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A) ODŸVODNÃNÍ ÚP KOéLANY - TEXTOVÁ »ÁST
a)

Vyhodnocení koordinace vyuûívání území z hlediska öiröích vztah˘ v území

a.1) Vyhodnocení souladu s poûadavky vypl˝vajícími z PÚR »R
Kritéria a podmínky pro rozhodování o zmÏnách v území jsou Politikou územního rozvoje
definována zejména zlepöováním podmínek ochrany p¯írodních, civilizaËních a kulturních hodnot v území.
Územní plán bude vytvá¯et p¯edpoklady pro udrûiteln˝ rozvoj území a stanovovat podmínky pro
hospodárné vyuûívání zastavÏného území.
Správní obvod ORP Kralovice není souËástí rozvojové oblasti, osy nebo specifické oblasti.
P¯i územnÏ plánovací Ëinnosti budou respektovány republikové priority územního plánování
pro zajiötÏní udrûitelného rozvoje území a to zejména:
-

-

Pozn.:

Ve ve¯ejném zájmu chránit a rozvíjet p¯írodní, civilizaËní a kulturní hodnoty území, vËetnÏ
urbanistického, architektonického a archeologického dÏdictví. Zachovat ráz jedineËné
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedineËné kulturní krajiny, které jsou v˝razem
identity území, jeho historie a tradice.
Stanovit podmínky pro hospodárné vyuûívání zastavÏného území a zajistit ochranu
nezastavÏného území. Vytvá¯et p¯edpoklady p¯edevöím pro nové vyuûívání opuötÏn˝ch areál˘ a
ploch (tzv. brownfields pr˘myslového, zemÏdÏlského, vojenského a jiného p˘vodu).
Vytvá¯et podmínky pro rozvoj a vyuûití p¯edpoklad˘ území pro r˘zné formy cestovního ruchu
(nap¯. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), obzvláötÏ ve specifick˝ch oblastech, s
cílem zachování a rozvoje jejich hodnot. Podporovat propojení z hlediska cestovního ruchu
atraktivních míst turistick˝mi cestami, které umoûÚují celosezónní vyuûití pro r˘zné formy
turistiky (nap¯. pÏöí, cyklo, hipo).
Vláda »R schválila Politiku územního rozvoje »eské republiky Usnesením Ë. 929 z 20. Ëervence
2009. PÚR stanovuje republikové priority územního plánování pro zajiötÏní udrûitelného
rozvoje území, vymezuje rozvojové oblasti a osy, vymezuje oblasti se specifick˝mi hodnotami a
se specifick˝mi problémy mezinárodního a republikového v˝znamu, vymezuje plochy a
koridory dopravní a technické infrastruktury mezinárodního a republikového v˝znamu a
stanovuje ve vymezen˝ch oblastech kriteria a podmínky pro rozhodování.
Vyhodnocení: Poûadavky vypl˝vající z PÚR »eské republiky nejsou navrûen˝mi koncepcemi
dotËeny. ÚP Koûlany jsou vymezeny zastavitelné plochy urËené p¯eváûnÏ k bydlení, jejichû
rozsah odpovídá v˝znamu jednotliv˝ch sídel v öiröí soustavÏ osídlení.

a.2) Vyhodnocení souladu s poûadavky vypl˝vajícími z ÚPD vydané krajem
Zásady územního rozvoje PlzeÚského kraje byly vydány Zastupitelstvem PlzeÚského kraje dne 2.
9. 2008 usnesením Ë. 834/08. Z návrhu ZÚR PlzeÚského kraje vypl˝vá, pro území specifické oblasti SOB 3
Rakovnicko - Kralovicko - Podbo¯ansko, zp¯esnÏní kritérií a podmínek pro rozhodování o zmÏnách
v†území s prioritou:
-

-

Pozn.:

Posilovat stabilitu sídelní struktury regionu, zejména menöích vesnick˝ch sídel s†cílem obnovy
vyváûen˝ch podmínek udrûitelného rozvoje území.
Vytvá¯et podmínky pro vyuûití rekreaËního potenciálu území s†ohledem na místní podmínky.
Z hlediska priorit ZÚR PlzeÚského kraje pro zpracování územních plán˘ obcí specifické oblasti
SOB 3 Rakovnicko - Kralovicko - Podbo¯ansko je hlavním úkolem:
ZabezpeËit optimální lokalizaci podnikatelsk˝ch aktivit v†území, opírající se o vyuûití místních
podmínek rozvoje, smÏ¯ující k posílení soudrûnosti obyvatel území.
Posilovat trvalé osídlení nabídkou voln˝ch ploch pro p¯imÏ¯en˝ rozvoj bydlení (s ohledem na
rekreaËní zatíûení území).
Vytvá¯et územní podmínky pro vyööí vyuûití rekreaËního potenciálu oblasti, zejména pro
krátkodobou rekreaci obyvatel PlznÏ a Prahy.
Chránit hodnoty krajin hluboce za¯íznut˝ch údolí Berounky, St¯ely a Javornice, zejména
nerozöi¯ovat rekreaËní zástavbu a dochované Ëásti údolí vyuûívat p¯edevöím pro pohybovou
rekreaci.
Nad místní rozvojová osa OR1 (PlzeÚ - KaznÏjov - Plasy - Kralovice - hranice kraje - Most)
prochází západnÏ od ¯eöeného území.

Vyhodnocení: ÚP Koûlany plnÏ respektuje limity vyuûití území a dalöí omezení v území
vypl˝vající ze ZÚR PlzeÚského kraje. Ochrana krajinného rázu a dalöí poûadavky na ochranu p¯írody a
trvale udrûitelného rozvoje území jsou zajiötÏny zejména ËlenÏním funkËního vyuûití území v závislosti na
poûadavcích na ochranu p¯írodních hodnot území (od ploch p¯írodních, kde bude prioritou ochrana
ekologick˝ch funkcí, aû po plochy zemÏdÏlské, s bÏûn˝mi zemÏdÏlsk˝mi Ëinnostmi). Územním plánem je
vymezen územní systém ekologické stability.
Z hlediska funkËního ËlenÏní zastavÏn˝ch Ëástí území jsou vymezeny plochy smíöené obytné
tak, aby bylo moûné vybrané neruöící za¯ízení pro uspokojování podnikatelsk˝ch aktivit umísùovat ve
stabilizovan˝ch plochách s p¯evaûujícím vyuûitím pro bydlení.
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ZÚR PlzeÚského kraje v ¯eöeném území nevymezuje plochy a koridory dopravní a technické
infrastruktury nad místního v˝znamu. Z hlediska zámÏr˘ v oblasti vodního hospodá¯ství do
¯eöeného území zasahuje lokalita vhodná pro akumulaci povrchov˝ch vod (LAPV na vodním
toku Javornice).
Vyhodnocení: Plocha LAPV je v ÚP Koûlany vymezena jako plocha územní rezervy. V rozsahu
vymezené územní rezervy pak nejsou vymezeny zastavitelné plochy. ÚP Koûlany respektuje souËasn˝
rozsah zástavby. NezastavÏné Ëásti území jsou za¯azeny do ploch s vyööími poûadavky na ochranu
p¯írody.
a.3) Vyhodnocení souladu s poûadavky vypl˝vajícími z ÚAP ORP Kralovice (vyhodnocení
d˘sledk˘ ¯eöení ve vztahu k rozboru udrûitelného rozvoje území)
ÚzemnÏ analytické podklady pro území ORP Kralovice byly zpracovány ke dni 31. 12. 2008. Z
územnÏ analytick˝ch podklad˘ pro ¯eöené území vypl˝vají poûadavky na respektování stávajících limit˘
vyuûití území a dalöích omezení v území v oblasti sledovan˝ch jev˘:
-

památková ochrana a archeologické nálezy
ochranná pásma zvláötÏ chránÏn˝ch, chránÏn˝ch Ëástí p¯írody a soustavy NATURA 2000
ochranná pásma vodních zdroj˘
ochranná pásma dopravní infrastruktury
ochranná pásma technické infrastruktury
ochranná pásma staveb a za¯ízení

Vyhodnocení: Známé limity vyuûití území jsou zachyceny v koordinaËním v˝krese a v textové
Ëásti od˘vodnÏní. Návrh koncepce rozvoje ¯eöeného území je existenci limit˘ vyuûití p¯izp˘soben. V
od˘vodnÏn˝m p¯ípadech ménÏ v˝znamn˝ch tras rozvodn˝ch sítí technické infrastruktury je, jako
podmínka ¯eöení, navrûena p¯eloûka Ëástí tÏchto sítí.
Ze zpracovaného Rozboru udrûitelného rozvoje území vypl˝vají pro území obce Koûlany tyto
známé p¯íleûitosti a hrozby:
-

zajistit vymezení, stabilizaci a ochranu prvk˘ územních systém˘ ekologické stability,
zajistit vymezení nezastaviteln˝ch ploch (s p¯evaûující funkcí ve¯ejné zelenÏ) uvnit¯ zastavÏného
území a zastaviteln˝ch ploch,
zajistit obnovu zanikl˝ch nebo regulací postiûen˝ch souËástí p¯írodního prost¯edí vodních tok˘,
p¯irozen˝ch nebo umÏl˝ch vodních nádrûí, remízk˘ a ploch rozpt˝lené zelenÏ,
zajistit zp¯ístupnÏní krajiny obyvatel˘m sídel,
zajistit minimalizaci funkËních zmÏn kvalitních zemÏdÏlsk˝ch ploch a pozemk˘ s funkcí lesa na
plochy zastavitelné, zajistit moûnosti ochrany produktivních ploch proti vÏtrné a deöùové erozi,
navrhovat organizaci funkËního vyuûití území, umoûÚujícího vytvá¯et obhospoda¯ovatelné a pro
obhospoda¯ování p¯ístupné plochy s funkcí ZPF a moûnosti realizace rodinn˝ch farem pro
klasické i ekologické zemÏdÏlství a agroturistiku,
vymezit zastavitelné plochy pro bydlení v územích s potenciálem rozvoje,
podpo¯it zájem o cykloturistiku, hipo turistiku, vodáctví, bezmotorové létání a rekreaËní sporty.

Vyhodnocení: Návrhem funkËního ËlenÏní území, které vymezuje ve stávajících Ëástech
zastavÏného území rozsáhlé plochy smíöen˝ch obytn˝ch území, jsou vytvo¯eny dobré p¯edpoklady pro
umísùování za¯ízení obËanského vybavení a neruöící v˝roby. Pro vymezení ve¯ejnÏ p¯ístupn˝ch ploch
zelenÏ jsou uplatnÏny ploöné regulativy (poûadavky na vymezení ve¯ejné zelenÏ v uzemní
studii).Navrûen˝ rozsah zastaviteln˝ch ploch odpovídá poloze jednotliv˝ch sídel v öiröí soustavÏ osídlení.
Ochrana krajinného rázu a dalöí poûadavky na ochranu p¯írody jsou zajiötÏny zejména
ËlenÏním funkËního vyuûití území v závislosti na poûadavcích na ochranu p¯írodních hodnot území (od
ploch p¯írodních, kde bude prioritou ochrana ekologick˝ch funkcí, aû po plochy zemÏdÏlské, s
p¯ípustn˝mi zemÏdÏlsk˝mi Ëinnostmi).
Územním plánem je vymezen územní systém ekologické stability zamÏ¯en˝ na ochranu
stávajících lesních porost˘, krajinné zelenÏ a niv vodních tok˘ vËetnÏ b¯ehov˝ch porost˘. V Ëásti místního
systému ekologické stability jsou navrûená biocentra a biokoridory v zemÏdÏlsky vyuûívané krajinÏ
vymezeny p¯eváûnÏ jako urËené k zaloûení. »ásti takto vymezen˝ch biocenter a biokoridor˘ jsou
vymezeny také jako ve¯ejnÏ prospÏöná opat¯ení.
a.4) Poûadavky na ¯eöení ÚPD sousedních obcí vypl˝vající z návrhu ÚP
Z hlediska po¯izování ÚPD sousedních obcí je t¯eba sledovat koordinaci poûadavk˘ vypl˝vající z
platné nad¯azené ÚPD (systémy regionálního a nadregionálního ÚSES).
P¯ehled sousedních správních obvod˘:
obec
Kralovice
Kralovice
»istá
»istá
B¯eûany
äípy

katastrální území
Kralovice u Rakovníka
Hradecko
Strachovice
»istá u Rakovníka
B¯eûany u Rakovníka
MilíËov

POÚ/ORP
Kralovice/Kralovice
Kralovice/Kralovice
Rakovník/Rakovník
Rakovník/Rakovník
Rakovník/Rakovník
Rakovník/Rakovník

2

kraj
PlzeÚsk˝
PlzeÚsk˝
St¯edoËesk˝
St¯edoËesk˝
St¯edoËesk˝
St¯edoËesk˝
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Slatina
Holovousy
Vöehrdy
»erníkovice
Brodeslavy
Bohy
Kozojedy
Kozojedy
V˝rov

Pozn.:

Slatina u Ch¯íce
Holovousy
Vöehrdy u Kralovic
»erníkovice u D¯evce
Brodeslavy
Bohy
Kozojedy u Kralovic
Lednice
V˝rov u Kralovic

Kralovice/Kralovice
Kralovice/Kralovice
Kralovice/Kralovice
Kralovice/Kralovice
Kralovice/Kralovice
Kralovice/Kralovice
Kralovice/Kralovice
Kralovice/Kralovice
Kralovice/Kralovice

PlzeÚsk˝
PlzeÚsk˝
PlzeÚsk˝
PlzeÚsk˝
PlzeÚsk˝
PlzeÚsk˝
PlzeÚsk˝
PlzeÚsk˝
PlzeÚsk˝

MÏsto Koûlany je úËastníkem Mikroregionu Kralovicko (vöeobecné zamÏ¯ení s d˘razem na
koordinaci aktivit v oblasti rozvoje území).

a.5) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování
Územní plánování ve ve¯ejném zájmu chrání a rozvíjí p¯írodní, kulturní a civilizaËní hodnoty
území, vËetnÏ urbanistického, architektonického a archeologického dÏdictví. P¯itom chrání krajinu jako
podstatnou sloûku prost¯edí ûivota obyvatel a základ jejich totoûnosti. S ohledem na to urËuje podmínky
pro hospodárné vyuûívání zastavÏného území a zajiöùuje ochranu krajiny.
Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru vyuûití
zastavÏného území.
Vyhodnocení: Územní plán je zpracován pro pot¯eby ¯eöení aktuálních problém˘ obce tak, aby
byl umoûnÏn územní rozvoj v souladu se zájmem o v˝stavbu rodinn˝ch dom˘, za¯ízení obËanského
vybavení, za¯ízení urËen˝ch pro v˝robu a zájmem o zdokonalování ¯eöení technické obsluhy území.
V˝sledkem po¯ízení územního plánu je závazn˝ dokument vytvá¯ející p¯edpoklady pro
vyváûen˝ rozvoj vöech funkËních sloûek v ¯eöeném území a regulaci jejich optimálních územních vztah˘.
Návrh je zamÏ¯en na ¯eöení územnÏ technick˝ch, urbanistick˝ch a architektonick˝ch podmínek vyuûití
území, stanoví p¯ípustné, nep¯ípustné, pop¯. podmíneËné funkËní vyuûití a uspo¯ádání území a ploch a
jejich základní prostorovou regulaci.
b)

Údaje o splnÏní zadání
Poûadavky vypl˝vající ze Zadání ÚP Koûlany (schváleno usnesením Zastupitelstva obce Koûlany
Ë. 219/10 dne 16. 6. 2010) byly v návrhu ÚP dle v˝znamu splnÏny, ¯eöeny Ëi respektovány.
Pozn.:

V roce 1994 byla pro SÚ Koûlany zpracován ÚPn SÚ (zhotovitel: UrbioProjekt PlzeÚ Ing. arch. P.
Leitl). Tento ÚP je po formální i obsahové stránce p¯ekonán. Pro místní Ëásti BuËek, D¯evec,
HedËany a HodynÏ nebyla v minulosti zpracována územnÏ plánovací dokumentace.

c)

Komplexní zd˘vodnÏní p¯ijatého ¯eöení
Potenciál rozvojov˝ch moûností je dán vlastním demografick˝m v˝vojem sídel ¯eöeného území
a celkov˝mi moûnostmi územního rozvoje dan˝mi kapacitou öiröího území.
Rozsah vymezen˝ch zastaviteln˝ch ploch je odstupÚován dle v˝znamu jednotliv˝ch sídel a dle
vhodnosti vymezování zastaviteln˝ch ploch vzhledem ke stávajícím limit˘m vyuûití území a k historick˝m,
urbanistick˝m a p¯írodním hodnotám území.
Hlavní rozvojové plochy jsou vymezeny v severní Ëásti sídla Koûlany mezi stávající zástavbou a
areálem b˝valé cihelny. Dalöí zastavitelná plocha vÏtöího v˝znamu je vymezena na severním okraji sídla
HodynÏ mezi stávající zástavbou a nov˝m rodinn˝m domem. V dalöích sídlech jsou vymezeny zastavitelné
plochy pro bydlení vûdy v kapacitÏ nÏkolika rodinn˝ch dom˘. Tyto zastavitelné plochy jsou vymezeny
p¯eváûnÏ na základÏ uplatnÏn˝ch podnÏt˘ obyvatel.
V˝chodiskem p¯i návrhu ¯eöení ÚP Koûlany ¯eöeného území je zhodnocení siln˝ch a slab˝ch
stránek rozvojov˝ch moûností ¯eöeného území. K siln˝m stránkám, které definují hlavní p¯edmÏty ochrany
území pat¯í:
-

-

V ¯eöeném území se nacházejí zdroje nerostn˝ch surovin (jíly, stavební kámen).
Na vodním toku Javornice se nachází soustava vodních dÏl nad místního v˝znamu. V ¯eöeném
území se nacházejí vyuûívané zdroje pitné vody.
DlouhodobÏ se zlepöující kvalita ûivotního prost¯edí v regionálním mÏ¯ítku, pokles dálkov˝ch
imisí z velk˝ch stacionárních zdroj˘. V sídle Koûlany byla provedena ploöná plynofikace.
Zastoupení rozsáhl˝ch ploch lesních porost˘ (zejména v severní Ëásti území), Ëást území je
chránÏna jako P¯írodní park Jesenicko.
»ást zemÏdÏlsky vyuûívan˝ch p˘d se nachází v I. a II. stupni ochrany zemÏdÏlského p˘dního
fondu, v území byly provedeny ploöné meliorace. V k. ú. HodynÏ u D¯evce byly zpracovány
komplexní pozemkové úpravy (KPÚ). Bylo zahájeno zpracování komplexních pozemkov˝ch
úprav v k. ú. BuËek a k. ú. HedËany.
V Ëásti ¯eöeného území mají pozemky PUPFL p¯irozenou druhovou skladbou.
V ¯eöeném území je vyjma sídla D¯evec zajiötÏno zásobování pitnou vodou z ve¯ejného
(Koûlany, BuËek, HodynÏ), Ëi místního vodovodu (HedËany). V Koûlanech je ¯eöena likvidace
splaökov˝ch odpadních vod na centrální »OV, sídlo je ploönÏ plynofikováno. Dobrá dopravní
dostupnost jednotliv˝ch sídel zajiötÏná silnicemi II. a III. t¯ídy, v p¯ípadÏ sídla Koûlany i
regionální dráhou.
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-

Kontaktní poloha s Kralovicemi a dobrá návaznost na regionální centra. Od 90. let dochází k
postupnému zvyöování poËtu obyvatel. V Koûlanech je úroveÚ obËanské vybavenosti
odpovídající v˝znamu sídla.
Technick˝ stav objekt˘ obytné zástavby a obËanské vybavenosti je dobr˝, u objekt˘ v˝roby
p¯eváûnÏ dobr˝.
Stav a kapacitu za¯ízení obËanského vybavení pro sport a rekreaci lze hodnotit jako velmi
dobrou. P¯írodní zázemí obce, dobré podmínky pro pÏöí turistiku a cykloturistiku. RekreaËní
vyuûívání staveb pro bydlení.
V˝hodná dopravní poloha v˘Ëi regionálním centr˘m. Nedávno otev¯ené v˝robní areály v
Koûlanech, pomÏrnÏ udrûované areály zemÏdÏlské v˝roby (bez p¯eruöené kontinuity
hospoda¯ení).

Naopak ke slab˝m stránkám, které oslabují vytvá¯ení rozvojov˝ch p¯íleûitostí a ztÏûují moûnosti
investiËního, dopravního a technického ¯eöení, a proto jsou v tÏchto oblastech navrûena odpovídající
opat¯ení, pat¯í:
-

NÏkteré drobné vodní toky zregulované, bez doprovodné zelenÏ, v kontaktu s intenzívním
zemÏdÏlsk˝m obhospoda¯ováním; nízká retenËní kapacita území daná vysok˝m procentem
zastoupení orné p˘dy; zatrubnÏné vodoteËe (Koûlansk˝ potok).
PomÏrnÏ vysoká zátÏû zastavÏného území mÏsta Koûlan pr˘jezdní automobilovou dopravou.
NÏkteré areály ûivoËiöné v˝roby umístÏné na návÏtrné stranÏ sídel.
Na vÏtöinÏ ¯eöeného území nízk˝ koeficient ekologické stability, p¯evaûuje intenzívní
zemÏdÏlské obhospoda¯ování p¯eváûnÏ orn˝ch p˘d, které jsou uspo¯ádány do velk˝ch blok˘.
ZemÏdÏlsky vyuûívané p˘dy trpí vodní a vÏtrnou erozí.
Nep¯íznivá (nep˘vodní) druhová skladba lesa na vÏtöinÏ území (smrkové monokultury),
ËásteËn˝ v˝skyt les˘ na nep¯ízniv˝ch stanoviötích, Ëást les˘ trpí rekreaËním vyuûíváním.
Sídlo D¯evec nemá zajiötÏnu pitnou vodu z vodovodu, stavebnÏ technick˝ stav silnic III. t¯ídy,
sbÏrn˝ dv˘r v sídle Koûlany je umístÏn v nevhodné lokalitÏ u fary.
Stávající domovní fond nepostaËuje zámÏr˘m podnikatelského rozvoje.
NÏkteré rekreaËní areály v údolí Javornice nejsou vyuûívány.
Plochy tzv. “brownfields” nap¯. na severním okraji sídla Koûlany. V území p¯evaûuje vyjíûÔka za
prací (cca 2/3 ekonomicky aktivních obyvatel).

Ke hlavním p¯íleûitostem pro realizaci dílËích rozvojov˝ch program˘, pro jejichû ¯eöení koncepce
ÚP vytvá¯ejí p¯edpoklady, pat¯í:
-

Provedení revitalizace vodních tok˘ v souvislosti s realizací ÚSES (p¯eváûnÏ jako souËást
opat¯ení komplexních pozemkov˝ch úprav).
Vytvo¯it územní podmínky pro vymezení dopravního koridoru (obchvat sídla Koûlany - západ).
Realizace územního systému ekologické stability, doplnÏní interakËních prvk˘ a dalöí zelenÏ
(p¯eváûnÏ jako souËást vymezení komplexních pozemkov˝ch úprav).
Realizace komplexních pozemkov˝ch úprav ve vöech Ëástech území. Realizace opat¯ení
pozitivnÏ ovlivÚujících erozi p˘dy (vodní i vÏtrnou). Podpora orientace zemÏdÏlství na tvorbu a
ochranu krajiny (s pot¯ebn˝m dotaËním zajiötÏním).
Realizace územního systému ekologické stability, s limity pro omezení rekreaËního nad uûívání.
Propojení dílËích systém˘ zásobování vodou (skupinov˝ vodovod Kralovice).
Realizace pÏöího projení k odlehl˝m Ëástem mimo mÏsto Koûlany (ve¯ejné poh¯ebiötÏ, Voûeh˘v
rybník). P¯emístÏní sbÏrného dvora v sídle Koûlany do ploch v˝roby.
Rozvoj obËanské vybavenosti se zamÏ¯ením na sport, rekreaci a voln˝ Ëas.
Vymezení zastaviteln˝ch ploch urËen˝ch pro bydlení a pro podnikání (s v˝razn˝m stabilizaËním
faktorem).
Poptávka po rekreaËním bydlení, r˘st zájmu o domácí turistiku, cykloturistiku, agroturistiku.
Stabilizace plochy b˝valého letiötÏ Kralovice/Koûlany pro sportovní a rekreaËní aktivity.
Vyuûití prost¯edk˘ z rozvojov˝ch program˘ pro podporu malého podnikání a zemÏdÏlského
hospoda¯ení, vymezení zastaviteln˝ch ploch urËen˝ch pro v˝robu (Koûlany).

c.1) Základní údaje o ¯eöeném území
ÿeöené území se nachází v severov˝chodním okraji PlzeÚského kraje (okres PlzeÚ - sever).
Krajské mÏsto je vzdáleno 40 km. Nejbliûöí spádovou obcí s vyööí obËanskou vybaveností jsou Kralovice
(vzdálenost 4 km). Rakovník je vzdálen 24 km.
Dopravní vazby z hlediska öiröích vztah˘ jsou zajiötÏny zejména silnicí I/27, která zajiöùuje na
nadregionální úrovni dopravní obsluhu západních »ech v severojiûním smÏru. Nejbliûöí p¯ipojení k
ûelezniËní dopravÏ je v ûelezniËní stanici Koûlany na trati regionální dráhy Ë. 162 Rakovník - Mladotice,
která prochází ¯eöen˝m územím v severozápadní Ëástí ¯eöeného území (k. ú Koûlany).
MÏsto Koûlany jsou doprovodn˝m sídlem k regionálnímu centru Kralovice. ObËanská
vybavenost je na úrovni odpovídající v˝znamu sídla. ZároveÚ zde jsou zastoupeny pomÏrnÏ rozsáhlé
plochy s v˝robními areály, coû má z hlediska zamÏstnanosti v˝znamn˝ stabilizaËní vliva. P˘vodní struktura
sídla s hospodá¯sk˝mi usedlostmi byla doplnÏna o intenzívní bytovou v˝stavbu.
Nezanedbatelnou roli hraje v ¯eöeném území rekreace. Zejména údolí Javornice s navazujícími
vodními nádrûemi, obklopené p¯eváûnÏ lesním masivem je nositelem silného rekreaËního potenciálu.
P˘vodní historicky vzniklou sestavu ml˝n˘ na vodoteËi dnes doplÚují novodobé chatové osady, tábo¯iötÏ a
rekreaËní st¯ediska.
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Venkovská sídla D¯evec, HodynÏ, HedËany a BuËek plní zejména funkci obytnou (vËetnÏ
rekreace), obËanská vybavenost zde témÏ¯ chybí. Ve vöech sídlech doposud hospoda¯í soukromí
zemÏdÏlci, soust¯edÏná ûivoËiöná v˝roba se nachází v novodob˝ch zemÏdÏlsk˝ch areálech v okrajov˝ch
polohách vöech sídel. P¯eváûná Ëást území je intenzívnÏ zemÏdÏlsky vyuûívána. Lesy pokr˝vají necelou
Ëtvrtinu území.
Koûlany
zemÏdÏlská p˘da:
lesní p˘da:
vodní plochy:
zastavÏné plochy:
ostatní plochy:
celkem:

(údaje v ha):
1 990
658
33
42
187
2911

c.2) Obyvatelstvo
V˝vojovou ¯adu poËtu obyvatel lze rozdÏlit do dvou základních etap s mezníkem v období na
p¯elomu 19. a 20, století, kdy dochází k v˝znamné vlnÏ odchodu obyvatel za prací do Ameriky. Dalöím
mezníkem souvisejícím s poklesem poËtu trvale bydlícího obyvatelstva byla druhá svÏtová válka.
Druhá etapa vymezená obdobím 1950 - 2001 se vyznaËuje pomÏrnÏ stabilizovanou
demografickou situací, od 90. let dochází k nepatrnému zvyöování poËtu obyvatel.
Z hlediska budoucího v˝voje je nejd˘leûitÏjöím r˘stov˝m faktorem existence nabídky
dostateËného poËtu stavebních pozemk˘ s realizovanou dopravní a technickou infrastrukturou (za
podmínky trhem akceptovatelné ceny). Budoucí rozvoj sídla je tedy dán zejména ekonomick˝mi a
majetkoprávními podmínkami, nikoli pouze dynamikou demografického v˝voje.
rok

1869
2472

1880
2449

1890
2588

1900
2592

1910
2269

1921
2230

1930
2013

1950
1411

Pozn.:

V souËasnosti (12/2010) v obci trvale ûije 1410 obyvatel.

1961
1400

1970
1246

1980
1392

1991
1416

2001
1406

c.3) Stavební a bytov˝ fond
V obci byly provedeny pr˘zkumy zachycující aktuální stav objekt˘, co se t˝Ëe jejich funkËního
vyuûití, technického stavu a památkové ochrany. Tyto pr˘zkumy byly vyuûity zejména pro stanovení
zastavÏného území obce a dále pak jako podklad pro urËení p¯evaûujícího funkËního vyuûití území a
ploch. ObecnÏ lze konstatovat, ûe technick˝ stav objekt˘ obytné zástavby a obËanské vybavenosti i
objekt˘ v˝roby (zde p¯eváûnÏ) dobr˝. Ze statistick˝ch údaj˘ vypl˝vá, ûe v sídle je poËet trvale obydlen˝ch
dom˘ dlouhodobÏ stabilizován, navíc je Ëást dom˘ vyuûívána k rekreaËním úËel˘m.
rok

1869
384

1880
399

1890
401

1900
398

1910
406

1921
408

1930
422

1950
460

1961
413

1970
389

1980
374

1991
480

2001
498

c.4) Návrhová velikost
PoËet obyvatel v navrûen˝ch plochách (plochy p¯estavby a zastavitelné plochy):
sídlo
Koûlany

HedËany
D¯evec
HodynÏ
BuËek
celkem

oznaËení
plochy
-

poËet obyvatel
(odhad)
556

poËet byt˘ v bytov˝ch
domech a rodinn˝ch dom˘
doporuËen˝/min. - max.
158/132 - 204

Z1
Z2
Z3
P2

28
245
84 (v bytov˝ch domech)
175
24

8/6 - 12
70/60 - 90
24 (byt˘)
50/40 - 70
6/2 - 8

-

14
56
32
7
665

4/4 - 7
16/12 - 21
9/7 - 13
2/2 - 3
189/157 - 248

c.5) Ekonomická základna
NejvÏtöí Ëást pracujících je zamÏstnána v pr˘myslu (232 osob). Dále je zastoupena
zamÏstnanost v zemÏdÏlství, lesnictví a rybolovu (154 osob), stavebnictví (58 osob), obchodu a opravách
motorov˝ch vozidel (81 osob), dopravÏ (38 osob), ve¯ejné správÏ (45 osob) a ve ökolství, zdravotnictví a
sociálních sluûbách (54 osob).
VÏtöina ekonomicky aktivních obyvatel je zamÏstnána v okolních sídlech (zejména Kralovice).
PoËet vyjíûdÏjících pracovník˘ Ëiní 625 osob, v obci je zamÏstnáno p¯ibliûnÏ 257 osob.
Ekonomicky aktivní obyvatelé celkem:
Ekonomicky neaktivní obyvatelé celkem:
- z toho nepracující d˘chodci:
- z toho ûáci, studenti a uËni:

762
640
286
233
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Charakteristika za¯ízení v˝roby a v˝robních sluûeb

-

(Koûlany)
V˝robní za¯ízení jsou soust¯edÏny do rozsáhlého v˝robního areálu na západním okraji sídla a u
ûelezniËní zastávky.
Keramo, druûstvo umÏlecké v˝roby Koûlany, Za Vrchem 232, Koûlany (odkaz Ë. 29).
Agrowest a. s. (prodej zemÏdÏlské techniky vËetnÏ náhradních díl˘), Druûstevní 818, Koûlany
(odkaz Ë. 32),
Soukromá farma Babuöka, Koûlany Ë. p. 293 (asanovan˝ areál b˝valé cihelny severnÏ od
Koûlan)(odkaz Ë. 33).
DK zemÏdÏlská a. s. Koûlany (odkaz Ë. 31).
M-MEK s. r. o. (STK pro osobní automobily, nákladní automobily a†traktory), Koûlany Ë. p. 349
(odkaz Ë. p. 30),
V˝robní areál firmy Amagasaki Pipe Czech s. r. o., Koûlany 461 (produkuje souËástky pro
klimatizace a chladící systémy, hlavním produktem jsou mÏdÏné trubky)(odkaz Ë. 24).
BR Progress, s. r. o. (v areálu Pily Koûlany u ûelezniËní stanice Koûlany, v˝roba palet, stavebního
¯eziva a†doplÚk˘) (odkaz Ë. 37).
Nov˝ regionální sklad spoleËnosti Zeelandia a. s. (dodavatel surovin a p¯ípravk˘ pro peka¯e a
cukrá¯e) (odkaz Ë. 25).
Trio - d¯evov˝roba Koûlany (odkaz Ë. 28),
Urban - truhlá¯ská v˝roba, Koûlany 439 (odkaz Ë. 26).

-

(D¯evec)
ZámeËnictví Khaur, D¯evec (odkaz Ë. 45).
Truhlá¯ská v˝roba Kulhánek (odkaz Ë. 44).
DK zemÏdÏlská a. s. Koûlany (rostlinná, ûivoËiöná v˝roba)(odkaz Ë. 43).

-

(HedËany, HodynÏ, BuËek)
DK zemÏdÏlská a. s. Koûlany (rostlinná, ûivoËiöná v˝roba)(odkazy Ë. 37, 48, 53)

-

Územní plán zachovává stávající v˝robní za¯ízení. Stávající za¯ízení jsou zahrnuta do funkËního
vyuûití ploch v˝roby a skladování, pokud mají podstatné ruöící úËinky na okolní zástavbu a je u nich
zajiötÏn p¯ístup z ploch dopravní infrastruktury. Prioritou koncepce návrhu ÚP je intenzifikace stávajících
areál˘ v˝roby.
c.6) DoplÚující informace a zd˘vodnÏní (ve ËlenÏní textové Ëásti ÚP Koûlany)
Ochrana hodnot vypl˝vajících z historického a urbanistického v˝voje
(Koûlany)
†††††††
Po zaloûení královského loveckého hrádku Angerbachu†získává zaloûená ves na v˝znamu a
zaËíná se rozkládat více pod kostelem kolem koûlanského potoka, kter˝ protéká hlubokou proláklinou
smÏrem od západu na v˝chod. Po zániku hradu Angerbachu zaniká i v˝znam sídla a to z˘stává po dlouhá
léta stále ve st¯edovÏké podobÏ v†rozsahu pouze 40-50 domk˘, rozloûen˝ch pod kostelem kolem
souËasného námÏstí, s†radnicí v†místech dneöního parËíku†proti Ë. p. 141. Na západ pak kolem b˝valého
trûiötÏ nepravidelného v¯etenovitého tvaru aû nÏkde k†domu Ë. p. 121. a p¯es mÏlk˝ brod koûlanského
potoka na druhou stranu a zpÏt ke kostelu.
††††††
éid˘m, kte¯í p¯iöli v†17. století do Koûlan je pak vykázáno místo mimo zástavbu obce, a to
v†hluboké proláklinÏ za zmínÏn˝m brodem, kde si éidé postavili ökolu s†modlitebnou, která se datuje jiû
od roku 1692. A za ní smÏrem na západ jeötÏ 6 ûidovsk˝ch domk˘ (dnes v†místech od ökoly aû k†domu Ë.
p. 217.), na které v†pozdÏjöí dobÏ navazuje v˝stavba dalöích domk˘ koûlansk˝ch†bezzemk˘ a† chud˝ch
domká¯˘. A tím je dán impuls k†postupné dalöí zástavbÏ st¯edového pásu stále smÏrem na západ.
PostupnÏ, ale také pokraËovala zástavba jak jiûní, tak severní strany a Koûlany koneËnÏ získávají svojí
velikostí a sv˝mi ¯emesly koncem 18. století charakter mÏsta.
††††††
ObÏ strany Koûlan vöak stále rozdÏlovala zahloubená vodoteË, a tak dochází k†postupnému
budování p¯echod˘, cest, pÏöin a most˘. Jeden z p¯echod˘ p¯es potok pak byla hráz rybníka, v†místech
dneöní cesty pod poötou Ë. p. 38, která pokraËovala smÏrem podle potoka dnes k†domu Ë. p. 223. Rybník
byl v†místech dneöní zahrady za poötou a byl naz˝ván jako “Ho¯ejöí rybník”. Koncem roku 1890 se vöak
zaËíná také zaváûet a zakládá se tam ökolka na ovocné a okrasné stromky pro pot¯ebu mÏsta. Kolem
rybníka byly vysázeny kaötany, b¯ízy, javory a lípy a cel˝ prostor smÏrem nahoru aû za dneöní sokolovnu
byl vyuûíván k†po¯ádání r˘zn˝ch slavností jak hasiËsk˝ch tak sokolsk˝ch, vËetnÏ jejich cviËení. †
†††††††††††
Nad dneöní k¯iûovatkou na Kralovice a Hrádecko v†Koûlanech byly po obou stranách podél
silnice vysoké b¯ehy a pásy dosud nezastavÏn˝ch pozemk˘, táhnoucí se aû nad mÏsteËko. Bylo to
p˘vodnÏ obecní pastviötÏ a ¯íkalo se tam také na Drahách. Tyto pozemky se zaËaly zastavovat hlavnÏ aû
po vybudování dráhy a ûelezniËní stanice v†Koûlanech roku 1898 a zaËátkem 20. století.
††††††††††† V†dolejöí Ëásti Koûlan protékal Koûlansk˝ potok jiû v†mÏlké proláklinÏ a pod mostem ke kostelu
p¯ed domem Ë. p. 201 se vléval do dolního Farského rybníka, kter˝ p˘vodnÏ sahal p¯es silnici aû k†pÏöinÏ
podle zahrad. P˘vodní cesta do HedËan öla v†tÏchto místech kus tímto mÏlk˝m korytem potoka, kolem
pÏöiny a Závrchem smÏrem ke k¯íûku za h¯bitovem (od roku 1897). PozdÏji po úpravách souvisejících se
zatrubnÏním vodoteËe a ploöné regulace rybníka se upravilo trasování silnice kolem skály do dneöní
podoby.
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Roku 1899 se buduje cesta k nádraûí, v místech Ho¯ejöího rybníka roku 1925 zaËala v˝stavba
poöty, v†roce 1929 byl poloûen základní kámen k†v˝stavbÏ Sokolovny. Roku 1934 byla odprodána ve
st¯edu mÏsta MUDr. Syrovému parcela na v˝stavbu vily (dneöního zdravotního st¯ediska), postupnÏ se
koûlansk˝ potok zatrubÚuje, roku 1936, po dokonËení této kanalizace, dochází k†postupné zaváûce a na
zaváûce je pak zaloûen park Dr. Edvarda Beneöe.
Mimo obec zaËala v˝stavba fotbalového h¯iötÏ pod hrází Voûehova rybníka. MÏsto zruöilo staré
trûiötÏ proti pivovaru a p¯esunulo ho na novÏ vybudované trûiötÏ za hospodou u radnice, které bylo
p¯ístupné jednak brankou kolem domu Ëp. 126 nebo pÏöinou ze dvora hospody p¯es zahradu a za humny.
Trhy (dobytek, oslavy, ve¯ejná spolková vystoupení apod) se konaly aû do roku 1939.
Zdroj:

MVDr. Bohumil Vondráöek: Koûlany oËima naöich pamÏtník˘

Prostorovou transformaci sídla v pováleËném období do souËasnosti p¯edstavuje zejména
rozöí¯ení a v˝stavba v˝robnÏ-hospodá¯sk˝ch ploch v západním kvadrantu, severnÏ od silnice na Kralovice.
Stavební objekty tÏchto areál˘ se pohledovÏ uplatÚují v intenzivnÏ kultivované krajinÏ zejména ve smÏru
od Kralovic.
V sedmdesát˝ch letech minulého století se severnÏ, nad zadními trakty zahrad centrální Ëásti
sídla rozöi¯uje bytová v˝stavba doplnÏná souvislou v˝stavbou ¯adov˝ch a izolovan˝ch rodinn˝ch domk˘. V
této lokalitÏ se i do budoucna nachází tÏûiötÏ rozvojového potenciálu sídla. PomÏrnÏ ojedinÏle se
vyskytují radikální p¯estavby p˘vodních zemÏdÏlsk˝ch usedlostí nerespektující p˘vodní zastavovací
schema na pozemku, v nÏkolika p¯ípadech jsou zastaveny novostavbami zadní trakty pozemk˘ - zahrad.
(BuËek)
V tÏûiöti sídla rozöí¯ená náves s nÏkolika zemÏdÏlsk˝mi usedlostmi. Jiûní strana návsi naruöena
novodobou v˝stavbou izolovan˝ch rodinn˝ch dom˘ v zahradách. SeverozápadnÏ od sídla zbudován
zemÏdÏlsk˝ areál. V prostorovém krajinném rámci se uplatÚuje údolní niva Kralovického potoka v severní
kontaktní poloze. Na potoce zachované areály Horního a Dolního ml˝na. Zejména unikátní areál Dolního
ml˝na nutno chránit p¯ed nepat¯iËn˝mi stavebními zásahy.
††

(D¯evec)
Rozöí¯ená návesní ulicovka se zemÏdÏlsk˝mi usedlostmi, dodnes dochovan˝m prstencem
zahrad. Ve v˝chodní poloze návsi kaple, dominantní zeleÚ v celém návesním prostoru. V padesát˝ch letech
zbudovan˝ rozsáhl˝ areál zemÏdÏlského druûstva zaujímá témÏ¯ stejnou rozlohu jako obec sama. Nachází
se ve v˝chodní vyv˝öené poloze nad p˘vodním sídlem.
Na k¯iûovatce cest (u vodní nádrûe), vybudován kulturní d˘m a t¯i bytové domy se zázemím.
Sídlo je umístÏno v otev¯ené polní krajinÏ. PozitivnÏ se v prostorovém obrazu sídla uplatÚuje liniová zeleÚ
podél cest, u vodní nádrûe, na návsi.
(HedËany)
P˘vodní urbanistická struktura nÏkolika zemÏdÏlsk˝ch usedlostí, p¯eváûnÏ orientovan˝ch do
centrálního návesního prostoru lichobÏûníkového tvaru. Návsi dominuje budova ökoly s kaplí. Náves je
znehodnocena v˝sadbou nep˘vodní zelenÏ. Do dneöní doby zachovan˝ prstenec záhumenkov˝ch zahrad.
V západní poloze nad vsí umístÏn novodob˝ zemÏdÏlsk˝ areál. P¯i cestÏ na h¯bitov realizováno
nÏkolik novostaveb. PohledovÏ exponovanou polohu h¯bitova na návröí nutno chránit p¯ed neûádoucím
rozöi¯ováním zástavby. Ze silnice z HedËan na Slatinu je p˘sobiv˝ pohled do kraje.
(HodynÏ)
Sestava nÏkolika zemÏdÏlsk˝ch usedlostí kolem centrálního návesního prostoru nepravidelného
tvaru s dominantní kaplí sv. Jana K¯titele. V západní poloze dochovan˝ pás záhumenkov˝ch zahrad, ve
v˝chodní poloze novodob˝ zemÏdÏlsk˝ areál.
Stavební rozvoj související s bytovou v˝stavbou je soust¯edÏn podél silnice HodynÏ - D¯evec. Ve
volné krajinÏ zde vyr˘stá novostavba bez návaznosti na zastavÏné území obce. Krajinn˝ rámec sídla je
obohacen v kontaktní severní poloze skalnat˝m v˝chozem, s navazující nivou drobné vodoteËe, která vsí
protéká. Z nejvyööího místa v˝chozu je v˝hled do krajiny.
Ochrana archeologick˝ch nález˘:
P¯i provádÏní jak˝chkoliv zemních prací je investor povinen podle §22 odst. 2 zákona Ë.
20/1987 Sb., o státní památkové péËi, v platném znÏní, jiû v rámci územního ¯ízení oznámit sv˘j zámÏr
Archeologickému ústavu Akademie vÏd »R, p¯ípadnÏ oprávnÏné organizaci (nap¯. muzeu, Národnímu
památkovému ústavu, archeologickému oddÏlení, atd.) a p¯i provádÏní tÏchto prací je povinen se ¯ídit
podmínkami stanoven˝mi organizací oprávnÏnou k archeologick˝m v˝zkum˘m.
Ochrana hodnot vypl˝vajících z p¯írodních a dalöích podmínek území
Ochrana ovzduöí
ÿeöené území není zahrnuto do vymezen˝ch oblastí se zhoröenou kvalitou ovzduöí (dle
informací vypl˝vajících z vÏstníku MéP »R duben/2008 na základÏ dat za rok 2006).
Hlavním zdrojem zneËiötÏní ovzduöí v ¯eöeném území je automobilová doprava na silnicích II.
t¯ídy. Hlavním zdrojem zneËiöùování ovzduöí z regionálního hlediska je mÏsto PlzeÚ (za¯ízení firem
PlzeÚská energetika a. s. a PlzeÚská teplárenská a. s., cca 35 km jiûnÏ od ¯eöeného území), z místního
hlediska pak za¯ízení firem v Kralovicích (KUVAL s. r. o., Kralovická zemÏdÏlská a. s., Skládka komunálního
odpadu Kralovice, zemÏdÏlsk˝ areál DK zemÏdÏlská a. s. Koûlany v D¯evci).
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Ze statistick˝ch dat vypl˝vají pro ¯eöené území tyto hodnoty mÏrn˝ch emisí (rok 2006):
látka
oxidy dusíku
oxid si¯iËit˝
oxid uhelnat˝
tuhé látky

mÏrné emise (t x km2/rok)
1-3
0,5 - 1
1-5
0,5 - 1

P¯i vöech Ëinnostech v ¯eöeném území musí b˝t dodrûována práva a povinnosti vypl˝vající ze
zákona Ë. 86/2002 Sb., na¯ízení vlády Ë. 350/2002 Sb. - 354/2002 Sb. a z vyhláöek MéP Ë. 355/2002 Sb. 358/2002 Sb.
V území obce musí b˝t dodrûována úroveÚ zneËiötÏní ovzduöí tj. hodnoty imisních limit˘, meze
tolerance a Ëetnost p¯ekroËení pro jednotlivé zneËiöùující látky (§6 zákona, na¯ízení vlády Ë. 350/2002 Sb.),
vËetnÏ respektování emisních strop˘ (dle Na¯ízení vlády Ë. 351/2002 Sb.).
V p¯ípadÏ v˝skytu svÏtelného zneËiötÏní ovzduöí je moûné vydat na¯ízení dle ustanovení §50,
odst. 1, k) zákona Ë. 86/2002 Sb., kter˝m se stanoví opat¯ení k omezení, Ëi p¯edcházení v˝skytu
svÏtelného zneËiötÏní.
Ochrana zdraví p¯ed úËinky hluku
Hlavním zdrojem hluku v ¯eöeném území je automobilová doprava na silnicích II. t¯ídy Ë. 201 a
229. Dopravní zatíûení dosahuje v ¯eöeném území cca 2000 vozidel/24 hodin (s cca Ëtvrtinov˝m podílem
nákladních automobil˘). Dále je evidováno dopravní zatíûení na komunikaci III/2293 v úseku Koûlany HedËany (cca 470 vozidel/24 hodin). Tabulkové hodnoty intenzity dopravy jsou obsahem kapitoly 19.3).
Ostatní úseky silnic nejsou monitorovány - nízké intenzity dopravy.
Areály v˝roby vzhledem k asymetrické poloze v˘Ëi sídlu nejsou vÏtöinou potenciálním zdrojem
hluku. Hlavní vjezdy a v˝jezdy z areál˘ jsou aû na v˝jimky orientovány na pr˘jezdní úseky silnic mimo
obytné Ëásti sídla.
Potenciálním problémem by se mohla stát obnovená tÏûba v kamenolomu (stanoven˝
dob˝vací prostor). Proto bude ûádoucí vytvo¯it územní podmínky tak, aby p¯ípadná vzniklá dopravní zátÏû
nevedla p¯es obytné území Koûlan.
Radonové riziko
ZastavÏné území sídla Koûlany se p¯eváûnÏ nachází v nízkém stupni rizika v˝skytu radonu, jiûní
okrajová Ëást ve st¯edním stupni rizika. ZastavÏné území sídla D¯evec, HedËany, BuËek a HodynÏ se
p¯eváûnÏ nachází v nízkém a p¯echodném stupni rizika v˝skytu radonu.
Pozn.:

RadiaËní zátÏû stavebního pozemku je vûdy ovlivnÏna také lokální situací (r˘zná propustnost
p˘d, lokální anomálie aktivních látek v horninách atd.) a pouûit˝mi stavebními materiály.
Pásma hygienické ochrany staveb
V území se nacházejí ve¯ejná poh¯ebiötÏ s ochrann˝m pásmem.

Dopravní infrastruktura
ÿeöené území se nachází v severov˝chodním okraji PlzeÚského kraje (okres PlzeÚ - sever).
Krajské mÏsto je vzdáleno 40 km. Nejbliûöí spádovou obcí s vyööí obËanskou vybaveností jsou Kralovice
(vzdálenost 4 km). Rakovník je vzdálen 24 km.
Dopravní vazby z hlediska öiröích vztah˘ jsou zajiötÏny zejména silnicí I./27, která zajiöùuje na
nad regionální úrovni dopravní obsluhu západních »ech v severojiûním smÏru. Na jihu zaËíná na
hraniËním p¯echodu v éelezné RudÏ, dále prochází Klatovy, Plzní, Kralovicemi, éatcem, Mostem,
Litvínovem a konËí v Dubí. Silnice k¯íûí v˝znamné dopravní tahy z†Prahy do SRN (silnici I./6 Praha –
Karlovy Vary – Frantiökovy LáznÏ, silnici I./7 Praha – Chomutov – Hora Sv.†äebestiána a silnici I./8 Praha –
Teplice – Cínovec).
Nejbliûöí p¯ipojení k ûelezniËní dopravÏ je v ûelezniËní stanici Koûlany na trati regionální dráhy Ë.
162 Rakovník - Mladotice, která prochází ¯eöen˝m územím v severozápadní Ëástí ¯eöeného území (k. ú
Koûlany).
éelezniËní doprava
éelezniËní doprava prochází vlastním ¯eöen˝m katastrálním územím v trase regionální tratÏ Ë.
162 Rakovník - Mladotice. Jednokolejná traù dnes slouûí p¯eváûnÏ pro ûelezniËní osobní dopravu.
Traù je t¯eba povaûovat dlouhodobÏ za územnÏ stabilizovanou, nep¯edpokládají se
rekonstrukËní práce na trati a dráûních za¯ízeních, které by p¯esáhly hranice stávajících dráûních pozemk˘.
SilniËní doprava
Silnice I./27 plní funkci nosné komunikaËní trasy öirokého spádového území. Vlastní ¯eöené
území neprotíná - prochází v trase p¯es sousední Kralovice.
Nosn˝mi komunikaËními trasami ve vlastním ¯eöeném území jsou silnice II. t¯ídy a to II./229 v
trase Kralovice - Koûlany - Rakovník a silnice II./201 Kralovice - HodynÏ - k¯íûení se silnicí II./233
(zajiöùující p¯epravní vazby smÏrem k D/5).
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Systém silniËních tras v ¯eöeném území obce dále doplÚují trasy silnic III. t¯ídy:
-

silnice III./2291 vedoucí od k¯iûovatky na pr˘jezdním úseku silnice I./27 smÏrem p¯es Hradecko
a dále p¯es ¯eöené území sídlem Koûlany do D¯evce,
silnice III./2293 vedoucí od k¯iûovatky na pr˘jezdním úseku silnice II./229 v Koûlanech smÏrem
p¯es HedËany a dále smÏrem na Slatinu,
silnice III./20129 vedoucí od k¯iûovatky se silnicí II./201 smÏrem p¯es D¯evec a dále do Vöehrd,
silnice III./20130 vedoucí od k¯iûovatky se silnicí III./20129 do D¯evce,
silnice III./20132 vedoucí v ¯eöeném území z HodynÏ p¯es BuËek a dále do Lednice a Kopidlna,
silnice III./20133 vedoucí v ¯eöeném území z BuËku a dále smÏrem na V˝rov,
silnice III./20134 vedoucí z HodynÏ do BuËku,
silnice III./20135 vedoucí v ¯eöeném území mimo sídla ve smÏru Lednice - Kralovice.

Lze konstatovat, ûe tyto uvedené trasy silnic II. a III. t¯ídy jsou prakticky v celém svém pr˘bÏhu
¯eöen˝m územím vedeny ve vcelku dobr˝ch parametrech a je t¯eba, i p¯es jistá problémová místa, je
povaûovat za dlouhodobÏ stabilizované (v rámci bÏûné silniËní údrûby budou provádÏny pouze místní
opravy, bude zajiöùováno uvolnÏní rozhledov˝ch polí v trase i k¯iûovatkách a öí¯kové uspo¯ádání
pr˘jezdního pr˘¯ezu bude postupnÏ upravováno pro vedení minimální silniËní kategorie S 7,5/70 u silnic
II. t¯ídy a S 7,5/50 u silnic III. t¯ídy).
Nejbliûöí Ëerpací stanice pohonn˝ch hmot je situována v návaznosti na páte¯ní trasu silnice
II./229 v Koûlanech. V rozsáhlejöích v˝robních areálech jsou situovány podnikové Ëerpací stanice
pohonn˝ch hmot (D¯evec). Kompletní servisní sluûby jsou k dispozici v nedalek˝ch Kralovicích.
ZámÏry z jin˝ch územnÏ plánovacích dokumentací mající dopad na ¯eöené území:
Ve vydaném ÚP sousední obce Kralovice je navrûen zámÏr propojení silnice II./201 na silnici
II./229 (smÏr Koûlany) p¯es údolí Kralovického potoka - toto je navrûeno jako územní rezerva R2 z d˘vodu
p¯evedení tranzitní dopravy ve smÏru Rakovník mimo zastavÏné území mÏsta. Tato územní rezerva
okrajovÏ zasahuje i do západní okrajové Ëásti k. ú. Koûlany.
Pro vlastní území vöak navrûená p¯eloûka nemá v˝znam ani ve v˝hledu, neboù p¯evedená
doprava za mÏsto je ¯eöena pouze v rámci Kralovic a naopak na silnici II./229, která dále prochází územím
mÏsta Koûlan je doprava svedena.
V závazné nad¯azené územnÏ plánovací dokumentaci sousedního kraje ÚP VÚC Rakovnicko je
navrûena na hranici okresu Rakovník (p¯es údolí Javornice) p¯eloûka Ëásti úseku silnice II./229 do nové
trasy. Tato úprava by mÏla okrajovÏ zasahovat i do k. ú. Koûlany. V ZÚR PlzeÚského kraje není úprava
tohoto dopravního koridoru poûadovaná, ani se s ní nepoËítá ve schváleném zadání ZÚR St¯edoËeského
kraje.
P¯ehled o intenzitách silniËního provozu
P¯ehled o intenzitách silniËního provozu nám dávají v˝sledky periodicky provádÏn˝ch sËítání
silniËní dopravy ÿSD »R v pravideln˝ch pÏtilet˝ch intervalech. V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty
zatíûení zjiötÏné na sËítacích stanoviötích procházejících tras v rámci posledního dostupného sËítání
provedeného v roce 2005. Hodnoty zatíûení jsou uvedeny v následující tabulce v poËtu skuteËn˝ch vozidel
za pr˘mÏrn˝ den roku 2005 a to v ËlenÏní dle druhu vozidel – tÏûk˝ch, osobních, motocykl˘ a celková
souËtová hodnota. Dále je rovnÏû uvedena hodnota podílu tÏûk˝ch vozidel v procentech z celkové
hodnoty, která dává p¯edstavu o charakteru dopravy v daném úseku.
Silnice

StanoviötÏ

II/201
II/229
III/2293

3 - 2220
3 - 0540
3 - 1560

Místo
hranice kraje
HedËany

Intenzity automobilové dopravy 2005
T
O
M
402
1485
14
561
1424
18
86
382
2

%
S
1901
2003
470

T
21,15
28,00
18,3

Místní komunikace
Pr˘jezdní úseky silnic II. a III. t¯ídy jsou tedy páte¯ními trasami celého ¯eöeného území, na které
jsou p¯ipojeny místní a úËelové komunikace zp¯ístupÚující Ëásti obce aû jednotlivé objekty a jednotlivé
obhospoda¯ované pozemky a plochy. KomunikaËní systém je moûno povaûovat za stabilizovan˝. UrËité
problémy souËasného stavu komunikaËní sítÏ v zastavÏném území obce vöak p¯edstavují jistá problémová
místa a to buÔ na p¯ipojení komunikací na silniËní trasy a nebo jisté zúûené profily na nÏkter˝ch úsecích
místních komunikací - zejména v historickém jádru sídel. Z hlediska zanedbané údrûby povrchu
komunikací jsou problémová místa na hlavních tazích zejména ve D¯evci.
Stávající síù místních komunikací je logicky koncipovaná a dostateËnÏ kapacitní. V sídle jsou
vedeny jako hlavní dopravní osy silnice III. t¯ídy, která zde plní i funkci místních komunikací (funkËní
skupina B, podrobnÏji dle dopravního v˝znamu B 2). Ostatní místní komunikace jsou za¯azeny do funkËní
skupiny C - obsluûné s funkcí obsluûnou, podrobnÏji dle dopravního v˝znamu C 3 (uvnit¯ obytn˝ch
útvar˘). Z hlediska kategorií komunikací jsou v kategorii místní obsluûné komunikace (MO). V intravilánu
sídel jsou trasy místních komunikací smÏrovÏ Ëlenité a jsou p¯izp˘sobeny okolní zástavbÏ.
Stávajícími úËelov˝mi komunikacemi je dostateËnÏ zajiötÏn p¯ístup k vybran˝m pozemk˘m a
stavbám v souËasnÏ zastavÏném území obce, k pozemk˘m zemÏdÏlského p˘dního fondu a PUPFL.
Dopravní obsluha ¯eöeného území musí, v souladu s ustanovením §10 zákona Ë 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, v platném znÏní, a v souladu s vyhláökou Ë. 104/1997 Sb., v platném znÏní,
splÚovat poûadavky »SN 73 6110 Projektování místních komunikací, vËetnÏ p¯ipojení navrûen˝ch
komunikací na stávající komunikace dle »SN 73 6102.
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Doprava v klidu
V zastavÏném území jsou p¯imÏ¯enÏ uspokojeny nároky na odstavování a parkování vozidel. U
za¯ízení v˝roby a obËanské vybavenosti je zajiötÏno odstavování vozidel na vlastních pozemcích nebo na
ve¯ejnÏ p¯ístupn˝ch plochách (Koûlany, D¯evec).
Odstavná stání pro území obytné zástavby jsou zajiötÏna na pozemcích rodinn˝ch dom˘.
Pot¯eba odstavn˝ch stání (O) a parkovacích stání (P) v místech navrûené zástavby bude ¯eöena podle »SN
73 6056 (Odstavné a parkovací plochy silniËních vozidel pro motorovou dopravu).
ZnaËené turistické a cyklistické trasy
ÿeöen˝m územím procházejí t¯i znaËené turistické trasy:
-

ûlutá ve smÏru Kralovice - BuËek (údolím Kralovického potoka) - smÏr Kraöov,
Ëervená vedená údolím Javornice podél hranic s okresem Rakovník - smÏr Hradecko a dále
Mariánsk˝ T˝nec,
modrá ve smÏru od »erníkovic p¯es HedËany - Koûlany a dále p¯es lesní masiv k hranicím
okresu Rakovník.

NovÏ je vyznaËena nauËná stezka Koûlany. Koûlansk˝m lesem nad Javornicí prochází hlavní
hipostezka. Nep¯íliö morfologicky nároËn˝ terén s pomÏrnÏ hustou komunikaËní sítí a relativnÏ niûöí
intenzity silniËní dopravy na silnicích t¯etí t¯ídy p¯edstavují vcelku dobré podmínky pro vÏtöí rozvoj
cykloturistické dopravy.
-

ZnaËené cyklotrasy v ¯eöeném území:
cyklotrasa 2261 (Rabötejn - Kralovice - Lednice)
cyklotrasa 2263 (Bohy - Rakolusky)
cyklotrasa 2265 (Hradecko - Koûlany - Slatina)

Cyklotrasa 2261 spojuje Rabötejn s Lednicí (z pohledu jiû existujících nadregionálních
tras rovnÏû cyklotrasu 351 z ManÏtína do Rakovníka s cyklotrasou 352 z ManÏtína do Rokycan). M˘ûeme
se po ní vydat severozápadním smÏrem na Potvorov, éihli a Rabötejn. OpaËn˝m smÏrem se po téûe trase
dostaneme do Lednice, kde navazuje na jiû zmínÏnou trasu ManÏtín-Plasy-Rokycany. Cyklotrasa 2263
umoûÚuje k cestÏ do Rokycan pouûít i p¯ipravovan˝ budoucí pÏöí most p¯es Berounku. Je to alternativní
spojka na cyklotrasu 352 z ManÏtína do Rokycan. Cyklotrasa 2265 propojuje Kralovicko na cyklotrasu 0043
ze Zbiroha na Krakovec.
Ve¯ejná doprava osob
Obsluha území prost¯edky hromadné dopravy je realizována ûelezniËní osobní dopravou
(zastávka Koûlany) a autobusovou dopravou.
Jistou nev˝hodou pro vÏtöí uplatnÏní a vyuûívání ûelezniËní zastávky je pomÏrná odlehlost od
centrální Ëásti zastavÏného území obce. Vzdálenost je více neû jeden kilometr, coû pak p¯edstavuje více jak
Ëtvrthodinovou pÏöí docházku. Dle jízdního ¯ádu »D 2008/09 projíûdí na trati Ë. 162 v pracovních dnech v
traùovém úseku Kralovice - Rakovník celkem 10+10 spoj˘.
Obsluha ¯eöeného území pravidelnou ve¯ejnou autobusovou dopravou je v souËasné dobÏ
realizována prost¯ednictvím öesti procházejících autobusov˝ch linek:
-

460730 Kralovice (D¯evec - HodynÏ - BuËek) - Liblín (»SAD autobusy PlzeÚ, a. s.)
460740 Kralovice (BuËek) - Koûlany - KaznÏjov - PlzeÚ (»SAD autobusy PlzeÚ, a. s.)
460820 ManÏtín - Plasy - Kralovice (Koûlany) - Rakovník - Praha (»SAD autobusy PlzeÚ, a. s.)
310970 Rakovník - »istá (Koûlany) - Kralovice (Anexia s. r. o.)
460830 Kralovice - Vysoká LibynÏ - Koûlany - Kralovice (Vatra Bohemia s. r. o)
460831 Kralovice (Koûlany - HedËany) - Ch¯íË - Kralovice (Vatra Bohemia s. r. o)

Ve vlastním ¯eöeném území je situováno 11 autobusov˝ch zastávek p¯eváûnÏ p¯i pr˘jezdních
silniËních úsecích v obci Ëi na rozcestí mimo zastavÏné území sídla (BuËek, HedËany).
Technická infrastruktura
Technickou infrastrukturu tvo¯í vedení a stavby a s nimi provoznÏ související za¯ízení
technického vybavení (vodovody, vodojemy, kanalizace, Ëistírny odpadních vod, stavby a za¯ízení pro
nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení, komunikaËní vedení ve¯ejné komunikaËní sítÏ,
elektronické komunikaËní za¯ízení ve¯ejné komunikaËní sítÏ a produktovody).
V celém ¯eöeném území je vyjma D¯evce zajiötÏno zásobování pitnou vodou z ve¯ejného
(Koûlany, BuËek, HodynÏ) Ëi místního vodovodu (HedËany). V Koûlanech je vybudována jednotná
splaöková kanalizace zaústÏná do Ëistírny odpadních vod Koûlany, území sídla je plynofikováno. Koûlany
vËetnÏ místních Ëástí jsou standardnÏ vybaveny rozvody elektrické energie VN smÏ¯ované do distribuËních
trafostanic, rozvody telekomunikaËní sítÏ tvo¯í p¯eváûnÏ podzemní kabelové trasy.
Pozn.:

ÿeöené území je souËástí zpracovaného Plánu rozvoje vodovod˘ a kanalizací PlzeÚského kraje.

OdvodnÏní území, sráûkové odpadní vody
Sráûkové odpadní vody jsou v zastavÏném území u jednotliv˝ch nemovitostí zvládány s
pouûitím vsaku nebo akumulaËních prvk˘ (s následn˝m vyuûíváním nap¯. pro zavlaûování zelenÏ).
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(Koûlany)
MÏsto Koûlany vlastní a provozuje jednotnou kanalizaci pro ve¯ejnou pot¯ebu zaústÏnou na
»OV ve vlastnictví Vodárenské a kanalizaËní a. s. a provozovanou VODÁRNOU PLZE“ a. s. Technick˝ stav
kanalizace je dobr˝. Odpadní vody jsou takto odvádÏny od 95% obyvatel. Ostatní nemovitosti a rekreaËní
objekty mají odpadní vody akumulovány v bezodtokov˝ch jímkách a jsou vyváûeny na »OV Koûlany.
»OV je mechanicko – biologická uvedená do provozu v r. 1988 s kapacitou Q 400 m3/den s
kapacitou 1767 EO. Na Ëistírnu jsou p¯ivádÏny odpadní vody páte¯ní stokou po odlehËení v komorách.
Mechanick˝ stupeÚ Ëistírny je tvo¯en jemn˝mi, strojnÏ stíran˝mi Ëeslemi doplnÏn˝mi jímkou na
zachycování písku. Biologická Ëást je tvo¯ena aktivaËní nádrûí - oxidaËním p¯íkopem s horizontálními
aeraËními válci, Ëtvercov˝mi vertikálními dosazovacími nádrûemi. P¯ebyteËn˝ kal je uskladÚován v
zásobnících kalu, kde je za mírného provzduöÚování udrûován v aerobním stavu. Takto navrûen˝m
reûimem provozu tohoto zásobníku je kal souËasnÏ pr˘bÏûnÏ zahuöùován a stabilizován. Stabilizovan˝ kal
je po laboratorním rozboru vyváûen na pole. VyËiötÏné odpadní vody jsou vypouötÏny do recipientu
Koûlanského potoka.
Kapacitní údaje »OV (údaje z projektové dokumentace)
PoËet EO: 1767
Hydraulické zatíûení:
Q24
Qmax hod
Qdest

416m3/d

17,3 m3/h
50,22 m3/h

4,82 l/s
13,95 l/s
20 l/s

Látkové zatíûení:
BSK5

108 kg/d

270 mg/l

Kapacitní údaje - souËasn˝ stav (hydraulické zatíûení):
Qm3/den
Qm3/mÏsíc
Qm3/rok

pr˘mÏr: 424
pr˘mÏr: 12 905
pr˘mÏr: 154 863

PoËet p¯ipojen˝ch obyvatel na »OV:
Napojen˝ch fyzick˝ch obyvatel:
Napojen˝ch EO (p¯epoËet dle BSK5)

900
593

KanalizaËní stoky jsou z PVC 300 – 1,330 km, B 500 – 0,510 km, B 750 – 0,630 km a B 1200 –
0,480 km. V odlehËovacích komorách se deöùové vody p¯elévají do soubÏûné deöùové vejËité stoky. PoËet
p¯ípojek je 368 z PVC 250 v celkové délce 2,800 km.
V PRVK je navrûeno sníûit podíl balastních vod p¯itékajících na »OV odstranÏním netÏsností v
trase kanalizace po provedení zkouöek tÏsnosti vËetnÏ rekonstrukce technologie »OV - mechanické
p¯edËiötÏní, oxidaËní p¯íkop. KanalizaËní síù má rozvojov˝ potenciál.
Mimo odpadních vod bÏûného komunálního charakteru se v obci vyskytují tito producenti
vÏtöího mnoûství odpadních vod:
Název, charakter v˝roby:
KP Dekor, porcelán
Keramo, keramika
ZS a Mä, ökolství
ZD, zemÏdÏlství

PoËet
zam.
35
50
253
100

OV
m3/d
5,5
6,7
11,7
5,2

BSK5
kg/d
0,8
0,9
4,8
1,93

NL
kg/d
0,9
1,2
4,4
1,85

CHSK
Cr kg/d
1,2
1,3
8,5
3,52

N- clk.
kg/d
0,1
0,12
0,62
0,256

N-NH4+
kg/d
0,07
0,08
0,39
0,161

P- clk.
kg/d
0,027
0,028
0,156
0,065

(HodynÏ)
V místní Ëásti obce Koûlany - HodynÏ je deöùová voda ËásteËnÏ odvádÏna deöùovou kanalizací z
betonového potrubí profilu 300 mm a délky 0,85 km a zbytek systémem p¯íkop˘, struh a propustk˘ do
bezejmenné vodoteËe. Technick˝ stav kanalizace je dobr˝. Splaökové vody jsou akumulovány v
bezodtokov˝ch jímkách s vyváûením na pole.
Z vÏtöích producent˘ odpadních vod je zde ZemÏdÏlské druûstvo D¯evec s 6 zamÏstnanci,
chovem 100 prasat a 80 ks skotu. Jsou p¯ipojeni na ve¯ejn˝ vodovod. Odpadní vody akumulují ve vlastní
jímce s v˝vozem na pole.
S ohledem na velikost místní Ëásti BuËek není investiËnÏ a provoznÏ v˝hodné budovat Ëistírnu
odpadních vod a kanalizaËní síù. Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo
v˝stavbu nov˝ch akumulaËních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veökeré
odpadní vody akumulované v bezodtokov˝ch jímkách likvidovány na ËistírnÏ odpadních vod obce Koûlany.
(HedËany)
V místní Ëásti obce Koûlany - HedËany je deöùová voda ËásteËnÏ odvádÏna deöùovou kanalizací
z betonového potrubí profilu 300 a 500 mm a délky 0,35 km a zbytek systémem p¯íkop˘, struh a
propustk˘ do bezejmenné vodoteËe. Technick˝ stav kanalizace je dobr˝.
Splaökové vody jsou akumulovány v bezodtokov˝ch jímkách s vyváûením na »OV Koûlany.
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Z vÏtöích producent˘ odpadních vod je zde ZemÏdÏlské druûstvo D¯evec, farma Koûlany se
Ëty¯mi zamÏstnanci a 100 ks skotu. Mají vlastní studnu. Odpadní vody akumulují ve vlastní jímce s
v˝vozem na pole.
S ohledem na velikost místní Ëásti HedËany není investiËnÏ a provoznÏ v˝hodné budovat
Ëistírnu odpadních vod a kanalizaËní síù. Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících
nebo v˝stavbu nov˝ch akumulaËních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veökeré
odpadní vody akumulované v bezodtokov˝ch jímkách likvidovány na ËistírnÏ odpadních vod obce Koûlany.
(D¯evec)
V místní Ëásti Koûlany - D¯evec je deöùová voda ËásteËnÏ odvádÏna deöùovou kanalizací z
betonového potrubí profilu 400 mm a délky 0,25 km a zbytek systémem p¯íkop˘, struh a propustk˘ do
bezejmenné vodoteËe. Technick˝ stav kanalizace je dobr˝.
Splaökové vody jsou akumulovány v bezodtokov˝ch jímkách s vyváûením na »OV Koûlany.
Z vÏtöích producent˘ odpadních vod je zde ZemÏdÏlské druûstvo D¯evec se 110 zamÏstnanci a
100 ks skotu. Mají vlastní studnu. Odpadní vody akumulují ve vlastní jímce s v˝vozem na pole.
S ohledem na velikost místní Ëásti D¯evec a soust¯edÏní podstatné Ëásti stál˝ch obyvatel do
nÏkolika bytov˝ch dom˘ a dále blízkosti kulturního domu s pohostinstvím a administrativních a
stravovacích provoz˘ ZD D¯evec je navrûena moûnost vybudování stokové kanalizaËní sítÏ zaústÏné do
Ëistírna odpadních vod. Ve zb˝vající Ëásti území bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících nebo
v˝stavbu nov˝ch akumulaËních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou odpadní vody
akumulované v bezodtokov˝ch jímkách likvidovány na ËistírnÏ odpadních vod obce Koûlany (vzhledem k
vyööí kapacitÏ »OV).
(BuËek)
V místní Ëásti obce Koûlany - BuËek je deöùová voda ËásteËnÏ odvádÏna deöùovou kanalizací z
betonového potrubí profilu 300 mm a délky 0,4 km a zbytek systémem p¯íkop˘, struh a propustk˘ do
Kralovického potoka. Technick˝ stav kanalizace je dobr˝.
Splaökové vody jsou akumulovány v bezodtokov˝ch jímkách s vyváûením na pole.
Z vÏtöích producent˘ odpadních vod je zde zemÏdÏlské druûstvo se 4 zamÏstnanci a 80 ks
skotu. Jsou p¯ipojeni na ve¯ejn˝ vodovod. Odpadní vody akumulují ve vlastní jímce s v˝vozem na pole.
S ohledem na velikost místní Ëásti BuËek není investiËnÏ a provoznÏ v˝hodné budovat Ëistírnu
odpadních vod a kanalizaËní síù. Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo
v˝stavbu nov˝ch akumulaËních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veökeré
odpadní vody akumulované v bezodtokov˝ch jímkách likvidovány na ËistírnÏ odpadních vod mÏsta
Kralovice.
Celkové hodnoty produkce splaökov˝ch odpadních vod a hodnoty p¯ínosu zatíûení na »OV
Koûlany (plochy p¯estavby a zastavitelné plochy):
poËet obyvatel (stav):
denní p¯ítok Qd (m3/den):
p¯ínos denního zneËiötÏní BSK5 (kg/den):
p¯ínos denního zneËiötÏní NL (kg/den):
p¯ínos denního zneËiötÏní CHSKCr (kg/den):
Pozn.:

návrh (Koûlany)
556
70,00
36,99
31,26
59,83

návrh (ostatní)
109
13,74
7,18
6,10
12,33

Mnoûství vypouötÏn˝ch odpadních vod se rovná hodnotám pot¯eby vody ve smyslu ustanovení
§30, odst. 1 vyhláöky Ë. 428/2001 Sb., v platném znÏní. Nakládání s odpadními vodami musí
splÚovat poûadavky na¯ízení vlády »R Ë. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách p¯ípustného
zneËiötÏní povrchov˝ch vod a odpadních vod, náleûitostech povolení k vypouötÏní odpadních
vod do vod povrchov˝ch a do kanalizací a o citliv˝ch oblastech.

Zdroje vody
Jímací objekty ve¯ejného vodovodu Koûlany se nachází na pozemkové parcele Ë. 3018 (k. ú.
Koûlany) poblíû Hradeckého potoka v lokalitÏ äibeniËní vrch. Pro pramennou jímku je vyhláöeno ochranné
pásmo (ONV PlzeÚ-sever, odbor VLHZ, Ë. j.: VLHZ/649/1979ze dne 6. 5. 1979)) I. stupnÏ a II. stupnÏ.
Do k. ú. Koûlany zasahují stanovená pásma hygienické ochrany vodních zdroj˘ HJ 1 - HJ 5 pro
rekreaËní tábor na Javornici. Vyhláöená ochranná pásma (ONV PlzeÚ-sever, odbor VLHZ, Ë. j.:
VLHZ/406/1985 ze dne 4. 4. 1985) I. stupnÏ a II. stupnÏ. »erpání vody pro pitné úËely je podmínÏno
souhlasem místnÏ p¯ísluöného hygienika.
HodynÏ - zá¯ezy v†prameniöti HodynÏ (k. ú. HodynÏ), které zásobují vodovodní síù HodynÏ. Pro
jímací zá¯ezy v horním a spodním prameniöti a studnu ve spodním prameniöti je vyhláöeno ochranné
pásmo (ONV PlzeÚ-sever, odbor VLHZ, Ë. j.: VLHZ/1114/1982/G 2055 ze dne 17. 9. 1982) I. stupnÏ a II.
stupnÏ.
BuËek - zá¯ezy v†prameniöti BuËek (k.ú. BuËek), které zásobují vodovodní síù BuËek. Pro jímací
zá¯ezy v prameniöti je vyhláöeno ochranné pásmo (ONV PlzeÚ-sever, odbor VLHZ, Ë. j.: VLHZ/1115/1982/G
2053 ze dne 16. 9. 1982) I. stupnÏ a II. stupnÏ.
Pozn.:

Kvalita vody ve ve¯ejném vodovodu musí odpovídat poûadavk˘m obecnÏ závazn˝ch p¯edpis˘
(Vyhláöka MZ »R Ë. 252/2004 Sb., kterou se stanoví poûadavky na pitnou vodu a rozsah a
Ëetnost její kontroly).
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Zásobování pitnou vodou
(Koûlany)
V celém mÏstÏ Koûlany je postaven vodovod pro ve¯ejnou pot¯ebu, vlastnÏn˝ a provozovan˝
mÏstem, ze kterého jsou zásobeni témÏ¯ vöichni obyvatelé.
Statistické údaje vodovodu (provozní ¯ád vodovodu Koûlany):
PoËet obyvatel
PoËet obyvatel zásoben˝ch z vodovodu
PoËet vodovodních p¯ípojek/vodomÏr˘
Délka rozvodné sítÏ vËetnÏ p¯ivádÏËe
Mnoûství vyrobené vody za den

1088
950
320/340
9,8 km
156 m3

Zdroje vody se nachází na severozápad od st¯edu mÏsta ve vzdálenosti cca 1 400 metr˘.
Sestávají ze studny, t¯í zá¯ez˘ z perforované kameniny a vrtu hlubokém 30 m. V souËasné dobÏ je
vyuûíván pouze vrt HV1. Celková vydatnost zdroje je 3,7 l/s. Z nÏj je veden v˝tlaËn˝ ¯ad z PVC 160 – 0,3 km
do rozdÏlovací öachty, z ní dále v délce 0,6 km do rozvodné sítÏ a zároveÚ v˝tlaËn˝m ¯adem z PVC 150 –
1,5 km do vodojemu 2 x 150 m3. Z vodojemu je veden zásobní ¯ad z PVC 200 - 1,5 km a zpÏt do
rozdÏlovací öachty. Rozvodná síù je z PVC 110, PVC 160 a Lt 80. Vodovod uveden do provozu v roce 1991.
Je v dobrém technickém stavu, kapacita vodního zdroje postaËuje.
Rekreanti v chatách jsou zásobeni pitnou vodou z vlastních studní, v nichû je dostateËné
mnoûství vody, ale kvalita není známa.
(HodynÏ)
V Hodyni je vybudován vodovod pro ve¯ejnou pot¯ebu, vlastnÏn˝ Vodárenskou a kanalizaËní a.
s. Provozovatel je VODÁRNA PLZE“ a. s. Zásobuje vöechny obyvatele v obci, je v dobrém technickém
stavu. Voda nevyhovuje z 55 % pouze mikrobiologicky.
Vodní zdroje jsou prameniötÏ tvo¯ené jímacím zá¯ezem z perforovan˝ch kameninov˝ch rour
pr˘mÏru 75 mm o délce 0,058 km, odkud je voda svedena gravitaËnÏ do vodojemu 40 m3 s odkyselovací
jímkou, dále spodní prameniötÏ tvo¯ené jímacím zá¯ezem z perforovan˝ch kameninov˝ch rour pr˘mÏru 75
mm dlouh˝ch 0,045 km zaústÏn˝ch do kopané studny pod Ëerpací stanicí (1 l/s).
Voda ze studny je Ëerpána do p¯ívodního ¯adu LT 100 - 0, 230 km z vodojemu do rozvodné sítÏ
z LT 100 – 0,33 km, LT 80 – 0,52 km, LT 60 - 0,58 km a LT 40 - 0,67 km. Vodovod byl vybudován v roce
1935.
V PRVK PlzeÚského kraje je navrûena dokonalejöí chlorace vody spolehlivÏjöím dávkovacím
za¯ízením a p¯esnÏjöím kontrolním mÏ¯ením, dále je navrûeno provést revizi vodovodní sítÏ a její p¯ípadné
vyËiötÏní a d˘kladnou desinfekci a postupnÏ vymÏÚovat vodovodní ¯ady o DN 40 v délce 0,670 km.
Probíhají pouze rekonstrukËní práce. Provozovatel navrhuje p¯ipojení na skupinov˝ vodovod Kralovice
spoleËnÏ s Ëástmi Koûlany-BuËek a Kozojedy-Lednice.
(HedËany)
V HedËanech je vybudován místní vodovod (1939), vlastnÏn˝ a provozovan˝ sdruûením
obyvatel. Zásobuje 60 % obyvatel Ëásti, je v dobrém technickém stavu. Zdrojem je studna na návsi, odkud
se voda Ëerpá do akumulaËní jímky 1m3 u vrtu na okraji zástavby a odtud samospádem LT 60 délky 0,35
km do spot¯ebiötÏ. Zbytek obyvatel je zásobován pitnou vodou z domovních studen, v nichû je dostateËné
mnoûství vody, kvalita není známa.
Vzhledem k nízkému poËtu obyvatel a vyööím investiËním náklad˘m na realizaci vodovodu se
p¯edpokládá i do budoucnosti zásobování z místního vodovodu a individuálních zdroj˘. Trvale je vöak
t¯eba sledovat kvalitu vody ve vyuûívan˝ch studních a v p¯ípadÏ, ûe nebude vyhovovat platn˝m
p¯edpis˘m, kter˝mi se stanoví poûadavky na pitnou vodu, bude vhodné vyuûít individuální úpravu vody,
nebo si obyvatelé zajistí pot¯ebné mnoûství vody pro pitné úËely ve formÏ balené pitné vody.
(D¯evec)
Vöichni obyvatelé jsou zásobováni pitnou vodou z domovních studen, v nichû je dostateËné
mnoûství vody, kvalita vody není známa. Obecní studny zde nejsou.
Vzhledem k nízkému poËtu obyvatel a vyööím investiËním náklad˘m na realizaci vodovodu se
p¯edpokládá i do roku 2015 zásobování z individuálních zdroj˘. Trvale je vöak t¯eba sledovat kvalitu vody
ve vyuûívan˝ch studních a v p¯ípadÏ, ûe nebude vyhovovat platn˝m p¯edpis˘m, kter˝mi se stanoví
poûadavky na pitnou vodu, bude vhodné vyuûít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí
pot¯ebné mnoûství vody pro pitné úËely ve formÏ balené pitné vody.
(BuËek)
V místní Ëásti BuËek je vybudován vodovod pro ve¯ejnou pot¯ebu, vlastnÏn˝ Vodárenskou a
kanalizaËní a.s. Provozovatel je VODÁRNA PLZE“ a. s. Zásobuje vöechny obyvatele v Ëásti, je v dobrém
technickém stavu, ale zdroje mají kolísavou kapacitu i kvalitu vody zejména v ukazatelích zákalu a
bakteriologickém. Vodní zdroje jsou 2 jímací zá¯ezy v luËních a ke¯ov˝ch porostech asi 600 m západnÏ od
obce. Zá¯ezy jsou provedeny z pln˝ch a perforovan˝ch kameninov˝ch rour pr˘mÏr 75 mm o délce 177 m.
Voda ze zá¯ez˘ je svedena do odkyselovací jímky a odtud gravitaËnÏ p¯ívodním ¯adem z PE 50 - 0,56 km
do vodojemu o objemu 30 m3 a dále samospádem do spot¯ebiötÏ. Vodovodní síù je ¯eöená jako vÏtvená z
LT 40 a 80 a PVC 25 o celkové délce 1,4 km. Vodovod byl vybudován v roce 1931. Dalöím zdrojem je
odstaven˝ vrt HJ1 z roku 1980, kter˝ vöak poskytuje nevyhovující podkalenou vodu.
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V roce 2010 je dle PRVK PlzeÚského kraje nutné provést regeneraci vrtu HJ1, se zamÏ¯ením na
kvalitu a vydatnost, doplnit jej o úpravnu vody. Zá¯ezy nahradit jin˝m vodním zdrojem. Do té doby vy¯eöit
dokonalejöí chloraci vody spolehlivÏjöím dávkovacím za¯ízením a p¯esnÏjöím kontrolním mÏ¯ením, provést
revizi vodovodní sítÏ a její p¯ípadné vyËiötÏní a d˘kladnou desinfekci a postupnÏ vymÏÚovat vodovodní
¯ady o DN 40 v délce 0,63 km. Provozovatel navrhuje p¯ipojení na skupinov˝ vodovod Kralovice spoleËnÏ
s Ëástmi Koûlany-HodynÏ a Kozojedy-Lednice.
Bilance pot¯eby pitné vody
Pot¯eba pitné vody (pro obytné stavby) stanovená dle p¯ílohy Ë. 12 vyhláöky Ë. 428/2001 Sb.
(specifická roËní pot¯eba vody na obyvatele: 46,0 m3/rok):
návrh
poËet obyvatel:
roËní pot¯eba (m3):
Qd pr˘mÏrná denní pot¯eba vody (m3/den):

Koûlany
496
25 554
70,01

ostatní
109
5 014
13,74

Elektrifikace
Rozvodn˝ systém vysokého napÏtí 22 kV a jeho kapacitu v ¯eöeném území je celkovÏ moûné
pro souËasn˝ stav povaûovat za vyhovující. Páte¯í rozvodného systému je venkovní vedení VN 22 kV,
smÏ¯ované do distribuËních trafostanic. Rozvodná NN síù tvo¯í podzemní kabelové trasy. Vlastníkem a
provozovatelem elektrické distribuËní soustavy je »EZ Distribuce a. s.
P¯edpokládaná spot¯eba elektrické energie pro obytné stavby v zastaviteln˝ch plochách a
plochách p¯estavby v sídle Koûlany (stupeÚ elektrizace B: osvÏtlení, elektrické spot¯ebiËe a sporák s
troubou, stupeÚ elektrizace C: osvÏtlení, elektrické spot¯ebiËe, sporák s troubou a vytápÏní, nb odhadovan˝ poËet RD a byt˘ v bytov˝ch domech):
stupeÚ:
B
C

nb:
158
158

podíl:
0,8
0,2

specifick˝ p¯íkon Pbj (kW/bj):
5,5
18

poûadovan˝ p¯íkon (kW):
695,2
568,8

Plynofikace
Koûlany jsou napojeny na VTL plynovod z Kralovic. VTL p¯ivádÏcí plynovodní ¯ad prochází p¯es
zemÏdÏlské pozemky jiûnÏ od komunikace II./229. Plynová regulaËní stanice se nachází na jihozápadním
okraji Koûlan (VTL/STL RS Koûlany). Ve mÏstÏ je realizována ploöná plynofikace.
Potrubí zásobovací a rozvodné sítÏ je vedeno místními komunikacemi (p¯ednostnÏ
p¯idruûen˝mi dopravními prostory), p¯ípadnÏ p¯ilehl˝mi ostatními plochami a zemÏdÏlsky vyuûívan˝mi
pozemky. Plynovodní p¯ípojky jsou ukonËeny v uliËní Ëá¯e stavebních parcel nebo v obvodov˝ch zdech
objekt˘ hlavním uzávÏrem (HUP).
P¯edpokládan˝ odbÏr zemního plynu pro obytné stavby v zastaviteln˝ch plochách a plochách
p¯estavby v sídle Koûlany:
stupeÚ:
va¯ení a TUV
vytápÏní

nb:
158
158

podíl:
0,2
0,8

spec. pot¯eba (m3.rok/bj):
720
3000

spot¯eba plynu (m3/rok):
22 752
379 200

Ropovody a produktovody
Do okrajové západní Ëásti ¯eöeného území zasahuje ochranné pásmo produktovodu (vlastník:
»EPRO a. s.).
Telekomunikace
ÿeöené území p¯ísluöí k MTO PlzeÚ, základní sluûby jsou zajiötÏny prost¯ednictvím spoleËnosti
TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC a. s. P¯ístupová i rozvodná síù je v ¯eöeném území zajiötÏna podzemním
kabelov˝m vedením. V soubÏhu s komunikací II./229 je z Kralovic vedena trasa dálkového
telekomunikaËního kabelu smÏ¯ujícího do ATÚ Koûlany. Distribuce TV signálu a rozhlasu je zajiöùována
základním televizním vysílaËem PlzeÚ - Krkavec. V ¯eöeném území se na hranici k. ú. HedËany a k. ú.
»erníkovice nachází základnová stanice ve¯ejné komunikaËní sítÏ.
V zastaviteln˝ch plochách bude ¯eöena telekomunikaËní síù a p¯ipojení objekt˘ podzemní
kabelovou trasou. Navrûené obytné objekty budou p¯ímo napojeny na stávající místní síù (samostatn˝mi
staniËními kabely) s kapacitou min. 2 x 2 páry/1 rodinn˝ d˘m resp. bytovou jednotku.
Ve¯ejné osvÏtlení a místní rozhlas
V sídlech je zajiötÏno ve¯ejné osvÏtlení, rozvody jsou realizovány jako nadzemní kabelová
vedení soubÏûnÏ s vedením elektro NN.
Prostorová koordinace vedení technického vybavení
Prostorové uspo¯ádání sítí technického vybavení v prostoru silnic a místních komunikací musí
odpovídat p¯ísluön˝m »SN. SítÏ vedené v soubÏhu se silnicemi a místními komunikacemi v intravilánu
sídla budou p¯ednostnÏ ukládány do zeleného pásu nebo chodníku.
K¯íûení silnic s vedením sítí technického vybavení budou realizována, pokud to technické
podmínky v území dovolí, bez poruöení vozovek (uûitím bez v˝kopov˝ch technologií). V extravilánu sídel
budou vedení sítí technické infrastruktury realizovány mimo tÏlesa silniËních komunikací, doporuËeno je
soust¯edÏní tras dálkovod˘.

14

ODŸVODNÃNÍ ÚP KOéLANY (BÿEZEN 2012)

ObËanské vybavení
Ve st¯ední Ëásti sídla se nachází mate¯ská ökola pro 60 dÏtí (majitel: Obec Koûlany, odkaz Ë. 2)
a Základní ökola pro 390 ûák˘ s druûinou (odkaz Ë. 3).
Za¯ízení pro poskytování nemocniËní péËe je zastoupeno v sídlech nad místního v˝znamu.
Za¯ízení pro poskytování základní zdravotní péËe v sídle jsou zajiötÏny privátními ordinacemi
soust¯edÏn˝mi v b˝valé vile Dr. Syrového (zdravotní st¯edisko) v centrální Ëásti Koûlan (odkaz Ë. 4).
-

1x Samostatná ordinace praktického léka¯e pro dospÏlé
1x Detaöované pracoviötÏ samostatné ordinace praktického léka¯e pro dÏti a dorost
1x Samostatná ordinace praktického léka¯e - stomatologa
1x Detaöované pracoviötÏ samostatné ordinace praktického léka¯e - stomatologa
1x Samostatná ordinace praktického léka¯e - gynekologa

V Koûlanech se nachází D˘m s peËovatelskou sluûbou (odkaz Ë. 5).
MÏstsk˝ ú¯ad sídlí v Ë. p. 135 (odkaz Ë. 1), u b˝valé kotelny u bytovek se nachází hasiËská
zbrojnice Koûlany (odkaz Ë. 6).
V centrální Ëásti Koûlan se nachází prodejna COOP (odkaz Ë. 16). Vedle MÏstského ú¯adu v
budovÏ Ë. p. 260 se nachází pohostinství se za¯ízením ve¯ejného stravování, kapacita cca 50 osob,
moûnost venkovního posezení) (odkaz Ë. 18). Dalöí pohostinství je umístÏno v sokolovnÏ (restaurace,
velk˝ sál s barem, cukrárna) (odkaz Ë. 17). Poötovní ú¯ad se nachází v obecním domÏ Ë. p. 420 (odkaz Ë.
7). V budovÏ se dále nacházejí t¯i byty.
Dále je ve mÏstÏ zastoupena ¯ada obchodních, prodejních za¯ízení Ëi za¯ízení sluûeb, které jsou
souËástí obytn˝ch budov a jsou soust¯edÏny zejména p¯i hlavním pr˘tahu obcí.
V HedËanech na návsi je hasiËská zbrojnice (odkaz Ë. 35). Ve D¯evci je hasiËská zbrojnice
naproti nádrûi (odkaz Ë. 42), DK zemÏdÏlská a. s. Koûlany sídlí v budovÏ Ë. p. 42, kde je zároveÚ
provozováno pohostinství, za¯ízení ve¯ejného stravování a kulturní d˘m (odkaz Ë. 41). V Hodyni je v
budovÏ ökoly hasiËská zbrojnice (odkaz Ë. 47). V BuËku je hasiËská zbrojnice souËástí kulturního domu s
pohostinstvím (odkaz Ë. 52).
-

Slavné osobnosti, kultura, spolková Ëinnost, tradice lidového hrnËí¯ství:
V Koûlanech se roku 1884 narodil Eduard Beneö, druh˝ prezident Ëeskoslovenské republiky.
éil zde socha¯ Václav Lev˝ (1820 - 1870).

Ze zájmov˝ch organizací je zastoupena TJ Koûlany, TÏlocviËná jednota Sokol Koûlany a (zejména
fotbal), Sbor dobrovoln˝ch hasiË˘ Koûlany a Sbory dobrovoln˝ch hasiË˘ vöech dalöích místních Ëástí. V
Koûlanech se nachází Rodn˝ d˘m Dr. E. Beneöe (odkaz Ë. 8). V budovÏ b˝valé obecní ökoly (Ë. p. 2) je
expozice vÏnovaná hrnËí¯ské tradici zdejöího mÏsta a nachází se zde také pamÏtní síÚ koûlanského rodáka
dr. Edvarda Beneöe (odkaz Ë. 9).
V budovÏ b˝valého pivovaru v Koûlanech se nachází MÏstská knihovna (odkaz Ë. 10). V
Koûlanech byla jiû od 18. století velmi silná tradice lidového hrnËí¯ství, v domÏ Ë. p. 299 je dochována
unikátní technická památka - hrnËí¯ská pec z 1. poloviny 18. století.
V Hodyni má spolek dobrovoln˝ch hasiË˘ v budovÏ b˝valé ökoly klubovnu (odkaz Ë. 47).
TÏlov˝chova a sport:
V souËasnosti je v Koûlanech aktivních nÏkolik sportovních oddíl˘: HC D¯evec - hokej, FC
Olympie - fotbal (TJ), TJ Koûlany - volejbal, cviËení ûen, muû˘ , rodiË˘ s dÏtmi a stolní tenis. DívËí
basketbalov˝ klub Koûlany – Kralovice je úspÏön˝ basketbalov˝ oddíl a novÏ vzniká minigolfov˝ klub.
Funguje tady i oddíl Taekwon-Do. Jako zázemí slouûí sportovc˘m h¯iötÏ u Voûehova rybníka, dále
sportovní hala a nov˝ venkovní sportovní areál (vybudovan˝ mÏstem) u základní ökoly (odkaz Ë. 3).
V BuËku na návsi je nové dÏtské h¯iötÏ. V okrajov˝ch polohách dalöích sídel se nacházejí plácky
na míËové hry (BuËek, HedËany). Voûeh˘v rybník slouûí jako p¯írodní koupaliötÏ (koupání na vlastní
nebezpeËí).

†
-

Rekreace a cestovní ruch:
RekreaËní st¯edisko “Ve MlejnÏ” nabízí ubytování ve dvoupatrové zdÏné budovÏ, srubov˝ch
chatách i ve vlastních stanech. Stravování formou plné penze nebo polopenze (odkaz Ë. 22).
Ubytovna v Koûlanech “Fantasy Land - Sokolovna” (kapacita 31 míst)(odkaz Ë. 17).
“Zahradní penzion” v Koûlanech nabízí ubytování ve 4 a 2l˘ûkov˝ch pokojích s moûností
polopenze.
RekreaËní st¯edisko Dopravního podniku mÏst Most a†Litvínova a. s. se nachází u Voûehova
rybníka (odkaz Ë. 21). Nabídka ubytování v budovÏ st¯ediska nebo v chatách, s moûností
hromadného stravování. Moûnost sportovního vyûití a ryba¯ení.

Církevní sluûby, pietní místa:
Ve st¯ední Ëásti sídla se nachází ¯ímskokatolick˝ kostel Sv. Vav¯ince (odkaz Ë. 11), u vstupu do
areálu kostela pamÏtní k¯íû a socha¯ská v˝zdoba. V izolované poloze jiûnÏ od sídla se nachází h¯bitov
(majitel: MÏsto Koûlany, odkaz Ë. 12). Do roku 1940 byl téû v provozu ûidovsk˝ h¯bitov v lokalitÏ äibeniËní
vrch severnÏ od sídla (majitel: Federace ûidovsk˝ch obcí v »eské republice)(odkaz Ë. 13). U p¯ístupové
cesty k nÏmu stojí pamÏtní k¯íû.
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V centrální mÏstské Ëásti (parku) byl odhalen pomník prezidenta E. Beneöe (odkaz Ë. 14).
Naproti MÏstskému ú¯adu se nachází pomník padl˝m v I. svÏtové válce (odkaz Ë. 15).
V HedËanech severnÏ od sídla se nachází obecní h¯bitov (majitel: MÏsto Koûlany, odkaz Ë. 36).
Na návsi b˝valá ökola s kaplí a kamenn˝m k¯íûem v pop¯edí (odkaz Ë. 34). V Hodyni se v˝chodním okraji
návsi nachází velká zdÏná kaple sv. Jana K¯titele (odkaz Ë. 46). V BuËku na návsi stojí kapliËka (odkaz Ë.
51), p¯i silnici do†Kralovic na okraji obce je pamÏtní k¯íû. Na návsi v D¯evci stojí kaple (odkaz Ë. 39). Na
zahradÏ statku Ë. p. 7 se nachází torzo kamenného k¯íûe. Na západním okraji obce na rozcestí silnice a
polní cesty stojí kamenná sloupková boûí muka, smírËí k¯íû. U silnice z†obce na »erníkovice je dalöí
pamÏtní k¯íû. P¯i silnici na Kralovice stojí zdÏná kapliËka svatého Vav¯ince (odkaz Ë. 40).
Nakládání s odpady
Skládky, evidované ekologické zátÏûe území
V ¯eöeném území nejsou evidovány lokality s povolením k ukládání odpad˘. V sídle Koûlany se
nacházejí t¯i území ekologick˝ch rizik:
- 2x »S PHM ZD Koûlany:
- obecní skládka Koûlany (u ve¯ejného poh¯ebiötÏ, probÏhla rekultivace)
ZneökodÚování odpad˘
Systém sbÏru, t¯ídÏní a zneökodÚování komunálního a stavebního odpadu i nebezpeËn˝ch
sloûek odpadu je upraven ObecnÏ závaznou vyhláökou MÏsta Koûlany Ë. 2/2007. V Ë. p. 432 (u fary) je
umístÏn sbÏrn˝ dv˘r (objekt b˝val˝ch sbÏrn˝ch surovin) s moûností odevzdání nebezpeËného odpadu,
objemného odpadu.
-

SbÏrné nádoby u jednotliv˝ch nemovitostí slouûí k ukládání zbytkového odpadu po vyt¯ídÏní.
Svoz se provádí dle harmonogramu sestaveného oprávnÏnou osobou a schváleného
p¯ísluön˝m orgánem obce.
Vyt¯ídÏné sloûky komunálního odpadu (papír, plasty, sklo, baterie, textil) se ukládají do
p¯ísluönÏ oznaËen˝ch sbÏrn˝ch nádob umístÏn˝ch na ve¯ejnÏ p¯ístupn˝ch plochách. RovnÏû je
na ve¯ejnÏ p¯ístupn˝ch oznaËen˝ch místech moûno ukládat odpad biologick˝ (tráva, listí,
vÏtve). Nevyuûité léky lze odloûit v lékárnách v okolních sídlech.

NezastavÏné území
Z hlediska typologického ËlenÏní krajiny je p¯eváûná Ëást ¯eöeného území zahrnuta do typu 3Z2.
Severov˝chodní okrajová Ëást ¯eöeného území je zahrnuta do typu 3L15.
3Z2
charakter osídlení krajiny:
charakter vyuûití krajiny:
charakter reliéfu krajiny:

vrcholnÏ st¯edovÏká sídelní krajina Hercynica
zemÏdÏlská krajina
krajina vrchovin Hercynica

3L15
charakter osídlení krajiny:
charakter vyuûití krajiny:
charakter reliéfu krajiny:

vrcholnÏ st¯edovÏká sídelní krajina Hercynica
lesní krajina
krajina za¯íznut˝ch údolí

Vymezení cílov˝ch charakteristik krajiny (zdroj ZÚR PlzeÚského kraje)
Území obce Koûlany spadá do Hornoberounské krajinné oblasti (7). Ochrana cílov˝ch
charakteristik krajin PlzeÚska se opírá o zásady diferencované územní péËe o krajinu:
-

v krajinn˝ch typech hluboce za¯íznut˝ch údolí je cílem ochrany uspo¯ádání ploch v typické
údolní katénÏ, zalesnÏné srázné svahy, zaluËnÏné úzké údolní nivy a pro pastviny vyuûívaná
boËní, mírnÏjöí údolí, bez souvislejöí zástavby, navazující na tradiËní zp˘soby hospoda¯ení i
vyuûívání.

V˝znamn˝m zdrojem kolonizace této Ëásti se stává plask˝ kláöter zaloûen˝ roku 1144 pro ¯ád
cisterciák˘. Zdejöí oblast byla vyhledávána pro velmi p¯ízniv˝ charakter zemÏdÏlsky vyuûivatelné ploché
vrchovinské krajiny s dlouh˝mi vodními toky, které vytvo¯ily pomÏrnÏ hluboká údolí se zalesnÏn˝mi svahy.
V†krajinÏ Kralovicka v†závislosti na této terénní morfologii vznikla také velmi pravidelná struktura
obcí rozloûen˝ch v†oddÏlen˝ch kompaktních sídlech podél vodoteËí Ëi cest a propojen˝ch vzájemnÏ
cestami vedoucími p¯es oblé h¯bety – velké lány úrodné zemÏdÏlské p˘dy.
Vzniká v˝raznÏ geometrická sídelní struktura, podpo¯ená p¯ím˝mi liniemi císa¯sk˝ch silnic.
P¯ítomnost cenné architektury vnáöí do krajiny motivy kulturních dominant a p¯ipomíná, ûe se jedná o
historickou kulturní krajinu (chránÏnou kulturní památkou je mj. kostel sv. Vav¯ince v Koûlanech, kaple sv.
Jana K¯titele v Hodyni). Rozvoj Koûlan podpo¯ilo i dob˝vání jíl˘, hlín v blízkém okolí (rozvoj hrnËí¯ství) a
vybudování nové plzeÚské silnice a rakovnické dráhy.
SouËasné vyuûívání krajiny vypl˝vá z†jeho charakteru a z†historick˝ch souvislostí. Nejv˝znamnÏjöí
je intenzivní zemÏdÏlské hospoda¯ení a vazba na p¯írodní hodnoty lesnat˝ch celk˘ vázan˝ch na vodoteËe
(rekreaËní vyuûívání).
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P¯eváûná Ëást území je intenzívnÏ zemÏdÏlsky vyuûívána. K naruöení harmonického p˘sobení
sídel v krajinÏ p¯ispÏlo p¯edevöím zcelování zemÏdÏlsk˝ch hon˘. V okolí sídel p¯evaûují rozsáhlé nedÏlené
plochy orné p˘dy. Rozlehlé a nedÏlené plochy zemÏdÏlské p˘dy mají velmi nízkou druhovou diverzitu i
ekologickou hodnotu, protoûe tvo¯í rozsáhlou kulturní step na Ëasto odvodnÏn˝ch plochách bez dÏlicích
prvk˘ (meze, vÏtrolamy, polní cesty, remízy, solitérní stromy ap.). V této souvislosti je více neû ûádoucí
provádÏt komplexní pozemkové úpravy. V k. ú. HodynÏ u D¯evce jsou zpracovány a v k. ú. BuËek a
HedËany se zaËínají zpracovávat.
Lesy pokr˝vají necelou Ëtvrtinu území. Poz˘statky p˘vodních lesních bor˘ se nacházejí zejména
na morfologicky exponovan˝ch údolních polohách. P¯írodÏ blízk˝ charakter má údolí Kralovického potoka
a jeho p¯ítoku, údolí Hradeckého potoka a zejména hluboké údolí Javornice, které zároveÚ vytvá¯í
p¯irozenou severní hranici zájmového území. V odlesnÏné krajinÏ jsou prvky zelenÏ zastoupeny minimálnÏ
a to zejména na skalních v˝chozech (Chlumek u HodynÏ, Homole, äibeniËní vrch Ëi extenzívní odvaly a
lomy, mok¯adní plochy co by poz˘statky po d¯ívÏjöí tÏûební Ëinnosti.
V bezlesí p¯evaûují agrocenózy, luËní porosty jsou ¯ídké, vlhké typy byly p¯eváûnÏ v nedávné
dobÏ meliorované. NejvÏtöím lesní masiv - Koûlansk˝ les sev¯en˝ mezi nivní údolí Hradeckého potoka a
údolí Javornice je souËástí P¯írodního parku Jesenicko.
P¯irozená vegetace
Mapovací jednotky potenciální p¯irozené vegetace p¯edstavují základní soubor druhovÏ
podobn˝ch porost˘ a zároveÚ i soubor stanoviöù s podobn˝mi r˘stov˝mi podmínkami.
Severov˝chodní okrajová Ëást ¯eöeného území a Ëást povodí Kralovického potoka je souËástí
mapovací jednotky Ëern˝öová dubohab¯ina (7), zbylá Ëást ¯eöeného území je souËástí mapovací jednotky
biková a/nebo jedlová doubrava (36).
Biogeografické ËlenÏní krajiny
Západní okrajová Ëást ¯eöeného území spadá podle regionálnÏ fytogeografického ËlenÏní do
fytogeografické oblasti mezofytikum, obvodu »eskomoravské mezofytikum, okrsku PlzeÚská pahorkatina
vlastní (31a), zbytek území náleûí do okrsku K¯ivoklátsko (32). Území spadá do K¯ivoklátského bioregionu
1.19, pouze severní okraj ¯eöeného území je souËástí 1.16 Rakovnicko-élutického bioregionu.
-3BE
-4BE
-3BM
-4BM
4RN

Biochory:
Erodované ploöiny na spraöích v suché oblasti 3. v. s.
Erodované ploöiny na spraöích v suché oblasti 4. v. s.
Roz¯ezané ploöiny na drobách v suché oblasti 3. v. s.
Roz¯ezané ploöiny na drobách v suché oblasti 4. v. s.
Ploöiny na zahlinÏn˝ch píscích 4. v. s

Stanovení podmínek pro územní systém ekologické stability
Hlavním cílem vytvá¯ení ÚSES je trvalé zajiötÏní biodiverzity, biologické rozmanitosti, která je
definována jako variabilita vöech ûijících organism˘ a jejich spoleËenstev a zahrnuje rozmanitost v rámci
druh˘, mezi druhy a rozmanitost ekosystém˘. Podstatou ÚSES je vymezení sítÏ p¯írodÏ blízk˝ch ploch v
minimálním územním rozsahu, kter˝ uû nelze dále sniûovat bez ohroûení ekologické stability a biologické
rozmanitosti území.
ÚSES je postupnÏ navrhován na t¯ech navzájem provázan˝ch hierarchick˝ch úrovních nadregionální, regionální a lokální (místní). Lokální ÚSES v sobÏ zahrnuje i systémy nad¯azené, aû na této
úrovni lze síù navzájem propojen˝ch ekologicky cenn˝ch Ëástí p¯írody povaûovat za skuteËn˝ systém. V
území relativnÏ ménÏ dotËeném hospodá¯skou Ëinností ËlovÏka p¯edstavují prvky zaËlenÏné do ÚSES
v˝bÏr z existující kostry ekologické stability dle funkËních a prostorov˝ch kriterií. Naopak v území
antropicky silnÏ naruöeném je nutno sporé zbytky p¯irozen˝ch Ëi p¯írodÏ blízk˝ch spoleËenstev vhodnÏ
doplnit. Základními skladebn˝mi prvky ÚSES jsou biocentra, biokoridory a interakËní prvky (spolu se
zvláötÏ chránÏn˝mi územími a v˝znamn˝mi krajinn˝mi prvky):
-

-

Biocentrum je tvo¯eno ekologicky v˝znamn˝m segmentem krajiny, kter˝ svou velikostí a stavem
ekologick˝ch podmínek umoûÚuje trvalou existenci druh˘ i spoleËenstev p¯irozeného
genofondu krajiny. Jedná se o biotop nebo soubor biotop˘, kter˝ sv˝m stavem a velikostí
umoûÚuje trvalou existenci p¯irozeného Ëi pozmÏnÏného, avöak p¯írodÏ blízkého ekosystému.
Biokoridor je, nebo cílovÏ má b˝t, tvo¯en ekologicky v˝znamn˝m segmentem krajiny, kter˝
propojuje biocentra a umoûÚuje a podporuje migraci, öí¯ení a vzájemné kontakty ûiv˝ch
organism˘.
InterakËní prvek je ekologicky v˝znamn˝ krajinn˝ prvek nebo ekologicky v˝znamné liniové
spoleËenstvo, vytvá¯ející existenËní podmínky rostlinám a ûivoËich˘m, v˝znamnÏ ovlivÚujícím
fungování ekosystém˘ kulturní krajiny.

Nadregionální a regionální územní systém ekologické stability:
Do ¯eöeného území nezasahují prvky nadregionálního a regionálního územního systému
ekologické stability.
Místní územní systém ekologické stability:
Na území mÏsta Koûlany a v†jeho nejbliûöím navazujícím okolí byl územní systém ekologické
stability, jiû d¯íve vymezen˝ podle Generelu místního ÚSES (»echová, Bouöe 1992), koncepËnÏ revidován
a up¯esnÏn pro dalöí pot¯eby územnÏ plánovacích dokumentací (Hájek et al. 2011). Aktualizace byla
zpracována v podrobnosti Plánu ÚSES na aktuální krajinná rozhraní, hranice pozemk˘ KN a lesnick˝ detail.
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Vyööí hierarchie ÚSES, tj. nadregionální a regionální úrovnÏ, se nacházejí mimo ¯eöené území a
vycházejí z celorepublikové koncepce zaloûené v ÚTP NRaR ÚSES »R (Bínová et al. 1996). V†öiröím okolí
¯eöeného území byly†provázány vöechny aktuálnÏ p¯ítomné systémy ES v†posloupnosti od nadregionální
úrovnÏ (NR) k regionální (R) a dále k lokální resp. místní úrovni (M), a to tak, aby tvo¯ily logick˝ systém ES
vymezen˝ v˝hradnÏ na ekosystémovém (biotopovém) základÏ (podle v˝sledk˘ mapování p¯írodních
biotop˘ pro systémy Smaragd a Natura 2000).
Vzhledem k†relativnÏ omezenému rozsahu ¯eöeného území a zastaralému Generelu ÚSES
musel b˝t nov˝ koncepËní návrh navrûen v†podstatnÏ öiröích vazbách i na vöechna sousední katastrální
území, kde revize a aktualizace ÚSES do úrovnÏ Plánu vesmÏs jeötÏ neprobíhala (¯eöeno bylo pouze
území mÏsta Kralovice).
Na velké Ëásti území vöak probíhají nebo jiû byly ukonËeny komplexní pozemkové úpravy (ve
staröích KPÚ se jeötÏ ne¯eöila spoleËná opat¯ení a tedy ani ÚSES).
Lokální systémy ES, a to jak hygrofilní, tak i mezofilní, doplÚují vesmÏs sítÏ vyööích hierarchií do
poûadované základní prostorové skladby (tj. do sítÏ s†prostorovou buÚkou kolem 2 km).
-

P¯ehled vymezen˝ch hygrofilních aû hydrofilních systém˘ ES:
Hradeck˝ potok – ¯íËka Javornice;
Hradeck˝ potok – „äibenick˝“ potok – T˝¯ovsk˝ potok - (Kralovick˝ potok pod Kralovicemi);
(Kralovick˝ potok) – „HlinÏn˝“ potok – „Sádovsk˝“ potok – Javornice pod HedËany;
HlinÏn˝ potok – D¯eveck˝ potok – Kralovick˝ potok pod BuËkem;
Sádovsk˝ potok – (Vöehrdsk˝ potok – NRBK Berounky pod Kraöovem);
P¯ehled vymezen˝ch mezofilních systém˘ ES:
(elevace B¯ezina, 573 m n. m – kóta äustrák, 514 m n. m) – údolí T˝¯ovského potoka u Koûlan –
ploöina Hliny – kóta Homole, 453 m n. m – (údolí Vöehrdského potoka pod »erníkovicemi);
kontrastnÏ-modální systém;
údolí T˝¯ovského potoka u Koûlan – údolí Hradeckého potoka pod Hradeckem – (kaÚon
Javornice nad usedlostí Valcha); kontrastnÏ-modální systém;
kaÚon Javornice pod HedËany – elevace Jezera, 457 m n. m – (kaÚon Vöehrdského potoka –
NRBK K50 Berounka; modální systém;
(kaÚon Vöehrdského potoka nad Vöehrdy) – ploöina äpitály u D¯evce – údolí D¯eveckého
potoka – údolí „HlinÏného“ potoka – kaÚon Kralovického potoka – kaÚon BuËeckého potoka –
ploöina V†Dolejöích prantech; kontrastnÏ-modální systém;
ploöina äpitály u D¯evce – (ploöina Zimohráz u Brodeslav) – kaÚon Kralovického potoka pod
BuËkem; modální systém.

Tyto vymezené systémy ES jsou v†kaÚonovit˝ch údolích vodních tok˘ a na zalesnÏn˝ch
elevacích Ëi ploöinách aktuálnÏ p¯eváûnÏ ËásteËnÏ, místy aû optimálnÏ funkËní. V†kaÚonech obvykle
zahrnují také lesy ochranné na strm˝ch a skalnat˝ch svazích. Prakticky vöechny systémy na intenzivnÏ
zemÏdÏlsky vyuûívan˝ch ploöinách jsou nefunkËní (nezbytné zaloûit v†rámci KPÚ).
Lokální síù ES byla na území mÏsta Koûlany doplnÏna podp˘rn˝m systémem dochovan˝ch
interakËních prvk˘ (IP) a v˝znamn˝ch krajinn˝ch prvk˘ (VKP) z†d˘vodu velmi omezen˝ch prostorov˝ch
parametr˘ celého systému ES.
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VÝZNAM
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC

STAV
funkční
funkční
funkční
nefunkční
funkční
funkční
funkční
nefunkční
nefunkční
funkční
nefunkční
nefunkční
funkční
nefunkční
funkční
funkční
nefunkční
funkční
funkční
funkční
funkční
funkční
funkční
nefunkční
funkční
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hygrofilní+mezofilní

hygrofilní+mezofilní
hygrofilní
hygrofilní
hygrofilní+mezofilní
hygrofilní+mezofilní
hygrofilní+mezofilní

mezofilní
mezofilní

hygrofilní+mezofilní

hygrofilní

hygrofilní
hygrofilní
hygrofilní

TYP BIOTOPU
mezofilní
hygrofilní+mezofilní
hygrofilní

VÝMĚRA (v ha)
11,12
14,23
2,92
0,12
3,26
3,36
4,34
3,06
15,22
5,79
3,05
7,01
5,31
3,24
3,98
6,02
1,63
1,27
4,05
5,18
10,59
10,33
8,19
3,06
13,70

NÁZEV
V dolejších prantech
Důl
Cukrovic mlýn
Cukrovic mlýn
Pod Ožehákem
Ožehák
Pod Šibeničním vrchem
Nad Kožlany
Týřovský rybník
Salaš
Pod Hliny
Hlíny
Hlíny
Ke Kralovicům
Jezera
Nad Dřevcem
Hodyně
Hodyně
Buček
Horní Rabasův mlýn
Pod Holým vrchem
Za Šibencem
Hradecký mlýn
Na kuse
Na Kůzové

NKOD
KR013
KR023
KR024
KR024
KR025
KR026
KR027
KR028
KR029
KR030
KR031
KR032
KR032
KR033
KR034
KR035
KR036
KR036
KR037
KR038
KR039
KR050
KR056
KR077
RA011

NÁVRH OPATŘENÍ
upravit podle SLT
upravit podle SLT, zvýšit zastoupení krajinné zeleně
ponechat sukcesi
převést na krajinnou zeleň
zvýšit zastoupení krajinné zeleně
zvýšit zastoupení krajinné zeleně
upravit podle SLT, zvýšit zastoupení krajinné zeleně
převést na krajinnou zeleň, revitalizace vodoteče
obnova rybníka a krajinné zeleně
ponechat sukcesi, extenzivní rybníky
převést na krajinnou zeleň nebo les
převést na krajinnou zeleň nebo les
ponechat sukcesi
založení rybníka a obnova krajinné zeleně
upravit podle SLT
upravit podle SLT
převést na krajinnou zeleň nebo les
ponechat sukcesi
zvýšit zastoupení krajinné zeleně
zvýšit zastoupení krajinné zeleně
upravit podle SLT, zvýšit zastoupení krajinné zeleně
upravit podle SLT, zvýšit zastoupení krajinné zeleně
zvýšit zastoupení krajinné zeleně
převést na krajinnou zeleň nebo les
upravit podle SLT, zvýšit zastoupení krajinné zeleně
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VÝZNAM
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK

STAV
funkční
funkční
funkční
nefunkční
nefunkční
funkční
funkční
funkční
funkční
funkční
nefunkční
funkční
nefunkční
funkční
funkční
nefunkční
nefunkční
funkční
nefunkční
nefunkční
funkční
nefunkční
nefunkční
nefunkční
nefunkční
funkční
nefunkční
funkční
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hygrofilní

mezofilní

hygrofilní

hygrofilní

hygrofilní
hygrofilní

hygrofilní

mezofilní
hygrofilní+mezofilní
hygrofilní
hygrofilní
hygrofilní

TYP BIOTOPU
mezofilní
hygrofilní+mezofilní
mezofilní

VÝMĚRA (v ha)
13,81
15,76
13,71
0,03
1,75
11,08
25,50
5,26
1,47
0,25
0,15
3,76
0,68
4,30
4,80
0,19
0,65
2,51
2,57
2,89
4,70
0,51
1,98
2,66
4,01
0,66
2,82
6,48

NÁZEV

NKOD
KR006-KR008
KR006-KR037
KR008-KR035
KR008-KR035
KR009-KR013
KR013-KR039
KR022-KR023
KR023-KR024
KR024-KR025
KR024-KR025
KR024-KR025
KR025-KR026
KR025-KR026
KR026-KR027
KR027-KR056
KR028-KR026
KR028-KR026
KR028-KR026
KR029-KR028
KR029-KR056
KR030-KR029
KR030-KR029
KR031-KR029
KR032-KR031
KR032-KR033
KR032-KR087
KR032-KR087
KR033-KR024

NÁVRH OPATŘENÍ
upravit podle SLT
upravit podle SLT, zvýšit zastoupení krajinné zeleně
upravit podle SLT
převést na krajinnou zeleň
převést na krajinnou zeleň
upravit podle SLT
upravit podle SLT, zvýšit zastoupení krajinné zeleně
zvýšit zastoupení krajinné zeleně
zvýšit zastoupení krajinné zeleně
zvýšit zastoupení krajinné zeleně
převést na krajinnou zeleň
ponechat sukcesi
ponechat sukcesi
zvýšit zastoupení krajinné zeleně
zvýšit zastoupení krajinné zeleně
převést na krajinnou zeleň, revitalizace vodoteče
převést na krajinnou zeleň, revitalizace vodoteče
zvýšit zastoupení krajinné zeleně
převést na krajinnou zeleň, revitalizace vodoteče
převést na krajinnou zeleň
převést na krajinnou zeleň, revitalizace vodoteče
převést na krajinnou zeleň, revitalizace vodoteče
převést na krajinnou zeleň
převést na krajinnou zeleň
převést na krajinnou zeleň, revitalizace vodoteče
ponechat sukcesi
převést na krajinnou zeleň
zvýšit zastoupení krajinné zeleně
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VÝZNAM
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK

STAV
nefunkční
funkční
funkční
nefunkční
funkční
nefunkční
funkční
nefunkční
funkční
funkční
funkční
funkční
funkční
nefunkční
funkční
nefunkční
funkční
funkční
nefunkční
nefunkční
funkční
funkční
funkční
funkční
nefunkční
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mezofilní
mezofilní
hygrofilní+mezofilní
hygrofilní

hygrofilní
mezofilní

mezofilní

hygrofilní
hygrofilní
hygrofilní
hygrofilní+mezofilní
hygrofilní

hygrofilní

mezofilní

mezofilní
mezofilní

TYP BIOTOPU

VÝMĚRA (v ha)
0,83
21,50
7,82
7,32
3,76
0,93
6,84
0,41
7,39
4,25
4,04
27,25
8,59
3,92
1,89
2,43
5,84
27,17
2,35
0,97
3,38
17,76
24,28
12,24
0,13

NÁZEV

NKOD
KR034-KR023
KR034-KR023
KR035-KR088
KR036-KR032
KR036-KR035
KR036-KR035
KR037-KR036
KR037-KR036
KR037-KR038
KR038-KR050
KR039-KR040
KR039-KR050
KR050-KR032
KR050-KR032
KR050-KR036
KR050-KR036
KR050-KR051
KR056-RA003
KR077-KR033
KR077-KR086
KR078-KR034
KR084-KR034
RA003-RA011
RA011-KR025
RA011-KR025

upravit podle SLT, zvýšit zastoupení krajinné zeleně
ponechat sukcesi, extenzivní rybník
ponechat sukcesi

NÁVRH OPATŘENÍ
převést na krajinnou zeleň
upravit podle SLT
upravit podle SLT
převést na krajinnou zeleň, revitalizace vodoteče
upravit podle SLT
převést na krajinnou zeleň
zvýšit zastoupení krajinné zeleně
intravilánová revitalizace vodoteče
zvýšit zastoupení krajinné zeleně
zvýšit zastoupení krajinné zeleně
zvýšit zastoupení krajinné zeleně
upravit podle SLT, zvýšit zastoupení krajinné zeleně
ponechat sukcesi a zvýšit zastoupení krajinné zeleně
převést na krajinnou zeleň, revitalizace vodoteče
upravit podle SLT
převést na krajinnou zeleň
zvýšit zastoupení krajinné zeleně
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Stanovení podmínek pro ochranu p¯ed povodnÏmi
Pro v˝znamn˝ vodní tok Javornice (správce: Povodí Vltavy s. p.) je stanoveno záplavové území.
Pozn.:

V blízkém okolí vodních tok˘ a ploch mohou b˝t stanoveny vodoprávním ú¯adem omezení
vypl˝vající zejména z §67 zákona Ë. 254/2001 Sb. (nap¯.: zákaz tÏûby nerost˘, zákaz skladování
odplavitelného materiálu, z¯izování oplocení, tábor˘ a kemp˘).

Stanovení podmínek pro rekreaci
Údolí Javornice s navazujícími vodními nádrûemi, obklopené p¯eváûnÏ lesním masivem je
nositelem silného rekreaËního potenciálu. P˘vodní historicky vzniklou sestavu ml˝n˘ dnes doplÚují
novodobé chatové osady, tábo¯iötÏ a rekreaËní st¯ediska.
MÏstem Koûlany a jeho okolím je novÏ vedena nauËná stezka. Stezka mapuje d˘leûité
historické, architektonické a p¯írodní zajímavosti (p¯ehled zastávek na nauËné stezce: Historie mÏsta,
námÏstí, pomník padl˝m - Kostel sv. Vav¯ince a stará ökola (dnes muzeum) - B˝valé trûiötÏ, pivovar a ökola
- Rodn˝ d˘m prezidenta Edvarda Beneöe - Sokolovna, park a v˝znamné stavby - HrnËí¯ství v Koûlanech Hliny - hrnËí¯ské kutiötÏ - éidovsk˝ h¯bitov - Údolí Hradeckého potoka - HradiötÏ Angerbach - Javornice a
Voûeh˘v rybník - H¯bitov a p¯edkové Eduarda Beneöe - Vyhlídka a Homole).
Pro sportovní aktivity modelá¯˘ slouûí Ëást dochované letecké dráhy jiûnÏ od Koûlan (jedná se
pod travou zarostl˝ ocelov˝ roöt - vyuûívaná dráha délky cca 900 m a öí¯ky 90 m. V zá¯í 2009 se zde
konalo Mistrovství »eské republiky v†kategoriích F1A, F1B, F1C (soutÏû model˘ vÏtroÚ˘), které po¯ádal
Svaz modelá¯˘ »R ve spolupráci s LMK†HC†Praha†4 a LMK Plasy.
Stanovení podmínek pro dob˝vání nerost˘
Na rozhraní k. ú. D¯evec a k. ú. Koûlany se nacházejí chránÏná loûisková území Ë.: 12140000,
7600000 a v˝hradní loûiska Ë. 3121400 a 3176000. SevernÏ od Koûlan se nachází v˝hradní loûisko Ë.
3146900 se stanoven˝m dob˝vacím prostorem Ë. 70885.
Stanovení podmínek pro vyuûití ploch s rozdíln˝m zp˘sobem vyuûití
Jednotlivé plochy funkËního vyuûití jsou navrûeny v souladu s Vyhláökou Ë. 501/2006 Sb. ze dne
10. listopadu 2006, o obecn˝ch poûadavcích na vyuûívání území. S ohledem na charakter území jsou
vymezeny tyto plochy plochy funkËního vyuûití (u ploch vymezen˝ch nad rámec Vyhláöky je uvedeno
zd˘vodnÏní, d˘vod ËlenÏní jednotliv˝ch funkËních ploch je uveden vûdy v jejich názvu):
-

plochy zastavÏného území a zastaviteln˝ch ploch:
plochy smíöené obytné - mÏstské (SM)
plochy smíöené obytné - venkovské (SV)
plochy bydlení - bytové domy (BH)
plochy bydlení - rodinné domy mÏstské (BI)
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
plochy individuální rekreace (RI)
plochy v˝roby a skladování - lehk˝ pr˘mysl (VL)
plochy v˝roby a skladování - zemÏdÏlská v˝roba (VZ)
plochy v˝roby a skladování - drobná a ¯emeslná v˝roba (VD)
plochy v˝roby a skladování - fotovoltaická v˝roba elektrické energie (VX)

-

plochy ve¯ejné infrastruktury:
plochy obËanského vybavení - ve¯ejná infrastruktura (OV)
plochy obËanského vybavení - h¯bitovy a církevní stavby (OH)
plochy obËanského vybavení - rekreace a sport (OR)
plochy technické infrastruktury (TI)
plochy dopravní infrastruktury - dráhy (DZ)
plochy dopravní infrastruktury - silnice (DS)
plochy dopravní infrastruktury - místní a p¯ístupové komunikace (DK)
plochy dopravní infrastruktury - dopravní vybavenost (DV)
plochy ve¯ejn˝ch prostranství (PV)
plochy ve¯ejn˝ch prostranství - ve¯ejná zeleÚ (ZV)

-

-

nezastavitelné plochy (v zastavÏném území a zastaviteln˝ch plochách):
plochy sídelní zelenÏ - soukromá a vyhrazená zeleÚ (ZS)
plochy sídelní zelenÏ - p¯írodní zeleÚ (ZP)
plochy sídelní zelenÏ - ochranná a izolaËní zeleÚ (ZO)
(plochy jsou vymezena z d˘vodu ochrany ploch zahrad a dalöích pozemk˘ ZPF souvisejících se
zastavÏn˝m územím, na kter˝ch není nap¯. vzhledem k historickému charakteru území, blízkosti
vodních tok˘ nebo existenci vzrostlé zelenÏ, vhodné umísùovat stavby, zejména pak po stavby
pro bydlení nebo je plochy pot¯eba chránit vzhledem k jejich p¯írodnímu charakteru)
plochy nezastavÏného území:
plochy p¯írodní (NP)
plochy lesní (NL)
plochy smíöené nezastavÏného území - krajinná zeleÚ (NK)
plochy smíöené nezastavÏného území - rekreace a sport (NR)
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-

plochy zemÏdÏlské (NZ)
plochy zemÏdÏlské - související se zastavÏn˝m územím (NS)
plochy vodní a vodohospodá¯ské (VV)
plochy tÏûby nerost˘ (NT)

d)

Vyhodnocení vliv˘ na udrûiteln˝ rozvoj území
Územním plánem nejsou navrhována ûádná opat¯ení a zámÏry vyûadující posuzování vliv˘ na
ûivotní prost¯edí dle zákona Ë. 93/2004 Sb., v platném znÏní (stanovisko Krajského ú¯adu PlzeÚského
kraje, odbor ûivotního prost¯edí a zemÏdÏlství).
e)

Vyhodnocení p¯edpokládan˝ch d˘sledk˘ navrhovaného ¯eöení na ZPF
e.1) Vöeobecné údaje o zemÏdÏlském p˘dním fondu v ¯eöeném území

Charakteristika geomorfologick˝ch podmínek
Geomorfologicky spadá ¯eöené území do podsoustavy PlzeÚské pahorkatiny, celku Plaská
pahorkatina (podcelek: Kralovická pahorkatina, okrsek: Koûlanská ploöina). Podcelek Kralovická
pahoraktina má zvlnÏn˝ georeliéf se zachoval˝mi povrchy (okrsek Koûlanská ploöina) a drobn˝mi suky
sklánÏjící se k údolí ¯eky Berounky.
Území má p¯eváûnÏ charakter ploché vrchoviny s v˝ökovou Ëlenitostí do 130 m. Nadmo¯ská
v˝öka ¯eöeného území se pohybuje v rozmezí cca 350 - 480 m. Nejniûöími kótami je dolní tok Javornice
potok v místÏ, kde tok opouötí ¯eöené území na severov˝chodní okrajové Ëásti k. ú. HedËany (350 m n.
m.) a v místÏ, kde ¯eöené území opouötí Kralovick˝ potok - jihov˝chodní okraj k. ú. BuËek (360 m n. m.).
ZastavÏné území sídla Koûlany se pohybuje v rozmezí 400 - 468 m n. m., zastavÏné území osady HedËany
se pohybuje v rozmezí 1410 - 425 m n.m., zastavÏné území SÚ D¯evec se pohybuje v rozmezí 430 - 440
m n. m., zastavÏné území osady HodynÏ se pohybuje v rozmezí 395 - 410 m n. m., zastavÏné území osady
BuËek se pohybuje v rozmezí 375 - 400 m n. m. Nejvyööí kóta se nachází v severní Ëásti k. ú. Koûlany Koûlansk˝ les (481 m n. m.)
Charakteristika geologick˝ch podmínek
Z hlediska regionálního geologického ËlenÏní ¯eöené území spadá do regionální geologické
jednotky bohemika konkrétnÏ Barrandien - (10) - barrandienské proterozikum. Vyskytují se horniny
terciéru (neogén): lakustrinní a fluviolakustrinní jíly, prachovité písky a písËité jíly, písËité ötÏrky; p¯eváûnÏ
horniny proterozoika: b¯idlice, fylity, svory aû pararuly.
Charakteristika pedologick˝ch podmínek
Spektrum p˘dních typ˘ není p¯íliö pestré, p¯evládají hnÏdé p˘dy - kambizemÏ modální a
hnÏdozemÏ modální.
Charakteristika klimatick˝ch podmínek
PlzeÚská pahorkatina pat¯í mezi nejteplejöí oblasti západoËeského regionu (nejteplejöím
místem celého západoËeského regionu je soutok St¯ely a Berounky). P¯evládající smÏr vÏtru je západní.
Klimatick˝ region
Geomorfologick˝ okrsek
PoËet letních dní
poËet dní s pr˘mÏrnou teplotou 10 °C a více
poËet mrazov˝ch dní
poËet ledov˝ch dní
pr˘mÏrná teplota v lednu (°C)
pr˘mÏrná teplota v dubnu (°C)
pr˘mÏrná teplota v Ëervenci (°C)
pr˘mÏrná teplota v ¯íjnu (°C)
PoËet dn˘ za rok se sráûkami nad 1 mm
Úhrn sráûek ve vegetaËním období (IV. - IX.)
Úhrn sráûek v zimním období (X. - III.)
PoËet dn˘ se snÏhovou pokr˝vkou
PoËet dn˘ zamraËen˝ch
PoËet dn˘ jasn˝ch

oblast mírnÏ teplá MT 11
PlzeÚská pahorkatina
40 - 50
140 - 160
110 - 130
30 - 40
–2 aû –3
7 aû 8
17 aû 18
7 aû 8
90 - 100
350 - 400
200 - 250
50 - 60
120 - 150
40 - 50

Charakteristika hydrogeologick˝ch podmínek
ID hydrogeologického rajonu:
Název hydrogeologického rajonu:
Plocha hydrogeologického rajonu:
Oblast povodí:
Hlavní povodí:
Skupina rajon˘:
Geologická jednotka:
Litologie:

6230
Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum Berounky
2 862,76 km2
Berounka
Labe
Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum
Západních »ech
Horniny krystalinika, proterozoika a paleozoika
b¯idlice a droby
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Charakteristika hydrologick˝ch podmínek
Údolí vodního toku Javornice vytvá¯í p¯irozenou hranici ¯eöeného území (katastry Koûlany a
HedËany). Do Javornice ústí v zájmovém území hlavní pravostrann˝ p¯ítok Hradeck˝ potok a dalöí drobné
bezejmenné vodoteËe odvádÏjící vody ze severní Ëásti zájmového území. Javornice je v Ëásti povodí
1-11-02-101 v délce 29,7 km v˝znamn˝m vodním tokem.
Jihozápadní Ëást katastru Koûlany je odvodÚována do T˝¯ovského potoka (levostrann˝ p¯ítok
Kralovického potoka), kter˝ prochází po hranici katastrálního území. K. ú. D¯evec leûí na hranici mezi
dílËími povodími, Ëást je odvodÚována do D¯eveckého potoka, západní okraj nepojmenovanou vodoteËí
do Kralovického potoka. D¯eveck˝ potok dále prochází smÏrem S-J p¯es k. ú. HodynÏ u D¯evce a ústí na
hranici s k. ú. BuËek do Kralovického potoka. Kralovick˝ potok (v˝znamn˝ vodní tok) je spoleËnÏ s
pravostrann˝m p¯ítokem BuËického potoka hlavním odvodÚovacím tokem jiûní Ëásti ¯eöeného území.
Celkové v˝mÏry vodních ploch:
celkem
Podíl vodních ploch v ¯eöeném území

33 ha
1,33 %

Vodní díla:
NejvÏtöí vodní plochou je rybník Voûehák na Javornici (celková v˝mÏra cca 4,25 ha). V území se
rovnÏû vyskytují v omezené mí¯e mok¯adní plochy a to zejména v lokalitÏ V Hlinách (související s d¯ívÏjöí
tÏûbou) a p¯i vodním toku Javornice. Na sestavu rybník˘ v lokalitÏ Dolíky na T˝¯ovském potoce navazují
dalöí vodní plochy (rybníky) katastrálnÏ evidované jako zemÏdÏlsky vyuûívané pozemky.
P¯i hranici se sousední obcí Kralovice v místech poblíû dneöní ûelezniËní trati na T˝¯ovském
potoce se d¯íve rozkládal pomÏrnÏ rozsáhl˝ T˝¯ovsk˝ rybník. V Koûlanech na návsi byl v minulosti zasypán
tzv. Ho¯ejöí rybník.
-

(k. ú. BuËek)
v obci na návsi se nachází umÏlá vodní nádrû katastrálnÏ neevidovaná

-

(k. ú. HodynÏ u D¯evce)
umÏlá vodní nádrû na návsi
umÏlá vodní nádrû

-

rybník na D¯eveckém potoce

-

rybník na D¯eveckém potoce

-

(k. ú. HedËany)
v obci na návsi se nachází umÏlá vodní nádrû katastrálnÏ neevidovaná

-

(k.ú. D¯evec)
umÏlá vodní nádrû

-

(k. ú. Koûlany)
umÏlá vodní nádrû V Hlinách

-

umÏlá vodní nádrû Farsk˝ rybník

-

umÏlá vodní nádrû v areálu pily

-

umÏlá vodní nádrû u Javornice

-

p¯írodní vodní nádrû u Javornice

-

p¯írodní vodní nádrû u Javornice

-

rybník Voûeh˘v

-

umÏlá vodní nádrû V TiöinÏ

-

sestava rybník˘ v lokalitÏ
Dolíky na T˝¯ovském potoce

katastrálnÏ neevidovaná
pozemek KN Ë. 1/10 o v˝mÏ¯e 1081 m2,
majitel: soukromá osoba
pozemek KN Ë. 1774, 1754 a 1771 o v˝mÏ¯e 10 052 m2,
majitel: soukromá osoba
pozemek KN Ë. 1778, 1787 o v˝mÏ¯e 8 524 m2,,
majitel: soukromá osoba

pozemek KN Ë. 1901 o v˝mÏ¯e 3 908 m2,
majitel: MÏsto Koûlany
pozemek KN Ë. 4721, 4709, 4710, 4711,4712,
4713, 4714, 4715, 4716, 4717, 4718, 4719
o celkové v˝mÏ¯e 20 533 m2
majitel: soukromá osoba, »R, LB MINERALS, s. r. o.
pozemek KN Ë. 43/3 o v˝mÏ¯e 5 868 m2
majitel: ÿímskokatolická farnost Kralovice
pozemek KN Ë. 43/7 o v˝mÏ¯e 75 m2
majitel: MÏsto Koûlany
pozemek KN Ë. 2418/6 o v˝mÏ¯e 186 m2
majitel: BR PROGRESS, s. r. o.
pozemek KN Ë. 377/14 o v˝mÏ¯e 2 043 m2
majitel: fyzická osoba
pozemek KN Ë. 598 o v˝mÏ¯e 2 126 m2
majitel: fyzická osoba
pozemek KN Ë. 352 o v˝mÏ¯e 849 m2
majitel: fyzická osoba
pozemek KN Ë. 4000/2 o v˝mÏ¯e 38 688 m2
majitel: MÏsto Koûlany (9/10), fyzická osoba (1/10)
pozemek KN Ë. 4000/1 o v˝mÏ¯e 3 796 m2
majitel: ÿímskokatolická farnost Kralovice
pozemek KN Ë. 4310/4, 4310/3, 4108/11, 4108/1,
4108/10 o celkové v˝mÏ¯e 2 484 m2
majitel: fyzická osoba, Lesy »R, s. p.
pozemek KN 2160/16, 2160/15, 2160/17, 2160/14,
2160/18, 2160/3, 2160/13, 2160/19, 2160/20, 2160/5,
2160/26, 2160/25, 2160/10, 2160/31, 2160/29,
2160/12, 2160/8, 2160/32, 2160/33, 2160/34
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o celkové v˝mÏ¯e 16 815 m2
majitel: fyzická osoba, »R, »RS - MO Kralovice
pozemek KN Ë. 4432/1, 4432/2, 4432/3, 4432/4,
4432/5, 4432/6, 4432/7, 4432/8
o celkové v˝mÏ¯e 4 473 m2
majitel: fyzická osoba, »R, »RS - MO Kralovice,
MÏsto Kralovice

-

umÏlá vodní nádrû v lokalitÏ
Dolíky na T˝¯ovském potoce

Pozn.:

Správci vodních tok˘ mohou p¯i v˝konu správy vodního toku, pokud je to nezbytnÏ nutné a po
p¯edchozím projednání s vlastníky pozemk˘, uûívat pozemk˘ sousedících s korytem vodního
toku (dle ustanovení §49 zákona Ë. 254/2001 Sb., o vodách) do 6 aû 8 m (dle v˝znamu
vodního toku) od b¯ehové Ëáry pro úËely jejich údrûby a zajiötÏní provozu.
Hydrologické ËlenÏní:
kód
1-11-02-079
1-11-02-080
1-11-02-081
1-11-02-082
1-11-02-083
1-11-02-105
1-11-02-106
1-11-02-107
1-11-02-108
1-11-02-109

vodní tok
T˝¯ovsk˝ potok
Kralovick˝ potok - Podöibensk˝ ml˝n
BuËeck˝ potok
Kralovick˝ potok - Horní Rabas˘v ml˝n
D¯eveck˝ potok
Javornice k p¯ítoku Hradeckého potoka
Hradeck˝ potok
Koûlansk˝ potok
B¯eûansk˝ potok
Javornice

Charakteristika zemÏdÏlské v˝roby
Podíl zemÏdÏlské p˘dy v ¯eöeném území Ëiní 68,36 %. NejvÏtöí plochu zaujímá orná p˘da,
zastoupeny jsou i trvalé travní porosty p¯eváûnÏ v nivách vodních tok˘.
ÿeöené území je souËástí v˝robní podoblasti B1 (Bramborá¯ská 1). »ást zemÏdÏlsk˝ch p˘d
¯eöeného území v rozsahu 246 ha v k. ú. HedËany a v rozsahu 315 ha v k. ú. HodynÏ u D¯evce je (dle
Na¯ízení vlády Ë. 500/2001 Sb.) za¯azena do ménÏ p¯ízniv˝ch oblastí O3 (ostatní ménÏ p¯íznivé oblasti 3.
typu). »ást zemÏdÏlsk˝ch p˘d ¯eöeného území v rozsahu 311 ha v k. ú. D¯evec je (dle Na¯ízení vlády Ë.
500/2001 Sb.) za¯azena do ménÏ p¯ízniv˝ch oblastí O4 (ostatní ménÏ p¯íznivé oblasti 4. typu). »ást
zemÏdÏlsk˝ch p˘d ¯eöeného území v rozsahu 176 ha v k. ú. BuËek a 958 v k. ú. Koûlany je (dle Na¯ízení
vlády Ë. 500/2001 Sb.) za¯azena do oblastí se specifick˝mi omezeními S2 (oblasti se specifick˝mi
omezeními 2. typu).
Koûlany (údaje v ha):
1772
48
165
5
1990

orná
zahrada
travní porosty
sady
celkem
Pozn.:

V k. ú. Koûlany a k. ú. D¯evec nebyly dosud zpracovány komplexní pozemkové úpravy (KPÚ). V
k. ú. HodynÏ u D¯evce jsou KPÚ zpracovány a v k. ú. BuËek a HedËany se v souËasnosti
zpracovávají.

Vyhláöka Ë. 465/2005 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s p¯i¯azen˝mi
pr˘mÏrn˝mi cenami zemÏdÏlsk˝ch p˘d odvozen˝mi z BPEJ uvádí pro ¯eöené území tuto hodnotu:
k. ú. Koûlany
k. ú. BuËek
k. ú. D¯evec
k. ú. HedËany
k. ú. HodynÏ u D¯evce

4,92 KË/m2
5,98 KË/m2
4,40 KË/m2
3,39 KË/m2
3,35 KË/m2

Charakteristika p˘d v ¯eöeném území
P¯ehled BPEJ zastoupen˝ch v ¯eöeném území:
40850
42113
42814
44200
45113

41100
42212
43715
44600
45600

41110
42213
43716
44602
45800

41200
42601
43746
44612
46401

41212
42604
43816
44700
46411

41300
42611
43846
44702
46701

08

Hlavní p˘dní jednotka (HPJ):
»ernozemÏ, hnÏdozemÏ i slabÏ oglejené, vûdy vöak erodované, p¯eváûnÏ na spraöích, zpravidla
ve vyööí svaûitosti; st¯ednÏ tÏûké.

25

41310
42614
43856
44712
46811

41400
42644
43929
44811
47101

41500
42651
44168
44814
47201

41512
42654
44178
45111
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11
12
13
14
15
21
22
26
28
37
38
39
41
42
46
47
48
51
56
58
64
67
68
71
72

0
1
2
4
5
6
7
0
1
2
3

HnÏdozemÏ typické, Ëernozemí, vËetnÏ slabÏ oglejen˝ch forem na spraöov˝ch hlínách; st¯ednÏ
tÏûké s vÏtöí spodinou, vodní reûim p¯ízniv˝ aû vlhËí.
HnÏdozemÏ, p¯ípadnÏ hnÏdé p˘dy nasycené a hnÏdé p˘dy illimerizované, vËetnÏ slabÏ
oglejen˝ch forem na svahov˝ch hlínách; st¯ednÏ tÏûké s tÏûöí spodinou; vláhové pomÏry jsou
p¯íznivé, ve spodinÏ se projevuje místy p¯evlhËení.
HnÏdozemÏ a illimerizované p˘dy maximálnÏ se slab˝m oglejením na spraöích, spraöov˝ch a
svahov˝ch hlínách o mocnosti 0,4 - 0,5 m, uloûen˝ch na velmi lehké spodinÏ; závislé na
deöùov˝ch sráûkách.
Illimerizované p˘dy a hnÏdozemÏ illimerizované, vËetnÏ slabÏ oglejen˝ch forem na spraöov˝ch
a svahovinách; st¯ednÏ tÏûké s tÏûkou spodinou, vláhové pomÏry jsou p¯íznivé.
Illimerizované p˘dy, hnÏdozemÏ illimerizované, hnÏdé p˘dy a hnÏdé p˘dy illimerizované,
vËetnÏ slabÏ oglejen˝ch forem na svahovinách se spraöovou p¯ímÏsí; st¯ednÏ tÏûké aû tÏûké s
p¯ízniv˝m vodním reûimem.
HnÏdé p˘dy a drnové p˘dy (regosoly), rendziny a ojedinÏle i nivní p˘dy na píscích; velmi lehké
a silnÏ v˝suöné.
HnÏdé p˘dy a rendziny na zahlinÏn˝ch písËit˝ch substrátech; vÏtöinou lehËí nebo st¯ednÏ tÏûké,
s vodním reûimem ponÏkud p¯íznivÏjöím neû p¯edchozí.
HnÏdé p˘dy, hnÏdé p˘dy kyselé a jejich slabÏ oglejené formy na r˘zn˝ch b¯idlicích a jim
podobn˝ch horninách; st¯ednÏ tÏûké, v˝jimeËnÏ tÏûöí, obvykle ötÏrkovité, s dobr˝mi vláhov˝mi
pomÏry aû p¯evlhËením.
HnÏdé p˘dy, hnÏdé p˘dy kyselé a jejich slabÏ oglejené formy na bazick˝ch a neutrálních
vyv¯elinách a jejich tufech; st¯ednÏ tÏûké, vÏtöinou kamenité, p¯eváûnÏ s dobr˝mi vláhov˝mi
pomÏry.
MÏlké hnÏdé p˘dy na vöech horninách; lehké, v ornici vÏtöinou st¯ednÏ ötÏrkovité aû kamenité,
v hloubce 0,3 m silnÏ kamenité aû pevná hornina; v˝suöné p˘dy (kromÏ vlhk˝ch oblastí).
MÏlké hnÏdé p˘dy na vöech horninách; st¯ednÏ tÏûké aû tÏûöí, v ornici vÏtöinou st¯ednÏ
ötÏrkovité aû kamenité, v hloubce kolem 0,3 m kamenité nebo pevná hornina; ménÏ v˝suöné
neû p¯edchozí.
Nevyvinuté p˘dy na vöech horninách, s velmi mÏlkou humusovou vrstvou (do 0,1 m) na málo
zvÏtralé skále; vÏtöinou (kromÏ vlhk˝ch oblastí) v˝suöné.
Svaûité p˘dy (nad 12 stupÚ˘) na vöech horninách; st¯ednÏ tÏûké aû tÏûké s r˘znou ötÏrkovitostí
a kamenitostí nebo bez nich; jejich vláhové pomÏry jsou závislé na sráûkách.
HnÏdozemÏ oglejené na spraöov˝ch hlínách; st¯ednÏ tÏûké, bez ötÏrku, náchylné k zamok¯ení.
HnÏdozemÏ illimerizované oglejené a illimerizované p˘dy oglejené na svahov˝ch hlínách se
spraöovou p¯ímÏsí; st¯ednÏ tÏûké, aû st¯ednÏ ötÏrkovité nebo slabÏ kamenité, náchylné k
doËasnému zamok¯ení.
Oglejené p˘dy na svahov˝ch hlínách; st¯ednÏ tÏûké aû st¯ednÏ skeletovité nebo slabÏ kamenité,
náchylné k doËasnému zamok¯ení.
HnÏdé p˘dy oglejené, rendziny oglejené a oglejené p˘dy na r˘zn˝ch b¯idlicích, na lupcích a
siltovcích; lehËí aû st¯ednÏ tÏûké, aû st¯ednÏ ötÏrkovité Ëi kamenité, náchylné k doËasnému
zamok¯ení.
HnÏdé p˘dy oglejené a oglejené p˘dy na zahlinÏn˝ch ötÏrkopíscích a morénách; lehké aû
st¯ednÏ tÏûké, bez ötÏrku nebo slabÏ ötÏrkovité, náchylné k doËasnému zamok¯ení.
Nivní p˘dy na nivních uloûeninách; st¯ednÏ tÏûké, s p¯ízniv˝mi vláhov˝mi pomÏry.
Nivní p˘dy glejové na nivních uloûeninách; st¯ednÏ tÏûké, vláhové pomÏry ménÏ p¯íznivé, po
odvodnÏní p¯íznivé.
Glejové p˘dy a oglejené p˘dy zbaûinÏlé, avöak zkulturnÏné, na r˘zn˝ch zeminách i horninách;
st¯ednÏ tÏûké aû velmi tÏûké, p¯íznivé pro trvalé travní porosty, po odvodnÏní i pro ornou p˘du.
Glejové p˘dy mÏlk˝ch údolí a rovinn˝ch celk˘ p¯i vodních tocích; st¯ednÏ tÏûké aû velmi tÏûké,
zamok¯ené, po odvodnÏní vhodné p¯eváûnÏ pro louky.
Glejové p˘dy zraöelinÏlé a glejové p˘dy úzk˝ch údolí, vËetnÏ svah˘, obvykle lemující malé
vodní toky; st¯ednÏ tÏûké aû velmi tÏûké, zamok¯ené, po odvodnÏní vhodné pouze pro louky.
Glejové p˘dy p¯i terasov˝ch Ëástech úzk˝ch niv; st¯ednÏ tÏûké aû velmi tÏûké, zamok¯ené, po
odvodnÏní vhodné pro louky.
Glejové p˘dy zraöelinÏlé a raöeliniötní p˘dy nivních poloh s hladinou podzemní vody trvale
blízko povrchu - v˝raznÏ zamok¯ené.
I. kombinaËní Ëíslo:
úplná rovina, vöesmÏrná expozice,
mírn˝ sklon, vöesmÏrná expozice,
mírn˝ sklon, jiûní expozice (JZ-JV),
st¯ední sklon, jiûní expozice (JZ-JV),
st¯ední sklon, severní expozice (SZ-SV),
v˝razn˝ sklon, jiûní expozice (JZ-JV),
v˝razn˝ sklon, severní expozice (SZ-SV).
II. kombinaËní Ëíslo:
p˘da bezskeletovitá s celkov˝m obsahem skeletu do 10%, p˘da hluboká (60 cm),
p˘da bezskeletovitá s celkov˝m obsahem skeletu do 10% aû slabÏ skeletovitá s celkov˝m
obsahem skeletu do 25%, p˘da hluboká (60 cm) aû st¯ednÏ hluboká (30 - 60 cm),
p˘da slabÏ skeletovitá s celkov˝m obsahem skeletu do 25%, p˘da hluboká (60 cm),
p˘da st¯ednÏ skeletovitá s celkov˝m obsahem skeletu do 50%, p˘da hluboká (60 cm),
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4
5
6
8
9

p˘da st¯ednÏ skeletovitá s celkov˝m obsahem skeletu do 50%, p˘da hluboká (60 cm) aû p˘da
st¯ednÏ hluboká (30 - 60 cm),
p˘da slabÏ skeletovitá s celkov˝m obsahem skeletu do 25%, p˘da mÏlká (30 cm),
p˘da st¯ednÏ skeletovitá s celkov˝m obsahem skeletu do 50%, p˘da mÏlká (30 cm),
p˘da st¯ednÏ skeletovitá, silnÏ skeletovitá, p˘da hluboká (60 cm) aû p˘da mÏlká (30 cm),
p˘da bezskeletovitá s celkov˝m obsahem skeletu do 10 % aû p˘da silnÏ skeletovitá s celkov˝m
obsahem skeletu nad 50%, p˘da hluboká (60 cm), st¯ednÏ hluboká aû p˘da mÏlká (30 cm).

Ochrana ZPF
Pro jednotlivé BPEJ v ¯eöeném území je uveden stupeÚ p¯ednosti v ochranÏ dle Vyhláöky Ë.
48/2011 Sb.:
I. t¯ídy ochrany:
II.t¯ídy ochrany:
III. t¯ídy ochrany:
IV. t¯ídy ochrany:
V. t¯ídy ochrany:

41100
41200
40850
42601
44702
42212
44612
42113
43716
43929
46701

41110
41400
41212
42611
46401
42604
44712
42213
43746
44168
46811

45600
41500
41300
44600
46411
42614
44811
42644
43816
44178
47101

45800
44200
41310
44602
42651
45111
42654
43846
44814
47201

41512
44700
42814
43715
43856
45113

ProdukËní potenciál p˘d
V ¯eöeném území p¯evaûují p˘dy s nízk˝m produkËním potenciálem (IV. t¯ídy ochrany) a p˘dy s
pr˘mÏrnou produkËní schopností (III. t¯ídy ochrany).
V rovinat˝ch polohách zejména jiûní Ëást k. ú. Koûlany a jihozápadní Ëást k. ú. BuËek a dále v
nivních polohách podél vodoteËí se vyskytují zemÏdÏlské p˘dy bonitnÏ nejcennÏjöí s nadpr˘mÏrnou
produkËní schopností tj. p˘dy I. a II. t¯ídy ochrany.
Investice do zemÏdÏlské p˘dy
Na plochách zemÏdÏlského p˘dního fondu jsou provedeny, v rozsahu vÏtöiny plochy
zemÏdÏlsk˝ch p˘d, ploöné meliorace - drenáûe a navazující hlavní melioraËní odvodÚovací za¯ízení (HMZ).
V ¯eöeném území se nenacházejí závlahové systémy a ¯ady.
Eroze
Celá oblast je intenzivnÏ vyuûívána pro zemÏdÏlskou velkov˝robu. Vlivem kolektivizace
zemÏdÏlství byla krajina pozmÏnÏna, byly vytvo¯eny velké hony orné p˘dy. Velké hony na svaûit˝ch
pozemcích jsou následnÏ náchylnÏjöí na vodní a vÏtrnou erozi. Zastoupení trval˝ch travních porost˘ je v
této oblasti minimální, vyskytují se p¯edevöím v údolních nivách vodoteËí.
K. ú. BuËek spadá do stupnÏ 5 - p˘dy silnÏ ohroûené vodní erozí, k. ú. HodynÏ u D¯evce,
HedËany a Koûlany spadají do stupnÏ 3 - p˘dy mírnÏ ohroûené vodní erozí, k. ú. D¯evec do stupnÏ 2 p˘dy náchylné k vodní erozi. Z hlediska ohroûení vÏtrnou erozí spadají p˘dy v celém ¯eöeném území do
stupnÏ 1 - p˘dy bez ohroûení.
e.2) Vyhodnocení p¯edpokládan˝ch d˘sledk˘ navrhovaného ¯eöení na ZPF
Pro zastavitelné plochy, plochy p¯estaveb a dalöích opat¯ení je provedeno zd˘vodnÏní a
vyhodnocení p¯edpokládan˝ch d˘sledk˘ navrhovaného ¯eöení na ZPF v souladu se zákonem Ë. 334/1992
Sb., o ochranÏ zemÏdÏlského p˘dního fondu, v platném znÏní a vyhláöky MéP Ë. 13/1994 Sb. ve znÏní
pozdÏjöích úprav, kter˝mi se upravují nÏkteré podrobnosti ochrany ZPF.
ÚP Koûlany p¯edpokládá umístÏní nové zástavby v okolí zastavÏného území. Z hlediska
moûnosti naplnÏní rozvojov˝ch pot¯eb je navrûené ¯eöení pokládáno za nejlepöí s p¯ihlédnutím k tomu, ûe
dalöí moûná území pro rozvoj jsou silnÏ ovlivnÏna dalöími limity vyuûití území, morfologií terénu, pop¯. v
nich nejsou podmínky pro efektivní zajiötÏní dopravní Ëi technické obsluhy. Návrhem ¯eöení není naruöena
síù úËelov˝ch komunikací zajiöùující obsluhu zemÏdÏlsk˝ch pozemk˘, je zachován p¯ístup k polní trati.
Vymezením zastaviteln˝ch ploch nedochází k naruöení celistvosti blok˘ zemÏdÏlsk˝ch p˘d a nejsou
vytvá¯eny tÏûko obdÏlavatelné enklávy, mezi stávajícím zastavÏn˝m územím a novÏ navrhovan˝mi
plochami budoucí v˝stavby. Návrhem ¯eöení nedochází ve vztahu k p¯ísluönému dílËímu povodí k
ovlivnÏní hydrologick˝ch a odtokov˝ch pomÏr˘ v území (nap¯.: p¯evodem deöùov˝ch vod).
-

Zkratky pro funkËní vyuûití ploch:
plochy smíöené obytné - mÏstské (SM)
plochy smíöené obytné - venkovské (SV)
plochy bydlení - bytové domy (BH)
plochy bydlení - rodinné domy mÏstské (BI)
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
plochy individuální rekreace (RI)
plochy v˝roby a skladování - lehk˝ pr˘mysl (VL)
plochy v˝roby a skladování - zemÏdÏlská v˝roba (VZ)
plochy v˝roby a skladování - drobná a ¯emeslná v˝roba (VD)
plochy v˝roby a skladování - fotovoltaická v˝roba elektrické energie (VX)
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-

plochy ve¯ejné infrastruktury:
plochy obËanského vybavení - ve¯ejná infrastruktura (OV)
plochy obËanského vybavení - h¯bitovy a církevní stavby (OH)
plochy obËanského vybavení - rekreace a sport (OR)
plochy technické infrastruktury (TI)
plochy dopravní infrastruktury - dráhy (DZ)
plochy dopravní infrastruktury - silnice (DS)
plochy dopravní infrastruktury - místní a p¯ístupové komunikace (DM)
plochy dopravní infrastruktury - dopravní vybavenost (DV)
plochy ve¯ejn˝ch prostranství (PV)
plochy ve¯ejn˝ch prostranství - ve¯ejná zeleÚ (ZV)

-

nezastavitelné plochy (v zastavÏném území a zastaviteln˝ch plochách):
plochy sídelní zelenÏ - soukromá a vyhrazená zeleÚ (ZS)
plochy sídelní zelenÏ - p¯írodní zeleÚ (ZP)
plochy sídelní zelenÏ - ochranná a izolaËní zeleÚ (ZO)

-

plochy nezastavÏného území:
plochy p¯írodní (NP)
plochy lesní (NL)
plochy smíöené nezastavÏného území - krajinná zeleÚ (NK)
plochy smíöené nezastavÏného území - rekreace a sport (NR)
plochy zemÏdÏlské (NZ)
plochy zemÏdÏlské - související se zastavÏn˝m územím (NS)
plochy vodní a vodohospodá¯ské (VV)
plochy tÏûby nerost˘ (NT)
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0,5087
0,3651

1,7667

P4
P5

celkem

(ha)

(ha)

0,0626
0,5689
0,2614

ZPF

celková plocha

P1
P2
P3

označení

1,6699

0,5087
0,3315

0,0142
0,5541
0,2614

BPEJ

41100
41500
41500
45113
42614
40850
42654
-

1
2
2
5
4
3
5
-

stupeň přednosti

(ha)
0,5541
0,5541

orná půda

(ha)
0,0142
0,1558
0,1056
0,5087
0,3000
0,0315
1,1158

zahrady a sady

Plochy přestavby (P)

(ha)

TTP

0

z toho plochy
plošných
meliorací
(ha)
0

DV
SM
SV
SV
BV
BV
BV
-

funkční využití

(ha)
0,0142
0,5541
0,1558
0,1056
0,5087
0,3000
0,0315
1,6699

0,1000

0,0150
0,0150

(odhad v ha)
0,0100
0,0450
0,0150

výměra ZPF dle
zastavěná plocha
funkčního využití
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10,7453

7,3992

0,8581
3,2801
2,9843

0,6388

0,8647

1,0235

1,5359

0,2050
1,2530

0,3572
33,9483

Z2

Z3

Z4
Z5
Z6

Z7

Z8

Z9

Z10

Z11
Z12

Z13
celkem

1,6949

30

0,3572
32,2856

0,2050
1,2530

1,3731

1,0235

0,8647

0,6388

0,8338
3,2801
2,9843

7,3903

10,3869

(ha)

(ha)

2,8032

ZPF

celková plocha

Z1

označení

BPEJ

4

42614

47101
-

45113
41100

5
-

5
1

2

5

45113

41500

2

41500

5

5

43715
43715

4

42614

4
4
4

3

42601

42614
44811
44811

3

3

42601

41212

2

1

41500

41100

stupeň přednosti

1,2530

1,3731

-

-

0,8647

0,5230

0,1158

0,8338
3,2801
2,9843

1,3356

1,8099

3,5558

8,3632

1,7436

1,6949

0,3572
30,0880

(ha)

orná půda
(ha)

-

-

-

1,7125

-

-

0,9224

0,1011

-

-

-

-

-

-

0,6890

zahrady a sady

Zastavitelné plochy (Z)

(ha)

TTP

0,2801

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,2801

-

-

6,5195

-

-

-

-

-

-

-

2,9843

0,9647

0,0789

-

-

0,7967

z toho plochy
plošných
meliorací
(ha)
1,6949
BI
ZS
BI
PV
BI
BV
BH
PV
BI
PV
BI
PV
BI
PV
VL
VL
VL
PV
OR
PV
OR
PV
BV
DM
SV
VP
SV
VP
ZP
SV
DM
TI
BV
PV
BV
-

funkční využití

1,0813
0,6136
1,5132
0,2304
5,0274
2,0242
0,3810
1,2107
3,6512
0,5936
1,0915
0,7184
1,0903
0,2453
0,8338
3,2801
2,9183
0,0660
0,0849
0,0309
0,4126
0,1104
0,7950
0,0697
0,0940
0,0071
0,8361
0,0547
0,0316
1,2081
0,1650
0,2050
1,1340
0,1190
0,3572
32,2856

(ha)

0,0300
4,1950

0,0300
0,0300

0,0750

0,1200

0,0900

0,1000

-

0,1600
0,9600
0,8700

0,5300

1,0800

(odhad v ha)
0,1200

výměra ZPF dle
zastavěná plocha
funkčního využití
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0,4542
0,2589
0,5919
1,6139

VU11
VU12
VU13
VU14

2,8693

VU5

1,5650

5,3586

VU4

VU10

3,0745

VU3

0,1646
1,5079
3,0581
0,3189

12,2750

VU2

3,0675

0,4542
0,2589
0,5919
1,6139

1,5650

0,1646
1,5079
3,0581
0,3189

2,8693

5,3586

3,0745

12,0630

(ha)

3,0675

(ha)

VU1

ZPF

celková plocha

VU6
VU7
VU8
VU9

označení

42611
42614
44702
44811
46401

41500
44600
44602

42601
44602

41212
44200
46811

41100
46401

44702
44811

42614
44602

41500
42601
42611
46401

BPEJ

44600
45800
42614

46811
44811
41400

3
4
3
4
3

2
3
3
3
1
4

3
3

5
4
2

3
2

1
3

3
4

4
3

2
3
3
3

stupeň přednosti

2,9398

0,4542
0,2589
0,5919
1,6139

1,5650

0,1646
1,5079
3,0581
0,3189

2,8693

5,3586

3,0745

12,0630

(ha)

orná půda
(ha)

zahrady a sady

-

-

-

-

-

-

-

-

Plochy opatření - vymezení ÚSES (VU)

(ha)

TTP

-

-

-

-

-

-

-

0,1277

0,4542
1,6526

1,1940

2,2448
0,2219

-

-

3,0745

12,275

z toho plochy
plošných
meliorací
(ha)
3,0675

NK
NK
NK
NK

NK

NP
NP
NP
NK

NP

NP

NP

NP

NP

funkční využití

3,0675

0,4542
0,2589
0,5919
1,6139

1,5650

0,1646
1,5079
3,0581
0,3189

2,8693

5,3586

3,0745

12,0630

(ha)

(odhad v ha)

výměra ZPF dle
zastavěná plocha
funkčního využití

-

-

-

-

-

-

-

-
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0,4151
2,1693
1,1257
1,6619

0,4744
0,1972
0,2096
0,2832
0,4340
0,1857
59,4819

VU24
VU25
VU26
VU27

VU28
VU29
VU30
VU31
VU32
VU33
celkem

0,6766
1,6952

VU21
VU22

2,3836

0,5910
0,3159
2,3460

VU18
VU19
VU20

VU23

3,2973
2,1837

VU16
VU17

0,4151
2,1693
1,1257
1,6619

2,3836

0,6766
1,6952

0,5910
0,3159
2,3460

3,2973
2,1837

2,6582

0,4744
0,1972
0,2096
0,2832
0,4340
0,1857
59,2699

(ha)

(ha)

2,6582

ZPF

celková plocha

VU15

označení

42601
41500
44602
44811
46401

41500
42601
44702

41400
45113

41400
44702

41100
44702

41100
41500
44811

BPEJ

44811
45113
45113
45111
45111
41100
-

45113
45113
45113

45113

44702
44702

46401

3
2
3
4
3
4
5
5
4
4
1
-

2
3
3
5
5
5

2
5

2
3
5

1
3
3
3

1
2
4
3

stupeň přednosti

1,6619

1,4833

1,1895

0,5910
0,3159
2,3460

3,2973
2,1837

2,2532

0,4744
0,1972
0,2096
0,2832
0,4340
0,1857
52,9445

(ha)

orná půda
(ha)

zahrady a sady

-

-

-

-

-

-

-

Plochy opatření - vymezení ÚSES (VU)

(ha)

TTP

6,3254

0,4151
2,1693
1,1257
-

0,9003

0,6766
0,5057

-

-

0,4050

35,0746

0,6962

0,4857

0,635
0,7926

2,346

3,2973
1,7466

z toho plochy
plošných
meliorací
(ha)
0,8907

NK
NK
NK
NK
NK
NK
-

NK
NK
NK
NK

NK

NK
NK

NK
NK
NK

NK
NK

NK

funkční využití

0,4151
2,1693
1,1257
1,6619

2,3836

0,6766
1,6952

0,5910
0,3159
2,3460

3,2973
2,1837

2,6582

0,4744
0,1972
0,2096
0,2832
0,4340
0,1857
59,2699

(ha)

(odhad v ha)

výměra ZPF dle
zastavěná plocha
funkčního využití

-

-

-

-

-

-

-
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f)

Vyhodnocení p¯edpokládan˝ch d˘sledk˘ navrhovaného ¯eöení na PUPFL

f.1) Vöeobecné údaje o lesích v ¯eöeném území
Lesy v ¯eöeném území jsou souËástí p¯írodní lesní oblasti 6 - ZápadoËeská pahorkatina. Pro tuto
lesní p¯írodní oblast je zpracován a schválen oblastní plán rozvoje les˘ s platností do roku 2019.
V d¯evinné skladbÏ mají v˝razné zastoupení SM a BO monokultury, místy s p¯ímÏsí Bÿ, DB,
MD, KL, JV. OjedinÏle se vyskytují lesní porosty s vyööím zastoupením dubu a dalöích listnat˝ch d¯evin
(nap¯. olöiny na podmáËen˝ch stanoviötích).
Celková v˝mÏra les˘ v ¯eöeném území:
lesy
lesnatost (%):

658 ha
22,6

Lesy se nacházejí ve 2. - 3. vegetaËním stupni. Dubov˝ (2. vegetaËní stupeÚ) tvo¯í lesy na
svazích s p¯eváûnÏ jiûní orientací. Ve 3. vegetaËním stupni (dubo-bukov˝) se nacházejí lesy na severních
svazích údolí Javornice a na v˝chodním okraji území v okolí HedËan.
Dle soubor˘ lesních typ˘ jsou v ¯eöeném území na vÏtöinÏ lesních p˘d zastoupeny: 2K - kyselá
buková doubrava, 3K - kyselá dubová buËina, 3I - uléhavá kyselá dubová buËina.
Dle zastoupení cílov˝ch hospodá¯sk˝ch soubor˘ se v ¯eöeném území na vÏtöinÏ ploch
nacházejí: 23 - kyselá stanoviötÏ niûöích poloh, 43 - kyselá stanoviötÏ st¯edních poloh (na severních
svazích). MénÏ jsou zastoupena: 13 - p¯irozená borová stanoviötÏ (pouze jiûní okraj území), 21 exponovaná stanoviötÏ niûöích poloh, 27 - oglejená chudá stanoviötÏ niûöích a st¯edních poloh, 29 olöová stanoviötÏ na podmáËen˝ch p˘dách,41 - exponovaná stanoviötÏ st¯edních poloh, 45 - ûivná
stanoviötÏ st¯edních poloh, 47 - oglejená stanoviötÏ st¯edních poloh.
Lesy v ¯eöeném území pat¯í do kategorie les˘: hospodá¯sk˝ les. Lesy ochranné (z titulu
nep¯ízniv˝ch stanoviötních podmínek) se nacházejí v tÏsné blízkosti Javornice, Hradeckého potoka a
Kralovického potoka. Tyto lesy plní funkci p˘doochrannou na prudk˝ch svazích na sutích. Hospoda¯ení v
tÏchto porostech není zamÏ¯eno na v˝nosnou stránku produkce, ale k zachování funkËního porostu.
Pásmo ohroûení imisemi v ¯eöeném území je D (imisní zatíûení 200 - 400 mg SO2/m3).
Pozn.:

Rozsah pozemk˘ urËen˝ch k plnÏní funkcí lesa je urËen na základÏ poznatk˘ vypl˝vajících z
katastru nemovitostí (srpen 2008) a z podklad˘ Ústavu pro hospodá¯ské úpravy les˘ (OPRL
2010).

Zdroj:

OPRL 2010 (ÚHÚL Brand˝s nad Labem)

f.2) Ochrana les˘
Dle §14, odst. 2, zákona Ë. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znÏní, je t¯eba souhlas orgánu
státní správy les˘ i k dotËení pozemk˘ do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
V této vzdálenosti nejsou územním plánem vymezeny zastavitelné plochy nebo plochy
p¯estavby. Pozemky PUPFL jsou funkËním ËlenÏním územního plánu, dle svého p¯írodního v˝znamu,
za¯azeny do ploch p¯írodních (NP) nebo do ploch lesních (NL). Souvislejöí plochy krajinné zelenÏ jsou
za¯azeny do ploch smíöen˝ch nezastavÏného území - krajinná zeleÚ (NK).
f.3) Navrhovaná opat¯ení
Jako plochy urËené k zalesnÏní jsou navrûeny Ëásti ploch opat¯ení - zaloûení prvk˘ územního
systému ekologické stability (VU1 - VU33). Tyto plochy jsou vÏtöinou vymezeny také jako plochy ve¯ejnÏ
prospÏön˝ch opat¯ení, pro která lze uplatnit právo vyvlastnÏní (v souladu s §170 zákona Ë. 183/2006 Sb., v
platném znÏní).
Dále je navrûeno p¯evedení lesních pozemk˘ (plocha opat¯ení N1) v k. ú. BuËek do ploch
ostatních. Pozemky se nacházejí v tÏsném sousedství zastavÏného území a jsou zcela odlesnÏny.
KN Ë.
827/2
827/3
827/4

plocha (m2)
1178
125
46

Pozn.:

Rozsah dalöích ploch opat¯ení je uveden v tabulkové Ëásti.

g)

Návrh ¯eöení poûadavk˘ obrany státu, poûární ochrany a civilní ochrany

stávající vyuûití
lesní pozemek
lesní pozemek
lesní pozemek

navrûené funkËní vyuûití
plochy smíöené nezastavÏného území - krajinná zeleÚ (NK)
plochy ve¯ejn˝ch prostranství - ve¯ejná zeleÚ (ZV)
plochy ve¯ejn˝ch prostranství - ve¯ejná zeleÚ (ZV)

g.1) Poûadavky obrany státu
ÚP Koûlany nejsou dotËeny objekty a pozemky v majetku Ministerstva obrany »R.
Území obce je vymezeno, v souladu s §175 odstavec 1) zákona Ë. 183Sb., v platném znÏní,
Ministerstvem obrany jako území, ve kterém lze v zájmu zajiöùování obrany a bezpeËnosti státu vydat
územní rozhodnutí a povolit stavbu jen na základÏ jeho závazného stanoviska.
g.2) Poûadavky poûární ochrany
P¯i vöech Ëinnostech v obci je t¯eba dbát na trvalou pouûitelnost zdroj˘ vody pro haöení poûár˘
a nesmí b˝t naruöena funkce objekt˘ poûární ochrany nebo poûárnÏ bezpeËnostních za¯ízení. ÿady
ve¯ejného vodovodu v zastaviteln˝ch plochách budou pro úËely zásobování poûární vodou ¯eöeny v
souladu s »SN 73 0873 (t. j. budou dodrûeny hodnoty nejmenöí dimenze potrubí, budou v dostateËn˝ch
vzdálenostech osazeny hydranty ap.).
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P¯i realizaci jednotliv˝ch staveb se bude vycházet z platn˝ch p¯edpis˘ a budou p¯edkládány
poûárnÏ bezpeËnostní ¯eöení dle §18 vyhláöky Ë. 132/1998 Sb., dále budou plnÏny poûadavky na poûární
ochranu vypl˝vající z vyhláöky Ë. 137/1998 Sb.
Poûární ochrana je zajiötÏna v˝jezdem HasiËského záchranného sboru Kralovice, p¯ípadnÏ
Sborem dobrovoln˝ch hasiË˘ Koûlany a sbory dobrovoln˝ch hasiË˘ z okolních sídel. MÏsto Koûlany a
vöechny dalöí místní Ëásti jsou vybaveny hasiËskou zbrojnicí.
(Koûlany)
(HodynÏ)
(HedËany)
(D¯evec)
(BuËek)

Pot¯eba poûární vody je kryta odbÏrem vody z hydrant˘ ve¯ejného vodovodu a z
Farského rybníka ve st¯ední Ëásti sídla a Voûehova rybníka na Javornici.
Zdrojem poûární vody je umÏlá vodní nádrû na návsi.
Zdrojem poûární vody je umÏlá vodní nádrû na návsi, v souËasnosti po rekonstrukci.
Zdrojem poûární vody je umÏlá vodní nádrû na jiûním okraji.
Zdrojem poûární vody je rybník 150 m za obcí, na návsi umÏlá vodní nádrû.

P¯ístupové komunikace pro poûární techniku jsou totoûné se stávajícími a navrûen˝mi
komunikacemi v této hierarchii: silnice II. t¯ídy, silnice III. t¯ídy, místní komunikace, p¯ístupové komunikace.
g.3) Poûadavky civilní ochrany
V ¯eöeném území nejsou známy situace, p¯i kter˝ch by bylo nutné chránit území p¯ed
pr˘chodem pr˘lomové vlny vzniklé zvláötní povodní. Zóny havarijního plánování (v dosahu ¯eöeného
území se nenacházejí za¯ízení jaderná, Ëi dalöí vyûadující specifickou ochranu obyvatel) nejsou stanoveny.
Zájmová území a prostory, které by byly dotËeny poûadavky civilní ochrany se v ¯eöeném území
nenacházejí.
Varování a vyrozumÏní obyvatelstva je zajiötÏno sirénou na objektu Základní ökoly (odkaz Ë. 3).
Z hlediska ukrytí obyvatelstva v d˘sledku mimo¯ádné události mohou b˝t jako improvizované úkryty
(slouûící ke sníûení destrukËních, radioaktivních, toxick˝ch a infekËních úËink˘ soudob˝ch zbraní)
vyuûívány vhodné Ëásti stavebních objekt˘.
Na území obce není skladován materiál civilní ochrany. V objektu MÏstského ú¯adu, Zä (vËetnÏ
sportovní plochy), SokolovnÏ v Koûlanech jsou prostory vyuûitelné jako sklad prost¯edk˘ CO a
humanitární pomoci. P¯i evakuaci obyvatelstva v obci je vyuûitelné provizorní ubytování v za¯ízeních obce.
Pro pot¯eby ploöné evakuace bude obec postupovat v souËinnosti s orgány civilní ochrany.
Dopravní cestou pro vyvezení a uskladnÏní nebezpeËn˝ch látek mimo zastavÏná území je
silnice II. a III. t¯ídy. Pro záchranné, likvidaËní a obnovovací práce pro odstranÏní nebo sníûení ökodliv˝ch
úËink˘ kontaminace, vznikl˝ch p¯i mimo¯ádné události jsou vhodné zejména Ëásti za¯ízení v˝roby se
souvisl˝mi zpevnÏn˝mi plochami, resp. s rampami pro údrûbu vozidel. V ¯eöeném území nejsou
skladovány ûádné nebezpeËné látky v rozsahu vyûadujícím p¯ijetí opat¯ení.
ZajiötÏní bezodkladn˝ch poh¯ebních sluûeb je moûné na místních h¯bitovech u Koûlan a
HedËan.
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií:
Krizového zásobování pitnou vodou bude zajiötÏno dovozem (cisterny a PET lahve v mnoûství
max. 15 l/den na obyvatele). Nouzové zásobování uûitkovou vodou bude zajiötÏno z místních studní,
umÏl˝ch vodních nádrûí (podmínky odbÏru uûitkové vody urËí územnÏ p¯ísluön˝ hygienik). P¯edpokládá
se zásobování pitnou vodou dovozem cisternami z vodojemu „»uch“ Kralovice (5 km).
Nouzové zásobování elektrickou energií bude zajiötÏno mobilními zdroji v souËinnosti s orgány
civilní ochrany.
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B) V›SLEDEK PÿEZKOUMÁNÍ A VYHODNOCENÍ ÚP POÿIZOVATELEM DLE §53 ODST. 5 STZ
a)

Soulad s†PÚR a ÚPD vydanou krajem
Koncepce územního plánu je ve sv˝ch prioritách v souladu s Politikou územního rozvoje »R.
ÚP Koûlany je ¯eöen v souladu se ZÚR PlzeÚského kraje. Do územního plánu jsou zapracovány
poûadavky navrûen˝ch limit˘ vyuûití území (trasy sítí ve¯ejné infrastruktury, ÚSES ap.).
b)

Soulad s†cíli a úkoly územního plánování
(poûadavky na ochranu architektonick˝ch a urbanistick˝ch hodnot v†území a
na ochranu nezastavÏného území)
Po¯izovatel provÏ¯il ÚP Koûlany z†hlediska cíl˘ a úkol˘ územního plánování podle†ustanovení
§18 a §19 stavebního zákona a konstatuje, ûe je s†nimi v†souladu. Územní plán byl zpracován v†souladu
s†pot¯ebami obce a s†ohledem na zachování vöech d˘leûit˝ch hodnot v†území. ÚPD byly stanoveny zásady
vyuûívání území a podmínky prostorového uspo¯ádání.
c)

Soulad s†poûadavky stavebního zákona a jeho provádÏcích právních p¯edpis˘
ÚP Koûlany je v†souladu s†poûadavky stavebního zákona a jeho provádÏcích vyhláöek Ë.
500/2006 Sb. o územnÏ analytick˝ch podkladech, územnÏ plánovací dokumentaci a zp˘sobu evidence
územnÏ plánovací Ëinnosti a Ë. 501/2006 Sb. o obecn˝ch poûadavcích na vyuûívání území.
d)

Soulad s†poûadavky zvláötních právních p¯edpis˘
(soulad se stanovisky dotËen˝ch orgán˘ podle zvláötních právních p¯edpis˘,
pop¯. s†v˝sledkem ¯eöení rozpor˘)
Po¯izovatel oznámil místo a dobu konání spoleËného jednání o návrhu ÚP podle ustanovení
§50 odst. 2 stavebního zákona jednotlivÏ dotËen˝m orgán˘m, krajskému ú¯adu, MÏstu Koûlany a
sousedním obcím (na doruËenku) dopisem ze dne 9. 8. 2011 Ë. j. ORP-18278/11-82/2009-Sap.
SpoleËné jednání se konalo dne 6. 9. 2011 na MÏstském ú¯adÏ Kralovice, ManÏtínská Ë. p. 493.
Obsahem oznámení byla i v˝zva dotËen˝m orgán˘m k†uplatnÏní stanovisek, a to vËetnÏ lh˘ty pro jejich
uplatnÏní. Tato lh˘ta byla stanovena na 30 dn˘ ode dne jednání, tj. do 6. 10. 2011 (vËetnÏ). ZároveÚ
dotËené orgány a krajsk˝ ú¯ad po¯izovatel vyrozumÏl, ûe k†pozdÏji uplatnÏn˝m stanovisk˘m a
p¯ipomínkám se nep¯ihlíûí a ûe návrh ÚP bude do tohoto†termínu vystaven k†nahlédnutí na odboru
regionálního rozvoje a územního plánu MÏÚ Kralovice, ManÏtínská 493, a na MÏstském ú¯adu Koûlany.
V†rámci na¯ízeného spoleËného jednání byly jednotlivÏ obeslány tyto dotËené orgány:
-

Krajsk˝ ú¯ad PlzeÚského kraje, odbor regionálního rozvoje, äkroupova 18, 306 13 PlzeÚ
Krajsk˝ ú¯ad PlzeÚského kraje, odbor ûivotního prost¯edí, äkroupova 18, 306 13 PlzeÚ
Krajsk˝ ú¯ad PlzeÚského kraje, odbor dopravy a silniËního hospodá¯ství, äkroupova 18, 306 13
PlzeÚ
Ministerstvo ûivotního prost¯edí, odbor v˝konu státní správy III, PurkyÚova 27, 301 00 PlzeÚ
Ministerstvo zemÏdÏlství, Pozemkov˝ ú¯ad PlzeÚ-sever, Nerudova 35, 301 00 PlzeÚ
Ministerstvo dopravy, odbor dopravní politiky, Náb¯eûí Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1
Ministerstvo pr˘myslu a obchodu, odd. surovinové a energ. politiky, Na Frantiöku 32, 10 15
Praha 1
Krajská hygienická stanice PlzeÚského kraje, äkrétova 15, 302 22 PlzeÚ
Krajská veterinární správa pro PlzeÚsk˝ kraj, Druûstevní 1846/13, 301 00 PlzeÚ
»esk˝ telekomunikaËní ú¯ad, poboËka PlzeÚ, Doudlevecká 823/25, 301 00 PlzeÚ
Státní energetická inspekce »R, územní inspektorát PlzeÚ, Rejskova 3, 326 00 PlzeÚ
Obvodní báÚsk˝ ú¯ad v†Plzni, H¯ímalého 11, 301 00 PlzeÚ
Vojenská ubytovací a stavební správa PlzeÚ, RadobyËická 25, 304 50 PlzeÚ
HasiËsk˝ záchrann˝ sbor PlzeÚského kraje, Kaplí¯ova 9, 320 68 PlzeÚ
MÏÚ Kralovice, odbor ûivotního prost¯edí, Markova t¯ída 2, 331 41 Kralovice
MÏÚ Kralovice, odbor dopravy, Markova t¯ída 2, 331 41 Kralovice
MÏÚ Kralovice, referát státní památkové péËe, Markova t¯ída 2, 331 41 Kralovice
Ve stanovené lh˘tÏ uplatnily svá souhlasná stanoviska tyto dotËené orgány:

-

Ministerstvo ûivotního prost¯edí, odbor v˝konu státní správy III, PlzeÚ,
Ministerstvo zemÏdÏlství, Pozemkov˝ ú¯ad PlzeÚ – sever,
HasiËsk˝ záchrann˝ sbor PlzeÚského kraje
Centrum dopravního v˝zkumu, divize rozvoje dopravy, Praha
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha
Ministerstvo zdravotnictví, odbor investiËního rozvoje, Praha
Ministerstvo pr˘myslu a obchodu, odbor hornictví a stavebnictví, Praha

Ostatní dotËené orgány ve stanovené lh˘tÏ neuplatnily ûádná stanoviska. Ve stanovené lh˘tÏ
neuplatnila svoji p¯ipomínku ûádná sousední obec.
Podle ustanovení §51 odst. 1) stavebního zákona byl návrh územního plánu vËetnÏ zprávy o
jeho projednání p¯edloûen k†posouzení Krajskému ú¯adu PlzeÚského kraje – odboru regionálního rozvoje
dne 11. 10. 2011. Dne 8. 11. 2011 bylo po¯izovateli doruËeno kladné stanovisko Krajského ú¯adu PK ze dne
2. 11. 2011.
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O upraveném a posouzeném návrhu ÚP po¯izovatel podle ustanovení §52 odst. 1) stavebního
zákona na¯ídil Ve¯ejnou vyhláökou ze dne 21. 11. 2011 konání ve¯ejného projednání na st¯edu 11. 1. 2012
od 17,00 hodin v zasedací místnosti MÏÚ Koûlany a jednotlivÏ p¯izval v˝öe uvedené dotËené orgány a
sousední obce (písemnÏ, na doruËenku) dopisem ze dne 28. 11. 2011 Ë. j. ORP-27051/11-82/2009-äap.
ÚPD byla k†nahlédnutí u po¯izovatele a na MÏstském ú¯adÏ v Koûlanech.
Po¯izovatel p¯ed ve¯ejn˝m projednáním neobdrûel ûádnou námitku ani p¯ipomínku. éádná
námitka a p¯ipomínka nebyla podána ani na ve¯ejném projednání.
Ve¯ejného projednání se neúËastnily ûádné dotËené orgány. Rozpory nebyly ¯eöeny.
Na základÏ v˝öe uvedeného je z¯ejmé, ûe zpracovaná územnÏ plánovací dokumentace je
v†souladu s†poûadavky zvláötních právních p¯edpis˘ i se stanovisky dotËen˝ch orgán˘.
e)

Vyhodnocení ¯eöení územního plánu podle v˝sledk˘ ve¯ejného projednání
dle §53 odst. 1) zák. 183/2006 Sb.

e.1) Vyhodnocení v˝sledk˘ ve¯ejného projednání
V†pr˘bÏhu ve¯ejného projednání ve lh˘tách a za podmínek stanoven˝ch §52 odst. 3) zákona Ë.
183/2006 Sb. nebyla podána ûádná námitka.
e.2) Provedení úprav návrhu územního plánu v†souladu se stanovisky dotËen˝ch orgán˘ a
vyhodnocením námitek a p¯ipomínek
Návrh územního plánu nebylo t¯eba k†vydání upravovat.
f)

Vyhodnocení vliv˘ na udrûiteln˝ rozvoj území, stanovisko krajského ú¯adu
k†vyhodnocení vliv˘ na ûivotní prost¯edí
Krajsk˝ ú¯ad PlzeÚského kraje, odbor ûivotního prost¯edí, vydal z†hlediska posuzování vliv˘
koncepce na ûivotní prost¯edí dle zákona Ë. 100/2001 Sb. o posuzování vliv˘ na ûivotní prost¯edí,
v†platném znÏní, k†návrhu zadání ÚP stanovisko, ûe ÚP Koûlany není nutno posoudit z†hlediska vliv˘ na
ûivotní prost¯edí. Vyhodnocení vliv˘ na ûivotní prost¯edí nebylo dotËen˝m orgánem poûadováno.
g)

Vyhodnocení vyuûití zastavÏného území a pot¯eby vymezení zastaviteln˝ch
ploch
Územním plánem se navrhuje uvnit¯ zastavÏného území nÏkolik ploch p¯estavby, coû svÏdËí o
zajiötÏní úËelného vyuûití zastavÏného území. Nové zastavitelné plochy byly vymezeny dle pot¯eb obce a
celkové urbanistické struktury obce, a dále byly plochy navrûeny tak, aby zástavba vytvá¯ela i nadále
kompaktní celek a†dopad na krajinn˝ ráz ¯eöeného území byl co nejmenöí.
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PÿÍLOHA: LIMITY VYUéITÍ ÚZEMÍ
Limity vyuûití území omezují, vyluËují a podmiÚují umísùování staveb, vyuûití území a opat¯ení v
území.
1) Zp˘sob vyuûití území
Zp˘sob vyuûití území vypl˝vá zejména z údaj˘ katastru nemovitostí (katastrální mapy).
Rozsah pozemk˘ urËen˝ch k plnÏní funkcí lesa je urËen na základÏ informací poskytnut˝ch
ÚHÚL Brand˝s nad Labem - Stará Boleslav (OPRL 2010). Na plochách zemÏdÏlského p˘dního fondu jsou
provedeny ploöné meliorace - drenáûe a navazující hlavní melioraËní za¯ízení (HMZ).
Pozn.:

MÏsto Koûlany neeviduje ûádná platná rozhodnutí stavebního ú¯adu (územní rozhodnutí,
stavební povolení), která by byla opomenuta. V ¯eöeném území není vyhláöena stavební
uzávÏra.

2) ZastavÏné území
V k. ú. Koûlany a k. ú. D¯evec nebyly dosud zpracovány komplexní pozemkové úpravy (KPÚ). V
k. ú. HodynÏ u D¯evce jsou KPÚ zpracovány a v k. ú. BuËek a HedËany se v souËasné dobÏ zpracovávají.
ZastavÏné území je vymezeno k 13. 8. 2008 v rozsahu k. ú. BuËek, D¯evec, HedËany a HodynÏ u
D¯evce v souladu s §59 zákona Ë. 183/2006 Sb. ze dne 14. b¯ezna 2006, o územním plánování a
stavebním ¯ádu. Rozsah zastavÏného území pro k. ú. Koûlany je stanoven v souladu s §58 zákona Ë.
183/2006 Sb. ze dne 14. b¯ezna 2006, o územním plánování a stavebním ¯ádu.
V ¯eöeném území bylo vymezeno celkem 24 samostatn˝ch zastavÏn˝ch území. ZastavÏná území
mají celkovou rozlohu 161,87 ha (5,56 % celkového území obce).
Pozn.:

Do zastavÏného území jsou zahrnuty pozemky v intravilánu sídla (s v˝jimkou vinic, chmelnic a
zahradnictví a pozemk˘ p¯iléhajících k hranici intravilánu navrácen˝ch do orné p˘dy nebo do
lesních pozemk˘). Do zastavÏného území jsou dále, mimo intravilán sídla, zahrnuty zastavÏné
stavební pozemky, stavební proluky, pozemní komunikace nebo jejich Ëásti, ze kter˝ch jsou
vjezdy na ostatní pozemky zastavÏného území, ve¯ejná prostranství a dalöí pozemky, které jsou
obklopeny pozemky zastavÏného území (s v˝jimkou pozemk˘ vinic, chmelnic a zahradnictví).
ZastavÏn˝m stavebním pozemkem je pozemek evidovan˝ v katastru nemovitostí jako stavební
parcela a dalöí pozemkové parcely zpravidla pod spoleËn˝m oplocením, tvo¯ící souvisl˝ celek s
obytn˝mi a dalöími budovami.

3) Pozemkové úpravy
V k. ú. Koûlany a k. ú. D¯evec nebyly dosud zpracovány komplexní pozemkové úpravy (KPÚ). V
k. ú. HodynÏ u D¯evce jsou KPÚ zpracovány a v k. ú. BuËek a HedËany se v souËasné dobÏ zpracovávají
4) Limity vyuûití území vypl˝vající z ÚPD vydané krajem a PÚR »eské republiky
Zásady územního rozvoje PlzeÚského kraje byly vydány Zastupitelstvem PlzeÚského kraje dne 2.
9. 2008 usnesením Ë. 834/08.
Z hlediska zámÏr˘ v oblasti vodního hospodá¯ství do ¯eöeného území zasahuje lokalita vhodná
pro akumulaci povrchov˝ch vod (LAPV, na vodním toku Javornice).
5) Limity vyuûití území stanovené v právních p¯edpisech a správních rozhodnutích
Ochrana p¯írody a krajiny
(dle zákona Ë. 114/1992 Sb., o ochranÏ p¯írody, v platném znÏní):
V˝znamn˝mi krajinn˝mi prvky jsou, (v p¯ípadÏ ¯eöeného území) lesy, rybníky, vodní toky a
údolní nivy (dle ustanovení § 3 odst. b) zákona Ë. 114/1992 Sb., v platném znÏní).
Severozápadní Ëást ¯eöeného území je souËástí P¯írodního parku Jesenicko.
P¯írodní park Jesenicko (okres Rakovník, Louny, PlzeÚ-sever)
Jedná se o harmonickou kulturní krajinu se soust¯edÏn˝mi p¯írodními hodnotami. Reliéf má charakter
pahorkatiny aû ploché vrchoviny. Území p¯írodního parku je pomÏrnÏ lesnaté, s rozsáhl˝mi lesními komplexy a velk˝m
mnoûstvím rybník˘. Zajímavé jsou staré zatopené lomy. V p¯írodním parku je neûádoucí rozöi¯ování zástavby mimo
zastavÏné území (ochrana volné krajiny), neûádoucí tÏûba, nutná ochrana vodoteËí, vytvo¯ení maximálního mnoûství
vodních ploch, zejména rybník˘, dále pak mok¯ad˘, raöeliniöù, údolních niv, mezí, doprovodné zelenÏ, remízk˘, trval˝ch
travních porost˘, lokalit s v˝skytem ohroûen˝ch druh˘ rostlin a ûivoËich˘.
P¯írodní park Jesenicko zasahuje severní Ëást ¯eöeného území (Ëást k. ú. Koûlany).

Ochrana lesa
(dle zákona Ë. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znÏní):
Dle §14, odst. 2, je t¯eba souhlas orgánu státní správy les˘ i k dotËení pozemk˘ do vzdálenosti
50 m od okraje lesa.
Ochrana podzemních a povrchov˝ch vod
(dle zákona Ë. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znÏní):
V ¯eöeném území se nacházejí zdroje pitné vody: Jímací objekty ve¯ejného vodovodu Koûlany
(k. ú. Koûlany - území se v souËasnosti nachází na pozemkové parcele Ë. 3018 poblíû Hradeckého potoka
v lokalitÏ äibeniËní vrch. Pro pramennou jímku je vyhláöeno ochranné pásmo (ONV PlzeÚ-sever, odbor
VLHZ, Ë. j.: VLHZ/649/1979 ze dne 6. 5. 1979)) I. stupnÏ a II. stupnÏ.
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Do k. ú. Koûlany zasahují stanovená pásma hygienické ochrany vodních zdroj˘ HJ1 - HJ5 pro
rekreaËní tábor na Javornici. Vyhláöená ochranná pásma (ONV PlzeÚ-sever, odbor VLHZ, Ë. j.:
VLHZ/406/1985 ze dne 4. 4. 1985) I. stupnÏ a II. stupnÏ.
HodynÏ (k. ú. HodynÏ u D¯evce) - zá¯ezy v†prameniöti HodynÏ, které zásobují vodovodní síù
HodynÏ. Pro jímací zá¯ezy v horním a spodním prameniöti a studnu ve spodním prameniöti je vyhláöeno
ochranné pásmo (ONV PlzeÚ-sever, odbor VLHZ, Ë. j.: VLHZ/1114/1982/G 2055 ze dne 17. 9. 1982) I.
stupnÏ a II. stupnÏ.
BuËek (k. ú. BuËek) - zá¯ezy v†prameniöti BuËek, které zásobují vodovodní síù BuËek. Pro jímací
zá¯ezy v prameniöti je vyhláöeno ochranné pásmo (ONV PlzeÚ-sever, odbor VLHZ, Ë. j.: VLHZ/1115/1982/G
2053 ze dne 16. 9. 1982) I. stupnÏ a II. stupnÏ.
Správci vodních tok˘ mohou p¯i v˝konu správy vodního toku, pokud je to nezbytnÏ nutné a po
p¯edchozím projednání s vlastníky pozemk˘, uûívat pozemk˘ sousedících s korytem vodního toku (dle
ustanovení §49 zákona Ë. 254/2001 Sb., o vodách) do 6 (8) m od b¯ehové Ëáry pro úËely jejich údrûby a
zajiötÏní provozu.
ÿeöené území není dle Na¯ízení vlády »R Ë. 103/2003 Sb. zranitelnou oblastí.
Ochrana p¯ed záplavami
(dle zákona Ë. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znÏní):
Pro v˝znamn˝ vodní tok Javornice (správce: Povodí Vltavy s. p.) je stanoveno záplavové území a
aktivní zóna záplavového území.
Pozn.:
V blízkém okolí vodních tok˘ a ploch mohou b˝t stanoveny vodoprávním ú¯adem omezení
vypl˝vající zejména z §67 zákona Ë. 254/2001 Sb. (nap¯.: zákaz tÏûby nerost˘, zákaz skladování
odplavitelného materiálu, z¯izování oplocení, tábor˘ a kemp˘).
Ochrana nerostn˝ch surovin
(dle zákona Ë. 44/1988 Sb., v platném znÏní):
Na rozhraní k. ú. D¯evec a k. ú. Koûlany se nacházejí chránÏná loûisková území Ë.: 12140000,
7600000 a v˝hradní loûiska Ë. 3121400 a 3176000. SevernÏ od Koûlan se nachází v˝hradní loûisko Ë.
3146900 se stanoven˝m dob˝vacím prostorem Ë. 70885.

†

ChránÏná loûisková území (CHLÚ):
»íslo
Název
Surovina
I»
Organizace

12140000
D¯evec
Jíly
00117650
Geofond

7600000
Koûlany
Jíly
27994929
LB MINERALS, s.r.o.

17600001
Koûlany II.
Jíly
27994929
LB MINERALS, s.r.o.

V˝hradní loûiska:
»íslo loûiska
Název
IdentifikaËní Ëíslo
Organizace
Surovina
Zp˘sob tÏûby

3121400
D¯evec-Koûlany
312140002
Geofond
Jíly
d¯ívÏjöí povrchová

3176000
Koûlany-D¯evec
317600000
LB MINERALS, s. r. o.
Jíly
d¯ívÏjöí povrchová

3146900
Koûlany
314690000
Berger Bohemia a. s.
Stavební kámen
d¯ívÏjöí povrchová

Dob˝vací prostor:
»íslo DP
Název
Organizace
Nerost

70885
Koûlany I
Berger Bohemia a. s.
stavební kámen

Ochrana památek
(dle zákona Ë. 20/1987 Sb., o státní památkové péËi, v platném znÏní):
V ¯eöeném území jsou vymezeny archeologické zóny I. a II. stupnÏ:
(k. ú. Koûlany)
Po¯. Ë.
12-31-09/1
12-31-09/2
12-31-09/3
12-31-09/4

Název UAN
hrad Angerbach - Koûlany
ZSO u kostela sv. Vav¯ince Koûlany
sklep u Ë.p. 34 Koûlany
Koûlany

Typ UAN
I
I
I
I

Reg. správce
ZpË. muzeum PlzeÚ
ZpË. muzeum PlzeÚ
ZpË. muzeum PlzeÚ
ZpË. muzeum PlzeÚ

Název UAN
HodynÏ
HodynÏ
HodynÏ - jádro vsi
HodynÏ
HodynÏ drûavy plaského kláötera
HodynÏ
Plaská kláöterní drûava - HodynÏ
Plaská kláöterní drûava - HodynÏ
Plaská kláöterní drûava - HodynÏ

Typ UAN
I
I
II
I
I
I
I
I
I

Reg. správce
ZpË. muzeum PlzeÚ
ZpË. muzeum PlzeÚ
ZpË. muzeum PlzeÚ
ZpË. muzeum PlzeÚ
ZpË. muzeum PlzeÚ
ZpË. muzeum PlzeÚ
ZpË. muzeum PlzeÚ
ZpË. muzeum PlzeÚ
ZpË. muzeum PlzeÚ

(k. ú. HodynÏ u D¯evce)
Po¯. Ë.
12-31-14/10
12-31-14/11
12-31-14/17
12-31-14/4
12-31-14/5
12-31-14/6
12-31-14/7
12-31-14/8
12-31-14/9
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(k. ú. HedËany)
Po¯. Ë.
12-31-09/5

Název UAN
HedËany - jádro vsi

Typ UAN
II

Reg. správce
ZpË. muzeum PlzeÚ

Název UAN
D¯evec - jádro vsi
D¯evec
D¯evec

Typ UAN
II
I
I

Reg. správce
ZpË. muzeum PlzeÚ
ZpË. muzeum PlzeÚ
ZpË. muzeum PlzeÚ

Název UAN
BuËek - jádro vsi

Typ UAN
II

Reg. správce
ZpË. muzeum PlzeÚ

(k. ú. D¯evec)
Po¯. Ë.
12-31-14/16
12-31-14/2
12-31-14/3
(k. ú. BuËek)
Po¯. Ë.
12-31-14/15

V ¯eöeném území jsou evidovány a zapsány do Úst¯edního seznamu kulturních památek (dle
zákona Ë. 20/1987 Sb., o státní památkové péËi, v platném znÏní).
(Koûlany)
tvrz Angerbach, archeologické stopy (rej. Ë. ÚSKP 45133/4-1315)
Zbytky tvrze pána Koûlanského se do dneöní nacházejí na ostrohu nad soutokem Studeného nebo
Hrádeckého potoka - jsou zde poz˘statky základ˘, p¯íkopu a val˘ hrádku (také zv. Angerbach). Nejsou známé ûádné
písemné zprávy pocházející z doby existence hradu a tak je jedin˝m zdrojem informací archeologick˝ pr˘zkum. Ten
klade vznik hradu do poloviny 13. století a zánik do první poloviny následujícího století.
Jméno hradu, které je nÏmeckou variantou jména nedalekého hradu T˝¯ova, a ostatnÏ i lokalita T˝¯ovsk˝
rybník na T˝¯ovském potoce mezi Koûlany a Kralovicemi, dokazuje p¯ísluönost hradu ke statk˘m hradu T˝¯ova. Je
moûné, ûe p˘vodnÏ byly oba hrady rozliöeny p¯ívlastkem, kter˝ byl vöak pozdÏji zapomenut.
V rámci t˝¯ovského panství plnil Angerbach funkci loveckého hradu, pop¯. slouûil i jako pomocn˝ správní
hrad. V dobÏ vzniku byl Angerbach plnohodnotnou stavbou, ale díky dalöímu v˝voji rychle zastarával.
Samotná staticky problematická konstrukce val˘ vyûadující pr˘bÏûnou údrûbu musela b˝t vedle
historického v˝voje jedním z d˘vod˘, proË byl Angerbach opuötÏn. Angerbach mÏl dvojdílnou dispozici. První p¯ibliûnÏ
obdélná Ëást byla chránÏna p¯íkopem, p¯ed kter˝m byl jeötÏ val, opevnÏna byla roubenou stÏnou. Uvnit¯ stála rozmÏrná
zemnice vyhloubená ve skále se stÏnami z kamenné obezdívky.
Druhá Ëást hradu byla oddÏlena dalöím p¯íkopem a p¯ístupná po d¯evÏném mostÏ. »elní a obÏ boËní
strany byly opevnÏny sypan˝m valem bez jakékoliv vnit¯ního zpevnÏní, Ëelní stranu zpevÚovala kamenná obezdívka.
HrázdÏn˝ palác byl vsazen mezi boËní valy tak, ûe jeho zadní strana byla souËástí obvodového opevnÏní. Zadní strana
ostroûny byla p¯eùata dvojicí p¯íkop˘. Hrad nemÏl ûádnou vÏû.
A

B

kostel sv. Vav¯ince (rej. Ë. ÚSKP 32546/4-1310)
Kostel stojí v dominantní poloze ve v˝chodní, p˘vodní Ëásti mÏsteËka. Postaven byl pravdÏpodobnÏ v
letech 1240–50 za vlády krále Václava I. Poprvé je p¯ipomínán v roce 1283, kdy se stal farním kostelem. V roce 1430 byl
kostel zniËen Tábority a opravy se doËkal aû za pán˘ T˝¯ovsk˝ch. V roce 1571 byl kostel opravován a po opravÏ z˘stal
zachován jen presbytá¯ a zdi v základech. V roce 1769 kostel vyho¯el a byl následnÏ baroknÏ p¯estaven.
Kostel je orientován k v˝chodu. MírnÏ uûöí presbytá¯ s trojbok˝m závÏrem je p¯ipojen k obdélné lodi, k jejíû
západní stÏnÏ p¯iléhá Ëty¯boká vÏû. P¯ed severním pr˘Ëelím, které smÏ¯uje k mÏsteËku, je pravoúhlá p¯edsíÚ, k jiûní
stranÏ presbytá¯e p¯iléhá obdélná sakristie.
Gotick˝ presbytá¯, kter˝ patrnÏ pochází z 2. poloviny 14. století, je sklenut k¯íûovou klenbou; vítÏzn˝ oblouk
a okna jsou hrotitá. VítÏzn˝ oblouk, klenba a stÏny presbyteria jsou bohatÏ vyzdobeny p˘vodními gotick˝mi malbami z
poloviny 14. století znázorÚujícími proroky a zemské patrony. Fresková v˝zdoba byla objevena v roce 1949 a pozdÏji
byla odbornÏ zrekonstruována. Presbytá¯ je zast¯eöen sedlovou st¯echou s valbami nad závÏrem, z h¯ebene vyr˘stá
osmibok˝ sanktusník s cibulovou st¯íökou.
Obdélná loÔ kostela ve stÏnách skr˝vá zbytky gotického zdiva. LoÔ má ploch˝ strop, v západní Ëásti je
kruchta podep¯ená dvÏma d¯evÏn˝mi sloupy. VÏû je zast¯eöena cibulovou bání s osmibokou lucernou, nad níû je
cibulová st¯íöka s hrotnicí, makovicí a k¯íûem. Kostel je obklopen zruöen˝m h¯bitovem, na kterém stojí socha sv. Jana
Nepomuckého z roku 1737. Na v˝chodní stranÏ p¯edsínÏ stojí socha Madony, na západní stranÏ socha sv. Josefa.
C

ûidovsk˝ h¯bitov (rej. Ë. ÚSKP 19880/4-1313)
éidovská obec existovala v Koûlanech v 17. - 18. století, v 1. polovinÏ 19. století pro nedostatek rodin
zanikla. éidovské osídlení je tu doloûeno p¯ed rokem 1672 a pravdÏpodobnÏ okolo roku 1700 byl zaloûen zdejöí
ûidovsk˝ h¯bitov. Vrchnost v Koûlanech byla tehdy nep¯íliö tolerantní a vykázala pro nÏj opovrhované místo asi 2 km od
obce.
Nachází se na tzv. äibeniËním vrchu v sousedství nÏkdejöího popraviötÏ. Na ploöe h¯bitova, ohrazené
dochovanou zdí, je nÏkolik desítek náhrobních kamen˘ star˝ch i novÏjöích. Po zániku obce v Koûlanech p¯eöel h¯bitov
do uûívání ûidovského obyvatelstva v nedaleké K˘zové a poh¯bívalo se tu aû do roku 1940.
D
rodn˝ d˘m dr. Edvarda Beneöe, Ë. p.101 (rej. Ë. ÚSKP 10161/4-4996)
E
radnice, Ë. p. 135 (rej. Ë. ÚSKP 19041/4-1311)
F
pivovar, Ë. p. 278 (rej. Ë. ÚSKP 23767/4-1312)
G
d˘m, Ë. p. 299 (rej. Ë. ÚSKP 46360/4-4001), v domÏ dochována unikátní technická památka - hrnËí¯ská pec
z 1. poloviny 18. století.
H
I
J

(D¯evec)
kapliËka (rej. Ë. ÚSKP 34169/4-1210)
boûí muka (rej. Ë. ÚSKP 23416/4-1209)
smírËí k¯íû (rej. Ë. ÚSKP 24404/4-1314), u polní cesty k D¯evci
(HodynÏ)
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K

kaple sv. Jana K¯titele (rej. Ë. ÚSKP 32689/4-1213)

Ochrana staveb - ve¯ejná poh¯ebiötÏ
(dle zákona Ë. 256/2001, o poh¯ebnictví, v platném znÏní):
Ochranné pásmo ve¯ejného poh¯ebiötÏ se z¯izuje v öí¯i nejménÏ 100 m.
Ochrana dopravní infrastruktury - drah
(v souladu se zákonem Ë. 266/94 Sb., o drahách, v platném znÏní ):
Ochranné pásmo regionální dráhy vedené po obou stranách tratÏ ve vzdálenosti 60 metr˘ od
krajní koleje, nejménÏ vöak 30 metr˘ od hranic obvodu dráhy.
Ochrana dopravní infrastruktury - pozemních komunikací
(dle zákona Ë. 13/1997 Sb., o pozemních komunikací, v platném znÏní):
Ochranné pásmo silnice II. a III. t¯ídy (mimo souvisle zastavÏná území) je 15 m od osy vozovky.
Ochrana technické infrastruktury - vodovodních ¯ad˘ a kanalizaËních stok
(dle zákona Ë. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znÏní):
Ochranné pásmo ¯ad˘ a stok do pr˘mÏru 500 mm vËetnÏ je 1,5 m na kaûdou stranu od
vnÏjöího líce potrubí Ëi stoky a ochranné pásmo ¯ad˘ a stok nad pr˘mÏr 500 mm je 2,5 m na kaûdou
stranu od vnÏjöího líce potrubí Ëi stoky. Ochrana technologick˝ch objekt˘ zásobování vodou je realizována
oplocením.
Ochrana technické infrastruktury - pro zásobování elektrickou energií
(dle zákona Ë. 458/2000 Sb., tzv. energetick˝ zákon, v platném znÏní):
Ochranné pásmo nadzemního vedení (vodiËe bez izolace) u napÏtí nad 1 kV a do 35 kV vËetnÏ
Ëiní 7 m na obÏ strany od krajních vodiË˘, ochranné pásmo podzemního vedení do 110 kV vËetnÏ je 1 m
(po obou stranách krajního kabelu). Ochranné pásmo elektrické stanice stoûárové s p¯evodem napÏtí z
úrovnÏ nad 1 kV a menöí neû 52 kV na úroveÚ nízkého napÏtí je 7 m od stanice, ochranné pásmo
elektrické stanice kompaktní a zdÏné s p¯evodem napÏtí z úrovnÏ nad 1 kV a menöí neû 52 kV na úroveÚ
NN je 2 m od stanice.
Pozn.:
Takto definovaná pásma se vztahují pouze na nová za¯ízení, neboù v § 98 zákona Ë. 458/2000, v
platném znÏní, se uvádí, ûe ochranná pásma stanovená podle dosavadních právních p¯edpis˘ se nemÏní
po nabytí úËinnosti zákona. Proto jsou ve v˝kresech vyznaËena, u staröích za¯ízení, ochranná pásma d¯íve
uplatnÏná: pro nadzemní vedení (vodiËe bez izolace) u napÏtí nad 1 kV a do 35 kV vËetnÏ ochranné
pásmo 10 m na obÏ strany od krajních vodiË˘.
Ochrana technické infrastruktury - pro zásobování plynem
(dle zákona Ë. 458/2000 Sb., tzv. energetick˝ zákon, v platném znÏní):
Ochranné pásmo u nízkotlak˝ch a st¯edotlak˝ch plynovod˘ a plynovodních p¯ípojek, jimiû se
rozvádí plyn v zastavÏném území obce, je 1 m na obÏ strany od p˘dorysu, ochranné pásmo u ostatních
plynovod˘ a plynovodních p¯ípojek je 4 m na obÏ strany od p˘dorysu, ochranné pásmo u
technologick˝ch objekt˘ je 4 m na vöechny strany od p˘dorysu.
BezpeËnostní pásmo VTL plynovodu nad DN 100 do DN 250 vËetnÏ Ëiní 20 m na obÏ strany od
p˘dorysu. BezpeËnostní pásmo plynov˝ch regulaËních stanic vysokotlak˝ch je 10 m na vöechny strany od
p˘dorysu.
Ochrana technické infrastruktury - zásobování jin˝mi produkty (dálkovody a produktovody):
(dle na¯ízení vlády Ë. 29/1959 Sb., o oprávnÏních k cizím nemovitostem p¯i stavbách a provozu
podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu):
ZabezpeËovací pásmo je pás urËen˝ k ochranÏ dálkovodu p¯ed poökozením. Hranice
zabezpeËovacího pásma je 3 - 5 m na obÏ strany od potrubní trasy. V zabezpeËovacím pásmu dálkovodu
nesmí b˝t provádÏny ûádné práce nebo Ëinnosti, jeû by mohly vést k jeho poökození (zemní práce,
vysazování strom˘, ke¯˘, pojíûdÏní tÏûk˝mi mechanismy ap.).
BezpeËnostní vzdálenost (nejmenöí p¯ípustná vzdálenost od jin˝ch nadzemních objekt˘ a
za¯ízení), stanovená se z¯etelem k moûnému ohroûení. Její hodnota je odstupÚována podle charakteru
okolních objekt˘ (pro sídelní útvary mÏst, sídliöù a obcí norma stanovuje bezpeËnostní vzdálenost 150 m
na kaûdou stranu od osy dálkovodu).
Ochranné pásmo podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu je vymezeno svisl˝mi
plochami veden˝mi ve vodorovné vzdálenosti 300 m po obou stranách od osy potrubí. V ochranném
pásmu je zakázáno z¯izovat zvláöù d˘leûité objekty, jakoû i vtaûné jámy pr˘zkumn˝ch a tÏûebních ˘ a
odvaly hluöin. Uvnit¯ ochranného pásma je zakázáno: a) do vzdálenosti 200 m od osy potrubí z¯izovat
mosty a vodní díla po smÏru toku vody, jde-li potrubí p¯es ¯eku, b) do vzdálenosti 150 m provádÏt
souvislé zastavÏní mÏst a sídliöù a budovat ostatní d˘leûité objekty a ûelezniËní tratÏ podél potrubí, c) do
vzdálenosti 100 m budovat jakékoliv objekty a souvislé zastavÏní vesnic, d) do vzdálenosti 50 m provádÏt
stavby menöího v˝znamu a kanalizaËní sítÏ, e) do vzdálenosti 20 m z¯izovat potrubí pro jiné látky neû
ho¯lavé kapaliny I. a II. t¯ídy, f) do vzdálenosti 3 m provádÏt Ëinnosti, které by mohly ohrozit potrubí a
plynulost a bezpeËnost jeho provozu, nap¯. v˝kopy a vysazování strom˘.
Ochrana technické infrastruktury - telekomunikace
(dle zákona Ë. 151/2000 Sb., o telekomunikacích, v platném znÏní):
Ochranné pásmo podzemních telekomunikaËních vedení Ëiní 1,5 m po stranách krajního
vedení. V ¯eöeném území se nacházejí radioreléové trasy ve¯ejné komunikaËní sítÏ.
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Ochrana zájm˘ obrany státu
(dle zákona Ë. 222/1999 Sb., o zajiöùování obrany »R):
V ¯eöeném území se nenacházejí objekty a pozemky v majetku Ministerstva obrany »R.
6) Dalöí omezení v území
-

zp˘sob vyuûití území:
plochy obËanského vybavení (ve¯ejné sluûby)
plochy církevních staveb a ve¯ejného poh¯ebiötÏ
plochy ve¯ejné zelenÏ
plochy v˝roby a skladování
plochy technické infrastruktury
architektonicky v˝znamné stavby:

(Koûlany)
KromÏ kulturních památek je v sídle zachována ¯ada zajímav˝ch zdÏn˝ch staveb Ëi drobn˝ch památn˝ch
objekt˘. V rámci areálu p˘vodního historického jádra se jedná o budovu fary, pamÏtní k¯íû, budova dneöního muzea
(b˝valé ökoly). V sousedství pak usedlost Ë. p. 5, usedlost Ëp. 17 a chalupa E 112. Poblíû k¯iûovatky se silnicí na HedËany
jsou to usedlosti Ë. p. 192, 144 a 194. Zajímavá je i vila Dr. Syrového z roku 1936 v parku E. Beneöe. V sousedství
rodného domu E. Beneöe pak usedlost Ë. p. 100. Dochován je tzv. »erven˝ ml˝n na Javornici.
Z drobné architektury se zachoval pomník padl˝m v 1. svÏtové válce p¯ed radnicí, v parku se nachází novÏ
instalovaná socha presidenta Edvarda Beneöe, na místním h¯bitovÏ se nachází hrobka rodiny Beneöov˝ch, u cesty k
ûidovskému h¯bitovu se nachází pamÏtní k¯íû.
(BuËek)
Na malé návsi obklopené nÏkolika menöími usedlostmi stojí zdÏná osmiboká kapliËka se stanovou
st¯echou a sanktusníkem. V†usedlosti Ë. p. 9 v†horní Ëásti návsi je dochován p¯ízemní rouben˝ öp˝char. Ve statku Ë. p. 4
soubÏûnÏ se silnicí stojí ËásteËnÏ roubená chalupa. P¯i silnici do†Kralovic na okraji obce se nachází pamÏtní k¯íû.
V†areálu tzv. Dolního Rabasova ml˝na asi 400 m jihov˝chodnÏ od vsi zachováno unikátní roubené stavení z†p¯elomu
18. a 19. století, roubená stodola a zdÏn˝ hospodá¯sk˝ objekt s†Ëástí druhotnÏ uûitého renesanËnÏ-barokního ostÏní.
(D¯evec)
††
Po obvodu úzké protáhlé návsi vystavÏno mnoûství menöích i vÏtöích usedlostí, z†nichû vyniká Ë. p. 13
s†kvalitní fasádou se secesními motivy. V†Ë. p. 26 je klenutá brána. Na návsi stojí nevelká zdÏná kaple z†19. století
s†trojbok˝m závÏrem a zdÏnou zvoniËkou pod pr˘Ëelím. Fasáda je ËlenÏna pilastry a zubo¯ezem. Na zahradÏ statku Ë. p.
7 se nachází torzo kamenného k¯íûe z†roku 1761 (s nápisem Barbora Hibnerowa 1761, rytinou lebky a zk¯íûen˝ch
hnát˘).
Na západním okraji obce na rozcestí silnice a polní cesty stojí kamenná sloupková boûí muka z†konce 18.
století, smírËí k¯íû z 16. století z pískovce s jednoduch˝m k¯íûem. V†Ë. p.18 pamÏtní deska na rychtá¯e Ji¯ího Radima,
místního rodák, kter˝ vedl v†roce 1680 neúspÏöné selské povstání proti plaskému kláöteru. U silnice z†obce na
»erníkovice je pamÏtní k¯íû. P¯i silnici na Kralovice stojí zdÏná kapliËka svatého Vav¯ince.
(HedËany)
††
V centru návsi stojí patrová budova nÏkdejöí ökoly, vystavÏná roku 1902. SoubÏûnÏ s v˝stavbou ökoly byla
zbudována i p¯ilehlá kaple. Pseudohistorizující fasádu obou objekt˘ Ëlení pásová bosáû a bohatÏ zdobené ötíty. P¯ed
kaplí stojí pamÏtní k¯íû z roku 1882. Na okraji návsi za ökolou dochována hodnotná roubená chalupa Ë. e. 1. V
usedlostech Ë. p. 1 a Ë. p. 4 stojí roubené stodoly.
(HodynÏ)
††
Na jihov˝chodním okraji prostorné svaûité návsi je velká zdÏná kaple sv. Jana K¯titele, postavená v letech
1748 – 1751. Byla zaloûena v místech staré kaple, poniËená za válek v 15. a 17. století. Po roce 1785 objekt krátk˝ Ëas
slouûil jako kontribuËní s˝pka, aû ho roku 1799 obec vykoupila a obnovila. Kaple má Ëty¯bokou loÔ a uûöí, vonÏ
uzav¯eno presbyterium. Nad vchodem umístÏn znak plaského kláötera. Po obvodu návsi velké i menöí usedlosti, z nichû
vyniká Ë. p. 12 s dochovan˝m rouben˝m Ëty¯komorov˝m patrov˝m öp˝charem s pavláËkou. V Ë. p. 23 hodnotná roubená
chalupa.

Pozn.:

Pozn.:

-

plochy zemÏdÏlského p˘dního fondu (ZPF):
orná p˘da
TTP (trvalé travní porosty)
zahrady
zemÏdÏlské p˘dy ve I. a II. stupni p¯ednosti v ochranÏ ZPF
hlavní melioraËní za¯ízení (HMZ)
investice do p˘dy za úËelem zlepöení p˘dní úrodnosti
Rozsah je urËen dle údaj˘ Katastrálního ú¯adu PlzeÚského kraje, pracoviötÏ Kralovice, a dle
údaj˘ ZemÏdÏlské vodohospodá¯ské správy, pracoviötÏ PlzeÚ.
pozemky urËené k plnÏní funkcí lesa (PUPFL)
Rozsah urËen dle údaj˘ Katastrálního ú¯adu PlzeÚského kraje, pracoviötÏ Kralovice a ÚHÚL
Brand˝s nad Labem - Stará Boleslav (OPRL 2009).
poûární ochrana:
hasiËská zbrojnice v Koûlanech a ostatních místních Ëástech
poûární nádrûe
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