DN150, s napojením na stávající
výtlak DN150 z ÚV Březnice do vodojemu Stráž II.
 ÚV Na Stráži - na stávajícím objektu vodojemu Stráž II se doporučuje vybudovat novou úpravnu vody
s výkonem 9 l/s (max 15l/s) zaměřenou na odstranění radonu a případného zvýšeného množství železa a
manganu, který se může nepravidelně vyskytovat v surové vodě. Stavebně bude objekt vybudován nad
zastřešením stávající armaturní komory VDJ Stráž II.
 Stávající ÚV Březnice, provozně velmi náročná úpravna vody bude zrušena.
 Ve výhledu bude nezbytné provést rekonstrukci vodovodního přívodu z prameniště Nouzov přes Bubovice
do Březnice k vodojemu Stáž I.
 S ohledem na stáří bude podle potřeby prováděna postupná rekonstrukce a modernizace vodovodní sítě
města.
 Podle rozvoje města bude provedena potřebná dostavba vodovodu do nové zástavby (obytná zóna
Hlubyňská, Hluboká cesta, Průmyslová zóna) a další dle ÚPD.
 Bude dořešeno zásobování obce Bubovice na přívodním řadu z Nouzova.
 Nové návrhové lokality budou připojeny na stávající vodovodní soustavu města Březnice

Odvedení a čištění odpadních vod
Město Březnice má vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je napojeno cca 90 % trvale a 80 %
přechodně bydlících obyvatel města.
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Kanalizace, kterou provozuje VaK Beroun, je různorodá jednak co se týká profilů (kruhové DN 150, 200,
250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1200, vyzdívané z cihel a z kamene DN 400x400, 400x600, 400x800,
500x500, 500x800 a vejčité betonové 600/900, 650/1050, 1000/1200) a jednak použitých materiálů (PVC,
kamenina, beton, železobeton a litina hrdlová). Má celkovou délku cca 19 km. Původní jednotná kanalizace ve
městě je na ČOV napojena novými sběrači vedenými po obou stranách Skalice, pravobřežním a levobřežním.
Na obou sběračích jsou umístěny odlehčovací komory, ze kterých jsou odváděny zvýšené dešťové průtoky do
Skalice. Z obou sběračů jsou odpadní vody sváděny do čerpací stanice situované na pravém břehu a odtud
přes řeku vedeny na ČOV: Do městské kanalizace jsou napojeny odpadní vody ze všech průmyslových závodů
kromě průmyslového areálu v okolí Sublimy.
Odpadní vody jsou čištěny na nově vybudované čistírně odpadních vod s kapacitou 1442 m3/d, která
byla uvedena do provozu a zkolaudována v roce 1995. V roce 2005 proběhla intenzifikace technologie
zaměřená především na odstraňování N a P a kalová hospodářství včetně hygienizace. Stejně jako kanalizaci i
ČOV provozuje VaK Beroun.
Odpadní vody přitékají přes odlehčovací komoru do lapáku štěrku. Takto předčištěné vody přitékají do
šnekové čerpací stanice, ve které jsou osazena 3 šneková čerpadla z KPS Brno  600 mm, Q = 20 - 63 l/s, Y =
40 J/kg, P = 7,5 kW. Z čerpací stanice odtéká odpadní voda žlabem do objektu česlovny. Ve žlabu jsou
osazeny strojně stírané česle typu A-b. Česle jsou ovládány automaticky časově. Vytěžené shrabky z česlí
padají na sběrný dopravník SBD, kterým jsou dopraveny do připraveného kontejneru. Ovládání dopravníku je
automatické v závislosti na česlích. Na obtoku strojních česlí budou v kanále umístěny česle jemné ručně
stírané. Pro zachycení písku je navržena dvojice vertikálních lapáků písku VLMP 07,  1,5 m. Při bezdeštném
průtoku bude voda protékat jedním lapákem.
Biologické čištění probíhá ve čtyřech aktivačních nádržích o rozměrech 4,25 x 17 m, hloubka vody
4,8 m. Provzdušňování aktivační směsi a míchání nádrží zajišťuje jemnobublinná pneumatická aerace firmy
SUPRAFILT. Dodávku vzduchu do aktivačních nádrží zajišťuje trojice dmychadel.
Z aktivace odtéká voda do dvou kruhových dosazovacích nádrží. Společné přítokové potrubí do
dosazovacích nádrží DN 400 prochází čerpací stanicí vratného a přebytečného kalu, kde se dělí na dva
samostatné přítoky, každý z nich lze uzavřít ručním uzávěrem. K separaci kalu jsou navrženy dvě kruhové
dosazovací nádrže  10,5 m, stavební provedení monolitické, strojní dodávka KPS Moravské Budějovice.
Nádrž je navržena bez strojního vybavení pro stírání plovoucích nečistot.
Na odtoku je navržen měrný Venturiho žlab MVŽ - 20- B II, Q = 12 - 190 l/s.
Pro čerpání vratného kalu jsou navržena dvě čerpadla 80 GFHU - 220 - 60, jedno je provozní, druhé
rezervní. Parametry čerpání: Qč = 17,7 l/s, Y = 65 J/kg, P = 3 kW. Pro čerpání přebytečného kalu jsou navržena
dvě čerpadla 100 GFHU - 270 - 60, jedno provozní, druhé rezervní. Přebytečný kal je uskladňován
v uskladňovací nádrži. Po zahuštění je následně odvodňován na pásovém lisu.
Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Skalice.
Zbytek odpadních vod z území města je akumulován v bezodtokých jímkách, odkud se vyváží k likvidaci
na stávající ČOV.
Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se ve městě vyskytují ještě následující
producenti většího množství odpadních vod s těmito ukazateli:
Poř.
Název
Charakter
Číslo
producenta
výroby
1
Sublima Invest Dřevař. výroba
2
Zbrojovka
Strojírenství
3 Dina s.r.o.(býv.) Nábytkář. kování
4
Dřevospol
Výroba nábytku
5
Pivovar Herold
Výroba piva
6
Bova
7
MPC
-

Počet Množ.OV
3
zam. m /den
167 20,000
127 21,430
75
4,160
65
1,940
32
9,790
25
1,250
20
1,000

BSK5
NL
CHSKCr N - celk.
kg/den kg/den kg/den kg/den
7,980
7,315 14,630 1,064
8,570
7,856 15,713 1,143
1,680
1,540
3,080
0,224
0,780
0,715
1,430
0,104
11,400 4,990 19,080 0,428
0,500
0,458
0,917
0,067
0,400
0,367
0,733
0,053

+

N - NH4 P - celk.
kg/den kg/den
0,665
0,266
0,714
0,286
0,140
0,056
0,065
0,026
0,086
0,052
0,042
0,017
0,033
0,013

V areálu Sublima Invest a.s. je vybudovaná jednotná kanalizace, která odvádí splaškové vody od
zaměstnanců a průmyslové odpadní vody z jednotlivých výrobních odvětví. Touto kanalizací se též odvádějí
vody dešťové a povrchové. Na kanalizaci jsou napojeny podniky: VVUD, Armabeton - Tesko, Dina spol.s r.o.
Sublima Invest a.s má vybudovánu vlastní čistírnu, na kterou jsou sváděny splaškové, průmyslové i
dešťové vody. Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod, která byla uvedena do trvalého
provozu v dubnu 1991. ČOV sice splňuje požadavky na kvalitu vypouštěných odpadních vod, ale její technický
stav je nevyhovující a nelze předpokládat životnost více jak 5 let.
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Z tohoto důvodu je navrženo zrušení ČOV Sublimy s nahrazením čerpací stanicí a výtlakem
splaškových vod napojeným na tzv. levobřežní kmenovou stoku zaústěnou do ČOV Březnice.
K dalším producentům většího množství odpadních vod patří závod Zbrojovka Březnice. Celý areál
závodu je napojen na městskou pravobřežní kanalizaci. Průmyslové vody jsou čištěny ve vlastní ČOV - typu
Aktibent.
Zaolejované vody jsou likvidovány specializovanými firmami, které zajišťují i jejich odvoz ze zásobních jímek.
Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizační sítí, kterou provozuje VaK Beroun.
Stávající stoky jednotné kanalizace zajišťují odvodnění celého prostoru města a jejich kapacita je
dostatečná i pro uvažovaný rozvoj. V historické části zástavby jsou v provozu staré, převážně zděné stoky,
které bude nutné postupně rekonstruovat. Rekonstrukce v historické části zástavby bude zahájena kanalizací
v Lokšanech. Kanalizační síť bude postupně prodlužována v závislosti na rozvoji města (průmyslová zóna,
obytné zóny Hlubyňská a Hluboká cesta) a další dle ÚPD.
Stávající technologie čištění a kapacitní parametry čistírny jsou vyhovující i po celé sledované období do
roku 2020.
V současné době je provozována pouze polovina ČOV. ČOV má dostatečnou kapacitu pro napojení
nejbližších obcí i pro uvažovaný rozvoj města.
Na centrální čistírnu jsou přiváděny kmenovou stokou DN 300 délky 1,190 km splaškové vody z místní
části Bubovice. Rovněž se navrhuje připojení m.č. Martinice a obce Hlubyně na ČOV Březnice.
Nové objekty, které budou připojovány na splaškovou kanalizaci musí splňovat požadavky na kvalitu
odpadních vod dle schváleného Kanalizačního řádu stokové sítě města Březnice.
Sídlo Bor
Místní část Bor u Březnice nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu.
Splaškové vody jsou většinou svedeny do jímek na vyvážení. Pro návrh je nezbytné zajistit likvidaci
splaškových vod v bezodtokových jímkách, případně po zvážení investičních nákladů zajistit připojení tlakovou
kanalizací na kanalizační systém města Březnice. V grafické části vyznačeno.
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.
Sídlo Dobrá Voda
Místní část města Březnice - Dobrá Voda nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro
veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou většinou svedeny do jímek na vyvážení. Pro návrh je nezbytné zajistit
likvidaci splaškových vod v bezodtokových jímkách, případně po zvážení investičních nákladů zajistit připojení
tlakovou kanalizací na kanalizační systém města Březnice.
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.
Sídlo Martinice
Místní část města Březnice - Martinice u Březnice nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace
pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou většinou svedeny do jímek na vyvážení.
V současné době probíhá příprava na realizaci cca 1,75 km splaškové gravitační kanalizace řešící
připojení Martinic na ČOV Březnice. Návrh řešení vyznačen v grafické části.
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.
Sídlo Přední Poříčí
Místní část města Březnice - Přední Poříčí nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro
veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou většinou svedeny do jímek na vyvážení. Pro návrh je nezbytné zajistit
likvidaci splaškových vod v bezodtokových jímkách s následným vyvážením na ČOV Březnice.
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.
Sídlo Zadní Poříčí
Místní část města Březnice - Zadní Poříčí nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro
veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou většinou svedeny do jímek na vyvážení.
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.
Pro menší sídla, která jsou vzdálena od města Březnice není investičně a provozně výhodné budovat
čistírnu odpadních vod a kanalizační síť s ohledem na počet trvale bydlících obyvatel. Proto bude nezbytné
zajistit rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod.
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Tak bude zaručeno, že veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách budou sváženy na
čistírnu odpadních vod.
Tab. Technická vybavenost obce Březnice - vodovody a kanalizace:
Místní část
obce

Březnice

Bor (k.ú. Bor
u Březnice)
Dobrá Voda
(k.ú. Bor u
Březnice)

Vodovod

Kanalizace

Zdroj
Správa
vodovod z obecních
zdrojů -3 prameniště;
Horní prameniště
Nouzov - 4 zářezy a
VaK
pramenní jímka,
Beroun
prameniště Obora - 10
vrtů; prameniště
Martinice 5 vrtů; ÚV
Březnice
domovní studny

ČOV / jímky

Druh kan.

ČOV ano; v
areálu firmy
Sublima
vlastní ČOV a
jednotná
jednotná kan.
-jsou
napojeny i
další firmy

0 jímky

dešťová - příkopy,
struhami propustky
do místní vodoteče
dešťové vody propustky, struhami,
příkopy do
míst.vodoteče
dešťová - příkopy,
struhami, propustky
do vodoteče

Poznámka
údaje z PRVKUK
vnější část II. PHO vodního zdroje Nouzov; *
předpokládá se rekonstrukce vodovodní sítě a
nová ÚV z VDJ Martinice;
* návrh na připojení dalších částí města na
ČOV (Martinice, Přední a Zadní Poříčí, Bor a
Dobrá Voda)
* Je navrženo připojení obce na vodovodní
systém města Březnice * u kanalizace se
předpokládá tlaková s napojením na ČOV
Březnice
* Je navrženo připojení na vodovodní síť
Březnice; dtto i kanalizace - tlaková přes Bor do
ČOV Březnice

domovní studny

0 jímky

Martinice

domovní studny

0 jímky

Přední Poříčí

domovní studny;

0 jímky

dešťová - propustky,
příkopy a struhami do
místní vodoteče

*uvažuje se s napojením na vodovod Březnice
a odkanalizováním tlakovou kanalizací na ČOV
Březnice

Zadní Poříčí
(k.ú. Přední
Poříčí)

domovní studny

0 jímky

dešťová - příkopy,
propustky, struhami
do místní vodoteče

*Je navrženo napojení na vodovod Březnice a
tlakovou kanalizací na ČOV Březnice

*Je navrženo připojení na vodovod Březnice a
odkanalizování gravitační kanalizací na ČOV
Březnice

* Pozn.: předem je nezbytné provést ekonomické vyhodnocení s ohledem na reálnost výstavby, případně hledat
jiné varianty řešení ekonomicky výhodnější
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 (§20 odst.5 písmeno c vyhl. č. 269/2009 – Obecné požadavky
na využívání území).
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 dle přílohy č.3 NV č. 61/2003 Sb.
Záplavové území
Podél vodních toků jsou místně vyznačena záplavová území dle podkladů správce vodoteče.
Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně
zaplavena vodou. V zastavěných územích se vymezuje na základě návrhu správce vodního toku tzv. aktivní
zóna záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků.
V aktivní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních
děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi,
nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod,
odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické
infrastruktury.
V aktivní zóně je dále zakázáno
 těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy
zhoršující odtok povrchových vod,
 skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty,
 zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky,
 zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.
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Ch3) Energetika – zásobování elektrickou energií, zásobování teplem, plynem, spoje
Zásobování elektrickou energií
Současný stav
Řešená oblast zahrnuje území obce Březnice (okr. Příbrami) se sídly Zadní a Přední Poříčí, Březnice vč.
Xaverova, Martinice, Bor u Březnice a Dobrá Voda. V řešeném území se nachází řada venkovních a
kabelových vedení VN 22 kV a dále trasa vedení VVN 220 kV.
Trasa vedení VVN 220kV: Venkovní vedení 220 kV č. VN 216 je součástí nadřazené přenosové
soustavy a protíná katastrální území Martinice v jeho jižním okraji u Simínského mlýna ve směru východ –
západ. Vedení propojuje rozvodnu Přeštice a rozvodnu Milín. V řešeném území je trasa vedení pouze tranzitní,
na elektrorozvodnou síť v lokalitě nemá přímý vliv. Využití území je omezeno ochranným pásmem vedení.
Trasy venkovního vedení VN 22 kV: Řešeným územím prochází trasa kmenového vedení 22 kV
v severo-jižním směru obcházející Březnici po jejím západním okraji. Z této trasy jsou odbočovány vedlejší větve
ke kabelovým svodům k trafostanicím v centru města Březnice a dále odbočky k trafostanicím ostatních sídel.
Kabelový rozvod VN 22 kV: Centrální část města Březnice je zásobována el. energií z dvou hlavních
kabelových okruhů napájející kabelové trafostanice smyčkově. Jeden okruh zásobuje oblast na pravém břehu říčky
Skalice okolo náměstí, druhý okruh je na levém břehu a zásobuje oblast okolo zámku.
Ochranná pásma: Energetická vedení rozvodu elektrické energie požívají zvláštní ochrany dle
elektrizačního zákona 458/2000 Sb. Podél vedení VVN, VN a NN jsou definovány ochranná pásma pro zajištění
zvláštní ochrany omezující činnost ohrožující bezpečnost vedení. Šíře vedení spolu s ochranným pásmem
udává celkovou šíři koridoru vedení.
Ochranná pásma venkovního vedení VVN a VN zřízeného do 31.12.1994 jsou dle energetického zákona
č. 222/1994 Sb.:
vedení 200 kV
20 m na každou stranu od krajního vodiče
vedení 22 kV
10 m na každou stranu od krajního vodiče
Ochranné pásmo trafostanic a rozvoden je 30 m od oplocené nebo obezděné hranice stanice.
Pro venkovní vedení VVN a VN zřízené po 1.1.1995 jsou ochranná pásma dle energetického zákona č.
222/1994 Sb.:
vedení 220 kV 15 m na každou stranu od krajního vodiče
vedení 22 kV
7 m na každou stranu od krajního vodiče
Ochranné pásmo trafostanic a rozvoden je 20 m od oplocené nebo obezděné hranice stanice.
Celková šířka chráněných koridorů vedení je dána skutečnou šíří vedení mezi krajními vodiči v daném
úseku a jeho součtem s šíří obou ochranných pásem na každou stranu od krajního vodiče. U souběžných
vedení ve stejném koridoru je možné vzájemné překrývání ochranných pásem.
V ochranných pásmech vedení a stanic je zakázána nebo omezena veškerá činnost ohrožující plynulost
a bezpečnost provozu.
Ochranné pásmo kabelových vedení je 1 m od vnějšího okraje kabelu na každou stranu.
Trafostanice: Transformační stanice jsou různého provedení a stáří. Transformátory jsou různých výkonů.
Přehled stávajících trafostanic
PB 1062
PB 1063
PB 1147
PB 1971
PB 1160
PB 1071
PB 1110
PB 1066
PB 1067
PB 1121
PB 6777
PB 1122
PB 1064
PB 1906
PB 1163
PB 1159
PB 1975

Březnice 2 U nádraží - venkovní
Březnice 9 Úpravna vody - kabelová
Březnice 1 Borská - kabelová
Březnice 4 Sublima - venkovní
Bor u Březnice - venkovní
Dobrá Voda u Březnice - venkovní
Březnice 15 Rožmitálská - kabelová
Březnice 12 Distribuce - kabelová
Březnice 13 U sokolovny - kabelová
Březnice 14 Pod Stráží - kabelová
Březnice
Dolní Valy - kabelová
Březnice 18 Drahenická - kabelová
Březnice 10 Pivovar - kabelová
Březnice
ČSD - kabelová
Březnice 24 OBS - kabelová
Březnice 17 ACHP - kabelová
Březnice 22 Školní pila - kabelová

PB 1903
PB 1972
PB 1902
PB 1976
PB 1907
PB 1976
PB 1164
PB 1957
PB 1120
PB 1900
PB 1901
PB 1082
PB 1074
PB 6938
PB 1128
PB 1034
PB 1035
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Březnice 7
Březnice 21
Březnice 6
Březnice 23
Březnice 20
Březnice
Březnice 25
Březnice 8
Březnice II
Březnice 3
Březnice 5
Zadní Poříčí
Přední Poříčí
Martinice
Martinice 3
Martinice 1
Martinice

TESKO - kabelová
KOVO - kabelová
Zbrojovka - venkovní
Tomášek - venkovní
ČOV - venkovní
Xaverov - venkovní
- venkovní
- venkovní
ZDU - venkovní
Cihelna - kabelová
CZMI - kabelová
- venkovní
- venkovní
Equitana - venkovní
Vrty - venkovní
- venkovní
Mlýn - venkovní
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Sekundérní rozvody 0.4 kV: Distribuční rozvod od trafostanic 22/0,4 kV je rozvodnou sítí na napěťové úrovni
0,4 kV. Část distribučních rozvodů v intravilánu napájená z kabelových trafostanic je provedena kabelovým
vedením v zemi, rozvody v okrajových částech a v malých sídlech napojených z venkovních trafostanic jsou
převážně provedeny venkovním vedením nebo závěsnými kabely.
Návrh řešení zásobování rozvojových lokalit elektrickou energií.
P01b – Zadní Poříčí – obnova statku
- bude zásobováno ze stávající TS PB 1082 – Poříčí obec
Z03 –

Přední Poříčí – (3RD)
- bude připojeno ze stávajícího NN rozvodu

Z05 –

Xaverov – jízdárna
- bude připojeno ze stávajícího NN rozvodu TS PB 1074 – Přední Poříčí obec

Z09a – Březnice - sport. areál
Z10a – Plocha za Benzinou
Z10b – Heliport
Z10c – Plocha za Benzinou pro podnikání
P12a, b,c - Plocha komerční využití
- plochy řešeny jako skupina, stávající venkovní vedení k trafostanici PB 1900 Cihelna bude zkráceno a
bude prodloužen stávající kabel k TS PB 1900 jako kabelová smyčka do které bude vložena nová
kabelová TS ze které budou napájeny rozvojové plochy.
P13 – (18RD)
- bude zásobováno ze stávající TS PB 1900 – Cihelna
Z15a,b,c,d – (26RD)
- bude napojeno z nové trafostanice
- doporučení – respektovat v.v. k TS PB 1120
Z20 – (1RD) – Za sokolovnou
- bude připojeno ze stávajícího NN rozvodu
Z23 – (3RD) – Za hřbitovem
Z24 – (3RD)
- bude připojeno ze stávajícího NN rozvodu
Z25 – (5RD) – u hřbitova
Z26 – (87RD, veřejná vybavenost) – Pod Stráží
Z31a – (3RD) – Pod Stráží za hřbitovem
R06c,d, R07a,b,c,d (- pouze jako územní rezerva)
- stávající vedení bude zachováno – doporučení – v.v. respektovat při parcelaci
- napájení bude z nového kabelového okruhu se 3ks vloženými trafostanicemi
Z32a,b,c,d – (6RD)
Z33a - (2RD) – mezi Blatenskou a Drahenickou
R08a,b – navazující bydlení (- jako územní rezerva)
- v.v k TS PB 1976 – 23 – Tomášek bude zkráceno, stožárová TS nahrazena kabelovou
P34 – (1RD) – Nároží Blatenská – Dolní Valy
- bude připojeno ze stávajícího NN rozvodu
P35 – Drahenická – vybavenost, tržiště
- z TS PB 1122 – 18 – Drahenická
Z37a,b,c – (23RD) prostor mezi ul. Drahenická, J. Švermy, Počapská a Zbrojovkou – bydlení, podnikání
R16 – výrobní plochy u Zbrojovky (- jako územní rezerva)
- v budoucnu lze napojit z nové TS v kabelovém okruhu od stávajícího svodu k TS PB 1122
P39 – Sklady u Počapské
69

Územní plán BŘEZNICE – ČÁST C - ODŮVODNĚNÍ

prosinec 2012

Z40 – podnikatelská plocha
R10a,b - podn. plocha (územní rezerva)
- napojení z TS PB 1902 – 6 Zbrojovka, respektovat v.v. k TS PB 1063 – 9 – Úpravna vody
P43a,b,c – (16RD) Za lihovarem
Z44 - (6 RD) U remízu
Z45 - (14RD) U Blatenky
P46 - výroba, služby
P47 - (2RD) bydlení
P48 - (1RD) za lihovarem
- napájeno z nové TS zařazené do kabelového okruhu mezi TS PB 1063 – 9 – úpravna vody a TS PB
1062 – 2- U nádraží
P49a,b – u nádraží, podnikání
P50 - u nádraží, podnikání
- bude připojeno ze stávajícího NN rozvodu
P52 - (1RD) - Na Odboji, Tochovická
P53 - (1RD) – dtto
P54 - (1RD) – u silnice na Chrást
- bude připojeno ze stávajícího NN rozvodu
P55a,b,c – výrobní plochy za novou fotovoltaickou elektrárnou
- bude připojeno z nové trafostanice zapojené do stávajícího kabelového okruhu (od TS u FVE)
Z56a,b – výroba, podnikání
- napájení z nové TS na kabelovém okruhu vloženého mezi TS PB 1159 – 17 – ACHP a TS PB 1975 –
22 Školní pila
P59b – (1RD, podnikání) – mezi Sublimou a Borskou
- bude připojeno ze stávajícího NN rozvodu TS PB 1072 – 21 – KOVO a TS PB 1147 – 1 – Borská
P61a - (1RD) - JZ okraj Boru
P62a - (6RD) – V okraj Boru
- bude připojeno ze stávajícího NN rozvodu TS PB 1160 – Bor, v.v. respektovat nebo
kabelem, dle požadovaného výkonu upravit výkon trafa

nahradit

P64a – (5RD) – Dobrá Voda
P65a – býv. vojenský areál Dobrá Voda
- napojení nové trafostanice
Z66 - (10RD) – Martinice
Z67 - (2RD) – Martinice
- bude připojeno ze stávajícího NN rozvodu a další nové TS zařazené do smyčky mezi TS PB 1034 a
TS PB 1128
- doporučení – respektovat při parcelaci v.v. 22kV
Z70 - zem. areál Simínský mlýn
P71a - pila Simínský mlýn
- bude připojeno ze stávajícího NN rozvodu TS PB 7107 a TS PB 1035
Trafostanice
Nové navrhované trafostanice budou převážně kabelové, osazeny budou transformátory dle požadavků
na potřebný výkon v lokalitě dle momentální potřeby.
Sekundérní rozvody 0.4 kV
Sekundérní rozvod NN 0,4kV od trafostanic 22/0,4kV v rozvojových plochách bude řešen jako kabelová
síť v zemi
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Sdělovací zařízení
Sdělovací rozvody
Rozvojové plochy budou napojeny na stávající sdělovací rozvody. Místní rozvody budou dle lokality vedeny
převážně v zemi, v malých a okrajových místech je možný i rozvod vzdušným vedením.
Plyn
Plynovodní systémy jsou ve správě RWE Transgas a RWE STP.
VTL plynovod Transgas: VTL plynovod ve správě RWE Transgas prochází řešeným územím k.ú
Březnice a k.ú. Přední Poříčí ve směru severovýchodním. Bezpečnostní pásmo okolo potrubí je 40m na
každou stranu od potrubí.
VTL plynovod STP: VTL plynovod ve správě RWE Středočeská plynárenská se nachází na katastrálním
území Přední Poříčí a Březnice, kde je umístěna regulační stanice VTL RS pro převod VTL na STL. Dimenze
tohoto VTL potrubí je DN 100.
Bezpečnostní pásmo okolo potrubí je 15 m na každou stranu od potrubí.
STL plynovod: Rozvod STL plynovodů je veden z regulační stanice VTL RS po intravilánu obce
Březnice. Rozvod STL plynovodů je pouze na k.ú. Březnice. Katastrální území Přední Poříčí a Martinice nejsou
plynofikována.
Návrh: VTL plynovod Transgas a VTL plynovod STP: V rámci rozvoje se nepřepokládají žádné zásahy
do stávajících potrubních tras. Při zástavbě je nutno respektovat ochranná a bezpečnostní pásma potrubí.
STL plynovody: U rozvojových lokalit v zast. území Březnice se předpokládá, že budou napojeny na
stávající STL rozvod.
U katastrálních území Přední Poříčí a Martinice se plynofikace nepředpokládá.
Protože se jedná o malá sídla, pro eventuální plynofikaci by bylo nutno nejdříve zpracovat investičněekonomickou studii pro zjištění realizovatelnosti a návratnosti investičních nákladů.

Ch4) Odpadové hospodářství
Nakládání s odpady na území obce ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů upravuje obecně závazná vyhláška Města Březnice č. 1/2002 ze
4. 4. 2002 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů (KO) vznikajících na správním území města, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.
Tato obecně závazná vyhláška (OZV) mj. stanovuje pověřenou a oprávněnou osobou ke svozu
komunálního odpadu („svozová společnost“) mající k nakládání s odpady patřičná oprávnění a se kterou město
uzavírá příslušnou smlouvu. Součástí OZV jsou dále
 povinnosti a způsob třídění komunálního (domovního) odpadu na dále využitelné složky (druhotné suroviny),
kovové odpady se po vytřídění ukládají většinou do sběrných dvorů či do jiných zařízení oprávněné osoby
(např. výkup a sběr druhotných surovin) k dalšímu využití,
 způsob ukládání objemného odpadu, např. lze ukládat ve sběrném dvoře případě po dohodě se zástupcem
oprávněné osoby je možné zajistit i jiný způsob předání tohoto odpadu (např. inertní odpad je možné uložit
na řízené skládce),
 způsob nakládání s nebezpečnými složkami komunálního odpadu, který se po vytřídění např. ukládají do
sběrného dvora, případně do mobilních sběrných prostředků oprávněné osoby provádějící sběr a svoz
nebezpečných složek KO,
 způsob nakládání s odpadem z údržby zeleně je např. možné využít ke kompostování pro zahrádkářské účely,
ukládat do sběrného dvora, dále na předem určená místa ve stanovený termín (přistavený kontejner) podle
pokynů obce (města) nebo pověřené a oprávněné osoby, s kterou má obec (město) uzavřenou smlouvu,
 stanovení sběrného dvora, které slouží ke shromažďování a dočasnému skladování vytříděných odpadů
z komunálního odpadu, zpravidla včetně nebezpečných odpadů, objemného odpadu a stavebního odpadu.
Ve sběrném dvoře je zpravidla možné ukládat využitelné složky komunálního odpadu, směsný komunální
odpad, nebezpečné odpady, stavební odpady, objemné odpady, odpad ze zeleně (část biologických
odpadů), případně další odpady po dohodě,
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 stanovená sběrná místa včetně jejich specifikace, např.
a) stálá sběrná místa příslušející k obytným nemovitostem určená pro zbytkový odpad,
b) stálá sběrná místa pro odkládání využitelných složek komunálního odpadu,
c) odpadkové koše na veřejných prostranstvích určené pouze pro odkládání odpadu drobného charakteru,
d) zvláštní sběrná místa pro případný mobilní sběr nebezpečného, kovového nebo objemného odpadu,
e) případná zvláštní sběrná místa na odpad ze zeleně a ostatní dřevní hmotu,
f) specializované obchody, veřejné budovy, školy – pokud je v nich organizován sběr určitých složek
komunálního odpadu, dále lékárny – na sběr léčiv a lékovek.
g) stálá sběrná místa pro odkládání využitelných složek komunálního odpadu a zbytkového komunálního
odpadu v jednotlivých chatových osadách.
Systém stanovený výše uvedenými obecně závaznými vyhláškami je obvykle doplněn dalšími obecně
závaznými vyhláškami, mj. např. o stanovení výše poplatku, o veřejném pořádku atd.
Sběrný dvůr komunálních a nebezpečných odpadů je pro správní území města v Chrástu (RUMPOLD-P
s.r.o. Plzeň), jako součást areálu zabezpečené skládky. Tato zabezpečená skládka je na části k.ú. Chrást a
Přední Poříčí, tj. na správním území města Březnice.
Kódy zpracovávaných odpadů podle Katalogu odpadů jsou uvedeny v příslušném rozhodnutí o povolení
k ukládání odpadů by měly být vždy u provozovatele (jeden z dokladů k provoznímu řádu zařízení na
zpracovávání odpadů).
Provozovaná zařízení k nakládání s odpady (stav listopad 2011)
Název zařízení

Sídlo provozovatele

Místo provozu

RUMPOLD-P s.r.o.

Plzeň, Úslavská 27

Skládka ostatních odpadů Chrást

RUMPOLD-P s.r.o.

Plzeň, Úslavská 27

Sběrný dvůr skládka Chrást

Černé skládky vznikají nejčastěji uložením bioodpadu, výkopového a stavebního materiálu a
komunálního odpadu.
V území jsou podle podkladů uveřejněných na portálu veřejné správy ČR uvedeny pouze staré
ekologické zátěže (SEZ) v prostoru bývalé cihelny na pravém břehu Skalice západně od sportovního stadionu
na severním okraji města Březnice. Případně možné SEZ v areálu provozu Sublimy nejsou na portálu veřejné
správy ČR (www.geoportal.cenia.cz) evidovány.

Ci) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny
v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření,
ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů a podobně
Ci1) Uspořádání krajiny vč. vymezení ploch
Navržené řešení se týká pouze zařazení nezastavěného území do jednotlivých ploch s rozdílným
způsobem využití, jejímž účelem je zajištění územní ochrany prvků ÚSES (= plochy přírodní), hospodářské a
rekreační funkce (= plochy lesní), zajištění pozvolné přechodové zóny mezi sídlem a krajinou, celkové začlenění
sídla do obrazu krajiny, posílení retenční funkce území a další funkce (= plochy smíšené nezastavěného
území), umožnění optimálního hospodaření na zemědělských pozemcích, výsadba ovocných stromů podél
cest, opatření zvyšující retenci území, krajinářská a protierozní opatření a další (= plochy zemědělské).
Konkrétní změny jsou menšího rozsahu a jsou patrné z grafické části a z popisu jednotlivých záměrů.
Ci2) Zemědělský půdní fond
Popis stavu je uveden v samostatné dokumentaci „Průzkumy a rozbory pro ÚP Březnice v rozsahu ÚAP“.
Koncepce využití ZPF předpokládá zachování dosavadního funkčního systému – s výjimkou lokalit, kde je navržena
zástavba či jiné využití (viz příslušné kapitoly a grafická část ÚP). V případech navržených záborů ZPF je snaha o
zachování ucelených zem. pozemků, zohledněno je obhospodařování odpovídající zemědělskou technikou. Další
údaje jsou uvedeny v rámci kapitoly Ce) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa.
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Ci3) Pozemky určené k plnění funkcí lesa
Podrobný popis stavu je (obdobně jako u ZPF) uveden v dokumentaci „Průzkumy a rozbory pro ÚP
Březnice v rozsahu ÚAP“. Návrh ÚP se změn využití lesních pozemků příliš nedotkne, resp. pro zábor je
navrženo naprosté minimum PUPFL (0,033 ha) oproti cca 16,04 ha nově navrženého zalesnění. Podrobněji viz
kap. Ce) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky
určené k plnění funkce lesa, dále rovněž závěry „Vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí – SEA pro ÚP
Březnice“ (zprac. 05/2010,tzn. není součástí tohoto elaborátu).
Ci4) Podmínky pro změny ve využití ploch v krajině
Stanoveny společně s ostatními regulativy v rámci části A – kapitola Af) Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití.
Ci5) Ochrana přírody a krajiny
Zvláště chráněná území (ZCHÚ) - v řešeném území nejsou vyhlášené žádné ZCHÚ.
NATURA 2000 – v řešeném území jedna evropsky významná lokalita (EVL) CZ0213013 Březnice –
oblouček ve výměře 17,0636 ha k ochraně prioritního živočišného druhu kuňky ohnivé (Bombina bombina)
v katastrálních územích Březnice, Martinice u Březnice.
Ptačí oblast se v řešeném území nenachází.








Památné stromy – v řešeném území jsou:
Lípa u Nového mlýna (k. ú. Březnice, p.p.č. 1688) – jednotlivý strom ve dvoře domu čp. 282 – Nový mlýn
Jilm v Březnici (k. ú. Březnice, p.p.č. 300) – jednotlivý strom v ul. Obránců míru, proti MŠ
Lípa v Březnici (k. ú. Březnice, p.p.č. 592) – jednotlivý strom mezi mlýnem a zdrav. střediskem
Martinická hrušeň (k. ú. Martinice u Březnice, p.p.č. 18) – jednotlivý strom v areálu jezdecké společnosti
EQUITANA
Topolová alej u Boru (k. ú. Bor u Březnice, p.p.č. 336) – stromořadí u rybníka Žofín
Lipová alej v Boru u Březnice (k. ú. Bor u Březnice, p.p.č. 436/1) – stromořadí podél rekreačních chat u
rybníka Hluboký
Topoly v Březnici (k. ú. Březnice, p.p.č. 16) – skupina stromů při silnici do Počáp, za koncem obce za
křížkem, po mostku vlevo

Požaduje se dodržení ochranných pásem památných alejí v Boru, tzn. neplánovat umísťování staveb,
sjezdů, přechodů infrastruktury apod. v jejich blízkosti. Platí rovněž pro okolí památných stromů.
Ve vztahu k ochraně je podstatné, že řešením územního plánu nedojde k jejich ovlivnění.
Ci6) ÚSES
V současnosti platný územní systém ekologické stability (ÚSES), který je součástí stávajícího územního
plánu města Březnice, byl zpracován ve dvou dokumentacích. Jednak to byl „Generel lokálního územního
systému ekologické stability“ – pro katastrální území Bubovice, Hudčice, Martinice, Drahenice, Počaply,
Strážiště, dokončeno v roce 1993 -, zpracovatel ACER – ing. Buršíková a ing. Šulcová a druhá dokumentace
pro katastrální území Tušovice, Nestrašovice, Starosedlský Hrádek, Bor u Březnice, Březnice, Horčápsko,
Přední Poříčí, Koupě (zpracovatel Z-PROJEKT) byl dokončen v roce 1995. Obě dvě dokumentace byly
zpracovány před vydáním základního dokumentu, který zásadním způsobem řešil vyšší hierarchii ÚSES „Nadregionální a regionální ÚSES ČR (Územně-technický podklad - ÚTP)“ (BÍNOVÁ L., 1996), schválený MMR a
MŽP. Z toho důvodu je vymezení ÚSES na lokální úrovni pro posuzované území značně rozdílné od oficiální (a
schválené) dokumentace ÚSES vyšší hierarchie.
V případě dokumentace z roku 1993 (k.ú. Martinice) je napojení na sousední dokumentace problematické
(např. mezi k.ú. Martinice a k.ú. Březnice), je zde vymezen nadregionální systém, který je odlišný od schváleného
dokumentu (je zde regionální systém). Rovněž druhý dokument nerespektuje platný schválený dokument vyšší
hierarchie ÚSES. Obecně je možné konstatovat, že není detailně rozpracována vyšší hierarchie do místní (lokální)
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úrovně včetně doporučovaného návrhu opatření (dlouhodobá opatření pro jednotlivé skladebné prvky) ve smyslu
Metodické postupy projektování lokálního ÚSES (MADĚRA P.,ZIMOVÁ E., BRNO 2005). V posuzovaném území nejsou
uvažovány skladebné prvky nadregionálního systému včetně ochranné zóny mezofilní osy nadregionálního
biokoridoru (nejblíže je NRBC 53 Třemšín a NRBK K109 Štírka – Třemšín a K62 Třemšín – Karlštejn, Koda).
Podle ÚTP jsou v řešeném území segmenty vyšší hierarchie:
Regionální biocentra (RBC) č. 877 Počapelský rybník s výměrou cca 60 ha v k.ú. Počaply (většina území)
a k.ú. Březnice (jen nepatrná část) ve vegetačním typu (fyziotypu PETŘÍČEK V. 1994) MT (hydrofilní až mezofilní
trávníky – přírodě blízká náhradní společenstva Molinio-Arrhenatheretea).
Regionální biokoridor (RBK) č. 260 Oslí - Počápelský rybník ve vegetačním typu (fyziotypu PETŘÍČEK V.
1994) MT (hydrofilní až mezofilní trávníky – louky, vegetace přirozená až polopřirozená, přírodě blízká náhradní
společenstva Molinio-Arrhenatheretea), NI (bylinná až dřevinná nitrofilní společenstva převážně přírodě
vzdálená až cizí Petasito-Chaerophylletalia), LO (mokřadní a pobřežní křoviny a lesy - vegetace přirozená až
polopřirozená Salicetea purpureae, Alno - Ulmion a Alnetea glutinosae).Regionální biokoridor (RBK) č. 261
Počapelský rybník – RBK 265 (RBC č. 832 Vlčava – RBK č. 1610 až RBC č. 848 Podtochovický rybník) ve
vegetačním typu (fyziotypu PETŘÍČEK V. 1994)
261 Počapelský rybník – RBK 265
vymezit
2
A, P, B
1610 Podtochovický rybník – Vlčava
vymezit
6,5
LO, MT, NI, KU
Většina biokoridorů na lokální, ale i regionální úrovni, je pouze směrově naznačena a to i v lesních porostech,
kde je zcela jednoznačně možné tyto biokoridory vymezit. V případě vymezení regionální úrovně zde mělo být
využito vymezení s vloženými lokálními biocentry pro zvýšení funkčnosti systému.
Bylo doporučeno pro řešené území (nejlépe pro celé Březnicko) v návaznosti na okolní území zpracovat
nový ÚSES na lokální úrovni včetně revize současného ÚSES a to v návaznosti na již započatou revizi ÚSES
pro území okresu Příbram (GeoVision s.r.o. – RNDr. M. Hájek).
Na základě Studie ÚSES pro Středočeský kraj v rámci zpracovávání Zásad územního rozvoje (ZÚR) byl
vymezen ÚSES nadregionální a regionální úrovně. Tento dokument byl v příslušných částech implementován
do územního plánu města Březnice,resp. lze konstatovat jejich soulad.
Ci7) Prostupnost krajiny
Návrh územního plánu respektuje síť stávajících cest, které nebudou narušeny. V případě navržené
zástavby budou jednotlivé úseky nahrazeny tak, aby byla zachována prostupnost. V několika případech je
navrženo doplnění sítě cest – také jako cyklostezky a pěší turistické cesty. Rovněž v krajině se vytváří
předpoklady pro zlepšení prostupnosti.
Ci8) Protierozní opatření
Plochy náchylné k vodní erozi jsou ojediněle na pozemcích určených k plnění funkcí lesa (např. na
pravém břehu Skalice, kde je však většina svahu mimo řešené území – k.ú. Počaply u Březnice). Vodní erozí
jsou ohrožené zejména strmější svahy při vyklízení dřevní hmoty (vyklizovací linky, svážnice) a dále odlesněné
a dosud nezalesněné (nezajištěné kultury) paseky na strmějších svazích, kde byl narušen půdní kryt při
vyklízení, případně vyvážení dřevní hmoty. Problematické mohou být také zpevněné a částečně zpevněné lesní
cesty o sklonech nad 5°, kde může, především při přívalové srážce, docházet k soustředěnému odtoku a
následně ke stružkové až rýhové erozi. Účinná protierozní opatření jdou nad rámec územního plánu.
Ci8) Ochrana před povodněmi
Povodňové nebezpečí v řešeném území představuje hrozbu na Skalici. Záplavové území – hladina Q100 –
je na tomto toku vyhlášeno v celé délce řešeného území. Aktivní zóna záplavového území není v řešeném
území vymezena.
Potenciální omezení pro využitelnost území vyplývá pouze pro bezprostředně souvisící zástavbu a
sportovní areál, kde hrozí lokální záplavy.
Hladina Q100 je zakreslena v koordinačním výkresu D1.
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Ci10) Rekreace
Pobytová rekreace je přímo v Březnici nevýznamná, je ale velmi podstatná v sídlech v zázemí ve formě
chalupaření. Do budoucna lze počítat s mírným navyšováním podílu rekreačně využívaných chalup v Předním a
Zadním Poříčí, v Dobré Vodě, zřejmě v menším rozsahu i v Boru a Martinicích (vliv zemědělské výroby,
v druhém případě i atraktivita pro trvalé bydlení). Nárůst rekreačně využívaných objektů lze očekávat i
v Březnici, kde charakter menšího města a bohatý přírodní a kulturně historický potenciál vytváří předpoklady
pro trochu jiný typ „chalupaření“.
Individuální rekreační chaty se v menší míře nacházejí i v Březnici, netvoří ale ucelené lokality.
V některých případech je vhodná jejich transformace na trvalé bydlení (např. za lihovarem ve vazbě na novou
lokalitu RD). Území SR je podmíněně vhodné k transformaci na trvalé bydlení, za předpokladu splnění
prostorových regulativů pro bydlení a zejména splňujících požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu
(šířky komunikací, dostupnost a ekonomické možnosti napojení na sítě). Další chaty jsou v Dobré Vodě.
S ohledem k zájmům ochrany přírody a krajiny a také kvůli většinou koncepčně nevhodným nebo obtížným
podmínkám umožňujícím zajištění odpovídající dopravní a technické infrastruktury pro další zástavbu, je další
rozvoj staveb pro individuální rekreaci nežádoucí. Výjimkou jsou odůvodněné jednotlivé dostavby v rámci proluk
stávajících chatových skupin (nutno posoudit samostatně případ od případu v rámci územního řízení).
V Březnici je několik zahrádkových osad (v prostoru Cihelny, v centru u hřbitova) a několik menších ploch
většinou ve vazbě na hromadné bydlení (Bor). Část zahrádek je navržena ke zrušení v souvislosti se zástavbou
Cihelny. Další rozvoj je navržen pouze v omezeném rozsahu.
Pobytová rekreace hromadná je stabilizovaná několika hotely a penziony, reprezentovaná hlavně
Resortem Equitana Martinice a Vitality Sport Centrem poblíž sportovního areálu Na drahách. S rozvojem
sportovního areálu lze v přiměřeném rozsahu uvažovat i o dalších ubytovacích zařízeních v této lokalitě. Pro
další možné formy hromadné rekreace se nabízí využití statků a chalup v okolních sídlech (např. Zadní Poříčí –
agroturistika apod.).
Existují možnosti v intenzivnějším využití krajiny pro rekreaci většinou bez nároků na plošný rozvoj
infrastruktury (pěší turistika, cykloturistika).
Pro krátkodobou každodenní rekreaci je navrženo několik ploch v návaznosti na rozvojové lokality – většinou
jako součást smíšených ploch. Větší samostatné plochy pro nepobytovou rekreaci na plochách přírodního charakteru
jsou navrženy v návaznosti na sportovní areál. Pro rozšiřování služeb cestovního ruchu se v rámci regulativů
umožňuje využít řadu lokalit ve stávajících i návrhových plochách.

Ci11) Dobývání nerostů
Z hlediska ochrany nerostného bohatství nejsou v řešeném území evidovány žádné dobývací prostory,
chráněná ložisková území ani poddolovaná území a stará důlní díla.
Pouze je evidováno ložisko nevyhrazených nerostů „Březnice – Bubovice“ (na západním okraji k. ú. Březnice,
jižně od silnice směr Bubovice) a rýžoviště zlatonosné rudy v Zadním Poříčí (k. ú. Pňovice p. Tř. – Přední Poříčí).
Sesuvné území ani území jiných geologických rizik není v řešeném území evidováno.
Územní plán respektuje podmínky vyplývající z existence limitů využití území souvisejících s ochranou
nerostného bohatství.

Ci12) Vyhodnocení důsledků na životního prostředí
Stávající stav jednotlivých složek (ovzduší, povrchové a podzemní vody, hluk a vibrace, radioaktivita
zemského povrchu, …) je podrobně popsán v samostatné dokumentaci „Průzkumy a rozbory pro ÚP Březnice
v rozsahu ÚAP“. Vyhodnocením důsledků na životní prostředí (včetně rekapitulace stavu) se zabývá
„Vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí – SEA pro ÚP Březnice“ (zprac. 05/2010, není součástí tohoto
elaborátu).
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Cj) Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a
opatření a ploch pro asanaci
Veřejně prospěšnou stavbou je stavba pro veř. infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně území
obce, kraje nebo státu, vymezená ve vydané ÚPD (§2 odst. 1 písm. l SZ).
Veřejně prospěšným opatřením je opatření nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení území a
k rozvoji anebo k ochraně přírodního, kulturního a archeologického dědictví, vymezené ve vydané ÚPD (§2
odst. 1 písm. m SZ).
Cj1) „W“ - Plochy a koridory s možností vyvlastnění i uplatnění předkupního práva (dle §101 a §170 SZ)
Veřejně prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a
řádného užívání pro stanovený účel:
- dopravní infrastruktura
….. označení WD
- technická infrastruktura
….. označení WT
Veřejně prospěšná opatření, a to:
- snižování ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními katastrofami
- zvyšování retenčních schopností území
- založení prvků ÚSES
- ochrana archeologického dědictví

….. označení WK
….. označení WR
….. označení WU
….. označení WO

Územní plán navrhuje tyto plochy a koridory:
dopravní infrastruktura:
WD1 - Přeložka sil. II/174 vč. souvisejících staveb jako severní propojení mezi stáv. silnicí II/174 (Milín) a stáv.
silnicí I/19 (Rožmitál pod Třemšínem) - část od podjezdu trati k Tochovické
WD2 - Přeložka sil. II/174 vč. souvisejících staveb jako severní propojení mezi stáv. silnicí II/174 (Milín) a stáv.
silnicí I/19 (Rožmitál pod Třemšínem) - část od Rožmitálské k podjezdu trati, vč. úpravy křižovatky s I/19
WD3 - Přeložka sil. II/176 v úseku od sil. III/0191 (Hlubyňská) k záp. okraji navrhované zástavby (Bubovická) –
podle nadřazené ÚPD
WD4 - Výstavba průmyslové komunikace jako severovýchodního propojení severně žst. Březnice mezi stávající
silnicí III/00416 (Nestrašovice) a sil. II/174 (Milín)
WD5 - zrušeno
WD6 - zrušeno
WD7 - propojení silnic II/174 (Blatenská), III/1734 (Drahenická) a I/19 (Počapská) po jižním okraji zástavby jako
místní komunikace související s navrženou zástavbou od Zbrojovky k Drahenické
WD8 - Výstavba přemostění přes Skalici pro místní spojení obslužných komunikací mezi částí Xaverov a Předním
Poříčím
WD9 - Výstavba obslužné příjezdové komunikace na levém břehu Skalice oproti brodu u hřiště v severní části k.ú.
Březnice
WD10 - Výstavba obslužné příjezdové komunikace k nemovitosti v Zadním Poříčí.
WD11 - další místní komunikace zpřístupňující nové obytné lokality
WD12 - Místní obslužná komunikace z Martinic k Simínskému mlýnu (úprava komunikace, uvedení do souladu se
stavem)
WD13 - Výstavba parkovišť, příp. garáží v centru – několik menších ploch (za kostelem, za sokolovnou, u sídliště
v Drahenické ul.)
WD14 - Doplnění garáží v severní části města (za Normou)
WD15 - Výstavba parkoviště (případně i jako záchytného pro kamiony) u stáv. sil. I/19 na vstupu do města od
Rožmitálu (severně od čsph Benzina).
WD16 - Výstavba parkoviště (případně i jako záchytného pro kamiony) u stáv. sil. I/19 na vstupu do města od
Mirovic (jižně Zbrojovky).
WD17 - Přestavba veřejných prostranství – Náměstí v Březnici
WD18 - Výstavba a přestavba veřejného prostranství přednádražního prostoru žel. stanice Březnice
WD19 - Výstavba cyklistických stezek v rámci návrhu cyklistických tras (může být upřesněna na základě následně
zpracované Územní studie cyklistické dopravy a cyklistických tras ve městě Březnice).
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WD20 - Výstavba heliportu napojeného na obslužnou komunikaci, zapojitelnou v lokalitě navrhované křižovatky stáv.
sil. I/19 a II/174 (Rožmitálská ul. za čsph Benzina).
technická infrastruktura:
WT1 - trafostanice pro návrhové lokality vč. obnovy, resp. náhrady stávajících
WT2 - navržené trasy kabelového vedení VN 22 kV
WT3 - navržené středotlaké řady pro návrhové lokality (v koridorech ulic - nezakresleno)
WT4 - modernizace a rekonstrukce vodojemu Na Stráži, nová úpravna vody na stávajícím vdj. Stráž II
WT5- nový objekt čerpací stanice nad sběrnou studnou v prameništi Martinice, odkud bude surová voda
dopravována do úpravny vody ve vodojemu Stráž II
WT6 - rekonstrukce vodovodního přívodu z prameniště Nouzov přes Bubovice k vdj Na Stráži
WT6 - postupná rekonstrukce a modernizace vodovodní sítě města
WT7 - dostavba vodovodu do nové zástavby (obytná zóna Hlubyňská, Hluboká cesta, Průmyslová zóna) a další dle
ÚPD (v koridorech ulic - nezkresleno)
WT8 - navržené kanalizační řady pro odvádění splaškových vod z návrhových lokalit (v koridorech ulic –
nezakresleno), zakresleno jen v m. č. Bor a Martinice
WT9 - čerpací stanice a výtlak splaškových vod - napojení na tzv. levobřežní kmenovou stoku zaústěnou do ČOV
Březnice
veřejně prospěšná opatření:
nejsou navrhována

Cj2) „P“ - Plochy a koridory pouze s možností uplatnění předkupního práva (dle §101 SZ)
- veřejně prospěšné stavby občanské vybavenosti, které jsou veřejnou infrastrukturou dle §2 odst. 1 písm. k3
….. označení PO
- veřejná prostranství
….. označení PP
- veřejně prospěšná opatření k ochraně přírodního nebo kulturního dědictví ….. označení PK
Veřejně prospěšné stavby občanského vybavení:
PO1 - Plocha pro mateřskou školu v lok. Pod Stráží (pouze obecně – pro upřesnění územní studií !)
PO2 - Plocha pro veřejné prostranství v lok. Pod Stráží (pouze obecně – pro upřesnění územní studií !)
PO3 - Plocha pro deponii organického odpadu (u přeložky II/174)
Veřejně prospěšná opatření k ochraně přírodního nebo kulturního dědictví, vč. založení ÚSES:
PK založení chybějících LBK a LBC, jejich doplnění a upřesnění (viz grafická část)

Cj3) „V“ - Plochy a koridory pouze s možností vyvlastnění (dle §170 SZ)
- stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu
- asanace (ozdravění) území

….. označení VB
….. označení VA

nejsou navrhovány

Ck) Návrh řešení požadavků civilní ochrany
Požadavky civilní ochrany k územnímu plánu vyplývají z vyhlášky Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb. (k
přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva). Tato vyhláška uvádí v § 20 (Požadavky civilní ochrany k
územnímu plánu obce), že: „na základě stanoviska dotčeného orgánu uplatněného k návrhu zadání územního
plánu obce se v rozsahu předaných podkladů zapracuje do textové a grafické části územního plánu obce návrh
ploch pro požadované potřeby a) – i)” (viz následující seznam).
a)
b)
c)
d)

ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní
zóny havarijního plánování
ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události
evakuace obyvatelstva a jeho ubytování
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e) skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci
f) vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná území
obce,
g) záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků
kontaminace, vzniklých při mimořádné události
h) ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území
i) nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií
Příslušný dotčený orgán (Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje) neuplatnil žádný konkrétní
požadavek. Následující text proto popisuje pouze hlavní zásady řešení ve vztahu k civilní ochraně. Ostatní
neuvedené body z výše uvedených bodů a) – i) je vzhledem k poloze, velikosti a struktuře zástavby
bezpředmětná.
Obecné požadavky civilní ochrany: Stavebně technická opatření civilní ochrany se orientují tak, aby na
posuzovaném území byly dodrženy nezbytné podmínky pro usnadnění záchranných, likvidačních a
obnovovacích prací k odstranění následků vzniklých při krizových situacích a mimořádných událostech.
Na plochách učených k výstavbě pro obytné domy, výrobu a služby se umísťují ochranné stavby pro
ukrytí obyvatelstva obytných domů a zaměstnanců.
Plochy pro umístění staveb pro bydlení se umísťují mimo záplavovou oblast. V těchto plochách
určených k výstavbě staveb pro bydlení se umísťují ochranné stavby pro obyvatelstvo, při jejich umístění se
vychází z hustoty osídlení a z docházkových (doběhových) vzdáleností.
Situování staveb pro bydlení nesmí vytvářet uzavřené bloky, pokud nemají min. dva komunikační
vstupy do vnitřního prostoru bloku.
Pozemní komunikace musí umožňovat přístup ke stavbám pro civilní ochranu a stavbám dotčeným
požadavky civilní ochrany podle jejich druhu a potřeby, kapacitně vyhovující komunikační přípojkou, nebo
účelovou komunikací.
Z hlediska nových požadavků na technickou vybavenost se oproti předchozí ÚPD trasy vedení ve své
hlavní části nemění.
Návrh ukrytí: Nově by měly být navrženy úkryty v plochách pro bydlení, výrobu a služby odpovídající
nárůstu počtu obyvatelstva a pracovníků ve službách. Vzhledem k potřebě zajistit min. doběhové vzdálenosti je
optimální nové úkrytové prostory navrhovat v doběhové vzdálenosti 100m.
Tyto navržené ochranné stavby pro ukrytí obyvatelstva by v případě Březnice představovaly
protiradiační úkryty budované svépomocí. Svépomocné budování v době vyhlášení nouzového stavu spočívá v
dodatečné úpravě vhodných sklepních, suterénních prostorů a technického zázemí v obytných domech a
domech s komerčními účely na protiradiační úkryty, které zabezpečí ochranu ukrývaných osob. Tyto úkryty se
budují až v době vyhlášení nouzového stavu. Ochranný součinitel stavby úkrytů budovaných svépomocí je
stanovený min. Ko=50. Nově navržené úkryty by se budovaly jako víceúčelové, tzn. s využitím prostorů sklepů
obytných budov, technického zázemí RD a objektů s komerčními účely.
Skladování materiálu civilní ochrany: Materiál civilní ochrany je skladován ve skladu města a spádově
území města plně pokryje.
Systém varování obyvatelstva za mimořádných opatření: Na budově městského úřadu Březnice je
instalovaná elektrická poplachová siréna.
Při zabezpečení provozuschopnosti těchto el.sirén je předpoklad plného zabezpečení varování
obyvatelstva města.
V České republice je jeden varovný signál – všeobecná výstraha. Kolísavý tón sirény po dobu 140
vteřin.
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Signál může být vysílán po sobě v cca tříminutových intervalech. Vyhlašuje se při bezprostředním
ohrožení mimořádnou událostí.
Oblast ohrožení obyvatel při průmyslových haváriích na pozemních komunikacích spojených s únikem
toxických látek, dále zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií za krizových situací a při
mimořádných událostech bude podle potřeby řešeno krizovým štábem města.
Řešení zdrojů požární vody: Pro stávající zástavbu slouží vodovodní síť, vodní plochy a toky (Skalice).
Pro navrhované lokality bude veřejná vodovodní síť budována v souladu s ČSN 73 0873. Součástí vodovodních
řadů budou vnější odběrní místa požární vody (navržené hydranty budou předmětem konkretizovaného řešení v
rámci samostatné dokumentace).
Pozn.: Vzhledem k obecnému řešení zásobování vodou v územním plánu (a míře podrobnosti) nelze
navržené hydranty do ÚP zakreslit.
Řešení přístupnosti staveb pro jednotky HZS: Stávající zástavba se vyznačuje „nenormovými“ parametry
místních komunikací (především smíšená zástavba Horní a Dolní Valy, kolem hřbitova a další). Většinou se
jedná o stávající starší stabilizovanou zástavbu bez dalšího výraznějšího rozvoje (kromě toho to jsou plošně
malé lokality). Pro existující zástavbu jsou stanovena některá opatření pro optimální fungování (jednosměrné
komunikace, pomocí regulativů předepsaná povinnost zajištění parkovacích stání na vlastním pozemku, zřízení
dalších parkovacích míst na vhodných místech ve městě, apod.). Pro zlepšení dostupnosti některých
okrajových částí Předního Poříčí územní plán navrhuje nové komunikační zpřístupnění – vč. přemostění Skalice
a napojení Xaverova od P. Poříčí. Pro všechny návrhové lokality platí, že komunikace budou dimenzované
v souladu s ČSN 73 6110 ve znění Změny 1 (Projektování místních komunikací). Dále budou uplatněny zásady
pouze výjimečného navrhování zaslepených komunikací, větší lokality nebudou na nadřazenou dopravní síť
napojeny pouze jedním připojením, u těchto lokalit se počítá s dalšími parkovacími stáními, apod. Pro větší
lokality se předepisuje pořízení územních studií, kde bude přístupnost pro HZS řešena detailně.
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