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Obec O S E K
Zastupitelstvo obce Osek, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití
ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13
a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

vydává
Územní plán Osek

I.

ÚZEMNÍ PLÁN

a)

Vymezení zastavěného území

Zastavěné území bylo vymezeno k datu 1. 1. 2016. Je zakresleno ve výkresu
základního členění území, v hlavním výkresu, koordinačním výkresu a výkresu vyhodnocení
důsledků na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa.

b)

Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot

Řešené území má předpoklady pro rozvoj, které vyplývají z polohy v rozvojové ose
stanovené Politikou územního rozvoje ČR a polohy na dopravní ose Radnicko.
Základní koncepce rozvoje řeší tyto úkoly:
-

vytvoření podmínek pro rozvoj bydlení;

-

vytvoření podmínek pro rozvoj podnikatelských aktivit;

-

rozvoj občanské vybavenosti pro obyvatele Oseku i spádového území;

-

zajištění dopravní a technické infrastruktury;

-

zajištění prostupnosti krajiny a ochrany krajinářsky cenných prvků.

1. Koncepce rozvoje území vychází z cílů zabezpečení souladu rozvoje funkce bydlení,
výroby, rekreace s funkcemi ochrany přírody a krajiny a udržení hygienicky kvalitního
životního prostředí.
2. Urbanistická koncepce přičleňuje další zastavitelné plochy k zastavěnému území
jednotlivých sídel.
3. Nová urbanizovaná území nejsou ve volné krajině zakládána.
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4. Koncepcí územního plánu nejsou narušeny přírodní ani kulturní hodnoty území, kterými
jsou:
a) přírodní hodnoty:


zvláště chráněné území – národní přírodní památka Vosek;



významné krajinné prvky registrované;



významné krajinné prvky „ze zákona“;



přírodní park Radeč;



památný strom buk v lokalitě Čihadlo a vzrostlé stromy, které tvoří dominanty
v sídlech;



celkový charakter krajiny – zemědělské krajiny se sídly, ve které vyniká sídlo
Osek se třemi významnými dominantami – zámkem, letohrádkem a kostelem.
Obraz Oseku doplňuje několik rybníků, které upozorňují na minulou těžební
činnost v území.

b) kulturní hodnoty:


objekty zapsané v ústředním seznamu kulturních památek;



historické urbanistické uspořádání sídel;



celé území je místem archeologických nálezů.

c)

Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby
a systému sídelní zeleně

1.

Sídelní a demografické předpoklady rozvoje

Předpokládaný populační vývoj v perspektivě 10 - 15 let je mírný nárůst a dosažení
výhledové velikosti cca 1 500 obyvatel.
Dominujícím sídlem bude Osek, který soustřeďuje nejvyšší podíl obytné funkce
i občanského vybavení.

2.

Rozvoj obytné funkce

Osek: pro rozvoj obytné funkce jsou vymezeny plochy na západním, jižním
a východním okraji sídla.
Nový Dvůr, Vitinka, Hudlice: pro rozvoj obytné funkce jsou vymezeny plochy
navazující na zastavěné území.

3.

Rozvoj výrobní funkce

Osek: výrazná funkce zemědělské výroby je zachována, jsou vymezeny plochy pro
rozšíření farmy. Východní část zastavěného území zaujímá plocha výroby a skladování –
lehká výroba. Plochy pro její možné rozšíření jsou navrženy. Současné plochy drobné
výroby, které jsou součástí obytného území zůstanou zachovány.
Vitinka: bývalá zemědělská farma je využita jako plocha výroby a skladování – lehká
výroba.
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Plocha smíšená obytná venkovská může zahrnovat pozemky staveb a zařízení, které
svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém
okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území např. nerušící výroba a služby,
zemědělství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území.

4.

Rozvoj občanského vybavení
Současné plochy občanského vybavení v sídlech jsou zachovány.

Zařízení občanského vybavení mohou být situována v plochách smíšených obytných
venkovských a plochách občanského vybavení.

5.

Výčet zastavitelných ploch a ploch přestavby

Označení

Funkce

Podmínky využití ploch

1
Osek

SV

 situování navržených elektrických
zařízení (elektrické vedení 22 kV a
trafostanice) nesmí bránit výstavbě

Požadavek Požadavek
územní
regulačního
studie
plánu

Etapa

ano

-

1

-

-

1

-

-

1

 vymezit veřejné prostranství min.
2
1 500 m – umístění určí územní
studie
2
Osek
3
Osek

SV
MV

 respektovat kanalizační stoku
Volduchy – ČOV Osek včetně
ochranného pásma

4
Osek

MV

-

-

1

5
Osek
6a, b
Osek

SV

-

-

1

ano

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

SV

 vytvořit prostor pro chodník
a cyklostezku min. 3 m šíře
 vymezit plochu veřejného
2
prostranství v ploše 6a 1 900 m
– umístění určí územní studie

7
Osek

OV

 respektovat manipulační pásmo
vodního toku 6 m od břehové čáry
nezastavitelné
 zachovat zeleň na jižní hranici
plochy

8a
8b
Osek
9
Osek

OV
SV
SV

 podmíněně vhodná plocha; blízkost
zemědělské farmy; v územním resp.
stavebním řízení bude prokázáno,
že nejsou překročeny negativní vlivy
farmy na plochu bydlení
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Označení

Funkce

Podmínky využití ploch

10
Osek

SV

 respektovat manipulační pásmo
vodního toku 6 m od břehové čáry
nezastavitelné
 vytvořit prostor pro chodník min. 2 m
šíře

11a,
11b
Osek

SV
SV

 respektovat manipulační pásmo
vodního toku 6 m od břehové čáry
nezastavitelné
 v územním resp. stavebním řízení
bude prokázáno, že nejsou
překročeny max. přípustné vlivy
výroby (plocha 13) vůči ploše
bydlení

12
Osek

SV

 respektovat manipulační pásmo
vodního toku 6 m od břehové čáry
nezastavitelné

13
Osek

VL

 respektovat manipulační pásmo
vodního toku 6 m od břehové čáry
nezastavitelné

Požadavek Požadavek
územní
regulačního
studie
plánu

Etapa

-

-

1

-

-

1

-

-

1

ano

-

1

ano

-

1

-

-

 v územním resp. stavebním řízení
bude prokázáno, že nejsou z plochy
výroby překročeny max. přípustné
limity hluku vůči ploše č. 11b
14
Osek
15
Nový Dvůr

OV
SV

 ve vzdálenosti min. 25 m od okraje
lesa nebudou realizovány žádné
stavby pro bydlení ani pro rekreaci
 bude vytvořeno veřejné prostranství
2
1 500 m – umístění určí územní
studie

16
Nový Dvůr

SV

 bude vytvořeno veřejné prostranství
2
1 000 m – umístění určí územní
studie
Plocha převedena do územní
rezervy

17
18
Osek

SV

 respektovat manipulační pásmo
vodního toku 6 m od břehové čáry
nezastavitelné

-

-

1

19
Vitinka

SV

 stavby budou realizovány směrem
k zastavěné části sídla, v kontaktu
s volnou krajinou budou zahrady

-

-

1

20
Vitinka

SV

 respektovat vodovodní řad
vč. ochranného pásma

-

-

1

21
Vitinka
22a, b
Hudlice
23
Osek

SV

-

-

1

SV

-

-

1

SV

-

-

1

 respektovat zastávku BUS

9

Označení

Funkce

24
Osek

VL

Podmínky využití ploch
 vytvořit prostor pro pěší chodník
min. 2 m šíře

Požadavek Požadavek
územní
regulačního
studie
plánu

Etapa

-

-

1

 respektovat vodovodní řad a
plynovod včetně jejich ochranných
a bezpečnostních pásem
25
Nový Dvůr

SV

 respektovat charakter a výškovou
hladinu sídla

-

-

1

26
Nový Dvůr

SV

 do vzdálenosti min. 25 m od okraje
lesa nebudou realizovány žádné
stavby pro bydlení ani pro rekreaci

-

-

1

 respektovat vodovodní řad
vč. ochranného pásma
TI

 plocha pro vodojem

-

-

1

SV

 zachovat charakter okolní zástavby

-

-

1

- plocha vypuštěna

-

-

-

TI

 plocha technické infrastruktury

-

-

1

VZ

 respektovat manipulační pásmo
vodního toku 6 m od břehové čáry
nezastavitelné

-

-

1

32

VX

 plocha pro chovatelství

-

-

1

P1
Osek

SV

 v územním resp. stavebním řízení
bude prokázáno, že nejsou
překročeny max. přípustné vlivy
výroby (plocha MV) vůči ploše
bydlení

-

-

1

27
Osek
28
Osek
29
30
Osek
31
Osek

6.

Návrh systému sídelní zeleně
Zeleň sadů a zahrad je součástí ploch bydlení venkovského charakteru.

Ochranná zeleň je navržena pro oddělení ploch smíšených obytných a výroby (plocha
11b, plocha 13). Na pozemku p.č. 822/98 k.ú. Osek bude vymezena a vysázena veřejná
zeleň.
Ochranná zeleň je navržena v prostoru mezi areálem zemědělské farmy, hřbitovem
a plochami smíšenými obytnými venkovskými. Při hranici zemědělské farmy bude vymezena
a vysázena v šíři min. 10 m kompaktní vysoká zeleň. Veřejná zeleň bude realizována ve
Vitince na pozemku p.č. 454/3.
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d)

Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování

1.

Dopravní infrastruktura

Základní koncepce a uspořádání dopravního systému
Základní dopravní systém a přepravu v řešeném území bude i výhledově zajišťovat
pouze silniční a nemotorová doprava. Železniční doprava, s nejbližší železniční stanicí
Rokycany, se bude uplatňovat pouze nepřímo v návaznosti na dojížďce autobusovou nebo
individuální dopravou.
Územní plán respektuje stabilizovanou síť stávajících silnic III. třídy, místních
a účelových komunikací. Nově vymezuje plochy a koridory pro přeložku silnice II/232 včetně
dílčí přestavby navazujících úseků silnic III. třídy, místních a účelových komunikací
v místech nových úrovňových křižovatek. Z hlediska bezpečnosti provozu problémová
křižovatka stávajících silnic II/232, III/2322 a III/2323 v Oseku „u sokolovny“ je doporučena
k přestavbě. Pro zpřístupnění a obsluhu navrhovaných rozvojových ploch územní plán
využívá stávající silniční a komunikační síť, kterou ve vybraných lokalitách doporučuje
k přestavbě, prodloužení nebo doplnění novými navazujícími obslužnými a zklidněnými
komunikacemi.
Pro výhledové umístění a vedení vysokorychlostní tratě Praha – Plzeň – hranice
ČR/SRN územní plán v souladu se ZÚR Plzeňského kraje ve znění aktualizace č. 1
upřesňuje koridor pro územní rezervu vysokorychlostní tratě republikového významu VR1.
Územní plán respektuje ochranná pásma s výškovým omezením neveřejného vnitrostátního
letiště Rokycany, zasahující do správního území Oseku.
Vybrané účelové komunikace jsou navrženy k částečné přestavbě a doplnění
s předpokladem jejich využití pro sdružený provoz s vedením pěších a cyklistických tras. Pro
podporu každodenní cyklistické dopravy jako součást dopravního systému, územní plán
v hlavních směrech vymezuje koridory pro stezky pro pěší a cyklisty, vedené souběžně se
silnicemi III. třídy. V souvislosti s přeložkou silnice II. třídy jsou doplněny nové autobusové
zastávky, které umožní zkrácení docházkové vzdálenosti z některých místních částí.

Silniční doprava
Silnice II. a III. třídy


Silnice II/232 (Rokycany – Osek – Břasy – Liblín – Kozojedy – II/201) – koridor D1
vymezený v souladu s vydanými ZÚR Plzeňského kraje ve znění aktualizace č. 1 pro
umístění přeložky silnice II/232 Osek – Břasy – Újezd u Svatého Kříže, včetně
všech souvisejících staveb a zařízení (232/02). Koridor je veden od dálnice D5 (MÚK
Rokycany), v řešeném území západně od zastavěného území Oseku a stávající
silnice II/232, východně od místních částí Vitinka a Nový Dvůr ve směru na Břasy.
Napojení na silnice III. třídy, místní a účelové komunikace v řešeném území zajišťují
čtyři úrovňové křižovatky. Koridor silnice II. třídy je vymezen v šířce 100 m (s dílčím
rozšířením, příp. zúžením), jako související stavby jsou vymezeny koridory přeložek
dotčených silnic III/2325 a III/2322 (šířka koridoru 50 – 15 m) a koridory přeložek
dotčené místní komunikace (šířka koridoru – 20 m) a účelové komunikace (šířka
koridoru - 20 m). Koridor je vymezen jako veřejně prospěšná stavba (VPS-D1).
11

K ochraně plochy bydlení v bývalé cihelně budou provedena ochranná opatření.


Silnice III/2322 (Litohlavy – Osek) – koridor D1 (související stavba) zahrnující
úrovňové křížení silnice III. třídy s navrhovanou přeložkou silnice II/232, řešené jako
průsečná křižovatka a přeložku dílčích, přilehlých úseků silnice III/2322. Ve směru na
Osek je koridor pro dílčí přestavbu stávající silnice III. třídy vymezený až do místa
stávající oboustranné zástavby Oseku. Přestavba dílčího úseku silnice III/2322 je
vymezena jako součást koridoru D1– šířka koridoru 50 m a jako veřejně prospěšná
stavba.
Problematická křižovatka silnice III/2322 se silnicemi II/232 a III/2323 v Oseku
„u sokolovny“ je navržena k přestavbě – plocha D22.



Silnice II/2323 (Osek – Volduchy) - problematická křižovatka silnice III/2323 se
silnicemi II/232 a III/2322 v Oseku „u sokolovny“ je navržena k přestavbě – plocha
D22. Kromě přestavby křižovatky je silnice stabilizovaná ve stávající trase.



Silnice III/2325 (Chrást – Vitinka – Osek) – koridor D1 (související stavba) úrovňové
křížení s navrhovanou přeložkou silnice II/232 je řešeno jako průsečná křižovatka
s přestavbou směrového vedení trasy dílčích přilehlých úseků silnice III/2325.
Přestavba dílčího úseku silnice III/2325 v místě navrhované křižovatky se silnicí II/232
je vymezena jako součást koridoru D1 – šířka koridoru 50 m a jako veřejně prospěšná
stavba. Kromě přestavby silnice v místě křížení s navrhovanou přeložkou silnice
II/232 je silnice stabilizovaná ve stávající trase.

Místní komunikace
Stávající síť místních komunikací je ve svém plošném rozložení respektována a dále
v souvislosti s rozvojem území rozšiřována. Dispoziční uspořádání jednotlivých stávajících
místních komunikací je doporučeno postupně upravit s rozlišením obslužných a zklidněných
komunikací. Doporučeno je využít v maximální míře novodobých trendů úprav s větším
důrazem na posílení společensko-obchodní a obytné funkce ulice.
Pro zvýšení bezpečnosti provozu na místních komunikacích jsou vymezeny plochy
pro výhybny; ve spojení Nový Dvůr – Vitinka – Hudlice plochy D23, D24, D25, ve spojení
Nový Dvůr – bývalá cihelna – silnice II/232 plocha D26.
V koordinaci s navrhovanými rozvojovými plochami a potřebou jejich zpřístupnění
a obsluhy je kromě stávající sítě navržena úprava nebo doplnění komunikační sítě (místní
komunikace obslužné - funkční skupina C, místní komunikace zklidněné - funkční
podskupina D1), která kromě obsluhy současně umožňuje vnitřní komunikační provázanost
jednotlivých lokalit a místních částí. Přehled navrhovaných koridorů pro přestavbu či
novostavbu místních komunikací (MK) D2 – D12 a D28, včetně přestavby křižovatky silnic II.
a III. třídy D22 a výhyben na místních komunikacích D23 – D26 uvádí následující tabulka.
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PŘEHLED NAVRHOVANÝCH PLOCH A KORIDORŮ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Kód
navrhované
komunikace

k.ú./sídlo

Doporučená
funkční
skupina (dle
ČSN 736110)

Základní
charakteristika

Identifikace (kód)
zastavitelné plochy
navržené ke
zpřístupnění

Šířka
koridoru
(v m)
1

D2

Osek/Osek

MK - C

přestavba stávající MK
2
a ÚK , navazující na III/2323

10

23

D3

Osek/Osek

MK - D1

novostavba, navazující
na koridor D2

8

11b, 12, 23

D4

Osek/Osek

MK - D1

novostavba, navazující
na stávající koncovou MK

8

6a, 6b

D5

Osek/Osek

MK - C

přestavba stávající ÚK,
navazující na III/2322
a převedení do sítě MK

10

6a, 6b

D6

Osek/Osek

MK - C

přestavba stávající ÚK,
navazující na stávající
koncovou MK a převedení
do sítě MK

10

6b

D7

Osek/Osek

MK - D1

propojení koncové MK se
stávající páteřní MK podél
stávající vodoteče

8

zajištění plošné
provázanosti sítě MK

D8

Osek/Osek

MK - C

přestavba stávající ÚK,
navazující na stávající
koncovou MK a převedení
do sítě MK

10

14

D9

Osek/Osek

MK - D1

novostavba, navazující
na stávající koncové MK

8

1

D10

Vitinka/Hudlice

MK - D1

přestavba stávající MK

D11

Vitinka/Vitinka

MK - D1

novostavba s částečnou
přestavbou ÚK a převedení
do sítě MK

8

25, 15

D12

Osek/Osek

MK - D1

novostavba, navazující
na stávající koncovou MK

8

12 a připravovanou
zástavbu jižně od
plochy 11a

D22

Osek/Osek

přestavba
křižovatky

D23

Vitinka/Nový
Dvůr

výhybna

výhybna na MK Nový Dvůr
- Vitinka

5

-

D24

Vitinka/Vitinka

výhybna

výhybna na MK Nový Dvůr
- Vitinka

5

-

D25

Vitinka/Hudlice

výhybna

výhybna na MK Vitinka.
Hudlice

5

-

D26

Vitinka/Nový
Dvůr

výhybna

výhybna na MK Nový Dvůr –
bývalá cihelna - silnice II/232

5

-

D28

Vitinka/Vitinka

přestavba stávající ÚK,
navazující na stávající
koncovou MK a převedení
do sítě MK

10

19

MK - C

10 - 15

přestavba stávající křižovatky
silnic II/232, III/2322, III/2323

22 (včetně
zpřístupnění stávající
obytné zástavby)

-

Návrh místních komunikací zklidněných – funkční podskupina D2 (stezky pro pěší a
cyklisty) – viz kapitola Nemotorová doprava.

1
2

MK – místní komunikace
ÚK – účelová komunikace
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Návrh komunikačního zpřístupnění a obsluhy jednotlivých navrhovaných rozvojových
ploch uvádí následující tabulka.
ROZVOJOVÉ PLOCHY - NÁVRH ZPŘÍSTUPNĚNÍ
Návrh zpřístupnění navrhovaných zastavitelných ploch
Plocha č.

k.ú./sídlo

Funkční využití

kód
navrhované
komunikace

popis zpřístupnění

1

Osek/Osek

bydlení

D9

Zpřístupnění a obsluha plochy
od západu přímo ze stávající silnice
II/232, od severu po stávající místní
komunikaci a navazující síti nově
navrhovaných místních komunikací
(D9).

2

Osek/Osek

bydlení

-

Zpřístupnění a obsluha plochy
od východu přímo ze stávající silnice
II/232, od severu ze stávající místní
komunikace s vazbou na II/232.

3

Osek/Osek

smíšená výrobní

-

Zpřístupnění a obsluha plochy
od východu přímo ze stávající silnice
II/232.

4

Osek/Osek

smíšená výrobní

-

Zpřístupnění a obsluha plochy
od východu přímo ze stávající silnice
II/232.

5

Osek/Osek

bydlení

D1

Zpřístupnění a obsluha plochy
od severu ze silnice III/2322, navržené
jako součást přeložky silnice II/232
s obchvatem Oseku k přestavbě a
úpravě navazujícího úseku až po
zastavěné území Oseku (D1 –
související stavba k přeložce II/232).

6a, b

Osek/Osek

bydlení

D4, D5, D6

Plocha 6a zpřístupněná od jihu přímo
ze silnice III/2322 (navrhovaná
k přestavbě jako součást koridoru D1),
od východu společně s plochou 6b po
nově navrhované MK (D5 - přestavba
účelové komunikace) a navazující nové
místní komunikaci (D4), která navazuje
na stávající koncovou místní
komunikaci obytné zástavby. Plocha 6b
je dále zpřístupněna od východu po
navazující nově navrhované místní
komunikaci (D6 – přestavba účelové
komunikace)

7

Osek/Osek

občanská vybavenost

-

Plocha zpřístupněná od východu ze
stávající místní komunikace navazující
na silnici III/2322

8a
8b

Osek/Osek

občanská vybavenost
bydlení

-

Plocha zpřístupněná od východu ze
stávající silnice II/232, od jihu ze
stávající místní komunikace navazující
na silnici II/232.

9

Osek/Osek

bydlení

-

Plocha zpřístupněná od západu přímo
ze stávající silnice II/232.

10

Osek/Osek

bydlení
(Změna č. 2, 2015)

-

Plocha zpřístupněná od jihu přímo ze
silnice II/2323.
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ROZVOJOVÉ PLOCHY - NÁVRH ZPŘÍSTUPNĚNÍ
Návrh zpřístupnění navrhovaných zastavitelných ploch
Plocha č.

k.ú./sídlo

Funkční využití

kód
navrhované
komunikace

popis zpřístupnění

11a
11b

Osek/Osek

bydlení
bydlení

D3

Plocha 11a zpřístupněna od severu ze
silnice III/2323, obě plochy 11a a 11b
pak od východu z navazující, nově
realizované, koncové místní
komunikace. Plocha 11 b je dále
zpřístupněna od východu nově
navrhovanou místní komunikací (D3 –
přestavba místní a účelové
komunikace), navazující na silnici
III/2323.

12

Osek/Osek

bydlení

D3, D12

Plocha zpřístupněna od východu nově
navrhovanou místní komunikací (D3 –
přestavba místní a účelové
komunikace), navazující na silnici
III/2323. Doplňkově nově realizovanou,
koncovou místní komunikací,
navrženou k prodloužení (D12).

13

Osek/Osek

plochy výroby a
skladování – lehká
výroba

D3

Plocha zpřístupněná od severu přímo
ze silnice III/2323, od západu
navrhovanou místní komunikací (D3 –
přestavba místní a účelové
komunikace) s podmínkou přemostění
stávající vodoteče.

14

Osek/Osek

občanská vybavenost

D8

Plocha zpřístupněná od jihu nově
navrhovanou místní komunikací (D8 –
přestavba účelové komunikace),
navazující na stávající síť místních
komunikaci.

15

Vitinka/Nový
Dvůr

bydlení

D11

Plocha zpřístupněná od stávající místní
komunikace nově navrhovanou
navazující místní komunikací (D11).

16

Vitinka/Nový
Dvůr

bydlení

-

Plocha zpřístupněná od stávající místní
komunikace.

18

Osek/Osek

bydlení

-

Plocha zpřístupněná od stávající silnice
III/2322 po navazující místní
komunikaci.

19

Vitinka/Vitinka

bydlení

D28

Plocha zpřístupněná od jihovýchodu
od silnice III/2325 po navazující
stávající místní komunikaci a dále
po nově navrhované místní komunikaci
(D28 – přestavba účelové komunikace).

20

Vitinka/Vitinka

bydlení

D28

Plocha zpřístupněná ze tří stran; od
severu přímo ze silnice III/2325, od
východu ze stávající místní komunikace
Vitinka - Hudlice a od jihozápadu
společně s plochou 19 z nově
navrhované místní komunikace (D28 –
přestavba účelové komunikace).

21

Vitinka/Vitinka

bydlení

-

Plocha zpřístupněná od jihu přímo ze
silnice III/2325, od východu ze stávající
místní komunikace Vitinka – Nový Dvůr.

22a, b

Vitinka/Hudlice

bydlení

D10

Plocha zpřístupněná od silnice III/2325
po navazující stávající místní
komunikaci s přestavbou a dostavbou
koncového úseku (D10).
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ROZVOJOVÉ PLOCHY - NÁVRH ZPŘÍSTUPNĚNÍ
Návrh zpřístupnění navrhovaných zastavitelných ploch
Plocha č.

k.ú./sídlo

Funkční využití

kód
navrhované
komunikace

popis zpřístupnění

23

Osek/Osek

bydlení

24

Osek/Osek

plochy výroby a
skladování – lehká
výroba

25

Vitinka/Nový
Dvůr

bydlení

D11

Plocha, společně s plochou 15,
zpřístupněná od východu a od západu
(lokalita Kolna) od stávajících místních
komunikací a navazující, nově
navrhovanou místní komunikací (D11).

26

Vitinka/Nový
Dvůr

bydlení

-

Plocha zpřístupněná přímo ze stávající
místní komunikace Nový Dvůr – bývalá
cihelna - křižovatka se silnicí II/232.

27

Osek

technické vybavení
(vodojem)

-

Plocha zpřístupněná stávajícími
účelovými komunikacemi.

28

Osek

bydlení

D2, D3

-

D31

plocha vypuštěna

29

Plocha zpřístupněna od silnice III/2323
po nově navrhované místní komunikaci
(D3 – přestavba místní a účelové
komunikace), a nově navrhované
navazující místní komunikaci (D2),
která se dále napojuje na stávající
místní komunikaci.
Plocha zpřístupněná přímo od silnice
III/2323.

Plocha zpřístupněná od jihozápadu od
silnice II/232 po navazující stávající
místní komunikaci a dále místní
komunikací, navrhovanou k přestavbě
(D31 – přestavba stávající travnaté
komunikace). Jihovýchodní část plochy
bude zpřístupněná nemotorovou
dopravou, využívající stávající, šířkově
limitovanou koncovou komunikaci.

-

31

-

Plocha zpřístupněná ze silnice II/232

PLOCHY PŘESTAVBY – NÁVRH ZPŘÍSTUPNĚNÍ
P1

Osek/Osek

bydlení

-

Zpřístupnění ze stávající sítě místních
komunikací.

Účelové komunikace
Územní plán respektuje stávající síť účelových komunikací a dále vymezuje koridory
pro přestavbu a dostavbu páteřních účelových komunikací D13 – D19, D29, D30. Ty jsou
navrhovány s předpokladem sdružené přepravní funkce pro hospodářskou dopravu,
zpřístupnění pozemků, technické infrastruktury a pro vedení některých pěších a cyklistických
tras. Návrh přestavby a dostavby účelových komunikací uvádí následující tabulka.
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PŘEHLED NAVRHOVANÝCH PLOCH A KORIDORŮ ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ
Kód
navrhované
komunikace

k.ú./sídlo

Základní
charakteristika

Šířka
koridoru
(v m)

D13

Osek/Osek

Nově navrhovaná účelová komunikace pro
zpřístupnění lesa „Ve Struskách“

10

D14

Osek/Osek

Nově navrhovaná účelová komunikace,
zpřístupňující od navrhované místní komunikace
(D2, D3) lokalitu vodárenského vrtu.

10

D15

Osek/Osek

Přestavba stávající účelové komunikace navazující
na nově navrhovanou místní komunikaci (D6) jako
součást spojení Osek – Nový Dvůr. V místě
křižovatky s přeložkou silnice II/232 je přestavba
účelové komunikace řešena jako součást koridoru
D1 (související stavba).

10

D16

Vitinka/Nový Dvůr Nově navrhovaná účelová komunikace jako součást
propojení Osek – Nový Dvůr (D15 + D16).

10

D17

Vitinka/Nový Dvůr Přestavba stávající účelové komunikace od silnice
II/232 k hájovně a nově navrhovaná navazující
účelová komunikace s napojením na místní
komunikaci Nový Dvůr – bývalá cihelna pro
zpřístupnění a obsluhu vodárenských vrtů.

10

D18

Osek/Osek

Přestavba stávající účelové komunikace navazující
na navrhovanou místní komunikaci (D8) pro
zpřístupnění kompostárny.

10

D19

Osek/Osek,
Hudlice

Přestavba stávající účelové komunikace navazující
na navrhovanou místní komunikaci (D5) pro
propojení Osek – Hudlice.

10

D29

Osek

Nově navrhovaná účelová komunikace jako součást
propojení zemědělské družstvo - kompostárna.

10

D30

Vitinka/Osek

Nově navrhovaná účelová komunikace jako součást
propojení Hudlice – silnice III/2322 (Litochleby)

10

Železniční doprava
V souladu se ZÚR Plzeňského kraje ve znění Aktualizace č. 1 územní plán vymezuje
a zpřesňuje koridor vysokorychlostní dopravy republikového významu VR1 (Nürnberg -)
hranice /SRN/ČR -Plzeň - Praha jako územní rezervu šířky 400 – 600 m.
Letecká doprava
Územní plán respektuje ochranná pásma s výškovým omezením neveřejného
vnitrostátního letiště Rokycany, která zasahují do správního území obce Osek.
Nemotorová doprava
Cyklistická a pěší doprava
Územní plán vymezuje koridory pro umístění stezek pro pěší a cyklisty D20 Osek –
Volduchy, „Komunikační propojení obcí Osek a Volduchy pro pěší“, D27 Osek – Rokycany
a D21 Osek – Osek, západ s vazbou na MK a ÚK ve směru na Vitinku (D21). Stezky pro
pěší a cyklisty jsou navrženy jako místní komunikace zklidněné (s vyloučením motorové
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dopravy) – funkční podskupina D2. Koridory pro stavbu jsou navrženy jako veřejně
prospěšné stavby.
Přehled vymezených koridorů pro umístění stezek pro pěší a cyklisty (místní
komunikace, funkční podskupina D2) uvádí následující tabulka.

PŘEHLED NAVRHOVANÝCH PLOCH A KORIDORŮ STEZEK PRO PĚŠÍ A CYKLISTY
Kód
navrhované
komunikace

Základní
charakteristika

k.ú./sídlo

Šířka
koridoru
(v m)

D20

Osek/Osek

Stezka pro pěší (funkční podskupina D2)
v úseku Osek, křižovatka „sokolovna“ - hranice
správního území (- Volduchy); v zastavěné části
sídla s částečným využitím chodníku, dále jako
samostatná stezka vedená v souběhu se silnicí
III2323 – VPS.

2

D21

Osek/Osek

Stezka pro pěší a cyklisty (funkční podskupina D2)
v úseku Osek, rybníček – konec zastavěného
území, dále jako součást přestavby silnice III/2322
(součást koridoru D1) s vazbou na navrhovanou MK
(koridor D5) – VPS

3

D27

Osek/Osek

Stezka pro pěší a cyklisty (funkční podskupina D2)
v úseku Osek, křižovatka „sokolovna“ - hranice
správního území (- Rokycany); v zastavěné části
sídla s částečným využitím chodníku, dále jako
samostatná stezka vedená po západní straně
v souběhu se silnicí II/232 ve směru na Rokycany –
VPS.

3 – 5 (mimo
zastavěné území)

D 32

Vitinka-Osek

Stezka pro pěší a cyklisty (funkční podskupina na
D2) po severní straně v souběhu se silnicí III/2325
s vazbou na účelovou komunikaci D15 - VPS

3

Územní plán dále navrhuje vedení značených cyklistických tras, využívajících
stávající místní a účelové komunikace nebo místní a účelové komunikace navržené
k přestavbě v následujících spojeních:


(Nová Huť -) Vitinka – Osek – (Habr – Těškov);



Hudlice – Nový Dvůr – (Stupno);



(Volduchy) – Osek – (Bezděkov).

Doprava v klidu
Územní plán vymezuje plochu pro přestavbu stávající křižovatky silnic II/232, III/2322
a III/2323 „u sokolovny“ v centrální části Oseku (D22). Součástí přestavby je i přestavba
stávajícího parkoviště pro osobní automobily v blízkosti obecního úřadu. Ostatní stávající
parkoviště pro osobní vozidla jsou respektována.
Nároky na parkování vozidel v nově navrhovaných plochách budou zajištěny
na vlastních pozemcích nebo jako součást stavby.
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Veřejná doprava
V souvislosti s přeložkou silnice II/232 s obchvatem Oseku je navrhována nová
oboustranná zastávka autobusové dopravy v místě navrhované křižovatky s místní
komunikací Nový Dvůr – bývalá cihelna – křižovatka se silnicí II/232.
Stávající zastávky autobusové dopravy jsou v řešeném území respektovány
ve stávajícím plošném rozložení.

2.

Vodní hospodářství

Koncepce zásobování pitnou vodou
Koncepce návrhu zásobování obce Osek pitnou vodou je postavena na využití již
vybudovaných a využívaných vodních zdrojích, funkčních vodovodních systémech a na jejich
rozvoji koordinovaném s potřebami rozvoje obce. Cílem je rozvíjet oba stávající vodovody
v obci do úrovně stanovené zákonem č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu (ve znění pozdějších předpisů).
Návrh rozvoje se opírá o:
-

dostatečnou vydatnost, resp. volné kapacity ověřených zdrojů podzemní vody v Oseku,

-

vybudované přivaděče, sítě uličních řadů a další vybudovaná vodárenská zařízení ve
vlastnictví obce.

Pro zajištění rozvoje zásobování pitnou vodou budou využity jak veřejný vodovod
v Oseku, tak i vodovod v místní části Vitinka (včetně Nového Dvora a Hudlic). Územní plán
respektuje rozdělení původního SV Osek – Volduchy na samostatné vodovody, při
zachování stávajícího přivaděče z hlavního vodojemu u úpravny vody Volduchy do vodojemu
Osek.
Rozvoj navrhovaný Územním plánem směřuje do zastavitelných ploch, které jsou
lokalizovány jak do Oseku, tak i do Vitinky a Nového Dvora. Rozhodující část těchto ploch je
navržena pro bydlení (tzv. smíšené obytné-venkovské), další pak pro občanskou
a technickou vybavenost, pro výrobu a skladování. Plochy jsou převážně situovány v přímém
kontaktu s již vybudovanými uličními řady. Pouze pro menší část zastavitelných ploch je
navrhováno doplnit stávající vodovodní sítě relativně krátkými uličními řady v celkové délce
cca 520 m v Oseku a 180 m ve Vitince.
Navrhovaný rozvoj obce, doprovázený adekvátním růstem potřeby pitné vody,
neohrozí v žádném případě bilanci vodovodu Osek. Při plném využití zastavitelných ploch
v m. č. Vitinka však může maximální denní potřeba vody převýšit vydatnost zdroje
v Bažantnici. Vzniklý bilanční deficit a hlavně potřeba zabezpečit spolehlivé zásobování celé
místní části Vitinka, opravňuje nadále sledovat původní návrh propojení s vodovodem Osek.
Jedná se o návrh propojovacího řadu z vodojemu Osek do čerpací stanice u zdroje
v Bažantnici v délce 1,72 km.
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Potřeba pitné vody, obec Osek – návrh
Potřeba vody
Obec Osek
Počet obyvatel
1 700

Průměrná denní

Roční
3

Maximální denní

m /d

3

l/s

tis. m /rok

m /d

3

l/s

229,5

2,66

83,767

321,3

3,7

Bilance potřeb a zdrojů pitné vody, obec Osek – návrh
Maximální denní potřeba vody
l/s
Obec Osek
celkem

Vydatnost disponibilních zdrojů vody
l/s
Zdroje Osek + Bažantnice
Celkem
4,50 l/s

3,70

Bilanční výsledek zdrojová
rezerva
l/s
+ 0,80

Koncepce odvádění a čištění odpadních vod
Koncepce návrhu odvádění a čištění odpadních vod v obci Osek vychází z platného
Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje z roku 2004 a je postavena na využití
vybudované kapacitní jednotné kanalizace a centrální ČOV v Oseku. Koncepce respektuje
společné čištění odpadních vod s obcí Volduchy i potřebu čištění odpadních vod z dosud
neodkanalizované m. č. Vitinka s jejími územně odloučenými sídly a lokalitami Nový Dvůr,
Hudlice.
Rozvoj navrhovaný Územním plánem Osek se projeví zvýšeným objemem nejen
splaškových ale i dešťových vod. V místní části Osek jsou nároky na kapacitu ČOV vyřešeny
již existující rezervou a nároky na kapacitu kanalizace jsou jen minimální.
Z navrhovaných zastavitelných ploch v m. č. Osek je jich 14 situováno v kontaktu s již
vybudovanými stokami, takže jejich připojení si nevyžádá žádná další opatření. Připojení
dalších 5 ploch je podmíněno doplněním stávající kanalizace o relativně krátké nové úseky
v celkové délce cca 215 m. Pouze pro 3 plochy je s přihlédnutím k odlehlé poloze navrženo
individuální řešení (plochy č. 24, 29, 31).
Navrhuje se v zastavitelných plochách budovat přednostně stoky splaškové
kanalizace. Podle konfigurace terénu odvádět srážkové vody dešťovými stokami vyústěnými
do blízkých vodních toků, pouze v nezbytných případech odvádět srážkové vody společně
s odpadními jednotnou kanalizací.

Místní část Osek: Produkce splaškových odpadních vod – návrh
Část obce
Počet obyvatel
m.č. Osek
max. 1500

Počet ekvivalentních
obyvatel E0

1 500

Průměrné množství
splaškových odpadních
vod
m /d

3

tis. m /rok

kgBSK5/d

tBSK5/rok

202,5

73,9

90

32,8

20

3

Produkované znečištění
BSK5

Likvidace splaškových odpadních vod ze sídel Vitinka, Nový Dvůr, Hudlice a z lokality
Kolna bude i nadále řešena jako individuální, s bezodtokovými jímkami a vyvážením jejich
obsahu do ČOV Osek.

Místní část Vitinka: Produkce splaškových odpadních vod – návrh
Část obce
Počet obyvatel

Počet ekvivalentních
obyvatel E0

m. č. Vitinka
včetně osad
max. 270

max. 270

Průměrné množství
splaškových odpadních vod
3

Produkované
Znečištění BSK5

m /d

3

tis. m /rok

kgBSK5/d

tBSK5/rok

33,75

12,3

16,2

5,9

Odvádění dešťových vod
V souvislosti s globálním narušením přirozeného koloběhu vody v přírodě se stává
problematika nakládání s dešťovými vodami živě se rozvíjejícím oborem. Soustřeďovaný
a zrychlený odtok srážkových vod přispívá ke vzniku povodňových situací.
Obecně je uplatňován trend zpomalování odtoku dešťových vod zabezpečením jeho
retence v malých vodních nádržích a v půdních vrstvách vsakováním.
V zastavěných územích obcí je prosazován trend úspornějšího přístupu k odvádění
dešťových vod, který se řídí zásadou:
-

vyhradit průtokové kapacity stok jednotných a dešťových kanalizací prvořadě pro
odvádění dešťových vod z veřejných zpevněných ploch, tj. vozovek a chodníků,

-

povinnost nakládání s dešťovými odtoky ze soukromých nemovitostí přísluší jejich
vlastníkům. Tyto vody se mají na pozemcích zachycovat, vsakovat a využívat k závlaze.

Místní část Vitinka s Novým Dvorem jsou vybaveny dožívajícími betonovými stokami
dešťové kanalizace. Územní plán navrhuje jejich rekonstrukci, zkompletování a doplnění
zejména v zastavitelných plochách. Pro vyrovnání, zpomalení a retenci dešťových odtoků do
toku Labutinky je navržena malá vodní nádrž umístěná pod silnicí z Vitinky do Hudlic.

3.

Energetika

Zásobování teplem
U energetického zásobování se pro vytápění a přípravu TUV navrhuje převážně
využití zemního plynu. Doplňkově pak i využití elektrické energie, event. obnovitelných zdrojů
(tepelná čerpadla, sluneční kolektory apod.). Akceptováno je ekologické spalování tuhých
paliv (dřevěné brikety, štěpky apod., event. uhlí).

Zásobování plynem
Pro nové rozvojové plochy je navrhováno napojení na STL plynovodní síť
v návaznosti na stávající středotlaké rozvody.
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Zásobování elektrickou energií
Zástavbu na menších plochách je navrhováno napojit ze sítě NN napájené ze
stávajících distribučních trafostanic. V případě potřeby se navrhuje zvýšení výkonu
trafostanic, popřípadě jejich rekonstrukce.
Výstavba nových distribučních TS 22/0,4 kV je navrhována pro tyto lokality nové
zástavby:
TS 1N

pro lokality 5, 6 a, b

TS 2N

pro lokalitu 1

TS 3N

pro lokalitu 12, částečně 13

TS 4N

pro lokalitu 24

TS 5N

pro lokality 20, 21, částečně 19
V síti 22 kV je navrhováno:

napojení TS 1N nadzemním vedením 22 kV
napojení TS 2N nadzemním vedením 22 kV
napojení T5 4N nadzemním vedením 22 kV
Navrhuje se vymístění trafostanic a tras elektrického vedení na lokalitách 9, 16.
Navrhované trasy elektrického vedení nesmí bránit výstavbě.
V lokalitách s kapacitnější novou zástavbou je navrhována kabelizace sekundární sítě
NN.

4.

Elektronické komunikace

Telekomunikace
Je navrhováno napojení navrhované zástavby na přístupovou síť elektronických
komunikací. Požaduje se zajistit pokrytí v každém místě správního území.
Alternativou je využití bezdrátového připojení.
Detailní posouzení možných technických řešení pro jednotlivé lokality bude možné
provést až na základě konkrétních zastavovacích plánů na úrovni zpracování jejich
projektových dokumentací pro územní řízení.

5.

Odpadové hospodářství

Celková koncepce nakládání s komunálním odpadem obce je podřízena cílům Plánu
odpadového hospodářství Plzeňského kraje - je zaměřena na minimalizaci celkového
množství odpadů určených ke skládkování, čehož bude dosaženo účinnými systémy
odděleného sběru využitelných součástí komunálního odpadu. Zbytkový komunální odpad
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bude odvážen ke zneškodnění mimo řešené území obce oprávněnými osobami, tj. firmami
oprávněnými nakládat s příslušnými druhy odpadu.

6.

Občanské vybavení
Pro občanské vybavení jsou navrženy plochy č. 7, 8a, 14.

Plochy občanského vybavení jsou přípustné v plochách smíšených obytných –
venkovských.

7.

Veřejné prostranství

Veřejná prostranství jsou požadována v plochách smíšených obytných č. 1 –
1 500 m2, č. 6a – 1 900 m2, č. 15 – 1 500 m2, č. 16 – 1 000 m2.
Jejich situování určí nárokované územní studie. Současné plochy veřejných
prostranství zůstanou zachovány.

e)

Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro
změny jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny,
protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů

1.

Koncepce uspořádání krajiny

Současné uspořádání krajiny se realizací záměrů zakotvených v územním plánu
výrazně změní. Jsou to především dopravní záměry uvedené v nadřazené územně
plánovací dokumentaci ZÚR Plzeňského kraje:


přeložka silnice II/232 – Rokycany – Břasy – Kozojedy – Brodeslavy situovaná v západní
části k. ú. Osek, pro níž je vymezen koridor šíře 100 m;



vysokorychlostní trať VR 1 (Nürnberg) – hranice ČR – Plzeň – Praha v jižní části
k. ú. Osek pro níž je vymezen koridor šíře 600 m.

Tyto významné dopravní stavby výrazně změní organizaci zemědělského půdního
fondu i prostupnost krajiny.
Uspořádání dopravní sítě řeší územní plán.
Krajinářská hodnota území se zvýší realizací prvků územního systému ekologické
stability. Krajinu též příznivě ovlivní navržená protierozní opatření a obnova v minulosti
zrušených rybníků.

2.

Územní systém ekologické stability

Východním směrem od správního území obce Osek je situován nadregionální
biokoridor K 63. Do správního území obce Osek zasahuje pouze část jeho nárazníkové
zóny.
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Jednotlivé skladebné části ÚSES – biokoridory a biocentra jsou v územním plánu
vymezeny plošně. Jsou to:
Regionální biocentrum:
- regionální biocentrum 1430 Přešov
Lokální biocentra:
- lokální biocentrum RO001 rybník Velký
-

lokální biocentrum RO002 Hudlice

-

lokální biocentrum RO004

-

lokální biocentrum RO005 rybník Karásek

-

lokální biocentrum RO006 rybník Labutinka

-

lokální biocentrum RO007

-

lokální biocentrum RO008

-

lokální biocentrum RO009

-

lokální biocentrum RO011

-

lokální biocentrum RO012

-

lokální biocentrum RO027

-

lokální biocentrum 1167/03

-

lokální biocentrum 1168/02

-

lokální biocentrum 1168/03

-

lokální biocentrum 1168/04

- lokální biocentrum 1168/07
Regionální biokoridory:
- regionální biokoridor 1167/02 – 1167/03
-

regionální biokoridor 1167/05 - 1430

-

regionální biokoridor 1168/01 – 1168/02

-

regionální biokoridor1168/02 – 1168/03

-

regionální biokoridor 1168/03 – 1168/04

- regionální biokoridor 1168/04 – 1168/07
Lokální biokoridory:
- lokální biokoridor 1167/03 – RO001
-

lokální biokoridor 1168/03 – RO011

-

lokální biokoridor 1168/07 – RO013

-

lokální biokoridor RO001 – RO002

-

lokální biokoridor RO002 – RO004

-

lokální biokoridor RO002 – RO006

-

lokální biokoridor RO003 – RO004

-

lokální biokoridor RO005 – RO028

-

lokální biokoridor RO006 – RO005

-

lokální biokoridor RO007 - 1430

-

lokální biokoridor RO007 – 1168/03
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-

lokální biokoridor RO007 – RO006

-

lokální biokoridor RO005 – RO008

-

lokální biokoridor RO009 – RO008

-

lokální biokoridor RO011 – RO012

-

lokální biokoridor RO012 – RO013

- lokální biokoridor RO027 – RO028
Interakční prvky:
IP1
Cihelna
IP2

remíz v ZPF

IP3

podél k.ú. Volduchy

IP4

přítok Oseckého potoka

IP5a

doprovodná zeleň podél komunikace

IP5b

doprovodná zeleň podél komunikace

IP6

vodní tok s doprovodnou zelení

IP8 - IP16

3.

doprovodná zeleň podél komunikací

Prostupnost krajiny

Současné místní a účelové komunikace jsou zachovány. Navržený obchvat silnice
II/232 vyvolá nutnost nového dopravního propojení účelových komunikací.

4.

Koncepce ochrany a obnovy vodních poměrů

Administrativně vymezené území obce není součástí žádné ze stanovených
Chráněných oblastí přirozené akumulace vod, nezasahují do něj ochranná pásma velkých
regionálních zdrojů pitné vody a není zařazeno mezi zranitelné oblasti ve smyslu zákona
o vodách. Je pravděpodobné, že právě z těchto důvodů došlo v průběhu posledních 100 až
120 let k poměrně rozsáhlým negativním změnám původně vyvážených vodních poměrů.
Vedle růstu zastavěných ploch byly řadou úprav významně změněny podmínky odtoku vody
ze zemědělsky využívané krajiny. Při odvodňovacích programech zmizela část vodních ploch
i celá řada drobných vodních toků a přirozených mokřadů. Snížila se retence vody v půdách,
zrychlil se odtok vody a byly vytvořeny podmínky pro rozvoj vodní eroze na svažitých plochách.
Koncepce návrhu ochrany vodních poměrů je proto zaměřena na jejich obnovu,
přesněji vyjádřeno na alespoň částečnou, reálně proveditelnou obnovu. Návrh proto obsahuje
obnovení některých zaniklých vodních rybničních nádrží a otevření a revitalizaci vybraných
částí zatrubněných místních vodních toků v katastrálním území Osek a Vitinka.

5.

Protierozní opatření

Podnět k řešení pozemkovými úpravami - jsou zařazeny do veřejně prospěšných
opatření:
-

plocha jihozápadně od Vitinky p.č. 96/1 – rozsah ohrožené plochy cca 7,6 ha;
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-

plocha jihovýchodně od Nového Dvora p.č. 285/1 – rozsah ohrožené plochy cca 20 ha;

-

plocha východně od silnice II/232 p.č. 180/1 a 665 – rozsah plochy cca 22 ha.

6.

Ochrana území před povodněmi

Řešené území nepatří mezi rizikové záplavové oblasti; povodňové průtoky stanovené
orientačně mohou být v hodnotách Q20 cca 10,8 m3/s a Q50 cca 14,9 m3/s. Ohrožením
řešeného území jsou přívalové deště, tzv. bleskové povodně. Ochrana proti povodním je
do značné míry totožná s ochranou proti vodní erozi.
7.
1.
2.
3.

8.

Rekreace
Nové plochy pro sport a rekreaci jsou vymezeny v Novém Dvoře a ve Vitince.
Drobná dětská hřiště jsou přípustná v plochách veřejného prostranství.
Dlouhodobé rekreaci slouží chalupy. Rekreační využití přispívá k záchraně venkovských
objektů a jejich původního vzhledu. Forma nevyčleněných objektů z bytového fondu
ponechává možnost i pro trvalé bydlení.
Dobývání nerostů
Do řešeného území zasahují:



výhradní ložisko „Volduchy II“ B 3186200;



chráněné ložiskové území „Volduchy II“ č. 18620002.
Těžba surovin se nenavrhuje.

f)

Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením
převažujícího účelu využití (hlavní využití) pokud je možné jej stanovit, přípustného
využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno
umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5
stavebního zákona), popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch
a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek
ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, struktury zástavby,
stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich
využití)

Územní plán předkládá regulaci v hlavním výkresu. Smyslem regulace je zajištění
proporcionálního rozvoje všech vrstev funkčních složek a zejména ochrana těch funkcí
a hodnot, které by mohly být živelným vývojem ohroženy nebo zcela devastovány. Jedná se
zejména o bydlení, kulturní, historické a přírodní hodnoty a tzv. veřejně prospěšné stavby
a plochy.
Plochy s rozdílným způsobem využití
OV

plochy občanského vybavení

Hlavní využití: občanské vybavení veřejné
Přípustné jsou:
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-

pozemky staveb zařízení pro vzdělání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu,
zdravotnictví, církev, kultury, veřejné správy a ochranu obyvatelstva; stavby pro
ubytování, stravování a obchod;

-

doplňkové stavby související s hlavním využitím;

-

zeleň;

-

pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

Podmíněné jsou:
-

byty majitelů a správců zařízení při zachování hygienických požadavků.

Nepřípustné jsou:
-

OH

stavby a činnosti, jejichž negativní účinky překračují limity uvedené v příslušných
předpisech nad přípustnou míru a tím narušují funkce bydlení (hlučnost, prašnost,
vibrace, zápach apod.).

plochy občanského vybavení - hřbitovy

Hlavní využití: hřbitov
Přípustné jsou:
-

pozemky staveb a zařízení pro pohřbívání;

-

pozemky staveb občanského vybavení;

-

pozemky související dopravní a technické infrastruktury;

-

zeleň plošná, liniová.

Nepřípustné jsou:
-

OS

stavby a činnosti, nesouvisející s přípustným využitím.

plochy občanského vybavení - tělovýchova a sport

Hlavní využití: organizovaný i rekreační sport
Přípustné jsou:
-

pozemky staveb a zařízení pro sport a rekreaci;

-

nezbytná zařízení zabezpečující provoz a potřeby území; (sociální a hygienické
zázemí sportovců i diváků, stavby a zařízení pro relaxaci a rehabilitaci, stavby
a zařízení pro technickou vybavenost a technické a provozní zázemí sportoviště);

-

pozemky související dopravní a technické infrastruktury;

-

zeleň.

Nepřípustné jsou:
-

stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.
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DS

plochy dopravní infrastruktury - silniční

Hlavní využití: silniční doprava
Přípustné jsou:
-

pozemky silnic a komunikací;

-

parkoviště a odstavné plochy;

-

plochy, které jsou součástí dopravních staveb a zařízení (autobusové zastávky,
mosty, opěrné zdi, náspy, zářezy);

-

plochy technické infrastruktury;

-

zeleň;

-

plochy pro pěší a cyklisty na oddělených pruzích a chodnících.

Nepřípustné jsou:
-

DZ

veškeré stavby a zařízení nesouvisející s přípustným využitím.

plochy dopravní infrastruktury - drážní

Hlavní využití: železniční doprava
Přípustné jsou:
-

pozemky železnice;

-

plochy, které jsou součástí dopravních staveb a zařízení (stanice, nástupiště,
přístupové cesty, provozní budovy, mosty, opěrné zdi, náspy, zářezy);

-

plochy technické infrastruktury;

-

parkoviště a odstavné plochy.

Nepřípustné jsou:
-

TI

veškeré stavby a zařízení nesouvisející s přípustným využitím, např. stavby pro
bydlení, občanské vybavení, rekreaci, výrobu.

plochy technické infrastruktury

Hlavní využití: technická infrastruktura
Přípustné jsou:
-

pozemky staveb pro technickou vybavenost a infrastrukturu tj. zabezpečení
zásobování vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod, zásobování
energiemi, stavby spojových zařízení, stavby pro požární ochranu;

-

stavby a zařízení pro nakládání s odpady, kompostárna;

-

pozemky související dopravní a technické infrastruktury;

-

zeleň.
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Nepřípustné jsou:
-

SV

veškeré stavby a zařízení nesouvisející s přípustným využitím.

plochy smíšené obytné - venkovské

Hlavní využití: smíšené obytné
Přípustné jsou:
-

rodinné domy, zemědělské usedlosti;

-

pozemky dalších staveb, které nesnižují kvalitu prostředí např. nerušící služby;

-

pozemky pro maloobchod do výměry 200 m2;

-

pozemky staveb pro ubytování v soukromí do 10 lůžek;

-

pozemky související dopravní a technické infrastruktury;

-

veřejná prostranství.

Nepřípustné jsou:
-

MV

stavby a činnosti, jejichž negativní účinky překračují limity uvedené v příslušných
předpisech nad přípustnou míru a tím narušují funkce bydlení (hlučnost, prašnost,
vibrace, zápach apod.).

plochy smíšené výrobní

Hlavní využití: výroba a skladování
Přípustné jsou:
-

pozemky staveb pro výrobu, sklady, služby; bez negativního vlivu na životní
prostředí; a bez těžké a časté dopravy;

-

pozemky pro administrativu;

-

pozemky související dopravní a technické infrastruktury;

-

zeleň.

Podmíněně přípustné:
-

pozemky staveb pro bydlení s podnikáním.

Nepřípustné jsou:
-

veškeré stavby a zařízení nesouvisející s přípustným a podmíněně přípustným
využitím;

-

těžká výroba;

-

parkoviště těžké nákladní dopravy.
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VL

plochy výroby a skladování – lehký průmysl

Hlavní využití: výroba, skladování
Přípustné jsou:
-

pozemky staveb pro výrobu, sklady, služby;

-

pozemky pro administrativu;

-

pozemky související dopravní a technické infrastruktury;

-

zeleň; min. 30 % plochy na rostlém terénu.

Nepřípustné jsou:

VZ

-

veškeré stavby a zařízení nesouvisející s přípustným využitím;

-

parkoviště těžké nákladní dopravy.

plochy výroby a skladování – zemědělská výroba

Hlavní využití: zemědělská výroba
Přípustné jsou:
-

pozemky staveb pro zemědělství;

-

skladovací prostory;

-

pozemky dopravní a technické infrastruktury, odstavné plochy, parkoviště;

-

zeleň.

Nepřípustné jsou:
-

VX

stavby pro bydlení, občanské vybavení, rekreaci.

plochy skladování – se specifickým využitím

Hlavní využití: chovatelství
Přípustné jsou:
-

pozemky malokapacitních staveb pro chovatelství;

-

oplocení.

Nepřípustné jsou:
-

VV

veškeré stavby a zařízení nesouvisející s přípustným využitím.

plochy vodní a vodohospodářské

Hlavní využití: vodní hospodářství
Přípustné jsou:
-

pozemky zařízení pro údržbu, sledování a regulaci vodního režimu;
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-

revitalizace a podpora protierozních opatření, poldry.

-

stavby technické vybavenosti.

Nepřípustné jsou:
-

PZ

jakékoliv změny funkčního využití.

plochy veřejných prostranství

Hlavní využití: veřejně přístupné a užívané prostranství
Přípustné jsou:
-

pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství;

-

pozemky související dopravní a technické infrastruktury;

-

zeleň plošná a liniová, park;

-

občanské vybavení slučitelné s hlavním využitím (např. stánky, tržiště).

Nepřípustné jsou:
-

ZO

veškeré činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.

plochy veřejných prostranství - zeleň ochranná a izolační

Hlavní využití: ochrana ploch souvisejících
Přípustné jsou:
-

zeleň plošná, liniová;

-

pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

Nepřípustné jsou:
-

NZ

veškeré stavby a zařízení nesouvisející s přípustným využitím.

plochy smíšené nezastavěného území

Hlavní využití: zemědělské hospodaření
Přípustné jsou:
-

pozemky zařízení a jiných opatření pro zemědělství;

-

pozemky dopravní a technické infrastruktury;

-

pozemky zemědělského půdního fondu;

-

pozemky určené k plnění funkcí lesa;

-

pozemky koryt vodních toků a vodních ploch;

-

pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů.
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Nepřípustné jsou:
-

NL

stavby pro bydlení, výrobu, občanské vybavení, rekreaci.

plochy lesní

Hlavní využití: pozemky určené k plnění funkcí lesa
Přípustné jsou:
-

pozemky zařízení lesního hospodářství;

-

pozemky dopravní a technické infrastruktury;

-

cesty pro pěší, stezky pro cyklisty.

Nepřípustné jsou:
-

NT

veškeré stavby a využití ploch, které nesouvisí s přípustným využitím.

plochy těžby nerostů

Hlavní využití: těžba nerostů
Přípustné jsou:
-

pozemky staveb a zařízení pro dobývání výhradního ložiska;

-

pozemky dopravní a technické infrastruktury;

-

zřizovat stavby a zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska lze,
jen pokud je to nezbytné v zákonem chráněném obecném zájmu..

Nepřípustné jsou:
-

NP

ostatní činnosti mimo jmenované.

plochy přírodní
-

plochy zahrnuté do prvků územního systému ekologické stability.

Regulativy pro plochy ÚSES = plochy přírodní
1.

V ÚP se vymezují základní skladebné prvky ÚSES tvořící základ ekologické stability
krajiny, tj. prvky lokálního ÚSES

2.

Při rozhodování o funkčním využití ploch je nutné vycházet z nezbytnosti jejich ochrany.
Prvky ÚSES nelze rušit bez náhrady.

3.

Konstitutivní znaky, kterými jsou reprezentativnost, minimální a maximální prostorové
parametry a kontinuita systému ÚSES nesmí být narušeny.

4.

Pro funkční využití ploch biocenter

4.1 je přípustné:
-

současné využití
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-

využití, které zajišťuje přirozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým
stanovištním podmínkám

-

jiné, jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu. Změnou nesmí dojít ke
znemožnění navrhovaného využití nebo zhoršení přírodní funkce současných
ploch ÚSES

4.2 jsou podmíněné:
-

pouze nezbytně nutné stavby technické infrastruktury, takového charakteru, které
nesníží ekologickou stabilitu biocentra

4.3 jsou nepřípustné:

5.

-

změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability
daného území zařazeného do ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším stupněm
ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), které jsou v rozporu s funkcí
těchto ploch

-

jakékoliv změny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost
biocenter nebo územní ochranu ploch navrhovaných k začlenění do ÚSES

-

rušivé činnosti jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba
nerostných surovin apod.

Pro funkční využití ploch biokoridorů

5.1 je přípustné:
-

současné využití

-

využití, které zajišťuje vysoké zastoupení druhů organismů odpovídajících
trvalým stanovištním podmínkám při běžném extenzivním zemědělském nebo
lesnickém hospodaření (trvalé travní porosty, extenzivní sady, lesy apod.),
případně rekreační plochy přírodního charakteru

-

jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu. Přitom nesmí dojít ke znemožnění
navrhovaného využití a přírodní funkce současných funkčních biokoridorů

5.2 jsou podmíněné:
-

nezbytně nutné liniové stavby křížící biokoridor, vodohospodářská zařízení, ČOV
atd. umístěny mohou být jen při co nejmenším zásahu a narušení funkčnosti
biokoridoru. Umístění pokud možno jen kolmo na trasu biokoridorů a nejmenším
rozsahu.

5.3 jsou nepřípustné:
-

změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability
daného území zařazeného do ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším stupněm
ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), které jsou v rozporu s funkcí
biokoridoru

-

jakékoliv změny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost nebo
územní ochranu a možnost založení chybějících částí biokoridorů

-

rušivé činnosti jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba
nerostných surovin apod., mimo činnosti podmíněné
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Výšková regulace zástavby a koeficient zastavění pozemků
Označení

plochy smíšené obytné
– venkovské
plochy občanského vybavení

SV
OV

plochy občanského vybavení
– tělovýchova a sport
plochy výroby a skladování
plochy smíšené výrobní
plochy technické infrastruktury
plochy skladování se
specifickým využitím

OS
VL
MV
TI
VX

Podlažnost

Koeficient max.
zastavění (%)

2 nadzemní podlaží + podkroví
využité pro bydlení
2 nadzemní podlaží + podkroví
využité pro bydlení
2 nadzemní podlaží + podkroví
využité pro bydlení
výška max. 7,5 m v hřebeni
výška max. 4 m
výška max. 7,5 m
výška max. 4 m

50

Funkce

60
80
60
60
60
50

Výšková regulace a koeficient zastavění pozemků platí i pro nově vznikající stavby
v zastavěném území.

g)

Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb
a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které
lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Plochy a koridory s možností vyvlastnění (dle § 2, odst. 1, písm. k zákona
č. 183/2006 Sb.)
1.

Veřejně prospěšné stavby

Označení
VPS
D1
D4
D10
D13
D20
D21
D27
D32

Účel VPS
II/ 232 Osek – (Břasy – Újezd u Svatého Kříže), přeložka
Místní komunikace, novostavba
Místní komunikace, přestavba
Účelová komunikace lok. „Ve Struskách“, novostavba
Komunikační propojení obcí Osek a Volduchy pro pěší
Stezka pro pěší a cyklisty Osek, západ
Stezka pro pěší a cyklisty Osek – (Rokycany)
Stezka pro pěší a cyklisty Osek – Vitinka

Katastrální
území
Osek, Vitinka
Osek
Vitinka
Osek
Osek
Osek
Osek
Osek, Vitinka

V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů územní plán
vymezuje koridory technické infrastruktury:
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Technická infrastruktura
Označení
VT1
VT2
VT3
VT4
VT5

2.

Účel
Vodovodní propojovací řad vodojem Osek – čerpací stanice Vitinka
Kanalizační řad Nový Dvůr
Kanalizační řad Nový Dvůr
Kanalizační řad Nový Dvůr
Kanalizační řad Vitinka

Katastrální
území
Osek
Vitinka
Vitinka
Vitinka
Vitinka

Veřejně prospěšná opatření
Opatření ke zvýšení retenčních schopností krajiny

Označení
VR1
VR2
VR3
VR4
VR5
VR6
VR7
VR8
VR9
VR10
VR11
VR12
VR13

Účel
Otevření zatrubněného koryta přítoku Karásku
Malá vodní nádrž na horním toku Labutinky
Malá vodní nádrž v pramenním úseku Labutinky
Obnova vodní nádrže na přítoku Karásku
Otevření zatrubněného koryta Labutinky
Obnova vodní nádrže na Oseckém potoce
Koryto dolního úseku přítoku Oseckého potoka
Poldr na přítoku Oseckého potoka p. č. 567/3
Otevření zatrubněného koryta a revitalizace Bušovického potoka
Obnova vodní nádrže na přítoku Oseckého potoka
Protierozní ochrana
Protierozní ochrana
Protierozní ochrana

Katastrální
území
Osek
Osek
Vitinka
Osek
Osek
Osek
Osek
Osek
Vitinka
Osek
Vitinka
Vitinka
Osek

Opatření k založení prvků ÚSES
Označení
VU1
VU2
VU3
VU4
VU5
VU6
VU7a, b
VU8
VU9a, b
VU10
VU11
VU12
VU13
VU14

Účel
Lokální biocentrum RO002
Lokální biocentrum RO009
Lokální biocentrum 1167/03
Lokální biocentrum RO027
Regionální biokoridor 1167/05 – 1430
Lokální biokoridor RO001 – RO002
Lokální biokoridor RO002 – RO004
Lokální biokoridor RO002 – RO006
Lokální biokoridor RO006 – RO005
Lokální biokoridor RO007 – 1168/03
Lokální biokoridor RO007 – RO006
Lokální biokoridor RO005 – RO008
Lokální biokoridor RO009 – RO008
Lokální biokoridor RO005 – RO028

Nadregionální biokoridor K63 je situován mimo řešené území.

35

Katastrální
území
Vitinka
Osek
Osek
Osek
Vitinka
Vitinka, Osek
Vitinka
Osek
Osek
Osek
Osek
Osek
Osek
Osek

3.

Asanace
Nejsou navrhovány.

Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnost státu

4.

Nejsou navrhovány.
Respektovat zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby. Stavby
přesahující požadované limity nejsou navrhovány.

Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze
uplatnit předkupní právo s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno,
parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle
§ 5 odst. 1 katastrálního zákona

h)

Nejsou vymezeny.

Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona

i)

Nejsou stanoveny.

Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího
využití včetně podmínek pro jeho prověření

j)

Ozn.

Katastrální
území/sídlo

Podmínky pro prověření budoucího
využití plochy

Způsob využití plochy

R1

Osek/Osek

plocha dopravní infrastruktury
doprava železniční DZ
koridor VRT

R2

Vitinka/Hudlice

plocha smíšená obytná venkovská SV

zajistit dopravní přístupnost plochy

Osek/Osek

plocha výroby a
zemědělská výroba

zajistit obnovený vodní tok a vodní
plochu

R3

skladování

z koridoru vyloučit plochu národní
přírodní památky Vosek

–



ve vymezených plochách a koridorech územních rezerv nelze umístit žádné stavby,
které by v budoucnu znemožnily realizaci navrženého záměru.

k)

Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
dohodou o parcelaci
Nejsou vymezeny.
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Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení
a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti

l)

Označení
plochy

Lhůta pro pořízení studie

Vložení dat do evidence územ. plánovací
činnosti

1 SV
6a SV
15 SV
16 SV

4 roky od nabytí účinnosti územního plánu
4 roky od nabytí účinnosti územního plánu
4 roky od nabytí účinnosti územního plánu
4 roky od nabytí účinnosti územního plánu

1 rok od dokončení
1 rok od dokončení
1 rok od dokončení
1 rok od dokončení

m)

Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu dle
přílohy č. 9, stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost
a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání
Nejsou vymezeny.

n)

Stanovení pořadí změn v území (etapizace)
Není stanoveno

o)

Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které
může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný
architekt
Nejsou vymezeny.

p)

Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů

I. Územní plán
Textová část: str. 5 - 37
Grafická část:
1. Výkres základního členění území

1:

5 000

2. Hlavní výkres

1:

5 000

3. Hlavní výkres – koncepce veřejné infrastruktury

1:

5 000

4. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

1:

5 000

5. Koordinační výkres

1:

5 000

6. Koordinační výkres – doprava

1:

5 000

II. Odůvodnění
Textová část: str. 38 - 130
Grafická část:
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7. Koordinační výkres – koncepce veřejné infrastruktury
– vodní hospodářství

1:

5 000

8. Koordinační výkres – koncepce veřejné infrastruktury
– energetika

1:

5 000

9. Výkres záborů půdního fondu

1:

5 000

10. Výkres širších vztahů

1 : 100 000
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II.

Odůvodnění územního plánu

1. Textová část odůvodnění
a)

Postup při pořízení územního plánu

Územní plán obce Osek byl zpracován v roce 2004, schválen usnesením
Zastupitelstva obce Osek č. 156 ze dne 26. 2. 2004. Územní plán má tři změny – r. 2011,
2014, 2015.
Důvodem pro pořízení nového územního plánu Osek je nezbytnost aktualizovat
územní plán dle nadřazené dokumentace Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje,
platnost stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho vyhlášek
a soulad s probíhajícími komplexními pozemkovými úpravami.
Zastupitelstvo obce Osek rozhodlo o pořízení nového územního plánu dne 9. 2. 2012.
Podněty k řešení územního plánu byly přijímány do 30. 6. 2012.
O pořizování územního plánu byl požádán Městský úřad Rokycany, odbor stavební,
dne 29. 8. 2012.
Zadání územního plánu Osek bylo zpracováno v období 10/2012 – 11/2012, úprava
zadání podle došlých vyjádření proběhla dne 25. 3. 2014 (pořizovatel ve spolupráci
s určeným zastupitelem).
Zadání územního plánu schválilo Zastupitelstvo obce Osek dne 10. 4. 2014
č.j. usnesení 373.
Pro zpracování územního plánu Osek byl vybrán Atelier T-plan s.r.o., Na Šachtě 9,
Praha 7 (smlouva uzavřena dne 30. 1. 2015).
Společné jednání o návrhu Územního plánu Osek se konalo dne 15. 3. 2016.
Pokyny pro úpravu
č.j. MeRO/4311/OST/17.

územního

plánu

byly

vydány

dne

8.

6.

2017

Veřejné projednání Územního plánu Osek se konalo dne 22. 2. 2018.
Pořizovatel s určeným zastupitelem zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách
a vyhodnocení připomínek, který projednal s dotčenými orgány č.j. MeRo/5276/ST/18,
spis. zn. MeRo/7272/OST/12, ze dne 14. 6. 2018. Z projednání nevyplynul požadavek
na provedení podstatných úprav návrhu, které by bylo nutno projednat při opakovaném
veřejném projednání.
Pořizovatel přezkoumal návrh územního plánu ve smyslu § 53 odst. 4 a 5 stavebního
zákona a předložil Zastupitelstvu obce Osek návrh na vydání územního plánu s jeho
odůvodněním pod č.j. MeRo/8068/OST/18, spis. zn. MeRo/7272/OST/12 ze dne 7. 9. 2018.
b)

Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

Z hlediska koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území a souladu návrhu
územního plánu Osek s Politikou územního rozvoje a s krajskou územně plánovací
dokumentací vydal dne 30. 5. 2017 odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského
kraje stanovisko č.j. RR/1938/17. Nadřízený orgán neshledal nedostatky z uvedených
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hledisek, které by bránily zahájení řízení o územním plánu podle ustanovení § 52 stavebního
zákona.
Z Politiky územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1 schválené usnesením
vlády ČR (usnesení č. 276 ze dne 15. 4. 2015) vyplývá, že řešené území obce Osek se
nachází v rozvojové ose OS1.
Úkoly pro územní plánování:
(39) Při respektování republikových priorit územního plánování umožňovat
v rozvojových osách intenzivní využívání území v souvislosti s rozvojem veřejné
infrastruktury.
Územní plán navrhuje rozvoj odpovídající poloze středně velké obce v rozvojové ose
republikového významu s velmi dobrou dopravní dostupností (dálnice D5) do center vyššího
řádu. Předpoklady pro intenzivní rozvoj jsou v míře odpovídající velikosti obce vytvořeny
vymezením dostatečných zastavitelných ploch pro bydlení i pro lehkou výrobu. Vzhledem
k venkovskému charakteru sídel v obci pak je podpořen novými zastavitelnými plochami
i rozvoj výroby zemědělské. Související dopravní zatížení bude eliminováno realizací záměrů
dopravní infrastruktury, konkrétně zejména řešenou přeložkou silnice II/232.
Republikové priority
(14)
Územní plán Osek chrání kulturní a urbanistické hodnoty sídel, navrhuje přiměřené
využití, které urbanistické hodnoty sídel vyzdvihuje. S využitím map stabilního katastru
navrhuje obnovu bývalých rybníků v krajině a otevření zatrubněných vodních toků. Pro
zdůraznění ochrany přírody a krajiny vymezuje prvky územního systému ekologické stability.
Územní plán Osek respektuje charakter zástavby sídel ve správním území obce,
regulativy prostorového uspořádání dodržují současnou výškovou hladinu zástavby. Dbají
o přiměřené % zastavěných ploch, které zabezpečí likvidaci dešťových vod vsakováním na
vlastních pozemcích. Dostatečné plochy zeleně i rozvolněnost zástavby zajistí dodržování
charakteru a urbanistické skladby sídel.
Územní plán Osek navrhuje zastavitelné plochy výhradně v návaznosti na současně
zastavěné území. Uspořádání krajiny je zároveň řešeno komplexními pozemkovými
úpravami, které územní plán respektuje a zpracovává.
(16) a (16a)
Územní plán Osek řeší nové zastavitelné plochy v návaznosti na stabilizované plochy
v zastavěném území se shodným způsobem využití a předchází tak možným střetům
v území. Zastavitelné plochy jsou vymezeny pro různé způsoby využití tak, aby nejlépe
vyhovovaly specifickým podmínkám v jednotlivých lokalitách.
(17) a (19)
Ve správním území obce Osek nejsou plochy brownfieldů. Objekty zemědělské
účelové zástavby, které nejsou pro zemědělství využity, slouží pro sklady a řemeslné dílny.
Územní plán Osek vymezuje plochy pro výrobu a skladování – lehkou výrobu.
(18)
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Územní plán Osek řeší samotné sídlo Osek jako hlavní sídlo s největším potenciálem
rozvoje ve správním území obce, zajišťující základní občanskou vybavenost i pro menší sídla
Vitinka a Nový Dvůr, kde jsou řešeny pouze menší rozvojové plochy pro kvalitní bydlení.
(20)
Politika územního rozvoje a Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje situují do
správního území obce Osek část koridoru vysokorychlostní trati. Územní plán Osek
zpřesňuje koridor s ohledem na ochranu národní přírodní památky Vosek.
Do soustavy NATURA 2000 je zařazen rybník Labutinka.
Koridor přeložky silnice II/232 se důsledně vyhýbá této přírodně významné lokalitě.
(22)
Územní plán Osek navrhuje ve spolupráci s komplexními pozemkovými úpravami
využití účelových komunikací pro cykloturistiku a pěší turistiku. Samostatnou stezku navrhuje
v propojení s Volduchy, se kterými obec spolupracuje na úseku školství. Další cyklostezka
směřuje do Rokycan, další cyklostezka bude spojovat Osek a Vitinku.
(24)
Územní plán Osek zlepšuje dostupnost území veřejnou dopravou, situuje další
autobusovou zastávku pro obyvatele Nového Dvora. Řeší vhodné cyklostezky a cyklotrasy
nejen pro sezónní rekreaci, ale též pro případnou každodenní dojížďku za prací apod.
(25)
Územní plán Osek umisťuje poldr na bezejmenném levostranném přítoku Oseckého
potoka na severovýchodním okraji Oseku. Stanoví přiměřené % zastavění pozemků, aby
zabezpečil v maximální možné míře likvidaci dešťových vod vsakováním na vlastních
pozemcích.
(27-30)
Územní plán Osek řeší koncepci dopravní a technické infrastruktury komplexně na
základě vyhodnocení stávajících podmínek v území a potřeb obyvatel obce, přičemž
doplňuje další veřejnou infrastrukturu nezbytnou pro zajištění budoucí využitelnosti nových
rozvojových ploch.
ÚP zpřesňuje koridor vysokorychlostní trati republikového významu VR1 (Nürnberg)
hranice SRN/ČR – Plzeň – Praha zasahujícího jižní okraj území řešeného ÚP Osek.
Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje byly vydány dne 2. 9. 2008 usnesením
Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 834/08. Dne 1. 4. 2014 nabyla účinnosti jejich Aktualizace
č. 1, vydaná dne 10. 3. 2014 usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 437/14.
Řešené území obce Osek se nachází v rozvojové oblasti nadmístního významu RO3
Rozvojová oblast Rokycany vymezené v rámci rozvojové osy OS1 podle politiky územního
rozvoje. Platné Zásady územního rozvoje ve znění Aktualizace č. 1 ukládají:
- vytvářet předpoklady pro stabilizaci osídlení;
 územní plán Osek navrhuje plochy pro rozvoj bydlení ve všech sídlech.
Důvodem je zabezpečení příznivé demografické skladby obyvatel;
- posilovat polycentrickou sídelní strukturu;
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

 územní plán Osek navrhuje největší podíl nových ploch pro bydlení
a občanské vybavenosti do Oseku, který je dominantním sídlem v řešeném
území;
omezit vznik nových satelitních lokalit;
 územní plán Osek navrhuje rozvojové plochy výhradně v návaznosti na
současně zastavěné území. Satelity ve volné krajině jsou nepřípustné;
lokalizaci vybavenosti regulovat s ohledem na dopravu;
 územní plán Osek navrhuje největší soustředění zařízení do Oseku, neboť již
v současné době je Osek nositelem občanské vybavenosti a zároveň sídlem
s dobrou dopravní dostupností;
využívat vnitřních rezerv sídel, areálů brownfields;
 sídla ve správním území obce Osek se vyznačují kompaktní zástavbou bez
vnitřních rezerv. Areály brownfields se zde nevyskytují. Nefunkční
zemědělské stavby jsou využity pro sklady, garáže, dílny řemeslné výroby.
Osecká zemědělská obchodní společnost obhospodařuje zemědělskou půdu;
minimalizovat negativní dopady hospodářského rozvoje;
 územní plán Osek navrhuje plochy pro výrobu a skladování – lehkou výrobu.
Důvodem je snaha pro rozšíření pracovních míst v obci a snížení vyjížďky
za prací;
minimalizovat fragmentaci krajiny;
 územní plán Osek navrhuje rozvojové plochy výhradně v návaznosti
na současně zastavěné území. Satelity ve volné krajině jsou nepřípustné;
zlepšovat retenční schopnosti krajiny;
 územní plán Osek navrhuje obnovu několika zaniklých rybníků a obnovu
a otevření několika zatrubněných vodních toků. Všechny jsou začleněny do
prvků ÚSES;
vycházet z limitů využití území;
 limity využití území jsou zakresleny v koordinačním výkresu a uvedeny v části
Odůvodnění územního plánu Osek;
rozvoj zástavby koordinovat s ohledem na funkční vazby s rozvojovou oblastí OB5,
dálnicí D5 a místními předpoklady sídel; využití území orientovat na posílení obytných,
výrobních a obslužných funkcí; zástavbu koncentrovat v návaznosti na stávající sídla;
zabezpečit optimální lokalizaci podnikatelských aktivit v území, opírajících se především
o místní předpoklady území s vazbami na širší okolí (Plzeň), využití vnitřních rezerv,
při minimálních negativních dopadech na životní prostředí;
 řešené území územním plánem Osek se nachází v blízkosti dálnice D5.
Silnice II/232, jejíž přeložka je navrhována, bude v nové trase zpřístupňovat
Radnicko. Z hlediska koncepčního uspořádání silniční sítě Plzeňského kraje
představuje součást regionálního okruhu, posílí obvodové propojení sídelní
infrastruktury s návaznostmi na radiální trasy směřující do krajského centra
města Plzně. Dobré dopravní dostupnosti zejména vlastního sídla Osek
odpovídá přiměřený rozsah rozvojových lokalit i jejich navržený způsob
využití nejen pro bydlení, ale i pro různé typy výroby (pro zajištění pracovní
příležitosti v obci). Všechny zastavitelné plochy navazují na zastavěné území
sídel.
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-

do územních plánů zapracovat záměry mezinárodního, republikového a nadmístního
významu v souladu s kapitolou 5 zásad územního rozvoje;
 územní plán vymezuje a zpřesňuje koridor vysokorychlostní dopravy VR1,
koridor přeložky silnice II/232 a skladebné prvky regionálního ÚSES.

Z hlediska širších vztahů v území není předpokládán významný vliv územního plánu
Osek na území sousedních a případně i dalších obcí, protože zastavitelné plochy s výrobní
i obytnou funkcí jsou vymezeny v rozsahu odpovídajícím komplexnímu posouzení podmínek
v území a též v dostatečném odstupu od zastavěného území jednotlivých sídel těchto obcí.
Koordinace využívání území je zajištěna také z hlediska návaznosti koridorů jednotlivých
záměrů nadmístního významu na koridory vymezené v územně plánovací dokumentaci obcí,
se kterými má obec Osek společné správní hranice.
c)

Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování

Řešení územního plánu je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, které jsou
stanoveny v § 18 a § 19 stavebního zákona. Cílem územního plánování je mimo jiné vytvářet
předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost
společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by
ohrožoval podmínky života generací budoucích. Územní plán vychází z výsledků rozboru
udržitelného rozvoje Úplné aktualizace ÚAP ORP Rokycany 2016, podle nichž jsou
podmínky v území hodnoceny jako vyhovující ve všech třech pilířích udržitelného rozvoje,
není tedy nutno posilovat přednostně některý z nich. Územní plán proto vytváří předpoklady
pro všestranný rozvoj (ekonomický a sociální pilíř) při respektování potřeby zachování
kvalitního životního prostředí.
Rozsah navržených ploch novým územním plánem Osek je úměrný velikosti obce a
její poloze v rozvojové ose republikového významu a územní plán zachovává všechny
hodnoty území, jak architektonické a urbanistické, tak archeologického dědictví. Jsou
stanoveny nezbytné regulativy stavební činnosti u nové i stávající zástavby z hlediska
způsobu využití, intenzity a struktury zastavění i prostorové regulace zástavby.
V procesu pořizování územního plánu bylo umožněno opakovaně uplatňovat své
zájmy veřejnosti, dotčeným orgánům a dalším dotčeným subjektům v souladu s právními
předpisy tak, aby bylo dosaženo obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých
zájmů. Omezení vlastnických práv vymezením veřejně prospěšných staveb a opatření je
činěno jen v rozsahu nezbytném pro zajištění funkčnosti sítí veřejné dopravní a technické
infrastruktury a pro zachování nebo zlepšení retence, prostupnosti a dalších přírodních
charakteristik v krajině.
Územní plán Osek ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační
hodnoty území a chrání krajinu. Zastavitelné plochy navrhuje v návaznosti na vymezené
zastavěné území, pro ochranu přírody a krajiny navrhuje zejména prvky územního systému
ekologické stability a vhodné plochy s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území.
Územní plán vychází z platného znění § 18 odst. 5 stavebního zákona v době jeho
vydání a nabytí účinnosti. V nezastavěném území lze umisťovat stavby a zařízení pro
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zemědělství, lesnictví, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou
infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických katastrof nebo pro odstraňování jejich
důsledků. S ohledem na ochranu veřejného zájmu se stavby, zařízení a jiná opatření
uvedená v § 18 odst. 5 stavebního zákona výslovně vylučují pouze v rozsahu nepřípustného
využití uvedeného u jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití, jak jsou vymezeny
v kapitole f) výrokové části textu územního plánu.
Územní plán Osek na základě posouzení stavu území navrhuje koncepci rozvoje
území tak, aby nebyl narušen charakteristický krajinný ráz, architektonické dominanty
a urbanistická skladba sídel.
Navrhuje nové zastavitelné plochy s cílem zajištění stability a věkové struktury
obyvatel. Zastavěné území jednotlivých sídel má kompaktní charakter, proto zastavitelné
plochy vyplňují jen omezeně proluky ve stávající zástavbě, ve všech případech ale navazují
na již zastavěné území, přičemž způsob využití i prostorová regulace nové zástavby vychází
z podmínek v stabilizovaných plochách, na které navazují. Takto je v maximální možné míře
zachován charakter zástavby s jeho architektonickými a urbanistickými hodnotami, které
budou respektovány a dále rozvíjeny. Územní plán stanovuje urbanistické a architektonické
požadavky na využívání území, míru zastavitelnosti ploch a maximální výšku zástavby tak,
aby nebyl narušen stávající charakter sídel.
Koncepce rozvoje je stanovena s ohledem na využitelnost navazujícího území
v rámci vnitřního uspořádání jednotlivých sídel a na vztahy mezi nimi dané dominantním
postavením sídla Osek a zohledňuje též potřebu koordinace využití území z hlediska širších
územních vztahů s dalšími obcemi (viz kapitola b) odůvodnění).
Není navržena etapizace výstavby, pouze vymezeny plochy územních rezerv, které
vyžadují další prověření. Záměry navržené územním plánem nevyžadují asanace. Naléhavá
je úprava křižovatky silnic III/2322, II/232, III/2323 „u sokolovny“.
Dopravní situaci i životní prostředí v Oseku zlepší realizace navržené trasy silnice
II/232 (uvedené v nadřazené dokumentaci).
Územní plán vytváří podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních
katastrof vymezením územního systému ekologické stability, návrhem revitalizace vodního
toku přítoku Labutinky a vymezením dalších vodních ploch, využívá tak přírodě blízká
opatření pro zlepšení zadržování vody v krajině a předcházení splachu orné půdy zejména
v místech svažitého terénu.
Pro předcházení důsledkům náhlých hospodářských změn a zajištění kvalitního
bydlení územní plán vymezuje v potřebné míře zastavitelné plochy s odpovídajícím
způsobem využití. Rekreaci a cestovní ruch pak umožňuje rozvíjet zejména v rámci ploch
občanského vybavení pro tělovýchovu a sport a ploch smíšených obytných, doplňuje také
např. infrastrukturu pro cykloturistiku. Pro vytvoření podmínek pro racionální využívání
přírodních zdrojů stanoví plochu těžby nerostů s vhodnými regulativy.
Přestože nebylo požadováno zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu Osek na
udržitelný rozvoj území, koncepce rozvoje je navržena s cílem zachování hodnot a vytvoření
předpokladů pro další zlepšení podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský
rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území.
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Podrobnější zdůvodnění jednotlivých záměrů a řešení koncepce jednotlivých odvětví
a podmínek v území je obsaženo v kapitole k) odůvodnění.

d)

Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích
právních předpisů

Pořizovatel přezkoumal postup pořizování a zpracování návrhu Územního plánu
Osek z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon) a z hlediska vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území, v platném znění a neshledal žádný rozpor mezi zákonnou úpravou a
předloženým návrhem územního plánu. V průběhu pořizování návrhu ÚP nabyla účinnosti
novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb., jejíž ustanovení jsou územním plánem
respektována. Podle přechodného ustanovení čl. II odst. 2 vyhl. č. 13/2018 Sb., kterou byla
novelizována vyhl. č. 500/2006 Sb., je územní plán dokončen dle dosavadních právních
předpisů, tzn. struktura a obsah odpovídá právní úpravě před nabytím účinnosti této novely.
Pořizovatel zahájil řízení o územním plánu oznámením č.j. MeRo/9762/OST/17 ze dne
21. 12. 2017 doručeným veřejnou vyhláškou, tedy před nabytím účinnosti novely
vyhl. č. 500/2006 Sb.
e)

Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů - soulad se
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, popřípadě
s výsledkem řešení rozporů

Návrh Územního plánu Osek byl zpracován a upraven tak, aby byl v souladu
s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních
předpisů, které byly uplatněny v průběhu pořizování.
Stanoviska dotčených orgánů uplatněná podle § 50 odst. 2 stavebního zákona byla
zohledněna při úpravě územního plánu před veřejným projednáním, ze stanovisek
uplatněných v rámci řízení podle § 52 odst. 3 stavebního zákona nevyplynuly další
požadavky, které by bylo nutno dohodnout, případně by vyvolaly potřebu úpravy závazné
části návrhu územního plánu. V průběhu pořizování návrhu územního plánu nebyly řešeny
rozpory, dotčeným orgánům bylo umožněno vyjádřit svá stanoviska též k návrhu rozhodnutí
o námitkách a vyhodnocení připomínek.
f)

Vyhodnocení splnění požadavků zadání
Zadání bylo schváleno Zastupitelstvem obce Osek dne 10. 4. 2014 č. j. usnesení 373.
Zadání

Vyhodnocení zadání

a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce
1. Urbanistická koncepce, prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného
území, prověření možných změn, vymezení zastavitelných ploch
Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje:
- území obce se nachází v rozvojové ose
Je respektováno.
OS1
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Upřesnění požadavků vyplývajících z územně
plánovací dokumentace vydané krajem:
- území obce se nachází v rozvojové oblasti
RO3
- je navržena územní rezerva pro VRT1
Praha - Norimberk
- je navržena VPS přeložka silnice II/232
Osek – Břasy – Újezd u Sv. Kříže
- zpřesnit skladebné části regionálního
ÚSES
- je projednávána aktualizace č. 1 ZÚR PK
Upřesnění požadavků vyplývajících z územně
analytických podkladů:
- limity, problémy k řešení
Další požadavky:
- je vymezeno dostatečné množství ploch
pro bytovou výstavbu

Je respektováno.
Zapracováno.
Zapracováno.
Zapracováno.
Je respektováno.

Je respektováno.
Zapracovány plochy vymezené v ÚPO a jeho
změnách které nejsou vyčerpány. Zapracovány
požadavky občanů.
Zapracováno.

jsou vymezeny plochy pro zemědělskou
a průmyslovou výrobu stávající a
navrhované
- území obce bude členěno na plochy
Zapracováno.
s rozdílným způsobem využití dle vyhl.
č. 501/2006 Sb.
- civilizační a kulturní hodnoty
Zapracováno.
2. Koncepce veřejné infrastruktury, prověření uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti
jejích změn
Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje:
- zajištění vyšší kvality dopravy
Vymezen koridor VR1a přeložky II/232.
- hledání nejméně konfliktních řešení
Vymezeny prvky ÚSES, zohledněn „stabilní
s ochranou přírody
katastr“.
Upřesnění požadavků vyplývajících z územně
plánovací dokumentace vydané krajem:
- rozvoj dopravní infrastruktury
Vymezen koridor VR1a přeložky II/232.
- protipovodňová ochrana
Vymezeny prvky ÚSES, zohledněn „stabilní
katastr“.
- limity využití území
Respektovány, zapracovány.
- koridor VRT VR1
Vymezen koridor šířky 600 m.
- koridor silnice II. třídy
Vymezen koridor šířky 100 m.
-
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Upřesnění požadavků vyplývajících z územně
analytických podkladů:
- dopravní závady a problémy

-

Navržen koridor přeložky II/232, řešena
přístupnost navržených ploch, návrh parkovišť,
cyklostezek a turistických tras.
Dopravní zátěž bude vyřešena po realizaci
přeložky II/232.
Skládky a spalovny odpadu nejsou navrženy.
Správní území obce je plynofikováno.
Vodovod je stávající, kanalizace a ČOV je
stávající v Oseku.

hygienické závady

Další požadavky:
- do ÚP bude zapracována cyklostezka Osek
- Volduchy
- společný vodovod a kanalizace
- požadavky občanů – protierozní opatření
v k.ú. Vitinka
- chránit silnice III. třídy, umožnit vznik
chodníku, cyklostezky, zeleně,
inženýrských sítí
- v nezastavěném území navrhnout koridory
pro rozšíření silnic a cyklostezky
- prověřit síť místních komunikací
- cyklostezky, cyklotrasy
- účelové komunikace převzít z probíhajících
komplexních pozemkových úprav
- účelové komunikace pro zajištění
prostupnosti krajiny
- prostor křižovatky u restaurace Na rozcestí
(sokolovna)
- na území obce zasahuje pásmo
sportovního letiště Rokycany
- na území obce zasahuje koridor VRT
Technická infrastruktura
Elektřina:
- navrhnout nová vedení tak, aby kapacitně
pokryla potřeby a nebránila a
neomezovala výstavbu v dané ploše
Zásobování vodou:
- zakreslit a chránit vodovodní řady,
respektovat propojení s řadem obce
Volduchy
Kanalizace:
- kanalizace - navrhnout
Plynovod:
- umožnit napojení na plynovod
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Zapracováno.
Zapracováno.
Zapracováno.
Zapracováno dle možností vlastnických vztahů.

Zapracováno.
Zapracováno.
Zapracováno.
V současné době probíhají práce.
Zapracováno s využitím map „stabilního
katastru“.
Řešeno.
Zapracováno.
Zapracováno.

Zapracováno.

Zapracováno.

Zapracováno.
Zapracováno.

Nakládání s odpady:
- nepožaduje se návrh skládky
- skládka biologického odpadu
- odpady ze zemědělské činnosti

Je respektováno.
Je zakreslena TI.
Řešeno ve spolupráci s komplexními
pozemkovými úpravami.
Řešeno v kap. Vodní hospodářství.
Je řešeno v kap. Krajina.

- odpadní vody
Stavby ke snižování ohrožení území živelnými
nebo jinými pohromami. Ochrana před přívalovými
dešti:
Sdělovací inženýrské sítě:
Je řešeno v kap. Technická infrastruktura.
Občanská vybavenost:
- chránit současná zařízení
Zapracováno.
- vymezit plochu pro hřiště
Zapracováno.
- dům s pečovatelskou službou
Zapracováno.
- umožnit vznik občanské vybavenosti
Řešeno v regulativech.
Veřejná prostranství:
- chránit současné prostory, navrhnout u
Zapracováno.
nových ploch
- pozemky, které nejsou v majetku obce
zatížit předkupním právem
3. Koncepce uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání
nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně prověření, ve kterých
plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely
uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona
Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje:
- ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet
Zapracováno.
přírodní hodnoty území
Upřesnění požadavků vyplývajících z územně
plánovací dokumentace vydané krajem
Ochrana krajinných hodnot:
- preferovat ochranu a dotváření
Je respektováno.
dochovaných hodnot
Protipovodňová ochrana:
- zlepšovat retenční schopnosti krajiny
Řešeno v kap. Krajina.
Limity využití území:
- vycházet z limitů využití území
Zapracováno.
Územní systém ekologické stability:
- zasahuje RBC 1430 a RBK
Zapracován návrh ÚSES Geo Vision s. r. o.
a komplexní pozemkové úpravy AllGEO s. r. o.
Ložiska nerostů:
- výhradní ložiska, chráněné ložiskové území Zapracováno.
Ochrana přírodních, kulturních, civilizačních
hodnot:
- NATURA 2000
Zapracováno.
- ÚSES
- přírodní park
- zvláště chráněné území
Ochrana památek:
Zapracováno.
Ochrana nerostného bohatství:
Zapracováno.
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Vymezení cílových charakteristik krajiny:
- obec Osek se nachází v krajinné oblasti
č. 3 – Rokycanská oblast
Ochrana a využití přírody a krajiny:
- NATURA 2000
- ÚSES
Protipovodňová ochrana:
- retence vody v krajině

ZÚR nestanovil žádné specifické požadavky.

Zapracováno.

Zapracováno s využitím map „stabilního
katastru“.

Ložiska nerostů:
- limity využití území
Zapracováno.
Upřesnění požadavků vyplývajících z ÚAP:
- nízká ekologická stabilita krajiny
Vymezeny prvky ÚSES.
- nízká retenční schopnost krajiny
Navržena obnova rybníků, poldr.
- smíšená průchodnost krajiny
Navržena obnova cest.
Další požadavky:
- zachovat lesy, chránit přírodní hodnoty
Je vymezen systém ÚSES.
- vodstvo – chránit
Zapracováno.
- lesy – na pozemku 340/1 umožnit vznik
Zapracováno – součást ÚSES.
lesa
b) Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití,
které bude nutno prověřit
Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje:
- PÚR nestanovuje
Upřesnění požadavků vyplývajících z územně
plánovací dokumentace vydané krajem:
- vymezena VRT
Zapracováno.
Další požadavky:
- požadavky obce
Vymezena územní rezerva SV v Hudlicích.
c) Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných
opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo
- PÚR nestanovuje
Upřesnění požadavků vyplývajících z územně
plánovací dokumentace vydané krajem:
- veřejně prospěšné stavby přeložka silnice
II/232
- veřejně prospěšná opatření založení prvků
ÚSES
Stanovení požadavků nadmístního významu na
koordinaci územně plánovací činnosti
- veřejně prospěšné stavby a veřejně
prospěšná opatření – koridor přeložky
silnice II/232.
Upřesnění požadavků vyplývajících z územně
analytických podkladů:
- nejsou stanoveny
Další požadavky:
Požadavky obce:
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Zapracováno.
Zapracováno.

Zapracováno.

Veřejně prospěšné stavby dopravní:
- účelová komunikace k lesíku
Zapracováno s využitím map „stabilního
„Ve Struskách“
katastru“.
- vyhodnotit návrh MK z ÚPO
Zapracováno v textové i grafické části.
- nové komunikace obslužné
Technická infrastruktura:
- stoková síť kanalizace, ČOV
Zapracováno v textové i grafické části.
Veřejně prospěšná opatření:
- opatření proti erozi
Zapracováno v textové i grafické části.
- ÚSES
- ochrana archeologického dědictví
d) Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování
o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie
nebo uzavřením dohody o parcelaci
Posoudit umístění komunikace v lokalitě Vitinka.
Řešena lokalita Hudlice.
e) Případný požadavek na zpracování variant řešení
Požadavek není uplatněn.
f) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho
odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení
Požadavky na projektanta.

Územní plán je zpracován v souladu se
zákonem č. 183/2006 Sb. a jeho vyhláškami.
g) Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj
území
Posuzování vlivů na životní prostředí.

Krajský úřad Plzeňského kraje vydal stanovisko:
ÚP není nutno posoudit z hlediska vlivů
na životní prostředí podle § 10 i zákona
o posuzování vlivů.
h) Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů a z ÚAP
Ochrana proti pronikání radonu z podloží:
Ochrana nerostného bohatství:
Ochrana vod:
Ochrana před záplavami:
Podnět Povodí:
- zajistit dostatečně vydatný zdroj pitné vody
- likvidace odpadních vod dle zákona
č. 254/2001 Sb.
- likvidace srážkových vod
- likvidace divokých skládek
- záměry staveb v nichž se nacházejí koryta
vodních toků projednat s Povodím
- vyznačit OP vodních zdrojů
Ochrana přírody a krajiny:
- NATURA 2000 u rybníku Labutinka
- významné krajinné prvky
- lesy
ZPF:
- obec je zemědělskou obcí
- zpracovat vyhodnocení záborů ZPF

50

Zapracováno v textové části.
Zapracováno v textové i grafické části.
Zapracováno v textové i grafické části.
Nevyskytuje se.
Zapracováno v textové i grafické části.

Zapracováno v textové i grafické části.

Zapracováno v textové i grafické části.

Ochrana přírody
Krajský úřad Plzeňského kraje:
- uvedená koncepce řeší území v blízkosti
evropsky významné lokality Osek – rybník
Labutinka, svými záměry ji nebude
ovlivňovat
- ÚSES budou plochy přírodní
- KÚPK nepožaduje aby funkční prvky ÚSES
byly VPO. Pro nefunkční prvky nevzniká
předkupní právo pro Plzeňský kraj
LPF:
- NRBK zasahuje ochranným pásmem
- regionální ÚSES
- lokální ÚSES
Chráněné stromy:
Národní přírodní památka:
Ochrana ovzduší:
- území je plynofikováno
- znečištění z dopravy
- znečištění ze zemědělského areálu
ochrana proti hluku – dopravní zátěž,
zemědělský areál
Ochrana distribuční soustavy plynu
Ekologické zátěže
Problémy k řešení:
- velké zastavitelné plochy
- problémy suburbanizace
- zemědělská výroba a obč. vyb.
- zátěž komunikací
- napojení Radnicka
- okružní křižovatka Osek
- infrastruktura - kanalizace
-

g)

Souhlasné stanovisko.

Zapracováno.
Zapracováno.

Zapracováno.
Zapracováno.
Zapracováno.
Zapracováno.
Zapracováno.
Zapracováno.
Navržen silniční obchvat.
Navržena izolační zeleň mezi areálem
a bydlením.
Navržena izolační zeleň mezi areálem
a bydlením.
Zapracováno.
Zapracováno.
Plochy převzaty z ÚPO a jeho změn.
Stanoveny regulativy.
Stanoveny regulativy.
Řešeno obchvatem Oseku.
Řešeno silnicí II/232.
Řešeno.
Řešeno.

Výsledek přezkoumání souladu návrhu územního plánu podle § 53 odst. 4
stavebního zákona

V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona pořizovatel přezkoumal
soulad návrhu územního plánu Osek:
1. s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem
Pořizovatel vyhodnotil soulad územního plánu s Politikou územního rozvoje a platnou
krajskou územně plánovací dokumentací v kapitole b) odůvodnění a došel k závěru,
že ÚP Osek je plně v souladu s těmito nadřazenými nástroji územního plánování.
2. s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu
nezastavěného území
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Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu územního plánu Osek s cíli a úkoly územního
plánování, které jsou stanoveny v § 18 a § 19 stavebního zákona, a neshledal rozpor návrhu
územního plánu s těmito zákonnými ustanoveními, viz. podrobně kapitola c) odůvodnění.
3. s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů
Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu územního plánu Osek s požadavky stavebního
zákona a jeho prováděcích právních předpisů, návrh územního plánu není v rozporu
s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcími předpisy, viz. kapitola d) odůvodnění.
4. s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů
podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu územního plánu Osek s požadavky zvláštních
právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů a došel k závěru, že návrh ÚP Osek
respektuje požadavky zvláštních právních předpisů a stanoviska dotčených orgánů,
viz kapitola e) odůvodnění. Rozpory nebyly řešeny.
h)

Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní
informaci o výsledcích vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, vydal dne 12. 3. 2014 pod
č.j. ŽP /1440/14 stanovisko k zadání územního plánu Osek, v němž konstatoval:
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako správní orgán věcně
příslušný dle ust. 77a odst. 4 písm. n) a x) zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění vydal podle § 45 i odst. 1 zákona toto stanovisko k návrhu zadání ÚP Osek:
Zadání územního plánu Osek nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani
ptačí oblasti. Evropsky významná lokalita Osek – rybník Labutinka nebude ovlivněna.
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán podle
§ 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává podle § 47 odst. 2 písm. b)
stavebního zákona následující stanovisko: Návrh zadání územního plánu Osek u Rokycan
není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí podle § 10i zákona o posuzování
vlivů na ŽP.
Citované stanovisko k návrhu zadání ÚP Osek tedy neobsahovalo požadavek na
posouzení vlivu návrhu územního plánu na životní prostředí a vyloučilo vliv na EVL a ptačí
oblasti NATURA 2000. S ohledem na tuto skutečnost ani zadání schválené zastupitelstvem
obce neobsahovalo požadavek na zpracování celého vyhodnocení vlivů územního plánu
Osek na udržitelný rozvoj území. Vyhodnocení vlivů územního plánu Osek na udržitelný
rozvoj území tudíž nebylo zpracováno a s návrhem projednáno.
i)

Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona

Vzhledem k tomu, že se nezpracovávalo vyhodnocení vlivů územního plánu Osek
na udržitelný rozvoj, nevydává příslušný úřad stanovisko.

j)

Sdělení jako bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního
zákona zohledněno s uvedením závažných důvodů pokud některé požadavky nebo
podmínky zohledněny nebyly
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Vzhledem k tomu, že se nezpracovávalo vyhodnocení vlivů územního plánu Osek
na udržitelný rozvoj, nevydává příslušný úřad stanovisko.

k)
Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty včetně vyhodnocení
přepokládaných důsledků tohoto řešení zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje
území
V zadání územního plánu nebyl stanoven požadavek na variantní řešení návrhu.
Odůvodnění koncepce

1.

Územní plán Osek navrhuje využít pro rozvoj plochy, které navazují na zastavěné
území. Zastavitelnými plochami jsou stanoveny plochy, které vymezil Územní plán obce
Osek (2004) a jeho změny (2011, 2014, 2015), které do současné doby nejsou vyčerpány.
Dále jsou zařazeny 3 nové požadavky občanů.
Jsou respektovány kulturní a přírodní hodnoty území.

Kulturní hodnoty
Kulturními hodnotami jsou především objekty zapsané v ústředním seznamu
kulturních památek.
Osek


zámek s areálem č. r. 40463/4 - 2551, renesanční, r. 1572



letohrádek Kamýk č. r. 2552, barokní, r. 1700 – 1734



kostel Nanebevzetí Panny Marie č. r. 2553, pol. 14. stol., barokní přestavba



fara č. r. 2554, pozdně barokní, 18. stol.



socha sv. Jana Nepomuckého č. r. 2555, 1. pol. 19. stol.



socha sv. Isidora na rozcestí k Vitince č. r. 2556 (patron rolníků), barokní, 18. stol.
Architektonicky a historicky významné objekty:

Osek


bývalá synagoga proti zámku, poč. 18. stol., úpravy r. 1863, 1887; patří k nejlépe
dochovaným objektům



židovský hřbitov na severovýchodním úpatí vrchu Kamýk výměra 1165 m2, obsahuje
cca 50 náhrobků z let 1804 – 1842



výklenková kaple Panny Marie na návsi, klasicistní, r. 1838



litinový kříž u kostela, r. 1880



hřbitov s márnicí, 50. léta 19. stol., márnice r. 1857



zemědělské usedlosti lidové architektury čp. 6, čp. 109, čp. 114, čp. 144, čp. 149, E2



pomník obětem válek (u školy)
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Nový Dvůr


kaple



zbytky bývalého dvora 2. pol. 17. stol.

Vitinka


kaple s dřevěnou zvoničkou, poč. 20. stol.



pomník Mistra Jana Husa, kamenná mohyla, 6. 7. 1936



dvůr rodu Malovců – 1653

Archeologické nálezy: celé správní území obce


Hoholov – zaniklá ves



ÚAN I. Osek p.č. SAS 12-33-15/1

Přírodní hodnoty
Zvláště chráněná území:


národní přírodní památka Vosek; k.ú. Osek, k.ú. Volduchy výměra 74 ha, výskyt tzv.
„rokycanských kuliček“ ochranné pásmo 50 m od hranice NPP



Evropsky významná lokalita EVL rybník Labutinka: mokřad, niva, stanoviště vodního
ptactva, zařazen do soustavy NATURA 2000
Přírodní parky:



přírodní park Radeč; lesní společenstva
Významné krajinné prvky registrované:



vrch Kamýk se zbytky letohrádku, částečně zalesněný, jezírko s vlhkomilnou vegetací



rokle ve Velkém Plecháči; rokle s lesním masivem lemovaná křovinami – hloh, šípek,
trnka



remíz JV Oseku; stanoviště pro polní živočichy



Velký rybník Vitinka; vodní plocha, travnatá niva, keřová a stromová společenstva



remíz při hranici k.ú. Litohlavy Stráň



louka u Nového Dvora; polokulturní louka s chráněnými a ohroženými druhy rostlin

Významné krajinné prvky „ze zákona“:


lesy, vodní toky a rybníky, nivy vodních toků a ploch

Památné stromy:
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buk u trati Čihadlo; výška 22 m, stáří cca 250 let, ochranné pásmo kruhové r = 518 cm

Významné stromy nezapsané:


dub na hrázi Velkého rybníku

Ochranná pásma
Ochrana dopravní
infrastruktury

 ochranné silniční pásmo silnice II. třídy
15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu, mimo
souvisle zastavěné území
 ochranné silniční pásmo silnice III. třídy
15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu, mimo
souvisle zastavěné území
 ochranné pásmo letiště
OP areálu letiště
OP s výškovým omezením staveb
OP vodorovných ploch

Ochrana technické
infrastruktury

 vodojem včetně ochranného pásma
ochranné pásmo = oplocení
 hlavní vodovodní řad včetně ochranného pásma
ochranné pásmo vodovodních řadů:
ochranné pásmo vodovodních řadů do průměru 500 mm 1,5 m
na každou stranu od vnějšího líce potrubí
ochranné pásmo vodovodních řadů nad průměr 500 mm 2,5 m
na každou stranu od vnějšího líce potrubí
u vodovodních řadů o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo
v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, s vzdáleností
od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m
 čistírna odpadních vod
ČOV – pásmo ochrany prostředí je stanoveno
 kmenová kanalizační stoka včetně ochranného pásma
ochranné pásmo vodovodního řadu a kanalizačních sběračů:
ochranné pásmo kanalizačních stok do průměru 500 mm 1,5 m
na každou stranu od vnějšího líce potrubí
ochranné pásmo kanalizačních stok nad průměr 500 mm 2,5 m
na každou stranu od vnějšího líce potrubí
u kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo
v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, s vzdáleností
od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m
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 trafostanice včetně ochranného pásma
ochranné pásmo elektrické stanice stožárové – 7 m
ochranné pásmo elektrické stanice zděné – 2 m
 nadzemní vedení VVN a VN
 ochranné pásmo nadzemního vedení VVN a VN
od krajního vodiče
a)
u napětí nad 1kV a do 35 kV včetně:
- pro vodiče bez izolace – 7 m
- pro vodiče s izolací základní – 2 m
- pro závěsná kabelová vedení – 1 m
b)
u napětí nad 35 kV a do 110 kV včetně – 12 m
 VVTL a VTL plynovod
 ochranné pásmo VTL plynovodu
4 m na obě strany od půdorysu
 bezpečnostní pásmo VTL plynovodu
vysokotlaké plynovody do DN 250 – 20 m na obě strany
od půdorysu
vysokotlaké plynovody nad DN 250 – 40 m na obě strany
od půdorysu
 regulační stanice vysokotlaká včetně ochranného a bezpečnostního
pásma
ochr. pásmo VTL regulační stanice – 4 m na všechny strany
od půdorysu
bezp. pásmo VTL regulační stanice – 10 m na všechny strany
od půdorysu
 ochranné pásmo telekomunikačního vedení
ochranné pásmo vedení – 1,5 m na obě strany od půdorysu
ochranné pásmo radioreléového paprsku
 ochranné pásmo telekomunikačního zařízení
kruhová pásma
Ochrana přírodních
hodnot

 pozemky určené k plnění funkce lesa – lesy hospodářské
 pozemky určené k plnění funkce lesa – lesy zvláštního určení
 vzdálenost 50 m od okraje lesa
Dle zákona č. 289/1995 Sb. je nutno respektovat území
v návaznosti na pozemky určené k plnění funkcí lesa – do 50 m
musí být v podrobnější dokumentaci projednány se státní správou
lesů, zástavba musí být obrácena k lesnímu porostu nezastavěnou
částí pozemku
 ochranné pásmo národní přírodní památky 50 m od hranice pozemku
 ochranné pásmo památného stromu kruh r = desetinásobek průměru
kmene
 zemědělská půda I. a II. třídy ochrany
 vodní toky
správci vodních toků mohou při výkonu správy vodního toku, pokud
je to nezbytně nutné a po předchozím projednání s vlastníky
pozemků užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku, a to:
u významných vodních toků v šířce do 8 m
u drobných vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry

56

 vodní zdroje povrchové, podzemní vody včetně ochranného pásma
ochranné pásmo vodního zdroje 1. stupně
ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně
 vodní útvary povrchových, podzemních vod
 rybníky a nádrže
 meliorace
 ložisko nerostu
výhradní ložisko cihlářských surovin
chráněné ložiskové území
Ostatní limity

 poddolovaná území
poddolované území
stará důlní díla
 pietní pásmo hřbitova 100 m od hranice
 orientačně vypočtené ochranné pásmo zemědělské farmy kruh
r = 269 m

Označení ploch s rozdílným způsobem využití vychází z vyhlášky č. 501/2006 Sb.
Z důvodu odlišných podmínek využití některých ploch byly některé ploch s rozdílným
způsobem využití uvedené ve vyhlášce č. 501/2006 Sb. dále členěny:
OV plochy občanského vybavení pro vymezení pozemků staveb zejména veřejného zájmu
(vzdělání a výchovu, sociální služby, zdravotnictví)
a dále pro ubytování, stravování, obchod
OH plochy občanského vybavení – hřbitovy pro vymezení ploch specifické funkce. Navrhuje
se vyhlásit pietní pásmo, které zajistí potřebnou
důstojnost prostředí hřbitova
OS plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport, které předpokládají občasné vyšší
soustředění sportovců a diváků i vyšší nároky na
parkování
DS plochy dopravní infrastruktury – silniční, které mají specifické podmínky pro vymezení
DZ plochy dopravní infrastruktury – drážní, které mají specifické podmínky pro vymezení
VL plochy výroby a skladování – lehký průmysl, hlavní využití je výroba a skladování
VZ plochy výroby a skladování – zemědělská výroba, hlavní využití je zemědělská výroba,
chov zvířat
VX plochy skladování – se specifickým využitím – pro malokapacitní chovatelství
ZO plochy veřejných prostranství – zeleň ochranná a izolační; plocha byla vymezena s cílem
zajistit ochranu zdravého životního prostředí ploch
bydlení na severním okraji sídla Osek. Skutečnost, že se
do současné doby podařilo zachovat plochu mezi
zemědělskou farmou a bydlením nezastavěnou je nutno
zachovat a zdůraznit v zájmu veřejného zdraví. Plochy
vymezené kompaktní zeleně odcloní areál zemědělské
57

účelové výstavby, který je významným zaměstnavatelem
obyvatel obce i udržovatelem kulturní zemědělsky
využívané krajiny. Plocha ZO je vymezena na pozemku
p. č. 822/98.
Pozemky dalších staveb, které nesnižují kvalitu prostředí se rozumí:
-

stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky,
nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění,
neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých plynů;

-

stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m2
a do 5 m výšky;

-

zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 m2 zastavěné plochy
a do 5 m výšky;

-

přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě a jiné veřejně
přístupné přístřešky do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky.

2.

Odůvodnění výhledové velikosti obce a výhledového počtu bytů

Celková charakteristika obce
Osek je poměrně velkou venkovskou obcí s velmi příznivou geografickou polohou.
Má rozlehlý katastr (1 807 ha) a v současnosti velmi dynamický populační vývoj. Ke dni
posledního sčítání v roce 2011 dosáhl počet obyvatel cca 1 300 - podle trvalého bydliště to
bylo 1 305, podle tzv. obvyklého bydliště 1 296 obyvatel. To bylo podstatně více než
v předchozím cenzu v roce 2001 (1 090 obyvatel). Zvýšení populace díky migrační atraktivitě
obce přineslo pochopitelně i zlepšení demografických a bytových poměrů. Posílena byla
i místní ekonomika, jejíž rozsah je značný v porovnání s většinou venkovských sídel.
Pozitivně je možné hodnotit také sociální a ekologické poměry.
Administrativní obec zahrnuje dvě katastrální území: vlastní Osek (1 151 obyvatel
podle obvyklého bydliště v roce 2011) a Vitinka (145) a v ní dvě základní sídelní jednotky
(Nový Dvůr - 63 obyvatel a Vitinka - 82 obyvatel). Územně správně jsou pro obec střediskem
Rokycany (pověřený úřad, úřad s rozšířenou působností, resp. příslušné okresní instituce)
a Plzeň jako krajské centrum.

Podkladové materiály a dosažitelná datová základna
Základním informačním zdrojem pro hodnocení sídelních a demografických poměrů
jsou výsledky celostátních sčítání obyvatelstva a domů. V případě posledního cenzu (2011)
byly však výsledky značně neúplné a i při jejich sekundárním doplňování (z registru
obyvatelstva), mohou být využívány jen omezeně. Relevantní údaje chybějí především
u dojížďky za prací i do škol a návazně pak i u stanovení počtu a struktury pracovních
příležitostí. V podstatě "nepoužitelné" jsou i údaje o religiozitě obyvatelstva a data
o rekreačních objektech. Je proto nutné vycházet i ze starších dat, zvláště z cenzu v roce
2001, a z dílčích odhadů. Doplňující význam mají také údaje ČSÚ z průběžné evidence
obyvatelstva a bytové výstavby. V případě obce Osek má pak zvláštní hodnotu vlastní
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hodnocení, zahrnující rovněž výsledky dotazníkového šetření. Na problematičnost některých
hodnocení, založených na neúplných datech z posledního cenzu, bude v následujícím textu
upozorněno.

Poloha obce a postavení v širším systému osídlení
Poloha Oseku je výjimečně příznivá jak v úrovni mikroregionální, tak v úrovni
mezoregionální a makroregionální. V prvém případě je to podmíněno sousedstvím
s okresním městem, v druhém případě blízkostí krajského centra a zároveň lokalizací
v rozvojové zóně Praha - Plzeň (dálniční a železniční spojení obou velkoměst). Příznivá
poloha je hlavní rozvojovou podmíněností rezidenční i ekonomické funkce obce. Pokud jde
o obytnou funkci, jsou rozvojové předpoklady zesíleny i lokálními faktory - sociální stabilitou
a kvalitním životním prostředím. Důsledkem byl výrazný růst obyvatelstva obce v letech 2001
- 2011, kdy došlo ke zvýšení populace o cca 20 %, což odpovídá růstu obcí v okrajových
částech metropolitních areálů, resp. v suburbanizačních zónách. Pokud jde o ekonomické
funkce má obec - právě díky poloze - předpoklady nejen pro udržení původně dominantních
zemědělsko - výrobních aktivit, ale i pro podnikatelské činnosti ve sféře průmyslové, stavební
i obslužné. Přestože počet vyjíždějících za prací převažuje nad počtem dojíždějících, je
výsledné saldo poměrně nízké (- 159 v roce 2001) a počet lokálních pracovních příležitostí je
zde relativně značný (405 v roce 2001). Podle bilance k roku 2011 "vychází" počet
pracovních příležitostí na 531, což je však nepochybně počet nadhodnocený v důsledku
nepostižení velkého objemu vyjížďky za prací.
Polohové poměry jsou pochopitelně určující i pro územní uspořádání vztahů obce
s okolím. Dominují dvě, hierarchicky odlišné, vazby: nejsilnější je spádovost k okresnímu
městu (pracovní vyjížďka 212, školská 64 v roce 2001), na druhém místě pak k městu
krajskému (74 pracovní a 31 školská). K roku 2011 se tyto vazby reprodukovaly, došlo však
zřejmě k zesílení vztahů k Plzni (podle neúplných údajů to bylo 78 vyjíždějících za prací
a 29 do škol) a naopak k určitému poklesu vyjížďky do Rokycan (95 pracovní a 32 školské
vyjížďky). Obdobnou orientaci je možné předpokládat i u spádovosti za službami, i když
patrně bude převládat spád do Rokycan. Dojížďkové vztahy k ostatním okolním střediskům
byly nevýznamné (v roce 2001 pracovní vyjížďka do Hrádku 24, do Holoubkova 19).
Cílem pracovní dojížďky byl i samotný Osek díky rozsahu i atraktivitě lokální
ekonomiky. Je charakteristické, že v roce 2001 byla nejvyšší dojížďka z Rokycan (47), což
dokládá funkční provázanost obou obcí. Také ostatní dojížďkové vazby se týkají blízkých
obcí: Volduchy (30), Břasy (28), Bušovice (18), Radnice (15) nebo Litohlavy (13). Školní
dojížďka je podmíněna dělbou funkcí Oseku (6. - 9. třída) a Volduch (1. - 5. třída).

Dlouhodobý vývoj obyvatelstva
Základní údaje o populačním vývoji v období 1869 - 2014 uvádí tab. 1. Přestože
nejvyššího počtu obyvatelstva dosáhla obec již v prvém sledovaném roce 1869, je možné
hodnotit dlouhodobý vývoj pozitivně ve srovnání s rozhodující většinou venkovských sídel.
Pokles počtu obyvatel byl relativně mírný a v souladu s celkovými tendencemi v ČR, minima
dosáhl v roce 1950 (dramatické změny po konci 2. světové války). Následně docházelo
k relativní stabilizaci populace a v poslední dekádě pak k jejímu výraznému růstu.
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Rozhodující úlohu měl pochopitelně vývoj vlastního Oseku, jehož velikost k roku 2011
překonala i počáteční úroveň sledování v roce 1869. Samotný Osek zvýšil svůj podíl
obyvatelstva obce ze 79 % v roce 1869 na 89 % v roce 2011. Proti tomu bývalá obec Vitinka
se populačně zmenšila na méně než polovinu výchozího stavu, což v zásadě odpovídalo
vývoji většiny malých venkovských sídel. Nicméně i zde došlo ke zvýšení počtu obyvatelstva
v poslední dekádě.
Celkově je možné vývoj obce charakterizovat jako dlouhodobě stabilizovaný
a v současnosti jako velmi pozitivní. Tato pozitiva budou díky poloze zachována i do bližší
budoucnosti.

Tab. 1 - Vývoj obyvatelstva 1869 - 2014
Rok

Vlastní Osek

1869
1890
1910
1930
1950
1970
1991
2001
2011
2014

k. ú. Vitinka

1 141
1 112
1 063
1 043
854
923
962
961
1 151
.

Obec Osek celkem

306
305
276
241
174
155
155
129
145
.

1 447
1 417
1 339
1 284
1 028
1 078
1 117
1 090
1 296
1 306

Poznámky: Do roku 1950 se jedná o přítomné obyvatelstvo, v dalších letech
o obyvatelstvo trvale bydlící, s výjimkou roku 2011, kdy je uváděno
obyvatelstvo podle obvyklého bydliště. Podle trvalého bydliště žilo v roce
2011 v obci 1 305 obyvatel. Počet obyvatelstva v ZSJ Vitinka v letech
1991 - 2001 - 2011 byl 94, 76, a 82, v ZSJ Nový Dvůr 61, 53 a 63.
Prameny: Výsledky cenzů v příslušných letech s výjimkou údaje k 1. 1. 2014, který byl
převzat z průběžné evidence obyvatelstva ČSÚ.

Současné demografické poměry
Vzhledem k celkové demografické situaci v ČR je demografická struktura populace
obce Osek velmi příznivá. Vyplývá to již z pouhého srovnání podílů základních
demografických kategorií, označovaných zjednodušeně a ne zcela přesně jako
preproduktivní, produktivní a postproduktivní - viz tab. 2.

Tab. 2 - Věková struktura obyvatelstva v roce 2011
Jednotka
ČR
Plzeňský kraj
Rokycanský okres
Osek

Podíl základních věkových kategorií (%)
0 - 14

15 - 64

65 +

14,3
13,9
13,7
17,0

69,6
69,5
68,9
70,5

15,8
16,3
17,1
12,2

Průměrný věk

Poznámky: Ve všech případech byl podíl obyvatelstva bez uvedení věku pouze 0,3 %.
Prameny: Výsledky cenzu 2011, ČSÚ, Praha.
60

41,0
41,4
42,0
39,1

Všechny větší administrativně nadřazené jednotky mají "starší" věkovou strukturu
obyvatelstva. Vyšší zastoupení dětské složky na jedné straně a nižší zastoupení nejstarších
ročníků na straně druhé, vytváří předpoklady jak pro pozitivní vývoj přirozenou měnou, tak
pro rozvoj ekonomický, resp. nárůst počtu pracovních sil.
Aktuální stav byl převážně podmíněn vývojem v poslední dekádě, kdy bylo dosaženo
vysokých migračních zisků. Ilustrují to údaje v tab. 3.

Tab. 3 - Pohyb obyvatelstva obce Osek v letech 1991 - 2013
Období
1991 - 2000
2001 - 2010
2011 - 2013

Změna počtu obyvatel v důsledku vývoje
Přirozeného

Migračního

- 37
+ 14
+6

-2
+ 221
-8

Celkového
- 39
+ 235
-2

Poznámky a prameny: Údaje průběžné evidence obyvatelstva ČSÚ jsou sledovány podle
kalendářních let a nejsou v plném souladu s výsledky cenzů.

V tabulce uvedené údaje dokládají nejen mimořádnou migrační atraktivitu obce
v období 2001 - 2010, ale i následné zlepšení úrovně přirozené měny. Po roce 2010 došlo
sice k mírné migrační ztrátě (speciálně v roce 2013 to bylo - 9 obyvatel), avšak polohová
přitažlivost obce je nepochybně zachována i do perspektivy.

Ekonomické a sociální charakteristiky obyvatelstva
V tabulce 4 jsou prezentovány podstatné charakteristiky především kvalitativních
sociálních a ekonomických poměrů v obci ve srovnání se soustavou nadřazených
administrativních celků. Podíl tzv. rodáků nebo občanů ČR dokládá sociokulturní i sídelní
stabilitu obce, významnější jsou však údaje o vzdělanosti obyvatelstva. Zde je třeba
zdůraznit, že úroveň vzdělanosti je významně podmíněna velikostí obcí, při výrazné
dominanci velkoměst. Přesto hodnoty za Osek téměř dosahují celostátního průměru
a v porovnání se situací v menších obcích by byly jednoznačně nadprůměrné. Dokladem
sociální kvality obyvatelstva Oseku je i nadprůměrné napojení bytových domácností
na internet.
Obdobně příznivě je možné hodnotit i ekonomické poměry v obci, což dokazují údaje
v tab. 5. Výhodná poloha a navazující rychlý růst populace v posledních letech podmínily
nadprůměrnou úroveň zaměstnanosti obyvatelstva, speciálně pak zaměstnanost žen.
Exponované poloze odpovídá i poměrně značný rozsah lokální ekonomické základny –
s ohledem na velikost a venkovský charakter obce. Ještě výraznější je však intenzivní
dojížďková propojenost s okolím, neboť vysoká pracovní vyjížďka je doprovázena i poměrně
velkou dojížďkou do obce. Objem pohybu za prací (dojíždějící + vyjíždějící) byl v roce 2001
635 pracujících a přesáhl tedy nejen počet pracovních příležitostí v obci, ale i počet
zaměstnaných obyvatel žijících v Oseku. Totéž lze předpokládat i k roku 2011, ale výsledky
cenzu jsou neúplné a je tedy nutné jejich doplnění odhady (tab. 5). Rozsah a oboustranná
orientace dojížďky, a to nejen pracovní, zvyšuje pochopitelně potřeby, resp. nároky
na dopravní obslužnost.
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Tab. 4 - Vybrané ekonomické a sociální charakteristiky obyvatelstva (2011)
Charakteristika

Osek

Narození v obci obvyklého bydliště (%)
Občané ČR (%)
Ekonomicky aktivní (%)
Zaměstnaní (%)
Zaměstnanost žen (%)
Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu
celkem (%)
Vzdělání obyvatelstva ve věku 15 a více (%):
s maturitou
vysokoškoláci
Podíl bytových domácností s internetem (%)

Plzeňský
kraj

Okres
Rokycany

ČR

44,3
92,1
50,7
48,5
45,1

42,5
95,6
49,7
45,9
40,6

44,9
94,6
48,9
44,8
40,0

47,1
95,1
48,7
43,9
39,2

2,2

3,8

4,1

4,8

25,6
8,1
58,4

26,7
7,4
50,3

26,6
9,0
50,4

27,7
10,7
53,0

Prameny: Výsledky cenzu 2011, ČSÚ, Praha.

Tab. 5 - Pracovní příležitosti a pohyb za prací obce Osek
Charakteristika

Údaje z cenzu 2001

Počet pracovních příležitostí
Vyjíždějící za prací
Dojíždějící za prací
Saldo dojížďky

Údaje z cenzu 2011

405
397
238
- 159

Odhad pro rok 2011

531
243
146
- 97

425 - 475
400 - 450
225 - 275
- 150 až - 200

Prameny: Výsledky cenzů 2001 a 2011, ČSÚ, Praha.
Poznámky: V odhadech byla zohledněna jednak celková neúplnost v podchycení směrované
dojížďky v cenzu 2011 (méně než 60 %) a jednak nárůst počtu zaměstnaných
v obci v letech 2001 - 2011 (o 64).

Domovní a bytový fond
K datu posledního sčítání bylo v obci evidováno 451 domů, z toho 385 obydlených
a 560 bytů, z toho 447 obydlených. Počet osob připadajících na 1 obydlený byt byl 2,90, což
je více než celostátní průměr (2,54). Tento rozdíl odpovídá odlišné velikosti jak domácností,
tak i bytů. Téměř celý bytový fond obce je v rodinných domech vlastněných jejich uživateli.
Příznivé jsou i další charakteristiky bytového i domovního fondu obce - průměrné stáří domů
nebo podíl domů postavených v poslední statistikou zachycené dekádě - viz tab. 6.

Tab. 6 - Základní charakteristiky domovního a bytového fondu (2011)
Charakteristika
Průměrné stáří obydlených domů (roky)
Podíl domů postavených v letech
2001 - 2011 (%)
Počet osob na 1 byt

Osek

Okres
Rokycany

Plzeňský kraj

ČR

44,7

52,2

51,1

49,8

16,8

11,7

11,9

12,2

2,90

2,60

2,52

2,54

Pramen: Výsledky cenzu 2011, ČSÚ, Praha
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Podobné hodnocení vyplývá i ze statistik ČSÚ, které evidují počty dokončených bytů.
V letech 1997 - 2013 bylo v obci evidováno 92 nových bytů, což je 4,55 na 1000 obyvatel
ročně, a tedy podstatně více než v okrese Rokycany (2,63), Plzeňském kraji (3,05) nebo
v celé ČR (2,82).
Také z hlediska technického vybavení je rozhodující většina domů na dobré úrovni.
Připojení na kanalizaci má 297 domů, vodovod 354 domů, plyn 291 domů a ústřední topení
353 domů.
Poněkud překvapující může být poměrně nízký podíl domů sloužících k rekreaci
(23 domů, tj. cca 5 % všech domů). Přitom zejména sídla Vitinka a Nový Dvůr mají pro
rekreaci značný potenciál. Vysvětlení zřejmě spočívá v atraktivitě celé obce pro trvalé
rezidenční funkce.

Závěry: stav a výhled
Osek je poměrně velkou venkovskou obcí se značným rozvojovým potenciálem.
To platí v prvé řadě o hlavním sídle - vlastním Oseku, které soustřeďuje téměř 90 %
obyvatelstva. Z hlediska dosaženého stavu i budoucího vývoje obce mají klíčovou úlohu tři
faktory. Ty jsou charakterizovány v jejich významové posloupnosti, která do značné míry
odpovídá i jejich podmiňující působnosti.
1) Nejdůležitějším faktorem podmiňujícím současný i perspektivní rozvoj obce
je jednoznačně geografická poloha a to jak v úrovni mikroregionální (sousedství
s Rokycany), tak v úrovni makroregionální (blízkost Plzně a lokalizace na ose Praha Plzeň při jejich dálničním i železničním spojení).
2) Druhým důležitým faktorem jsou příznivé lokální poměry sociální, demografické
a ekonomické. V relaci k typu a velikosti obce je vzdělanostní úroveň obyvatelstva
nadprůměrná, demografická struktura výhodná a relativně rozsáhlá je i místní
ekonomická základna.
3) Pozitivně je možné hodnotit i krajinné poměry a životní prostředí v obci. To spolu s výše
uvedenými faktory posiluje rezidenční atraktivitu obce a sekundárně i její rekreační
potenciál (zvláště v případě menších sídel obce).
Všechny uvedené faktory v jejich kombinaci zajišťují obci značný rozvojový potenciál.
Na prvém místě se to týká rezidenční funkce obce. Výrazný populační růst v prvé dekádě
tohoto století se sice po roce 2011 relativně zastavil, ale jeho alespoň částečné obnovení je
v blízké budoucnosti pravděpodobné. V tomto smyslu je možné v perspektivě 10 - 15 let
uvažovat s dalším zvýšením populace a dosažením počtu zhruba 1 500 obyvatel v celé
obci.
Ekonomická základna obce je přiměřená a vhodně diversifikovaná. Dobré podmínky
pro drobné podnikatelské aktivity budou nepochybně nadále zachovány, ale v důsledku
demografického vývoje bude zesílen tlak na rozvoj služeb (obchodní síť, zdravotnictví, event.
i předškolní a školská zařízení, sociální služby). Omezený rozsah některých služeb
signalizovaly již výsledky místního anketního šetření.
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3.

Dopravní infrastruktura

Dopravní infrastrukturu procházející řešeným územím obce Osek tvoří silnice
II. a III. třídy:


II/232 Rokycany – Osek – Břasy – Liblín – Kozojedy – II/201,



III/2322 Litohlavy – Osek,



III/2323 Osek – Volduchy,



III/2325 Chrást – Vitinka – Osek,

doplněné sítí místních a účelových komunikací, v dílčích úsecích a lokalitách navržené
k přestavbě, či dostavbě.

Silnice II. a III. třídy
Silnice II/232 - z hlediska širších vztahů a koncepčního uspořádání silniční sítě
Plzeňského kraje představuje součást regionálního okruhu ve spojení Rokycany – Kralovice
– Stříbro – Stod – Přeštice – Blovice – Rokycany. Regionální okruh s využitím a částečnou
přestavbou stávající sítě je sledovaný v ZÚR Plzeňského kraje ve znění Aktualizace č. 1 pro
posílení obvodového propojení sídelní struktury s návaznostmi na nadřazenou radiální
silniční síť, směřující do krajského města Plzně – viz obr. 1.
Obr. 1 – Koncepce rozvoje silniční dopravy

Zdroj: ZÚR Plzeňského kraje ve znění Aktualizace č. 1
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V této souvislosti je v souladu se ZÚR Plzeňského kraje ve znění Aktualizace č. 1
zpřesněn koridor přeložky silnice II/232 s obchvatem Oseku a vymezen jako veřejně
prospěšná stavba. Koridor navazuje na dálnici D5 v místě MÚK Rokycany a dále směřuje
v nové stopě se západním obchvatem Oseku ve směru na Břasy, Újezd u Sv. Kříže, Liblín
a Kralovice. Koridor zpřesněný a vymezený v územním plánu vychází ze zpracované
dokumentace pro územní rozhodnutí „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5,
I. etapa“ (VALBEK, s.r.o., středisko‚ Plzeň, 10/2008). Kromě přeložky silnice II/232 zahrnuje
i související stavby, tj. přeložky dílčích úseků silnic III/2322, III/2325, místních a účelových
komunikací. Přeložka silnice s obchvatem Oseku je v 1. etapě řešena tak, že je v severní
okrajové části řešeného území napojena do stávající silnice II/232 s ponecháním možnosti
výhledového pokračování v nové trase mimo stávající stopu ve směru na Březinu a Břasy
(mimo řešené území). Tomuto etapovému řešení a realizační prioritě přestavby odpovídá
intenzita dopravy na silnici II/232 v úseku Rokycany – Březina – Břasy. Dle výsledků
celostátního sčítání dopravy na silniční síti ČR v r. 2010 (ŘSD ČR) je patrné, že nejvyšší
intenzita dopravy je v úseku Rokycany – Březina (cca 4,0 tis. voz./24 hod.) v následujícím
úseku (mimo řešené území) s patrným poklesem až na 2,7 tis. voz./24 hod. v Břasích.
Sčítáním dopravy na silnici II/232 na průjezdu Osekem, pořizovaným Obecním
úřadem Osek ve dnech 22.11.2013 – 4.12.2013, byly údaje o intenzitě silniční dopravy
v centrální části sídla aktualizovány (zpracovatel: GEMOS CZ, spol. s r.o., Praha 9,
Satalice). Průměrná denní intenzita dopravy dle výsledků pořizovaného sčítání dopravy
dosahovala ve všední den hodnot 4,7 – 5,2 tis. voz./den, o víkendových dnech cca 3,0 tis.
voz./den (sčítací místo v blízkosti křižovatky u OÚ Osek). To potvrzuje vzrůstající tendenci
intenzity dopravy na silnici II/232 a průjezdu automobilové dopravy Osekem a odůvodňuje
potřebu přestavby silnice II/232 s obchvatem sídla.
Veškerá křížení navrhované přeložky silnice II/232 s dotčenými silnicemi III. třídy,
místními a účelovými komunikacemi jsou řešena jako úrovňové křižovatky. Hlavní silniční
napojení zastavěné části Oseku a jednotlivých místních částí z přeložky silnice II/232 budou
zajišťovat silnice III/2322 Litohlavy – Osek, III/2325 Vitinka – Osek, sever a místní
komunikace Nový Dvůr – bývalá cihelna – silnice II/232. Pro zkvalitnění vedení
a prostorového uspořádání silnice III/2322 jako hlavního „přivaděče“ od přeložky silnice
II/232 do zastavěné části Oseku je jako součást stavby navržena přestavba celého tohoto
úseku. Jako součást přestavby územní plán současně navrhuje řešit i souběžnou stezku pro
pěší a cyklisty.
Navržená šířka koridoru silnice II. třídy je 100 m, šířka koridoru souvisejících přeložek
silnic III. třídy a místních komunikací je 50 m. Takto vymezený koridor (D1) je dostatečný pro
umístění přeložky silnice včetně všech souvisejících staveb a zařízení.

Návrh přestavby křižovatky v Oseku „u sokolovny“
Křižovatka se nachází v centrální části sídla Osek, v místě křížení silnic II/232,
III/2322, III/2323. V současné stavu je řešena jako průsečná úrovňová. Její stavební
uspořádání je nevyhovující z hlediska rozhledových poměrů a to především na větvi
z Litohlav, kde brání řidičům ve výhledu obytný dům. Křižovatka je místem častých nehod.
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Pro řešení tohoto problému byla zpracována dokumentace „Okružní křižovatka
Osek 1“ (Ing. Petr Kesl, 01/2007), která řeší kolizní uspořádání stávající křižovatky
přestavbou na okružní křižovatku ve dvou variantách. V obou variantách je okružní
křižovatka navržena o vnějším průměru 30 m. Varianty 1 a 2 se liší v poloměrech
připojovacích a odbočovacích směrových oblouků. Rozdíl variant uvádí následující tab. 1.

Tab. 1 – Poloměry připojovacích a odbočovacích směrových oblouků
Varianta 1
Směr

poloměr
připojovacích
směrových oblouků
[m]

Varianta 2

poloměr
poloměr připojovacích poloměr odbočovacích
odbočovacích
směrových oblouků
směrových oblouků
směrových oblouků
[m]
[m]
[m]

Rokycany

10

12

10

12

Litohlavy

8

12

10

12

Březina

10

8

12

12

Volduchy

8

12

8

12

Ve variantě 2 je navíc doprava na vjezdu a výjezdu ze směru od Rokycan, Březiny
a Litohlav usměrněna dělícími ostrůvky. Rozlehlost okružní křižovatky vyžaduje značný
zábor pozemků, zejména pak v prostoru sokolovny, včetně záboru místního tenisového
kurtu.
Z tohoto důvodu byl v rámci prací na územním plánu pracovně prověřen návrh
okružní křižovatky s minimalizací záborů přilehlých pozemků. V návrhu byly použity limitní
hodnoty, které umožňují TP 135 Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních
komunikacích. Úhly křížení komunikací neumožnily navrhnout minimální možný průměr.
Prověřena tedy byla okružní křižovatka o vnějším průměru 25 m bez dělících ostrůvků
na vjezdu a výjezdu. Poloměry připojovacích a odbočovacích směrových oblouků uvádí
tab. 2.

Tab. 2 - Poloměry připojovacích a odbočovacích směrových oblouků
Směr

Poloměr připojovacích směrových
oblouků [m]

Poloměr odbočovacích směrových
oblouků [m]

Rokycany

8

10

Litohlavy

8

10

Březina

10

10

Volduchy

8

12

Jak je z tab. 2 patrné, v pracovním návrhu byly zvoleny o 2 m menší poloměry
připojovacích a odbočovacích směrových poloměrů, což spolu s menším vnějším průměrem
okružní křižovatky umožňuje docílit menšího záboru pozemků než ve zpracované
dokumentaci. Toto řešení umožňuje zejména ponechat stávající tenisový kurt, který je
ve zpracované dokumentaci zrušen. I přes určitou redukci záboru dotčených ploch, kterou
umožňují použité limitní parametry pro návrh okružní křižovatky, vyžaduje toto řešení
relativně rozsáhlý zábor plochy, který zasahuje především do blízkosti sokolovny.
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Z tohoto důvodu zpracovatel územního plánu doporučuje stávající křižovatku
ponechat ve stávajícím plošném rozsahu s úpravou prostorového uspořádání jako
kanalizovaná průsečná křižovatka s dílčími stavebně technickými úpravami. Ty umožní
usměrnění dopravních proudů, zlepšení rozhledových poměrů a zvýšení bezpečnosti
provozu – viz obr. 2 a obr. 3.
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Obr. 2 Návrh přestavby křižovatky Osek „u sokolovny“ – var. 1

Zdroj: Atelier T-plan, s.r.o.
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Obr. 3 Návrh přestavby křižovatky Osek „u sokolovny“ – var. 2

Zdroj: Atelier T-plan, s.r.o.
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Návrh kanalizované průsečné křižovatky umožňuje odstranit nevyhovující úhel křížení
stávajících komunikací a nahradit příznivým úhlem křížení v souladu s ČSN 73 6102
Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, který sám o sobě napomáhá
přehlednosti křižovatky a bezpečnosti provozu. K větší bezpečnosti provozu přispívá i jasné
rozlišení komunikací na hlavní a vedlejší. Hlavní komunikace - stávající II/232 je usměrněna
vymezením jízdních pruhů o šířce 3,25 m. Na vedlejší komunikaci (silnice III. třídy) je řidič
upozorněn na křižovatku zúžením jízdních pruhů na šířku 3 m. Nejzásadnějším prvkem
bezpečnosti provozu na křižovatce je její přehlednost a srozumitelnost. Toho je u takto
upravené křižovatky dosaženo její kanalizací pomocí dělícího, směrovacího a ochranného
ostrůvku. Je tak zamezeno přímému průjezdu křižovatkou z vedlejší komunikace a jasně
stanovena nadřazenost dopravního proudu na hlavní komunikaci. Ze směru od Litohlav
(silnice III/2322) je provoz usměrněn dělícím a směrovacím ostrůvkem až ke stopčáram.
Pro větší komfort a bezpečnost chodců je na této větvi nově navržen přechod pro chodce
(viz obr. 2). Ze směru od Volduch (silnice III/2323) je ve var. 1 provoz na komunikaci
usměrněn též dělícím ostrůvkem, který v tomto případě plní ještě funkci ochrannou pro
přecházející chodce. Ve var. 2 je provoz ze směru od Volduch bez usměrnění dělícím
ostrůvkem, což umožňuje volnější křižovatkové pohyby především velkorozměrných
nákladních vozidel. V této variantě je posunutý přechod pro chodce směrem od křižovatky
tak, aby byla splněna podmínka pro maximální délku přechodu bez dělícího ostrůvku dle
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, tj.7 m mezi obrubami. Odsunutím přechodu
pro chodce se též přeměňuje i chodníková plocha, aby byl umožněn přímý přístup
z parkoviště k přechodu pro chodce (viz obr. 3).
Navrhovaná přestavba křižovatky pomůže posunout stopčáru na větvi ze směru
Litohlavy výše směrem k Březině (stávající silnice II/232), což zajistí zlepšení rozhledových
poměrů pro řidiče přijíždějící od Litohlav (v současné době nejkoliznější větev).
Územní plán vymezuje pouze plochu pro přestavbu stávající křižovatky silnic II/232,
III/2322, III/2323 v Oseku „u sokolovny“ (D22), jejíž konkrétní řešení je podmíněno
zpracováním podrobnější projektové dokumentace. Předložený pracovní návrh přestavby
a kanalizace stávající průsečné křižovatky je pouze námětem, který prověřuje možnosti
a účinnost řešení kolizní křižovatky se zachováním stávajícího plošného rozsahu.

Místní komunikace
Pro postupnou úpravu a přestavbu stávající komunikační sítě v zastavěném území
a jeho obytných částech je doporučeno v koordinaci s místními podmínkami a nároky
uplatňovat různé formy dopravně architektonických opatření tak, aby komunikaci jako
součásti veřejných uličních prostorů byla znovu navrácena její společensko dopravní
a obchodní funkce.
Zpřístupnění a obsluha navrhovaných rozvojových ploch je dle místních podmínek
navrženo přímo ze stávající silnice II. třídy, ze silnic III. třídy, stávajících nebo nově
navrhovaných místních komunikací a upravených účelových komunikací. Navrhovaná
přestavba stávajících komunikací musí svými parametry respektovat místní podmínky
a územní limity. Nově navrhované komunikace obslužné a dopravně zklidněné musí
s ohledem na místní podmínky respektovat požadavky dané platnou normou ČSN 73 6110
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Projektování místních komunikací. Pro podrobný návrh přestavby či novostavby obslužných
a zklidněných komunikací je doporučeno uplatňování různých forem plošného zklidňování od
automobilové dopravy – např. „zóna 30“ v souladu s TP 218 Navrhování zón 30, „obytné
zóny“ v souladu s TP 103 Navrhování obytných zón.
Šířky koridorů pro přestavbu místních komunikací obslužných (funkční skupina C)
zklidněných (funkční podskupina D1) jsou vymezeny v převážném rozsahu jako proměnlivé
respektující místní podmínky. U navrhovaných koridorů místních komunikací funkční skupiny
C a podskupiny D1 je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. § 22 vymezena šíře koridoru
minimálně 8 m.

Účelové komunikace
Územní plán respektuje stávající síť účelových komunikací, kterou dále rozšiřuje,
v dílčích relacích navrhuje k přestavbě pro hospodářskou dopravu, zpřístupnění technické
infrastruktury, ve vybraných relacích pro nemotorovou dopravu. Dílčí úseky navrhovaných
nebo obnovovaných účelových komunikací respektují návrhy zpracované dokumentace
komplexních pozemkových úprav. V souvislosti s potřebou dopravního zpřístupnění
a obsluhy některých navrhovaných rozvojových ploch jsou vybrané úseky účelových
komunikací navrženy k přestavbě a přeřazení do sítě místních komunikací.
Obnova a doplnění účelových komunikací v krajině, doplněná doprovodnou krajinnou
zelení, případně vybaveností by měla tvořit jeden z významných krajinotvorných prvků
zajišťujících potřebnou prostupnost a kultivovanost krajiny.
Šířka koridorů pro přestavbu a novostavbu účelových komunikací je 10 m
s předpokladem, že vlastní účelová komunikace a její vedení v rámci vymezeného koridoru
bude zpřesněno zpracovávanými pozemkovými úpravami.

Železniční doprava
Územní plán respektuje Politiku územního rozvoje ČR a ZÚR Plzeňského kraje ve znění
Aktualizace č. 1 vymezením a zpřesněním koridoru územní rezervy vysokorychlostní tratě
republikového významu VR1 (Nürnberg - hranice /SRN/ČR – Plzeň – Praha), zasahujícího
okrajově do řešeného území.
Koridor 600 m, vymezený v ZÚR Plzeňského kraje ve znění Aktualizace č. 1, je
na území obce Osek redukován na proměnlivou šířku 400 – 600 m z důvodů vyloučení
zásahu do NPP Vosek.

Letecká doprava
Na území obce Osek se nevyskytuje žádné letiště nebo zařízení letecké dopravy.
Do řešeného území pouze zasahují ochranná pásma s výškovým omezením neveřejného
letiště Rokycany, která jsou v územním plánu plně respektována.
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Nemotorová doprava - cyklistická a pěší doprava
Územní plán vymezuje v hlavních přepravních směrech dva koridory pro umístění
stezek pro pěší a cyklisty, přesahující na území sousedních obcí a to Osek – Volduchy (D20)
a Osek – Rokycany (D27). Pro převedení nemotorové dopravy ve směru na Litohlavy
vymezuje koridor pro pěší a cyklisty v souběhu se silnicí III/2322 v úseku od rybníčku po
hranici současně zastavěného území (D21) s předpokladem, že navazující úsek až po konec
přestavby silnice III/2322 (součást přeložky silnice II/232 - koridor D1) bude řešen v rámci
koridoru D1. Cyklostezka D32 bude propojovat Osek s Vitinkou. Všechny stezky pro pěší
a cyklisty jsou součástí dopravní infrastruktury pro každodenní nemotorový provoz – místní
komunikace zklidněné funkční podskupina D2. Koridory D20, D21, D27 a D32 pro stavby
stezky pro pěší a cyklisty jsou vymezeny jako veřejně prospěšné stavby.
Vymezení koridoru pro stezku pro pěší a cyklisty Osek – Volduchy (D20) vychází
ze zpracované dokumentace pro územní rozhodnutí „Komunikační propojení obcí Osek
a Volduchy pro pěší“ (Ing. Jiří Pangrác, 10/2012). Stezka je navržena v šířce 2 m. Pro
zvýšení bezpečnosti nemotorového provozu v zastavěné části Oseku je doporučeno
prodloužení stezky až do křižovatky se silnicí II/232 u obecního úřadu.
Kromě stezek pro pěší a cyklisty územní plán navrhuje značené cyklistické trasy, které
jsou součástí sítě značených cyklistických tras sousedních obcí a celého regionu. Tyto
značené cyklistické trasy v maximální míře využívají stávající, upravované nebo nově
navrhované místní a účelové komunikace s omezeným motorovým provozem.
Návrh stezek pro pěší a cyklisty a značených cyklistických tras v návaznosti na stávající
i navrhované místní a účelové komunikace výrazně podpoří rozvoj cyklistické dopravy pro
každodenní využití a pro krátkodobou rekreaci a turistiku jak v prostoru obce Osek, tak
v návaznosti na sousední sídla a regiony.

Doprava v klidu
Územní plán respektuje stávající parkoviště pro osobní automobily s doporučením
případných stavebně technických a architektonických úprav jako součást přestavby
dotčených veřejných prostranstvích.
V rámci doporučené přestavby křižovatky silnic II/232, III/2322 a III/2323 v Oseku
„u sokolovny“ (D22) je navržena i přestavba stávajícího parkoviště u obecního úřadu
s možným navýšením parkovacích stání na celkový počet 16 míst.
Nároky na parkování a odstavování vozidel u nově navrhovaných rozvojových ploch
musí být zajištěny na vlastních pozemcích nebo jako součást stavby.

Veřejná doprava
Stávající plošné pokrytí řešeného území zastávkami autobusové dopravy je
dostatečné, s přijatelnou docházkovou vzdáleností.
V koordinaci s navrhovanou přeložkou silnice II/232 s obchvatem Oseku je navržena
nová zastávka autobusové dopravy v blízkosti navrhované křižovatky s místní komunikací ve
směru na Nový Dvůr. Návrh oboustranných zastávek autobusové dopravy je současně
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obsažen i v již zmiňované dokumentaci pro územní rozhodnutí „Napojení severního
Rokycanska na dálnici D5, I. etapa“ (VALBEK, s.r.o., středisko‚ Plzeň, 10/2008).
Umístění nových zastávek na přeložce silnice II/232 umožní výrazné zkrácení
docházkové vzdálenosti z místní části Nový Dvůr.

4.

Vodohospodářská technická infrastruktura

Zásobování pitnou vodou
Obec je v současné době zásobována vodou ze dvou nezávislých vodovodů pro
veřejnou potřebu. Těžištěm potřeby vody je místní část Osek, zásobovaná přes přerušovací
vodojem Osek 100 m3. Druhým samostatným vodovodem je vodovod místní části Vitinka,
který zásobuje současně i osadu Nový Dvůr a lokalitu Hudlice. Hlavním akumulačním
objemem tohoto menšího vodovodního systému je zemní vodojem 50 m3.
Vodovod Osek dodává do spotřebiště upravenou podzemní vodu ze dvou vrtů
situovaných v lokalitě Pod Zámkem na východním okraji zástavby. V úpravně vody
přidružené k vodojemu Osek je redukována koncentrace železa a manganu a provádí se
bakteriologické zabezpečení. Kromě uvedených zdrojů může být vodovod mimořádně
posílen a zásobován stávajícím přivaděčem z hlavní akumulace a úpravny vody Volduchy.
V místní části Osek je vybudována vodovodní síť, (dl. cca 9,2 km) která zásobuje
gravitačně cca 90 % obyvatel, občanskou vybavenost a místní podnikatelské subjekty.
Rozvodná vodovodní síť pokrývá celé souvislé zastavění území Oseku. Výškové umístění
vodojemu v úrovni 442,0 m n.m. zabezpečuje vyhovující tlakové poměry v celém spotřebišti
při požadovaném hydrodynamickém přetlaku pro 1 až 2 podlažní zástavbu. Maximální
hydrostatický tlak je jen částečně překročen (s přípustnou tolerancí) pouze v centrální ČOV.

Potřeba vody, m. č. Osek – současný stav
Potřeba vody

Počet obyvatel
m. č. Osek

Průměrná specifická
potřeba vody
l/ob.den

3

m /d

l/s

1 100

105

115,5

1,34

Průměrná

Maximální
3

tis.m /rok

3

m /d

l/s

42,158

161,7

1,87

Bilance potřeb a zdrojů pitné vody, m. č. Osek – současný stav
Maximální denní potřeba vody
l/s

Vydatnost disponibilních zdrojů
pitné vody
l/s

Bilanční výsledek
(zdrojová rezerva)
l/s

1,87

4,50

+ 2,63

Vydatnost využívaných zdrojů pitné vody převyšuje (bezpečně a s kapacitní rezervou)
současnou i výhledovou maximální denní potřebu vody. Vodovod je schopen bilančně
i technicky zabezpečit další rozvoj obce. Akumulační objem vodojemu Osek (100 m3)
představuje 62 % maximální denní potřeby vody.
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Vodovod Vitinka dodává pitnou vodu do místní části Vitinka a jejích lokalit Nový Dvůr
a Hudlice s celkem cca 145 obyvateli (na vodovod je připojeno 75 % obyv.) Zdrojem je
podzemní voda z jímacího území Bažantnice. Z akumulačního objemu čerpací stanice
pod vodním zdrojem je voda čerpána do vodojemu 50 m3 nad Novým Dvorem. Výšková
poloha vodojemu (495 m n.m.) zabezpečuje gravitační zásobování v celém rozsahu
vodovodní sítě. Celková délka vodovodních řadů je 3,54 km.
Limitujícím parametrem rozvoje vodovodu je kolísající vydatnost vodního zdroje, která
může klesnout v době přísušku pod hodnotu maximální denní potřeby. Rozvoj Vitinky a k ní
příslušejících lokalit je z tohoto důvodu podmíněn posílením vodního zdroje. Po zvážení této
situace plánuje obec Osek posílení vodovodu Vitinka převodem vody z vodojemu Osek
do čerpací stanice Vitinka v délce 1,72 km.

Potřeba vody, m. č. Vitinka – současný stav
Počet obyvatel
m. č. Vitinka

Potřeba vody

Průměrná specifická
potřeba vody
l/os.den

3

m /d

l/s

105

15,2

0,18

145

Průměrná

Maximální
3

tis.m /rok

3

m /d

l/s

5,56

21,3

0,25

Bilance potřeb a zdrojů vody, m. č. Vitinka – současný stav
Maximální denní
potřeba vody
l/s

Vydatnost disponibilního
zdroje pitné vody
l/s

Bilanční výsledek
(zdrojová rezerva)
l/s

0,25

0,30 až 0,50

+ 0,05 až 0,25

Rozvoj zásobování obce pitnou vodou
Rozvoj obce navrhovaný Územním plánem se dotýká obou místních částí, včetně
sídel Nový Dvůr a Hudlice. Nezbytnou součástí rozvoje zásobování pitnou vodou je proto
posílení dosud samostatného vodovodu Vitinka převodem vody z Oseku. Vznikne tak
společný vodovod Osek-Vitinka. Z této skutečnosti vychází i výpočet cílové spotřeby pitné
vody pro obec Osek jako celek.

Potřeba pitné vody, obec Osek – návrh
Počet obyvatel
obec Osek
1 700

Potřeba vody

Průměrná specifická
potřeba vody
l/ob/den

3

m /d

l/s

135

229,5

2,66

Průměrná
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Maximální
3

tis.m /rok

3

m /d

l/s

83,767

321,3

3,7

Bilance potřeb a zdrojů pitné vody, obec Osek – návrh
Maximální denní potřeba vody
l/s

Vydatnost disponibilních
zdrojů pitné vody
l/s

Bilanční výsledek
(zdrojová rezerva)
l/s

obec Osek
celkem
3,70

zdroje Osek + Bažantnice
celkem 4,3 až 4,5

+ 0,6 až 0,8

Návrh rozvoje obce Osek je orientován do zastavitelných ploch. V nich sice převažuje
zastoupení m. č. Osek, avšak nepřehlédnutelný je i jejich rozsah ve Vitince a Novém Dvoře.
Převážná část zastavitelných ploch je navržena jako smíšená obytná - venkovská. Většina
ploch je situována v těsném kontaktu s vybudovanými vodovodními uličními řady, takže
k jejich připojení postačí krátké domovní přípojky.
Návrh rozvoje m. č. Osek směřuje do zastavitelných ploch rozmístěných přibližně
rovnoměrně k okrajům kompaktní zástavby. Největší plochy jsou na jižní a západní straně.
Celkem 12 zastavitelných ploch je situováno v kontaktu se stávajícími vodovodními
řady. V případě využití všech zastavitelných ploch bude vodovodní síť postupně doplňována
o celkem cca 520 m.
Územní rozsah zastavitelných ploch ve Vitince a v Novém Dvoře umožňuje relativně
významný růst počtu obyvatel, doprovázený adekvátně zvýšenou potřebou pitné vody.
Podmínky pro připojení zastavitelných ploch na veřejný vodovod jsou i zde příznivé
a potřeba doplnění vodovodní sítě o nové úseky je poměrně velmi malá. Klíčovou
podmínkou rozvoje zůstává nedostatečná vydatnost vodního zdroje Bažantnice. Proto je
zásadním požadavkem již zmiňované posílení zdroje Bažantnice převodem vody z vodojemu
Osek.

Hodnocení podmínek připojení navrhovaných zastavitelných ploch na vodovod pro
veřejnou potřebu
Označení
zastavitelné
plochy

Způsob
využití plochy

Nadmořská
výška plochy
m n.m.

1

SV

382-400

2

SV

382-386

3

MV

384

4

MV

378

5

SV

400-404

6a, b

SV

406-415

7

OV

400

8a, b

OV, SV

403

Vzdálenost okraje plochy od
stávajícího vodovodního řadu

Podmínky připojení
na vodovod

Místní část Osek
Plocha v kontaktu s vodovodním
řadem
Plocha v kontaktu s vodovodním
řadem
Plocha v dosahu cca 100 m
Plocha v dosahu cca 150 m
/resp. 50 m
Plocha v kontaktu s vodovodním
řadem
Plocha v kontaktu s vodovodním
řadem
Plocha v kontaktu s vodovodním
řadem
Plocha v kontaktu s vodovodním
řadem
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Bez dalších opatření
Bez dalších opatření
Návrh doplnit vodovod
o 100 m
Návrh doplnit stávající
vodovod o 150 m, resp.
o 50 m
Bez dalších opatření
Bez dalších opatření
Bez dalších opatření
Bez dalších opatření

Označení
zastavitelné
plochy

Způsob
využití plochy

Nadmořská
výška plochy
m n.m.

9

SV

405-410

10

SV

400

11a, b

SV

402

Plocha v kontaktu s vodovodním
řadem
Plocha v kontaktu s vodovodním
řadem
Plocha v dosahu cca 50m

12

SV

397

Plocha v dosahu cca 140 m

13

VL

400-402

Plocha v dosahu 50 m

14

OV

412-414

Plocha v dosahu 50 m

23

SV

404

Plocha v dosahu 60 m

24

VL

402-404

Plocha v dosahu 75 m

P1

SV

410

18

SV

395

28

SV

400-405

19

SV

454-468

20

SV

440-454

21

SV

450-454

15

SV

472-476

16

SV

463-465

22a, b

SV

448

Plocha v kontaktu s vodovodním
řadem
Plocha v kontaktu s vodovodním
řadem
Plocha v kontaktu s vodovodním
řadem
Plocha v kontaktu s vodovodním
řadem
Plocha v kontaktu s vodovodním
řadem
Plocha v dosahu 80 m

25

SV

470

Plocha v dosahu 100 m

26

SV

450-458

Vzdálenost okraje plochy od
stávajícího vodovodního řadu

Podmínky připojení
na vodovod

Místní část Osek

Plocha v kontaktu s vodovodním
řadem
Plocha v kontaktu s vodovodním
řadem
Plocha v dosahu 50 m

Bez dalších opatření
Bez dalších opatření
Návrh doplnit vodovod
o 50 m
Návrh doplnit vodovod
o 140 m
Návrh doplnit vodovod
o 50 m
Návrh doplnit vodovod
o 50 m
Návrh doplnit vodovod
o 60 m
Návrh doplnit vodovod
o 75 m
Bez dalších opatření
Bez dalších opatření
Návrh doplnit vodovod
o 50 m

Místní část Vitinka

Plocha v kontaktu s vodovodním
řadem

Bez dalších opatření
Bez dalších opatření
Bez dalších opatření
Bez dalších opatření
Bez dalších opatření
Návrh prodloužit
vodovod o 80 m
Návrh doplnit vodovod
o 100 m
Bez dalších opatření

Odvádění a čištění odpadních vod
Obec má vybudovanou soustavnou kanalizaci a centrální čistírnu odpadních vod
pro veřejnou potřebu. Tato kanalizace (dokončena v r. 2000 ) je řešena jako jednotná
gravitační soustava, která odvádí splaškové a dešťové vody z celého souvisle zastavěného
území místní části Osek s celkovým počtem 1 100 obyvatel. Celková délka kanalizačních
stok je 10,1 km. Přirozeným recipientem je Osecký potok, který tvoří odtokovou osu
zástavby. Do Oseckého potoka a jeho místních přítoků je vyústěno celkem 6 oddělovačů
dešťových vod.
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Mechanicko-biologická ČOV je provozována jako společné zařízení obcí Osek
a Volduchy. Je situována na Voldušském potoce a její projektovaná kapacita je 444 m 3/d
v denním průměru, resp. 3 000 EO (ekvivalentních obyvatel). Kromě odpadních vod
přitékajících z m. č. Osek a čerpaných z obce Volduchy jsou v ČOV likvidovány odpadní
splaškové vody z jímek v dosud neodkanalizovaných odlehlých částí obce Osek: Vitinka,
Nový Dvůr, Hudlice, Kolna.
Z hlediska samotného odvádění odpadních vod je možné hodnotit jako zcela
vyhovující stav m. č. Osek a jako nevyhovující a nekomfortní je stav v m. č. Vitinka, včetně
jejích osad Nový Dvůr, Hudlice a Kolna. Z pohledu úrovně likvidace produkovaného
znečištění jsou plně zabezpečeny vyhovující poměry v m. č. Osek a podmíněně a méně
komfortně (při důsledném vyvážení obsahu jímek do ČOV Osek) i v odlehlých
neodkanalizovaných částech obce (Vitinka, Nový Dvůr, Hudlice, Kolna).
Pro další rozvoj obce, včetně jejích odlehlých částí zůstává pozitivním vkladem volná
(nevyužitá) část kapacity centrální ČOV Osek (cca 655 EO).

Přítok splaškových odpadních vod do ČOV Osek – současný stav
Obec,
místní část

Počet obyvatel
celkem

Osek, m. č. Osek
Osek, m. č. Vitinka
Obec Volduchy

1 100
145
1 100

Celkem

2 345

Průměrné
specifické
množství OV
l/ob.d

Průměrné denní
množství OV
3
m /d

105
80
105

115,5
11,6
115,5

1 100
145
1 100

242,6

2 345

444,0
- 242,6 =
3
=201,4 m /d

3 000
- 2 345=
= 655 EO

Volná kapacita ČOV

Počet
ekvivalentních
obyvatel EO

Odvádění a čištění odpadních vod v m. č. Vitinka, včetně jejích lokalit je v důsledku
místních nepříznivých terénních podmínek provozováno individuálně, tj. v péči
a odpovědnosti jednotlivých vlastníků nemovitostí. Více než 90 % obyvatel zachycuje
splaškové vody v jímkách a jejich obsah vyváží k likvidaci do ČOV Osek. Menší část
odpadních vod je čištěna v domovních. Část srážkových vod odtéká dešťovými stokami (ve
vlastnictví obce, budovány svépomocí v 60.letech minulého století) a část odtéká volně
systémem příkopů, struh a propustků do nejbližších místních vodotečí.
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Produkce splaškových odpadních vod, m. č. Vitinka – současný stav
Průměrné
specifické
množství
odpadních
vod
l/ob./d

M. č. Vitinka
počet obyvatel

Průměrné
denní
množství
odpadních
vod
m3/d

Průměrné
množství
odpadních
vod
tis.m3/rok

Počet
ekvivalent.
obyvatel
EO

Produkované znečištění
BSK5
kgBSK5/d

tBSK5/rok

Vitinka 82obyv.

80

6,56

2,394

82

4,92

1,796

N.Dvůr 53 obyv.

80

4,24

1,548

53

3,18

1,161

ostatní 10 obyv.
(Hudlice, Kolna)

80

0,80

0,292

10

0,60

0,219

-

11,60

4,234

145

8,70

3,176

m. č.
145 ob.
Vitinka celkem

Rozvoj odvádění a čištění odpadních vod
m. č. Osek
Vybudovaná jednotná kanalizace a ČOV v Oseku je svým perspektivním řešením
schopna dalšího rozvoje v souladu s Územním plánem. Připojení navrhovaných
zastavitelných ploch na stávající kanalizaci a ČOV je technicky možné, s minimálními nároky
na doplnění o nové úseky uličních stok.
V plochách, které územní plán navrhuje jako zastavitelné, bude v případě vhodné
konfigurace terénu a existujícího blízkého vodního toku budována pouze kanalizace
splašková. Srážkové vody budou odváděny dešťovými stokami do existujícího vodního toku.
Celkem 14 navrhovaných ploch je v kontaktu s již vybudovanými stokami veřejné
kanalizace, takže jejich připojení nevyvolá (kromě domovních přípojek) žádná další opatření.
Připojení dalších 5 zastavitelných ploch je podmíněno doplněním stávající kanalizační sítě o
relativně krátká doplnění o nové úseky v délkách jednotlivě od 40 do 70 m, celkem cca 215
m. Pouze pro odlehlé okrajové plochy (č. 24 – lehká výroba a skladování, č. 31, 32 –
zemědělská výroba) navrhuje Územní plán individuální řešení likvidace odpadních vod.
Produkce splaškových odpadních vod, m. č. Osek - návrh
Počet
obyvatel

Průměrné, specifické
množství odpadních
vod

m. č. Osek
1 500

Průměrné množství
splaškových
odpadních vod

l/ob./d

m /d

3

tis.m /r

Počet
ekvivalent.
obyvatel
EO

130

202,5

73,912

1 500

3

Produkované znečištění
BSK5
kgBSK5/d

tBSK5/rok

90

32,850

Hodnocení podmínek připojení navrhovaných zastavitelných ploch na kanalizaci
pro veřejnou potřebu
Označení
zastavitelné
plochy

Způsob
využití
plochy

Vzdálenost okraje plochy
od stávající kanalizační stoky

Podmínky připojení plochy

Místní část Osek
1
2
3
4

SV
SV
MV
MV

Plocha v kontaktu s kanalizací
Plocha v kontaktu s kanalizací
Plocha v dosahu 40 m od kanalizace
Plocha v dosahu cca 70 m od
kanalizace
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Připojení možné bez dalších podmínek
Připojení možné bez dalších podmínek
Návrh dílčí stoky dl. 40 m
Návrh dílčí stoky dl. 70 m

Označení
zastavitelné
plochy

Způsob
využití
plochy

5
6a, b

SV
SV

7
8a, b

OV
OV, SV

Vzdálenost okraje plochy
od stávající kanalizační stoky

Podmínky připojení plochy

Plocha v kontaktu s kanalizací
Plocha v dosahu cca 60 m od
kanalizace
Plocha v kontaktu s kanalizací
Plocha v kontaktu s kanalizací

Připojení možné bez dalších podmínek
Návrh prodloužení stávající kanalizace
o 60 m
Připojení možné bez dalších podmínek
Připojení možné bez dalších podmínek

Plocha v kontaktu s kanalizací
Plocha v kontaktu s kanalizací
Plocha v kontaktu s kanalizací
Plocha v kontaktu s kanalizací
Plocha v kontaktu s kanalizací
Plocha v dosahu cca 45 m
od kanalizace
Plocha v kontaktu s kanalizací
Plocha v kontaktu s kanalizací
Plocha v kontaktu s kanalizací
Odlehlá okrajová plocha mimo reálný
dosah veřejné kanalizace
Bez veřejné kanalizace
Plocha v kontaktu s kanalizací

Připojení možné bez dalších podmínek
Připojení možné bez dalších podmínek
Připojení možné bez dalších podmínek
Připojení možné bez dalších podmínek
Připojení možné bez dalších podmínek
Návrh prodloužení stávající kanalizace
o 45 m
Připojení možné bez dalších podmínek
Připojení možné bez dalších podmínek
Připojení možné bez dalších podmínek
Návrh lokální likvidace odpad. vod
(jímky-odvoz odp. vod do ČOV Osek
Bez nároku na připojení
Připojení možné bez dalších podmínek
Návrh individuální likvidace odpad. vod
(jímky, domovní ČOV, odvoz do ČOV
Osek)
Návrh individuální likvidace odpad. vod
(jímky, domovní ČOV, odvoz do ČOV
Osek)
Návrh individuální likvidace odpad. vod
(jímky, domovní ČOV, odvoz do ČOV
Osek)

Místní část Osek
9
10
11a, b
12
13
14

SV
SV
SV
SV
VL
OV

P2
18
23
24

SV
SV
SV
VL

27
28

TI
SV

Místní část Vitinka
19

SV

Část obce bez veřejné kanalizace

20

SV

Část obce bez veřejné kanalizace

21

SV

Část obce bez veřejné kanalizace

Lokalita Nový Dvůr
15

SV

Lokalita bez veřejné kanalizace

16

SV

Lokalita bez veřejné kanalizace

25

SV

Lokalita bez veřejné kanalizace

26

SV

Lokalita bez veřejné kanalizace

SV

Lokalita bez veřejné kanalizace

Návrh individuální likvidace odpad. vod
(jímky, odvoz do ČOV Osek, domovní
ČOV)
Návrh individuální likvidace odpad. vod
(jímky, odvoz do ČOV Osek, domovní
ČOV)
Návrh individuální likvidace odpad. vod
(jímky, odvoz do ČOV Osek, domovní
ČOV)
Návrh individuální likvidace odpad. vod
(jímky, odvoz do ČOV Osek, domovní
ČOV)

Lokalita Hudlice
22a, b

Návrh individuální likvidace odpad. vod
(jímky, odvoz do ČOV Osek, domovní
ČOV)

Podmínky pro centralizované odvádění a čištění odpadních vod v menších
a prostorově odlehlých částech obce zůstávají v krátkodobém i střednědobém výhledu
nadále technicky komplikované a z provozně ekonomických hledisek neúměrně náročné.
Jedná se o velmi malá sídla, relativně vzdálená mezi sebou i od vybudovaných
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kanalizačních stok a od centrální ČOV v Oseku. Navíc poloha těchto sídel (Vitinka, Nový
Dvůr) na rozvodí potoků Oseckého a Bušovického představuje technickou a provozně
ekonomickou komplikaci pro centralizované odvádění odpadních vod. Významné části
zastavěných ploch Vitinky a Nového Dvora, včetně lokality Kolna jsou situovány v povodí
Bušovického potoka, zatímco zbývající části zástavby a jejich perspektivních zastavitelných
ploch směřují do povodí drobných a málo vodných přítoků Oseckého potoka (Labutinka
a bezejmenný přítok rybníka Karásek). Vytváření větších kanalizačních celků propojováním
dílčích částí uvnitř jednotlivých lokalit je podmíněno náročným přečerpáváním splaškových
vod a výstavbou tlakových kanalizací.
Alternativa centralizovaného řešení splaškové kanalizace vedené do ČOV Osek, tak
jak byla zapracována do Územního plánu z roku 2004 se nadále jeví jako ekonomicky
nedostupná. Zásadním podpůrným argumentem není ani navrhovaný rozvoj Vitinky
a Nového Dvora. Toto objektivní hodnocení by se mohlo v dlouhodobém časovém horizontu
změnit jen pokud by se jednalo o ochranu zvláště významných vodních zdrojů, resp. vodního
útvaru, kterým však potoky Bušovický, ani Osecký nejsou.
Problematika odvádění a čištění odpadních vod z malých sídel se údajně dotýká
26 % populace ČR v celkem 5 600 obcích. U těchto drobných sídel je doporučována
koncepce decentralizovaného čištění, která spočívá v tom, že se odpadní vody čistí přímo
v místech jejich vzniku. Z podstatné části tak odpadá budování velmi drahé kanalizační sítě
a kanalizačních sběračů. V konkrétních podmínkách m. č. Vitinka jsou využitelné domovní
čistírny. V ostatních případech musí být splaškové odpadní vody vypouštěny
do bezodtokových jímek jejichž obsah je po naplnění odvážen k účinné likvidaci v ČOV
Osek. Tyto podmínky likvidace splaškových odpadních vod platí jak pro stávající, tak i pro
navrhovanou zástavbu m. č. Vitinka a k ní příslušejících lokalitách.

Produkce splaškových odpadních vod, m. č. Vitinka – návrh
Předpokládaný
maximální
počet obyvatel
Sídlo Vitinka
130 ob.
Sídlo Nový Dvůr
126 ob.
Hudlice 8 ob.
Kolna 6 ob.

Průměrné
specifické
množství
splaškových
vod
l/ob.d

Průměrné množství
splaškových
odpadních vod
m /d

3

tis.m /rok

125

16,25

5,931

125

15,75

125
125

m.č.Vitinka
celkem max.270

3

Počet
ekvivalentních
obyvatel EO

Produkované znečištění
BSK5
kgBSK5/d

tBSK5/rok

130

7,80

2,847

5,749

126

7,56

2,579

1,00
0,75

0,365
0,274

8
6

0,48
0,36

0,175
0,131

33,75

12,319

270

16,20

5,912

Odvádění dešťových vod
V moderní praxi je prosazována zásada nezvyšovat v zástavbě obcí rozsah
zpevněných ploch nad nezbytně nutnou míru a naopak uplatňovat zatravnění a případně jiné
propustné plochy (vegetační tvárnice apod.). Zejména při přívalových srážkách zatěžují
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kanalizaci dešťové odtoky se střech a zpevněných manipulačních ploch velkých skladových
a výrobních provozoven.
Cílem koncepce odvádění dešťových vod je především:
-

Průtokovou kapacitu kanalizačních stok a sběračů vyhradit prvořadě pro odvádění vody
z veřejných zpevněných ploch, tj. vozovek, chodníků, případně z veřejných budov
a zařízení.

-

Povrchový odtok zpomalovat a v maximální míře ho převádět do vod podzemních.
K tomu využívat zatravněné plochy a vodní nádrže, případně i jiné plochy s propustným
a částečně propustným povrchem (hřiště a plochy s vegetačními tvárnicemi)

-

Povinnost nakládání s dešťovými odtoky ze soukromých nemovitostí včetně odtoků se
střech a dvorků přísluší jejich vlastníkům. Tyto vody je nutné zachycovat, vsakovat
a využívat k závlaze pozemků. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území
č. 501/2006 Sb. stanoví v § 20 odst.5, že stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby
na něm bylo vyřešeno vsakování dešťových vod (§ 21 odst. 3). Vsakování dešťových
vod na pozemcích staveb pro bydlení je splněno, jestliže poměr výměry části pozemku
schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku činí v případě samostatně
stojícího rodinného domku a stavby pro rodinnou rekreaci nejméně 0,4.

Vybudovaná stoková síť jednotné kanalizace v m. č. Osek odvádí dešťové vody
ze současně zastavěného území o ploše cca 76 ha. Z celkového objemu dešťových srážek
(ve srážkově průměrném roce cca 475,7 tis..m3/r) odtéká kanalizačními stokami pouze část.
Dešťové vody z celkem 6 oddělovačů (odlehčovacích komor) přepadají z větší části
do Oseckého potoka a zčásti do jeho místních přítoků. Pouze nepatrný podíl dešťového
odtoku přitéká kmenovou stokou do ČOV, v množství max.16 l/s.
Při intenzitě směrodatného deště i15 = 120 l/s.ha s pravděpodobným opakováním
(periodicitou p=1) jednou za rok dosáhne celkový odtok 2462 l/s. Mimořádně významnou
úlohu pro vyrovnání zvýšených průtoků v Oseckém potoce hraje v této souvislosti soustava
rybníků od Nového po Karásek.
Postupným využitím zastavitelných ploch navrhovaných tímto Územním plánem Osek
se bude zvyšovat i celkový odtok srážkových vod a tím i hydraulické vytížení kanalizačních
stok. Při směrodatných dešťových srážkách s intenzitou i15 = 120 l/s.ha a periodicitou p = 1
(pravděpodobnost opakování jednou za rok) se přítoky do kanalizace zvýší na celkových
3143 l/s, tj. o cca 28 %. Protože se jedná o dosti zásadní navýšení odtokového množství,
bude vhodné posoudit průtokovou kapacitu stávající kanalizace novým výpočtem. Ve všech
zastavitelných plochách je proto nutné řešit návrh nových stok úsporným způsobem,
to odvádět srážkové vody dešťovou kanalizací do recipientů, pouze v nezbytně nutných
případech odvádět srážkové vody společně s odpadními jednotnou kanalizací. Dešťové
odtoky z Vitinky, Nového Dvora i Hudlic jsou ve srovnání s Osekem v řádově nižších
hodnotách. Z Vitinky a Nového Dvora jsou dešťové vody odváděny jen částečně dílčími
stokami dešťové kanalizace, která je ve vlastnictví a správě obce. Stoky pocházejí z 60. let
a vzhledem ke krátké životnosti použitého betonového trubního materiálu i neodbornému
provedení jsou na konci životnosti. Při roztříštěnosti zástavby Vitinky i Nového Dvora
do dvou, resp. tří povodí je srážkový odtok rozdělen:
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-

z Vitinky do povodí Bušovického potoka a do povodí Labutinky v poměru přibližně 2 : 1.
Využitím navrhovaných zastavitelných ploch č. 19, 20 a 21 se tento poměr vyrovná
a celkový dešťový odtok se zvýší;

-

z Nového Dvora do povodí Bušovického potoka a do horního úseku Oseckého potoka
(k Bažantnici) v poměru 1 : 1,3. Využitím navrhovaných zastavitelných ploch se tento
poměr prakticky vyrovná na 1 : 1.

-

Odtok z Hudlic směřuje jednoznačně do pramenního úseku Labutinky. Velikost
směrodatného dešťového odtoku je přiměřeně k ploše zástavby malá, v řádu desítek l/s
(do 40 l/s).

Územní plán navrhuje provést rekonstrukci a rozšíření dešťových kanalizací
ve Vitince a Novém Dvoře. Při tom bude samozřejmě respektován přirozený směr odtoku
do jednotlivých povodí a možnost připojení navrhovaných zastavitelných ploch.
Pro vyrovnání, zpomalení a retenci nárazových dešťových odtoků z Vitinky
do Labutinky Územní plán navrhuje výstavbu malé vodní nádrže na jejím horním úseku pod
silnicí do Hudlic. Předpokládaná plocha hladiny nádrže je do 0,5 ha a objem vody 2,5 až
3,5 tis. m3. Tato nádrž může být výhledově využita k biologickému dočištění předčištěných
splaškových vod z východní části zástavby Vitinky.

5.

Energetika

Zásobování teplem
Území obce je kromě samot prakticky celé plošně plynofikováno, avšak v důsledku
ceny plynu topí řada domácností alternativně též pevnými palivy, zejména dřevem.
U nebytových zdrojů je využíváno:
obecní úřad

2 kotle (2x50 kW)

plyn

ZŠ a MŠ
kotel 150 kW - ekologický kotel na tuhá paliva
(hnědé uhlí míchané se štěpky) plynový kotel je v rezervě
sokolovna

kotel 48 kW

Osecká zemědělská a obchodní společnost

1,7 MW

tuhá paliva
plyn

Ostatní firmy topí převážně na zemní plyn, truhlárna hnědým uhlím.
U energetického zásobování se pro vytápění a přípravu TUV navrhuje převážně
využití zemního plynu. Doplňkově pak i využití elektrické energie, event. obnovitelných zdrojů
(tepelná čerpadla, sluneční kolektory apod.). Akceptováno je ekologické spalování tuhých
paliv (dřevěné brikety, štěpky apod., event. uhlí).
U energetického zásobování se pro vytápění a přípravu TUV navrhuje převážně
využití zemního plynu. Doplňkově pak i využití elektrické energie, event. obnovitelných zdrojů
(tepelná čerpadla, sluneční kolektory apod.). Akceptována jsou ekologická tuhá paliva
(dřevěné brikety, štěpky apod.).
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Zásobování plynem
Východní částí obce prochází ve směru jih - sever VTL plynovod DN 150 z Rokycan
do Břas a Radnic. Podél silnice Osek - Volduchy je veden odbočný VTL plynovod DN 80 do
Volduch a podél severního okraje obce VTL přípojka DN 100 do regulační stanice (RS)
VTL/STL o výkonu 3000 m3/hod., umístěné v areálu zemědělského družstva.
Z této RS (o výstupním tlaku 300 kPa) je vybudována středotlaká síť, která zajišťuje
plynofikaci Oseku, dalších sídel v jeho správním území - Nového Dvora, Vitinky a Hudlic,
dále Bušovic a dalších obcí.
Plošné rozvody plynu jsou provedeny v převážné části zástavby, v materiálu PE
různých dimenzí. Páteřní řady jsou v PE dn 110 a dn 90, další uliční řady v PE dn 63, dn 50,
dn 40.
Odběrná místa ze STL místní sítě jsou opatřena středotlakými regulátory tlaku plynu.
U kategorií domácnost a maloodběr je hlavní uzávěr plynu, regulátor tlaku plynu a plynoměr
umístěn ve skříni HUP na hranici soukromého a veřejného pozemku, obvykle v oplocení či
fasádě objektu. Neplatí vždy, v některých případech může být HUP a regulátor tlaku plynu
umístěn na hranici objektu, což nemusí být současně hranice pozemku. Plynoměry mohou
být v některých případech i v objektu.
Pro nové rozvojové plochy je navrhováno napojení na STL plynovodní síť
v návaznosti na stávající středotlaké rozvody.
Pro odběry v kategorii obyvatelstvo byly použity koeficienty:
druh odběru

měrná spotřeba

koef. současnosti

roční spotřeba

RD

3,0 m3/h

ks = 1 / n0,1

2 500 m3/rok

Qh
3

Qr
3

m /hod.

m /rok

Osek
domácnosti v RD

130 RD

240

325 000

maloodběr

odhad

100

120 000

340

445 000

96

117 500

Osek součet
Vitinka, Nový Dvůr, Hudlice

47 RD

Bezpečnostní a ochranná pásma
Zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném
znění, byla v §§ 68 a 69 a příloze zákona stanovena ochranná a bezpečnostní pásma
plynových zařízení. Bezpečnostní pásma jsou určena k zamezení nebo zmírnění účinků
případných havárií plynových zařízení a k ochraně života, zdraví a majetku osob. Zřizovat
stavby v bezpečnostním pásmu lze pouze s předchozím písemným souhlasem
provozovatele zařízení.
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Dle § 98, odst. (3) energetického zákona zůstávají u starších zařízení v platnosti
bezpečnostní pásma, stanovená podle předchozích právních předpisů. Jedná se o zákon
č. 222/1994 Sb., kde jsou v § 27 a příloze zákona stanovena bezpečnostní pásma.
Bezpečnostním pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor
vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynového
zařízení měřeno kolmo na jeho obrys.
bezpečnostní pásmo VTL plynovodu do tlaku 40 barů včetně
- do DN 100 včetně

15 m

- nad DN 100 do DN 250 včetně

20 m

bezpečnostní pásmo regulační stanice VTL/STL

10 m

ochranná pásma NTL a STL plynovodů v zastavěném území

1m

ochranná pásma ostatních plynovodů

4m

Zásobování elektrickou energií
Jižním okrajem území prochází vedení 2x110 kV (č. V1227, V1228) Chrást Rokycany.
Řešené území je zásobováno nadzemními vedeními VN 22 kV, napájenými z TR
110/22 kV Rokycany.
Trafostanice v řešeném území jsou napojeny převážně z venkovního vedení. Na
východním okraji Oseku jsou umístěny 3 kabelové stanice na svodech z venkovního vedení.
Jednotlivé trafostanice jsou na konci přípojek bez náhradního napájení.
Sekundární sítě NN v obci jsou převážně v nadzemním provedení, částečně jsou
kabelizovány (zejména v novější zástavbě).

Seznam stávajících trafostanic
Číslo TS

Název TS

Typ TS

Vlastník

Výkon trafa
kVA

Osek
RO_0484

Bažantnice

2 SL 400 kV

ČEZ

RO_0485

Drůbežárna

2 SL 400 kV

ČEZ

RO_0486

JZD kravín

OPL 400 kVA

cizí

400

RO_0487

JZD Suška BS

2 SL 630 kVA

cizí

630

RO_0488

Gruner

PTS 400 kVA

ČEZ

250

RO_0489

Obec 1 U statku

PTS 400 kVA

ČEZ

250

RO_0490

Obec 2

věžová 400 kVA

ČEZ

250

RO_0491

Truhlárna

PTS 400 kVA

ČEZ

250

RO_0492

U hřbitova

PTS 400 kVA

ČEZ

250

RO_0493

H+H

kabelová 630 kVA

cizí

RO_0494

Kovo

2 SL 400 kVA

ČEZ

84

160

100

Číslo TS

Název TS

Typ TS

Vlastník

Výkon trafa
kVA

RO_0596

Houdek 2

kabelová 630 kVA

cizí

RO_0605

Strojírenská výroba

PTS

cizí

RO_0236

Vitinka vodárna

4 SL

ČEZ

100

RO_0237

Vitinka obec

4 SL 250 kVA

ČEZ

160

RO_0238

Dvůr

4 SL 250 kVA

ČEZ

100

RO_0239

Hudlice

1 SL 400 kVA

ČEZ

75

Vitinka

U energetického zásobování se pro vytápění a přípravu TUV předpokládá převážně
využití zemního plynu, event. dalších paliv, využití elektrické energie pouze doplňkově.
Jednotkový soudobý příkon je pro navrhovanou obytnou zástavbu odhadován na 4 kW/RD
(v soudobosti na distribuční trafostanici).
Příkony u ostatních ploch (občanská vybavenost, plochy smíšené výrobní a plochy
výroby a skladování) byly odhadnuty orientačně, protože na těchto plochách nejsou
t. č. známy konkrétní záměry.
Navrhuje se vymístění trafostanic a tras elektrického vedení na lokalitách 9, 16.
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Bilance nárůstu elektrického příkonu
Návrhové plochy
Osek
Osek jih

Funkce

1
2
3
4

Osek jih součet
Osek západ

SV
SV
MV
MV

Lokalizace

jih
jih
jih
jih

Jednotka Počet

RD
RD

40
8

Psj
kW

Ps
kW

Celkem
kW

Připojení

4,0 160,0
4,0 32,0
50,0
30,0
272,0 RO_0488, TS 2N

5 SV
6 a, b SV

Osek západ součet
Osek střed

západ
západ

RD

6
45

4,0 24,0
4,0 180,0
204,0 TS 1N

7
8a, b
10
11 a, b
12
18
23

Osek střed součet
Osek sever a východ

OV
OV, SV
SV
SV
SV
SV
SV

střed
střed
střed
střed
střed
střed
střed

SV
OV
VL
SV
VL
SV

OV
RD

8

RD
RD

2
4

20,0
30,0
4,0 32,0
60,0
100,0
4,0
8,0
4,0 16,0

sever
RD
severovýchod
východ
severovýchod RD
východ
sever
RD

3

4,0

RO_0489
RO_0489
TS 3N

296,0

9
14
13
P1
24
28
Osek sever a východ součet

4
3

12,0
50,0
150,0
4,0
8,0
120,0
4,0 12,0

RO_0492
RO_0484
RO_0489, TS 3N
TS 4N
322,0

Nový Dvůr
15
16
25
26

SV
SV
SV
SV

RD
RD
RD
RD

10
12
1
3

4,0
4,0
4,0
4,0

40,0
48,0
4,0
12,0

Nový Dvůr součet

104,0 RO_0238

Vitinka
19 SV
20 SV
21 SV

RD
RD
RD

8
8
3

4,0
4,0
4,0

32,0
32,0
12,0

Vitinka součet

RO_0237, TS 5N
TS 5N
TS 5N
76,0

Hudlice
22 a, b SV

RD

2

4,0

8,0

8,0 RO_0239
1 282,0

celkem
celkem v soudobosti na síť VN

koef.

0,85

1 089,7

Výstavba nových distribučních TS 22/0,4 kV je navrhována pro tyto lokality nové
zástavby:
TS 1N

pro lokality 5,6 a, b

TS 2N

pro lokalitu 1

TS 3N

pro lokalitu 12, částečně 13
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TS 4N

pro lokalitu 24

TS 5N

pro lokality 20, 21, částečně 19
V síti 22 kV je navrhováno:

napojení TS 1N nadzemním vedením 22 kV
napojení TS 2N nadzemním vedením 22 kV
napojení TS 4N nadzemním vedením 22 kV
Napojení TS 3N a TS 4N se předpokládá krátkou přípojkou z venkovního vedení
22 kV, případně na kabelovém svodu 22 kV.
V lokalitách s kapacitnější novou zástavbou je navrhována kabelizace sekundární sítě
NN.

Ochranná pásma
Ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední
blízkosti tohoto zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života,
zdraví a majetku osob. Ochrannými pásmy jsou chráněna nadzemní vedení, podzemní
vedení, elektrické stanice, výrobny elektřiny a vedení měřicí, ochranné, řídicí,
zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky (§ 46 odst. 1 a 2).
S poukazem na ustanovení § 98 odst. 2 energetického zákona je právní režim
ochranného pásma nutné posuzovat podle doby jejich vzniku a právního předpisu účinného
v době jejich vzniku, tj. zákona č. 79/1957 Sb., zákona č. 222/1994 Sb. a současně platného
zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

druh el. zařízení

ochranné pásmo dle zákona
79/1957

222/1994

458/2000

nadzemí vedení 110 kV

15 m

12 m

12 m

nadzemní vedení 22 kV
podzemní vedení
elektrická stanice stožárová

10 m
1m
30 m

7m
1m
20 m

7m
1m
7m

elektrická stanice kompaktní
a zděná

30 m

20 m

2m

6.

vymezení
od krajního vodiče
od krajního vodiče
od krajního kabelu
od vnější hrany půdorysu
stanice
od vnějšího pláště stanice

Elektronické komunikace

Telekomunikace
Řešeným území procházejí trasy optických kabelů ve směru Březina – Rokycany
a dále ve směru Nový Dvůr - Vitinka - Bušovice.
Místní telekomunikační síť je napájena z ústředny (RSU) Osek, umístěné v budově
pošty a OÚ. V Oseku jsou dále umístěny dva síťové rozvaděče (SR), jeden SR je v Novém
Dvoře.
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Místní přístupová síť je v celé obci řešena úložnými zemními kabely. Telefonizace je
pro její stávající rozsah vyhovující včetně běžných rezerv.
Taktéž napojení nové zástavby na síť elektronických komunikací v Oseku je
vzhledem ke kapacitě sítě možné. Místními částmi Nový Dvůr, Vitinka a Hudlice prochází
hlavní trasa kabelu (TCEPKFLE 15xN 0,6) dostatečné kapacity pro napojení nové zástavby.
Je navrhováno napojení navrhované zástavby na přístupovou síť elektronických
komunikací. Je počítáno s úložným provedením nových kabelů.
Detailní posouzení možných technických řešení pro jednotlivé lokality bude možné
provést až na základě konkrétních zastavovacích plánů na úrovni zpracování jejich
projektových dokumentací pro územní řízení.
Alternativou je využití bezdrátového připojení.

Radiokomunikace
Radiokomunikace zajišťují pokrytí území rozhlasovým a televizním signálem, přenos
telefonních hovorů a datové komunikace po radioreléových trasách. Na území obce jsou
umístěny radioreléové (rr) trasy (mikrovlnné linky) a zařízení společností:
-

České radiokomunikace - rr trasy, vedené ze základnové stanice RADC (vrch Radeč)

-

T-Mobile- základnová stanice (site) Rosek umístěná severovýchodně od obce,
základnová stanice Hudlice, rr trasy

-

Vodafone - zařízení umístěné v site Rosek, 2 mikrovlnné linky (HE3860A, HE3551A).

Vzhledem k navrhované nízkopodlažní zástavbě nedojde ke kolizi s uvedenými rr
trasami.
Ochranná pásma jsou
č. 127/2005 Sb., § 102, 103.

dána

zákonem

o

elektronických

komunikacích

Ochranná pásma vznikají dnem nabytí právní moci rozhodnutí vydaného podle
zvláštního právního předpisu.
Ochranné pásmo podzemních komunikačních vedení činí 1,5 m po stranách krajního
vedení. V ochranném pásmu je zakázáno mj. provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní
práce, zřizovat stavby či umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení.
Parametry ochranných pásem a rozsah omezení a podmínky ochrany nadzemního
komunikačního vedení, rádiového zařízení a rádiového směrového spoje stanoví příslušný
stavební úřad v tomto rozhodnutí.

7.

Odpadové hospodářství

Nakládání s komunálními odpady je prováděno v souladu s Obecně závaznou
vyhláškou obce, občané jsou informováni o svozových dnech nebezpečného odpadu
a předmětů zpětného odběru a provozu sběrného dvora („Místa pro řízené ukládání
komunálního odpadu obce Osek“) a přistavování kontejnerů pro objemný odpad
(přistavované velkoobjemové kontejnery v areálu sběrného dvora).
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Místo pro řízené ukládání komunálního odpadu obce Osek je na pozemku p. č. 331/3,
za sokolovnou, západně od obecního úřadu.
Dle hlášení o produkci komunálních odpadů bylo za rok 2014 vyprodukováno v obci
Osek celkem 401,73 t odpadu, z toho nebezpečných odpadů celkem 0,99 t, směsného
komunálního odpadu 314,34 t a 31,81 t objemného odpadu.
Z dalších komodit, odděleně shromažďovaných byly nejvíce zastoupeny papír
(17,962 t), sklo (12,625 t), plasty (12,685 t). Smluvním partnerem obce pro svoz separovaně
shromažďovaných složek odpadu je firma Becker Bohemia Plzeň, pobočka Kralovice.
Sběr a svoz separovaného odpadu se na území obce se nacházejí 4 stanoviště
kontejnerů pro oddělený sběr recyklovatelných komodit: papíru, plastů a skla (Vitinka – Nový
Dvůr, Vitinka, Osek – Kamýk, Osek – u krámu). Na jednom stanovišti (Osek – u krámu) je
umístěn rovněž kontejner na textilní odpad (sváží firma DIMATEX CS spol. s r.o.).
Firma Becker Bohemia Plzeň, pobočka Kralovice zajišťuje v obci Osek rovněž svoz
nebezpečných odpadů (2x ročně).
Směsný komunální odpad z obce vyváží firma Lidrone, spol. s r.o. Plzeň na skládku
Břasy. Zajišťuje rovněž odvoz stavebních odpadů s nebezpečným odpadem.
Objemný odpad odvážela dříve firma Rumpold – R Rokycany, nyní firma
SITA CZ a.s. Praha.
Biologický odpad je odvážen firmou PVC TVAR s.r.o. Radnice na kompostárnu
Kruhovka mimo území obce - do Radnic (nakládání je mimo režim odpadů).
Ostatní původci odpadů (firmy) zajišťují nakládání s odpady na smluvním základě
s firmami, které odpad odvážejí k další úpravě a využití nebo k odstranění.
Dle seznamu oprávněných osob, kterým byl Krajským úřadem Plzeňského kraje
udělen souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu
odpadů dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, nejsou na území obce Osek
žádná zařízení. V blízkých Rokycanech jsou k dispozici některé firmy, které se zabývají
mj. výkupem některých recyklovatelných komodit odpadu.
Jako výchozí koncepční podklad pro nakládání s odpady v Plzeňském kraji slouží
Plán odpadového hospodářství Plzeňského kraje (zpracovala jej firma Bohemiaplan s.r.o.
Plzeň, závazná část POH byla vyhlášena Obecně závaznou vyhláškou Plzeňského kraje
21.3.2005, následně docházelo v dalších letech k vyhodnocování jeho plnění, je závazný pro
všechny původce odpadů, tedy i obce). V současné době dochází k významnější aktualizaci
koncepčního řešení nakládání s odpady, je zpracován nový celorepublikový Plán
odpadového hospodářství a je zadáváno nové zpracování POH Plzeňského kraje.
Naplňování opatření pro naplnění priorit a cílů odpadového hospodářství bude třeba
koordinovat v rámci celého ORP Rokycany a celého Plzeňského kraje.
Předpokládaným trendem v odpadovém hospodářství je další snižování množství
odpadů určeného ke konečnému zneškodnění, a to zejména v důsledku větší míry využívání
některých komodit - tyto principy vyplývají z nových právních úprav - zákona č. 185/2001 Sb.
o odpadech a zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, včetně prováděcích předpisů k oběma
těmto zákonům.
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Současná legislativa a cíle POH ČR i kraje prosazuje přednostní využití odpadu před
jeho odstraněním, přičemž materiálové využití má přednost před jiným využitím (např.
energetickým). To povede k nutnosti zvýšené míry separace a recyklace. Způsob konečného
zneškodnění komunálních odpadů nebude věcí jednotlivých obcí, ale rozhodnutí na krajské
úrovni, na podkladě politických jednání a odborného zvažování variant. Záležitostí obcí bude
odpovědět na tlak v co největší míře třídit odpad u zdroje (v domácnostech
a u podnikatelských subjektů). Velmi důležitým prvkem v tomto směru bude zvýšení míry
separace biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO), pro jeho následné
kompostování.
Využívání bioodpadů ze zemědělství v kompostárně je v souladu s výše uvedeným
principem vyplývajícím z plánů odpadového hospodářství.

8.

Ochrana přírody a krajiny

Územní systém ekologické stability
Hlavním cílem vytváření Územních systémů ekologické stability krajiny (ÚSES) je
trvalé zajištění biologické rozmanitosti (všech žijících organismů a jejich společenstev).
Podstatou ÚSES je vymezení sítě přírodě blízkých ploch v minimálním rozsahu, který už
nelze dále snižovat bez ohrožení ekologické stability a biologické rozmanitosti území. Je
však zřejmé, že vymezení, ochrana a případné doplnění chybějících částí této sítě je pouze
jednou z nutných podmínek udržení ekologické stability a biodiversity.
Koncepce tvorby ÚSES navazuje na koncepci Evropské ekologické sítě vytvářené ve
státech Evropské unie a má tedy velký význam pro postupné začleňování ČR do struktur
Evropské unie a rozhodujícím způsobem přispívá k naplňování celosvětové Úmluvy
o biologické rozmanitosti, k níž Česká republika přistoupila v roce 1994.
ÚSES je definován zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a podle
tohoto zákona patří vymezení a hodnocení ÚSES mezi základní povinnosti při obecné
ochraně přírody a provádí ho orgány územního plánování a ochrany přírody ve spolupráci
s orgány vodohospodářskými, ochrany ZPF a státní správy lesního hospodářství. Ochrana
ÚSES je povinností všech vlastníků a nájemců pozemků tvořících jeho základ. Jeho
vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.
Z hlediska územního plánování představují ÚSES jeden z limitů využití území, který
je nutno respektovat jako jeden z předpokladů zabezpečení trvalého souladu všech
přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území.
Skladebné součásti ÚSES - biocentra (BC), biokoridory (BK) a interakční prvky
(IP) jsou vymezovány:
 na základě rozmanitosti potenciálních ekosystémů v krajině
 jejich prostorových vztahů
 aktuálního stavu ekosystémů
 prostorových parametrů
 a dalších společenských limitů a záměrů
90

Teprve po konfrontaci s dalšími zájmy a limity na využití krajiny v rámci územně
plánovací dokumentace, lze vymezení ÚSES definitivně považovat za jednoznačné. Cílem
jejich vymezení je ochrana ploch funkčních prvků ÚSES a územní ochrana ploch pro
založení prvků chybějících.

Skladebné části ÚSES vymezené v Územním plánu Osek
Územní systém ekologické stability krajiny je pro řešené území převzat z plánu ÚSES
zpracovaného firmou Geo Vision s. r. o. regionální pracoviště Plzeň v roce 2013. Byla
zpracována revize dříve zpracovaných ÚSES do úrovně plánu ÚSES ve vybraných územích
správního obvodu obce s rozšířenou působností Rokycany:
Cílem revize bylo prověřit provázanost ÚSES a doplnit ekologické sítě
do požadované prostorové skladby. Byly prověřeny návaznosti všech skladebných částí
revidovaných systémů do sousedních území (ORP Kralovice a území CHKO Křivoklátsko).
Do ÚSES byla zahrnuta většina dochovaných přírodních biotopů s vyšší ekologickou
stabilitou (a tudíž i nižší intenzitou hospodářského využívání člověkem).
Vymezení prvků ÚSES bylo korigováno návrhem komplexních pozemkových úprav
(AllGEO s. r. o. Plzeň, 2016).

Nadregionální biokoridor
Do správního území obce Osek zasahuje pouze část nárazníkové zóny
nadregionálního biokoridoru. NRBK K63 – skladebné části jsou částečně funkční (kulturní
lesy) místy až optimálně funkční (přírodní lesní ekosystémy).

Regionální systémy ÚSES
Do západní části zasahuje na k.ú. Vitinka regionální biokoridor 1167 Přešov –
Kokotské rybníky. Jedná se o modální až kontrastně modální biokoridor mezofilního
bučinného typu sledující rozvodný hřbet Přešov (590 m), Kokotsko (592 m). Většina
skladebných částí je částečně funkční (kulturní lesy) až optimálně funkční (přírodní lesní
ekosystémy). Do severní části k.ú. Vitinka zasahuje regionální biocentrum 1430 Prešov.
Východním směrem navazuje regionální biokoridor 1168 (kulturní les).

Lokální systémy ÚSES
Krajina je silně zatížena intenzivním zemědělským hospodařením, především pak
systematickým odvodněním, v některých místech zatrubněním vodotečí a místy úplným
odstraněním rozptýlené krajinné zeleně. Kostra ekologické stability je místy narušená a její
obnova při realizacích prvků ÚSES bude složitá.
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Mezofilní LBK
Doplňují prostorovou skladbu hygrofilních systémů tak, aby všechny vymezené
systémy ÚSES odpovídaly požadovaným parametrům lokální sítě (tj. do sítě s prostorovou
buňkou cca 2 km).
Tyto vymezené mezofilní systémy jsou v lesních porostech převážně jen částečně
funkční (dubohabříny, acidofilní doubravy a bučiny, suťové lesy atd.) Na zorněných plošinách
a pozvolných svazích jsou však kratší i delší úseky mezofilních lokálních biokoridorů
nefunkční. Bude nutné tyto chybějící skladebné části založit jako dřevinné porosty
s druhovou skladbou podle přirozených stanovišť.

Hygrofilní až hydrofilní systémy ekologické stability
V typech vlhkých ekosystémů byly vymezeny v údolnicích nebo na údolních nivách
vodních toků. Přírodní biotopy jsou narušeny systematickým odvodněním zemědělské krajiny
a tvrdou regulací drobných vodních toků. Problematické průchody „vlhkých“ LBK jsou ve
všech sídlech. Je přítomna jen ruderální vegetace podél regulovaných koryt vodotečí nebo
jsou některé úseky vodotečí zakryty (mají značně sníženou biotopovou i druhovou diverzitu).
Je třeba provést komplexní revitalizační úpravy.

TABULKOVÁ ČÁST
Regionální biocentrum 1430 Přešov
katastrální území
název lokality
funkčnost prvku
způsob vymezení
charakteristika bioty
návrh opatření
Lokální biocentrum RO001
katastrální území
název lokality
funkčnost prvku
způsob vymezení
charakteristika bioty
návrh opatření

Vitinka, převážná část Břasy
funkční hygrofilní - mezofilní
podle parcel
lesní porosty
podpořit druhovou skladbu v lesních porostech

Vitinka
Velký rybník
funkční
podle parcel
vlhká niva s rybníkem, hráz DB
podpořit přirozenou druhovou skladbu

Lokální biocentrum RO002
katastrální území
název lokality
funkčnost prvku
způsob vymezení
charakteristika bioty
návrh opatření

Vitinka
Hudlice
Částečně nefunkční
nevymezeno dle parcel
orná půda, část ostatní plocha se zelení
založit, vybudovat rybník, obnovit vodní tok
na orné půdě návrh zatravnění
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Lokální biocentrum RO004
katastrální území
název lokality
funkčnost prvku
způsob vymezení
charakteristika bioty
návrh opatření

Osek
RO004
v k.ú. Osek funkční
podle parcel
niva vodního toku při administrativní hranici s obcí Litohlavy
údržba

Lokální biocentrum RO005
katastrální území
název lokality
funkčnost prvku
způsob vymezení
charakteristika bioty
návrh opatření

Osek
RO005 rybník Karásek
funkční, hygrofilní
dle parcel, včetně nivy
rybník včetně nivy
údržba

Lokální biocentrum RO006
katastrální území
název lokality
funkčnost prvku
způsob vymezení
charakteristika bioty
návrh opatření
Lokální biocentrum RO007
katastrální území
název lokality
funkčnost prvku
způsob vymezení
charakteristika bioty
návrh opatření
Lokální biocentrum RO008
katastrální území
název lokality
funkčnost prvku
způsob vymezení
charakteristika bioty
návrh opatření
Lokální biocentrum RO009
katastrální území
název lokality
funkčnost prvku
způsob vymezení
charakteristika bioty
návrh opatření

Osek
rybník Labutinka
funkční
podle parcel
prvek NATURA 2000, niva VKP
ponechat přirozené sukcesi, technicky zabezpečit funkčnost
NATURY 2000 a obchvatu silnice II/232

Vitinka
Nový Dvůr
funkční
vymezeno dle parcel
lesní porosty, část vlhká louka, část VKP
podpořit druhovou diverzitu v lesních porostech, na louce
extenzivně hospodařit

Osek
RO008
funkční, hygrofilní
částečně dle parcel
vlhká louka s vodním tokem, část vlhkomilné porosty
ponechat dostatečný prostor mezi plochou výroby

Osek, Volduchy
RO009
hygrofilní, část nefunkční
část dle parcel
vlhká louka, část orná půda
založit do plochy min. 3 ha, na orné půdě navrženo
zatravnění
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Lokální biocentrum RO011
katastrální území
název lokality
funkčnost prvku
způsob vymezení
charakteristika bioty
návrh opatření

Osek
RO011
funkční, mezofilní
částečně dle parcel
lesní porosty
podpořit přirozenou druhovou skladbu

Lokální biocentrum RO012
katastrální území
název lokality
funkčnost prvku
způsob vymezení
charakteristika bioty
návrh opatření

Osek
RO012
funkční, mezofilní
část dle parcel
lesní porosty
podpořit druhovou skladbu

Lokální biocentrum RO027
katastrální území
název lokality
funkčnost prvku
způsob vymezení
charakteristika bioty
návrh opatření

Osek, Volduchy
RO027 Voldušský potok
nefunkční
nevymezeno dle parcel
vodní tok s nivou, část orná půda
založit břehové porosty v rozsahu min. 3 ha,
na orné půdě navrženo zatravnění

Lokální biocentrum 1167/03
katastrální území
název lokality
funkčnost prvku
způsob vymezení
charakteristika bioty
návrh opatření

Vitinka
1167/03
nefunkční
nevymezeno dle parcel
orná půda
založit jako součást LBC 1167/03 v kú Bušovice

Lokální biocentrum 1168/02
katastrální území
název lokality
funkčnost prvku
způsob vymezení
charakteristika bioty
návrh opatření

Osek
1168/02 vložené LBC do region. biokoridoru
funkční, mezofilní
dle parcel
lesní porosty
podpořit druhovou skladbu

Lokální biocentrum 1168/03
katastrální území
název lokality
funkčnost prvku
způsob vymezení
charakteristika bioty
návrh opatření

Osek
1168/03 vložené LBC do region. biokoridoru
funkční, mezofilní
dle parcel
lesní porosty
podpořit druhovou skladbu
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Lokální biocentrum 1168/04
katastrální území
název lokality
funkčnost prvku
způsob vymezení
charakteristika bioty
návrh opatření

Osek, Březina
1168/04 vložené LBC do region. biokoridoru
funkční, mezofilní
dle parcel
lesní porosty
podpořit druhovou skladbu

Lokální biocentrum 1168/07
katastrální území
název lokality
funkčnost prvku
způsob vymezení
charakteristika bioty
návrh opatření

Osek, Břasy
1168/07 vložené LBC do region. biokoridoru
funkční, mezofilní, hygrofilní
dle parcel (část)
lesní pozemky
podpořit druhovou skladbu

Regionální biokoridor 1167/02 – 1167/03
katastrální území
název lokality
funkčnost prvku
způsob vymezení
charakteristika bioty
návrh opatření

Vitinka, Bušovice
1167/02 – 1167/03
funkční, mezofilní
vymezeno podle parcel
lesní porosty
podpořit druhovou diverzitu

Regionální biokoridor 1167/05 - 1430
katastrální území
název lokality
funkčnost prvku
způsob vymezení
charakteristika bioty
návrh opatření

Vitinka
1167/05 - 1430
částečně funkční, nefunkční
částečně dle parcel
funkční část lesní porosty, nefunkční pole
podpořit druhovou diverzitu v lesním porostu, v úsecích
na poli založit porost druhově odpovídající přirozeným
podmínkám, minimálně 40 m široký

Regionální biokoridor 1168/01 – 168/02
katastrální území
název lokality
funkčnost prvku
způsob vymezení
charakteristika bioty
návrh opatření

Osek
1168/01 – 1168/02
funkční, mezofilní
nevymezeno dle parcel
lesní porosty
podpořit druhovou diverzitu

Regionální biokoridor 1168/02 – 1168/03
katastrální území
název lokality
funkčnost prvku
způsob vymezení
charakteristika bioty
návrh opatření

Osek, Březina u Rokycan
1168/02 – 1168/03
funkční, mezofilní
vymezeno dle parcel
lesní porosty
podpořit druhovou diverzitu
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Regionální biokoridor 1168/03 – 1168/04
katastrální území
název lokality
funkčnost prvku
způsob vymezení
charakteristika bioty
návrh opatření

Osek
1168/03 – 1168/04
funkční, mezofilní
nevymezeno dle parcel
lesní porosty, část na orné půdě
podpořit druhovou diverzitu, na orné půdě navrženo
zatravnění

Regionální biokoridor 1168/04 – 1168/07
katastrální území
název lokality
funkčnost prvku
způsob vymezení
charakteristika bioty
návrh opatření

Osek
1168/04 – 1168/07
funkční, mezofilní
vymezeno dle parcel
lesní porosty
podpořit druhovou diverzitu

Lokální biokoridor 1167/03 – RO001
katastrální území
název lokality
funkčnost prvku
způsob vymezení
charakteristika bioty
návrh opatření

Vitinka
1167/03 – RO001
funkční, hygrofilní
vymezeno dle parcel
vlhká louka, Bušovický potok
extenzivně hospodařit

Lokální biokoridor 1168/03 – RO011
katastrální území
název lokality
funkčnost prvku
způsob vymezení
charakteristika bioty
návrh opatření

Osek
1168/03 – RO011
funkční, mezofilní
nevymezeno dle parcel
lesní porosty
podpořit druhovou diverzitu

Lokální biokoridor 1168/07 – RO013
katastrální území
název lokality
funkčnost prvku
způsob vymezení
charakteristika bioty
návrh opatření

Osek
1168/07 – RO013
funkční, hygrofilní
vymezeno dle parcel
lesní porosty
podpořit druhovou skladbu

Lokální biokoridor RO001 – RO002
katastrální území
název lokality
funkčnost prvku
způsob vymezení
charakteristika bioty
návrh opatření

Vitinka
Velký rybník, RO001 – RO002
nefunkční
vymezeno dle parcel
orná půda (převážně), trvalé travní porosty (část)
založit v šíři min. 20 m trvalé travní porosty
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Lokální biokoridor RO002 – RO006
katastrální území
název lokality
funkčnost prvku
způsob vymezení
charakteristika bioty
návrh opatření
Lokální biokoridor RO002 – RO004
katastrální území
název lokality
funkčnost prvku
způsob vymezení
charakteristika bioty
návrh opatření
Lokální biokoridor RO003 – RO004
katastrální území
název lokality
funkčnost prvku
způsob vymezení
charakteristika bioty
návrh opatření
Lokální biokoridor RO005 – RO028
katastrální území
název lokality
funkčnost prvku
způsob vymezení
charakteristika bioty
návrh opatření

Lokální biokoridor RO006 – RO005
katastrální území
název lokality
funkčnost prvku
způsob vymezení
charakteristika bioty
návrh opatření

Vitinka, Osek
RO002 – RO006
část funkční, hygrofilní, převážně nefunkční
nevymezeno podle parcel, část vymezena
bezvodý rybníček, vlhká louka s vlhkomilnými dřevinami,
nefunkční část zatrubněný vodní tok
obnovit vodní tok a vlhkou nivu, založit rybník, řešit blízkost
rybníku Labutinka a silnice II/232

Vitinka, Osek
RO002 – RO004
nefunkční, část funkční
nevymezeno podle parcel
orná půda, bezvodý rybníček s vegetací
založit porost druhově odpovídající přirozeným podmínkám
20 m široký, část na orné půdě navrženo zatravnění

Osek
RO003 – RO004 VKP Stráň
část nefunkční, část funkční
nevymezeno podle parcel
vlhká louka s drobným vodním tokem
péče o vodní tok, břehové porosty olše, vrba v pásu min.
20 m šíře

Osek
RO005 – RO028 Osecký potok, Lukotovský rybník
funkční, hygrofilní
vymezeno dle parcel
vodní tok Osecký potok s lesíkem Ve Struskách
a Lukotovským rybníkem
pravidelná údržba vodního toku a vodní plochy, ochrana nivy
rybníku, obnovit rybník. V lesíku Ve Struskách podpořit
přirozenou druhovou skladbu.

Osek
RO006 – RO005 Osecký potok, rybník u hřiště, niva
u rybníku Labutinka (EVL)
mezi zástavbou nefunkční, rybník u hřiště funkční hygrofilní,
niva k Labutince funkční hygrofilní
dle parcel
vodní tok s břehovými porosty, rybník s topoly
údržba vodního toku v zastavěném území proti záplavám,
na pozemku p. č. 340/1 založit porosty
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Lokální biokoridor RO007 – 1430
katastrální území
název lokality
funkčnost prvku
způsob vymezení
charakteristika bioty
návrh opatření

Vitinka
RO007 – 1430
funkční, mezofilní
částečně dle parcel
lesní porosty
podpořit druhovou skladbu

Lokální biokoridor RO007 – 1168/03
katastrální území
název lokality
funkčnost prvku
způsob vymezení
charakteristika bioty
návrh opatření

Vitinka
RO007 – 1168/3 u Bažantnice, část lesní porosty
částečně funkční
nevymezeno dle parcel
účelová komunikace s keřovým doprovodem, orná půda
rozšířit LBK na 20 m, část na orné půdě navrženo zatravnění

Lokální biokoridor RO007 – RO006
katastrální území
název lokality
funkčnost prvku
způsob vymezení
charakteristika bioty
návrh opatření

Lokální biokoridor RO005 – RO008
katastrální území
název lokality
funkčnost prvku
způsob vymezení
charakteristika bioty
návrh opatření
Lokální biokoridor RO009 – RO008
katastrální území
název lokality
funkčnost prvku
způsob vymezení
charakteristika bioty
návrh opatření

Osek
RO007 – RO006 niva s rybníkem u farmy, niva, Osecký
potok
část funkční, část nefunkční hygrofilní
dle parcel, část nevymezena dle parcel
niva s rybníkem, vlhkomilnými porosty a vlhkou loukou
údržba rybníku a břehových porostů, v části na zemědělské
půdě založit porost druhově odpovídající přirozeným
podmínkám min. 20 m široký, zajistit podchod pod silnicí
II/232

Osek
RO005 – RO008
nefunkční, část funkční
dle parcel
úzké koryto vodního toku mezi oplocenými zahradami
a místní komunikací
údržba vodního toku proti záplavám, dle možnosti rozšíření
biokoridoru na 20 m

Osek
RO009 – RO008
funkční, hygrofilní
částečně dle parcel
vlhké louky
ochrana vodního toku s břehovými porosty
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Lokální biokoridor RO011 – RO012
katastrální území
název lokality
funkčnost prvku
způsob vymezení
charakteristika bioty
návrh opatření

Osek
RO011 – RO012
funkční, mezofilní
nevymezeno dle parcel
lesní porosty
podpořit druhovou skladbu

Lokální biokoridor RO012 – RO013
katastrální území
název lokality
funkčnost prvku
způsob vymezení
charakteristika bioty
návrh opatření

Osek
RO012 – RO013
funkční, mezofilní
nevymezeno dle parcel
lesní porosty
podpořit druhovou skladbu

Lokální biokoridor RO027 – RO028
katastrální území
název lokality
funkčnost prvku
způsob vymezení
charakteristika bioty
návrh opatření

Osek
Voldušský potok, niva vodního toku RO027 – RO028
funkční, hygrofilní
částečně dle parcel
vodní tok s břehovými porosty
údržba vodního toku

9.

Ochrana a obnova vodních poměrů

Řešené území není součástí žádné ze stanovených Chráněných oblastí přirozené
akumulace vod – CHOPAV a také není zařazeno mezi tzv. zranitelné oblasti. Současný stav
vodních poměrů území odpovídá převažujícímu zemědělskému využívání, tak jak ho
přetvořily trendy velkovýrobního zaměření ve druhé polovině minulého století. Po ještě
starším předchozím zániku a rušení původních vodních ploch došlo postupně k napřímení
a úpravám vodních koryt Oseckého a Voldušského potoka i s jejich přítoky. Na orných
půdách došlo k odvodňování a k zakrytí (zatrubnění) Labutinky, bezejmenného přítoku
do Karásku a Bušovického potoka. Všechny jmenované zásahy do původních vodních
poměrů mají negativní důsledky a přispívají ke zrychlení odtoku vody z krajiny, k rozvoji
vodní eroze a ke vzniku povodňových stavů. Žádná účinná opatření ke kompenzaci
negativních změn dosud nejsou v krajině patrná.
Nesporným pozitivně působícím prvkem vodních poměrů je kaskáda dochovaných
rybníků na Oseckém potoce; rybníky: Nový, Labutinka, Karásek(Kamenný) a Lukotovský
a na Bušovickém potoce rybník Velký. Jejich význam není jen rybochovný a krajinotvorný –
estetický, ale též hydrologický a hydroekologický. Vedle rybníků mají místní a doplňkový
význam i drobné vodní plochy, např. v Oseku u hřiště, v návesním prostoru Nového Dvora,
u kostela a u zámku v Oseku, pod Kamýkem a víceúčelová nádrž Cihelna.
Pro regeneraci narušených vodních poměrů a protipovodňovou a protierozní ochranu
Územní plán navrhuje tato opatření:
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1. Otevření zatrubněného koryta a následná revitalizace bezejmenného přítoku Karásku
v délce 900 m (p.č. 216/1) jako součást lokálního biokoridoru.
2. Vybudování malé vodní nádrže na horním toku Labutinky pod silnicí do Hudlic,
plocha nádrže 0,25 – 0,40 ha (p.č. 285/1).
3. Obnovení malé vodní nádrže v pramenním úseku Labutinky pod Hudlicemi;
p.č. 216/1, plocha 1068 m2;
4. Obnovení původní vodní nádrže na bezejmenném přítoku Karásku nad silnicí
do Litohlav; p.č.216/1. Plocha nádrže cca 1,5 – 2,3 ha. Původní název rybníka
Újezdský.
5. Otevření zatrubněného koryta a následná revitalizace Labutinky v délce cca 800 m;
p.č. 285/1.
6. Obnovení původní vodní nádrže na 0seckém potoce pod Lukotovským rybníkem
v lokalitě „Ve struskách“; p.č. 937/1, 102 a 1163. Plocha nádrže cca 0,7 ha.
7. Navrácení koryta dolního úseku bezejmenného levostranného přítoku Oseckého
potoka z lokality Pod Plecháčem; p.č. 640/1, k.ú. Osek, do původní přirozené trasy
v úseku pod silnicí č. 232. p.č. 428/1, k.ú. Osek. Délka úseku 300 m.
8. Poldr(suchá protipovodňová nádrž) na bezejmenném levostranném přítoku Oseckého
potoka na východním okraji Oseku na lesním pozemku p.č. 567/3.
9. Otevření zatrubněného koryta a následná revitalizace Bušovického potoka pod
Novým Dvorem v délce cca 500 m; p.č. 311/1.
10. Obnovení původní vodní nádrže na přítoku Oseckého potoka severně zemědělské
farmy. Katastrální území Osek, p.č. 428/1. Plocha nádrže cca 0,25 ha.
11. Obnovení původní vodní nádrže na pozemku p.č. 385/3 k.ú. Vitinka.

Ochrana vody a půdy proti erozi
Plochami zjevně atakovanými vodní erozí jsou svažité plochy zemědělských, zvláště
orných půd, se sklonem přesahujícím 10 %, běžně 12 – 14 %. Erozí jsou ohrožovány nejen
půdní vrstvy, ale dochází ke znečišťování povrchových a podzemních vod a zanášení koryt
vodních toků.
Návrh provedení protierozních opatření vychází ze zjištěných sklonů pozemků
a z vizuálního průzkumu. Návrh je podnětem ke konkrétnímu řešení v rámci pozemkových
úprav.
1. Plocha jihozápadně od Vitinky p. č. 96/1. Sklony svahů až 14 %, rozsah nejvíce
ohrožené plochy cca 7,6 ha.
2. Plocha jihovýchodně od Nového Dvora p. č. 285/1. Sklony svahů místy 14 %, rozsah
nejvíce ohrožené plochy cca 20 ha.
3. Plocha východně od silnice č.232, pod lesem U Rožnova lomu p. č. 180/1 a 665. Sklony
svahů 14 %, místy i více; rozsah nejvíce ohrožené plochy cca 22 ha.
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Přímé vymezení ploch a volba způsobu protierozní ochrany je nutné stanovit
podrobným odborným posudkem.
Ochrana území před povodněmi
Řešené území nepatří mezi rizikové záplavové oblasti a povodí Oseckého potoka je
poměrně malé pro vznik katastrofálních povodní . Místní část Osek leží v horní části povodí.
V profilu horního okraje souvislé zástavby má povodí plochu 4,5 km 2, s průměrným
podélným sklonem 2,3 %. Orientačně stanovený povodňový průtok Q20 může být na hodnotě
4,9 m3/s a Q50 cca 6,9 m3/s.
V profilu ve kterém Osecký potok opouští souvislou zástavbu je plocha povodí cca
9,8 km2 při podélném sklonu 2,6 %. Povodňové průtoky stanovené orientačně mohou být
v hodnotách Q20 cca 10,8 m3/s a Q50 cca 14,9 m3/s. Vliv stávajících rybníků Labutinka
a Karásek na tlumení povodní je při jejich primárně rybochovné funkci poměrně omezený
a uplatňuje se spíše při menších povodních.
Z hlediska obvykle navrhovaného stupně protipovodňové ochrany je obecně
používaným a orientačně platným kritériem technická norma ČSN 73 6823 – Úpravy vodních
toků s malým povodím a odvětvová technická norma vodního hospodářství TNV 75 2103 –
Úpravy řek. Obě normy shodně doporučují jako návrhový průtok
-

pro rozptýlenou bytovou a průmyslovou zástavbu v úrovni Q20, případně vyšší;

-

pro souvislou zástavbu, průmyslový areál a významné liniové stavby a objekty
v úrovni Q50, případně vyšší.

Ochrana v úrovni povodně Q100, případně vyšší je doporučena pro historickou
zástavbu a historická centra měst.
S přihlédnutím k průběhu povodní na Oseckém potoce v posledních extrémních
hydrometeorologických letech, je možná považovat za přiměřenou protipovodňovou ochranu
v úrovni průtoků Q20 až Q50.
Aktuálním ohrožením řešeného území jsou spíše přívalové deště, tzv. bleskové
povodně, tj. povodně s prudkým, časově krátkým průběhem, obvykle však se
značnými devastujícími účinky. K častějšímu výskytu bleskových povodní dochází
v posledních letech v důsledku klimatických změn a musí se s nimi počítat již při organizaci
uspořádání území a při pozemkových úpravách.
Bleskové povodně postihují poměrně malá povodí při bouřkách a vichřicích. Kritická
srážka trvá obvykle 5 až 15 minut a její intenzita je extrémně vysoká, řádově až nad
600 l/s.ha, výjimečně i více. Odtékající srážková voda je silně znečištěna unášenou zeminou,
kamením a splaveninami. Voda následně proniká a protéká i místy, kde se za normálních
podmínek neobjevuje.
Ochrana před bleskovými povodněmi je založena a prevenci, která zahrnuje
prvoplánově systematické zadržování vody v krajině a v omezování erozního působení vody.
Mezi technická opatření patří zřizování objektů, které zpomalují odtok, zachycující vodu
a splaveniny již v horních částech povodí.
V povodích velikosti Oseckého potoka je ochrana proti povodním, včetně těch
bleskových do značné míry totožná s ochranou vodních poměrů a zejména proti vodní erozi.
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Zdroje znečištění vod
V řešeném území nejsou zjištěny žádné významné zdroje znečišťování vod. Realizací
soustavné kanalizace a centrální ČOV pro veřejnou potřebu v Oseku a systematického
zachycování splaškových odpadních vod do bezodtokových jímek ve Vitince a Novém Dvoře
jsou vytvořeny legální podmínky pro definitivní vyřešení problému znečišťování vod
z osídlení. Za pouze občasné bodové zdroje znečištění lze označit 2 z celkem 6 oddělovačů
dešťových vod na veřejné jednotné kanalizaci v Oseku. Jedná se o případy odlehčení
(oddělení) zvýšeného odtoku dešťových vod do málo vodného drobného přítoku Oseckého
potoka. Navrhovaným řešením je technická úprava koryta dotčeného recipientu, případně
stavební úprava oddělovačů.
Za plošné zdroje znečištění vod jsou obvykle označovány i zemědělsky využívané
hnojené plochy a vodní eroze půd. Skutečnost, že katastrální území Osek a Vitinka nejsou
stanoveny jako zranitelné oblasti ve smyslu vodního zákona dokládá nízký, podnormový
stupeň znečišťování.
Za producenta liniového znečišťování vod jsou považovány také dešťové vody
z povrchu silnic s intenzivní dopravou. V řešeném území jde hlavně o silnici č.232 Rokycany
– Osek –Březina, o něco méně pak o silnice nižších tříd Osek – Vitinka a Osek – Litohlavy.
Pro snižování plošného znečištění vod jsou nadále rozhodující přírodní samočisticí procesy
ve vodách.

Ochrana zdrojů pitné vody
Pro zásobování pitnou vodou je v obci využívána pouze podzemní voda.
Po vyčlenění veřejného vodovodu Osek ze skupinového vodovodu jsou využívány
a chráněny dva zdroje, resp. dvě jímací území:
1. Z dvojice vrtů v lokalitě Pod Zámkem je zásobován veřejný vodovod Osek. Vrt V8
(hloubka 15 m) s vydatností 2 l/s je situován na obecním pozemku p.č. 821/4.
Ve vzdálenosti cca 200 m je situován vrt HV1 (hloubka 44m) na pozemku p.č. 821/1
má vydatnost 2 l/s. Vrt V8 je oplocen v rozsahu ochranného pásma I. stupně ve tvaru
mnohoúhelníku, přibližně kruhového tvaru o průměru cca 25 m. Zabezpečení ochrany
vrtu HV 1 oplocením je dosud předmětem jednání s vlastníkem pozemku.
Jakost jímané vody je upravována v úpravně situované u vodojemu Osek.
Vydatnost vrtů vyhovuje potřebám navrhovaného rozvoje m. č. Osek a v případě
potřeby i celé obce
2. Studna s jímacím zářezem v lokalitě Bažantnice (na pozemku p.č. 276/1
v katastrálním území Vitinka) zásobuje samostatným veřejným vodovodem Vitinku,
Nový Dvůr a Hudlice. Vydatnost zdroje 0,5 l/s i jakost vody vyhovují. Zdroj má
stanovená ochranná pásma I. a II. stupně. OP I. stupně je oploceno v rozsahu 20 x
20 m. Rozvoj zásobovaných sídel vyčerpá kapacitu zdroje. Provozní rezervou je
navrhované propojení s vodovodem Osek.
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10.

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na životní
prostředí

Ochrana ovzduší
Emisní situace
V souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších
předpisů (novely - zákonem č. 87/2014 Sb.) je provozovatel vyjmenovaného stacionárního
zdroje povinen vést provozní evidenci o stálých a proměnných údajích o stacionárním zdroji,
popisujících tento zdroj a jeho provoz a o údajích o vstupech a každoročně do 31. března
ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence za předchozí kalendářní rok prostřednictvím
integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností.
Nejvýznamnějšími vyjmenovanými (velkými zdroji), tj. stacionárními zařízení
ke spalování paliv o celkovém tepelném příkonu vyšším než 0,3 MW, spalovny, jiné zdroje
(technologické spalovací procesy, průmyslové výroby apod.) znečišťování ovzduší na území
obce Osek (3 zdroje) a širším okolí (ostatní vybrané zdroje z okolí řešeného území) jsou (dle
ČMHÚ, EMIS):

Emise v tunách za rok (2012)
ZDROJE EMISÍ
v zájmovém
území a okolí

HOUDEK &
HOUDEK s.r.o. provoz Osek
HOUDEK &
HOUDEK s.r.o. areál ZD Osek

Osecká
zemědělská a
obchodní
společnost a.s.
BORGERS CS
spol. s r.o. provozovna
Volduchy
BORGERS CS
spol. s r.o. provozovna
Rokycany
BERDYCH plus
spol. s r.o. - drtič
a třídič
stavebních
odpadů,
Rokycany
ENERGIE AG
Teplo Rokycany
s.r.o. - kotelna
Na Pátku
ENERGIE AG
Teplo Rokycany
s.r.o. - kotelna
Václav

tuhé
emise

oxid
oxidy
oxid
siřičitý dusíku uhelnatý

0,005

Celkový
Paliva ze
výkon
těkavé
spalovacích
organické provozovny
procesů
[MW]:
látky
(VOC)

Druhy
výrob

0,173

0,003

0,113

organické
látky
vyjádřené
jako TOC

APL. NH Nanášení
práškových
plastů

0,012

0,041

0,262

4,232

1,7 zemní plyn

0,006

1,323

0,006

0,383

0,054

0,04

5,017

3,3 zemní plyn

nanášení
adhesivních
materiálů

0,635

0,003

0,244

0,018

0,015

14,186

2,3 zemní plyn

nanášení
adhesivních
materiálů
příprava
staveb.
hmot a
betonu,
recykl. linky
staveb.
hmot

0,005

0,012

0,006

0,714

0,017

0,039

6,9 zemní plyn

0,021

0,01

1,071

0,063

0,067

10,4 zemní plyn
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Vzhledem k tomu, že území je kompletně plynofikováno, nejsou emise do ovzduší
velké, malé zdroje – lokální topeniště díky plynofikaci, nemají významný vliv na kvalitu ovzduší
území.
Území je kromě samot prakticky celé plynofikováno, avšak v důsledku ceny plynu topí
řada domácností alternativně též pevnými palivy, zejména dřevem. Statistiky k dispozici
nejsou. Obecní úřad má vytápění plynové, základní škola a mateřská škola v minulosti topila
jen plynem, v současné době se topí ekologickým kotlem na tuhá paliva (hnědé uhlí míchané
se štěpky), plynový kotel je v rezervě. Rovněž v sokolovně se topí na tuhá paliva. Firmy topí
převážně na zemní plyn.
Určitým problémem území při severním okraji obce je organoleptický zápach z chovů
skotu. Vzhledem k tomu, že farma leží v dostatečné vzdálenosti a relativně příhodně vzhledem
k převládajícím západním větrům, není problém ovlivnění obytné zástavby významný.
K lokálnímu zvýšení imisních zátěží (zejména škodlivinami: polétavý prach PM10, CO,
NOx a těžkými kovy) dochází v důsledku silniční dopravy podél silnic II. i III. třídy, zejména
v okolí silnice II/232, v menší míře i silnic III/2322, III/2323 a III/2325), které procházejí sídlem
Osek a silnice III/2325 částí Vitinka.
Dalším problémem území, které celoplošně obtěžuje občany zápachem je vyvážení
a rozprašování kejdy ze zemědělského areálu na pozemky kolem obce. Řešení tohoto
problému souvisí se zásadami zemědělské praxe. Je třeba zpracovat a dodržovat zásady
správné zemědělské praxe na území obce.
Z hlediska znečišťování ovzduší je tak jako ve všech zemědělských oblastech
významná zvýšená prašnost ze zemědělského obhospodařování polí, zejména při suchém
počasí. Řešení tohoto problému, které mj. ukládá i zadání, je mimo rámec územního plánu,
souvisí rovněž s dodržováním zásad správné zemědělské praxe.

Imisní situace
Každoročně byly vymezovány zóny a aglomerace se zhoršenou kvalitou ovzduší – tzv.
oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování
a vyhodnocování kvality ovzduší.
Dle Sdělení ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší – vymezení oblastí se
zhoršenou kvalitou ovzduší na základě dat za rok 2010 (Věstník MŽP, 2012) nenáleželo
správní území stavebního úřadu Rokycany k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší.
Nedocházelo zde k překračování imisních limitů žádné ze škodlivin. Docházelo pouze na
6,5 % území k překračování cílových imisních limitů pro škodlivinu benzo(a)pyren (zahrnuje
pouze centrální část Rokycan). U ostatních škodlivin k překračování imisních limitů
nedocházelo.
Problémem nadregionálním je ozon (troposférický, přízemní), který je sekundární
znečišťující látkou, není významně primárně emitován z antropogenních zdrojů znečišťování
ovzduší.

104

Koncentrace škodlivin jsou pod imisními limity. Celkově je třeba konstatovat, že lokální
problémy ve znečištění ovzduší jsou dány sekundární prašností z dopravy, ze zemědělské
činnosti - z rostlinné zemědělské výroby na rovinatém terénu s nízkým podílem krajinné
zeleně.
Konfigurace terénu a přítomnosti vodotečí či vodních ploch mívají vliv, zejména
v zimním období, na inverzní zvrstvení ovzduší. Zastavěné území obce Osek, včetně části
Vitinka však leží na plošinách, relativně dobře provětrávaném, převážně pahorkatinném
otevřeném terénu.
Nařízení vlády č. 350/2002 Sb. stanovilo imisní limity a metody posuzování úrovně
znečištění ovzduší. Bylo aktualizováno nařízeními 60/2004 Sb. a 429/2005 Sb. a následně
zrušeno novějším nařízením vlády 597/2006 Sb. o sledování a vyhodnocování kvality
ovzduší (to stanovilo imisní limity pro roky 2007 a pozdější). Toto nařízení bylo také později
aktualizováno, a to od února 2011 nařízením 42/2011 Sb. Od 1. 9. 2012 vstoupil v platnost
nový zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, který dosavadní legislativní úpravu zrušil
a s ním byl i celý koncept vyhodnocování OZKO v původní podobě ukončen; nahradilo jej
hodnocení pětiletých klouzavých průměrů koncentrací znečišťujících látek. Příloha č. 6 výše
uvedeného zákona stanovuje informativní a regulační prahové hodnoty pro oxid siřičitý, oxid
dusičitý a prachové částice PM10, a také informativní a varovnou prahovou hodnotu pro
troposférický ozon, které jsou závazné pro vyhlašování a odvolávání smogové situace.

Vývoj - návrh
Obec Osek je napojena na plyn, zástavba vysokého podílu obyvatel je plynofikována.
Sekundární prašnost zůstává problémem obecně (zejména v důsledku silniční dopravy
a zemědělské rostlinné výrobě).
Vzhledem k převážně rovinatému charakteru reliéfu je území relativně dobře
provětráváno.
Územní plán navrhuje podél některých rozvojových ploch, popř. v rámci rozvojových
ploch sousedících s plochami odlišného využití situovat pásy zeleně na ochranu proti
negativním hygienickým faktorům (např. prašnosti nebo hlučnosti nebo odlišných druhů ploch),
současně i za účelem odclonění ploch pro výrobu od obytného prostředí a zvýšení atraktivity
krajinného rázu.
Zeleň, která bude mj. plnit účel hygienické ochrany, je navrhována:


na západním okraji plochy VL13,



v okolí hřbitova, kde je navrhováno ozelenění pietního pásma hřbitova, ale i pás zeleně při
jižním okraji zemědělské farmy – Osecké zemědělské a obchodní společnosti, a.s. (plocha
zeleně odcloní plochu zemědělské farmy od obytného území).
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Radonové riziko
Radonové riziko je jedním z faktorů ovlivňujících hygienickou kvalitu životního prostředí.
Kritérium radonového rizika je uplatňováno především v rámci posouzení hygienické kvality
bydlení.
Prvotní stanovení rizikovosti ploch uvádějí prognózní mapy radonového rizika
1 : 200 000 (ÚÚG, 1990) nebo mapy měřítka 1:50 000 České geologické služby, v nichž je
pravděpodobný stupeň rizika odhadován na základě typů a propustnosti geologického podloží
i některých dalších faktorů. Celé zastavěné území obce leží v oblasti nízkého radonového
indexu. Z geologického hlediska je území tvořeno kvartérními kamenitými až hlinito-kamenitými
sedimenty a kvartérními sprašemi a sprašovými hlínami, ze starších hornin převažují
prachovce, břidlice a droby proterozoického stáří. Vysoké radonové riziko z geologického
podloží je mapováno pouze mimo zastavěné území jižně od části Vitinka, při hranici
s k.ú. Litohlavy.
Orientační stanovení rizika radonového rizika znečištění nemůže nahradit měření
radiační zátěže určitého pozemku, domu, bytu.
Situace je posuzována měřením objemové aktivity radonu v ovzduší v konkrétních
lokalitách. V některých případech preventivní měření radonu před novou výstavbou nízké
hodnoty koncentrací radonů potvrzují, někdy z měření vyplyne potřeba plynoizolace.

Hluk
Hluk ze silniční dopravy
Hluk ze silniční dopravy je dán intenzitou dopravy, podílem těžké nákladní dopravy,
vychází z druhu zástavby, povrchu vozovky, příčného a podélného uspořádání silnice.
Hygienické požadavky přípustných hladin hluku vycházejí ze současně platného
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ze
dne 24.8.2011 s nabytím účinnosti dnem 1.11.2011. Hodnoty hluku v chráněném venkovním
prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru (dle § 12) se vyjadřují ekvivalentní
hladinou akustického tlaku LAeq,T.
Podle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. se nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina
akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech
staveb stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T = 50 dB a korekcí
přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 tohoto
nařízení.
Pro centrální zastavěnou část, pro průjezd po silnici II/232 byly zpracovány orientační
výpočty akustické zátěže. Jde o jediný úsek silnice, na kterém bylo v rámci řešeného území
provedeno sčítání dopravy za rok 2010 (ŘSD, 2011). Silnice zprostředkovává dopravní vazby
mezi dálnicí D5 a Radnickem.
Intenzity dopravy jsou na silnici II/232 (k roku 2010) 3963 vozidel/24 hodin, z toho 1889
vozidel osobních, 520 vozidel nákladních a 49 motocyklů.
V centrální části Oseku, v místech sevřeného uličního profilu, kde je současná
zástavba poměrně těsně přimknuta ke komunikaci, je relativně vysoká zátěž dopravní a z toho
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vyplývající i zátěž akustická. Na fasádě nejtěsněji přimknutých domů při silnici II/232
na průjezdu Osekem ukazuje orientační výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku pro
body výpočtu 2 m před fasádami objektů, vzdálených v některých místech jen cca 7 m od osy
dané silnice, více než 64 dB pro denní a 57 dB pro noční dobu. Výpočtem bylo ověřeno, že
ve výhledu (k horizontu roku 2020) tato zátěž naroste v souvislosti se zvýšením intenzit
dopravy o další cca 1 dB. Není zde tedy dosahováno nadlimitních hodnot pro stávající
zástavbu (starou hlukovou zátěž), avšak pro rozvojové plochy při stávajícím průtahu obcí je
třeba dbát na dostatečné odstupy nové zástavby tak, aby byly splněny hlukové limity (60 dB
pro den a 50 dB pro noc).
Ačkoliv nejde o nadlimitní zátěže, přesto je možno konstatovat, že akustická zátěž je
obtěžujícím faktorem pro obyvatele a zátěží ve smyslu kvality životního prostředí
a předpokládaný západní obchvat významnou měrou přispěje k příznivější akustické situaci
v centrální části obce.
Pro hlukové posouzení nově situovaných rozvojových ploch pro obytnou zástavbu je
třeba považovat za limitní izofonu 60/50 dB (den/noc). Splnění limitní hladiny 60 dB (den),
resp. 50 dB (noc) se dle provedených orientačních výpočtů očekává pro horizont roku 2020
(intenzity dopravy přepočteny pro rok 2020 na podkladě TP 225) ve vzdálenosti nad 20 m od
osy silnice. Z toho vyplývá, že pouze v případě situování objektů pro chráněné funkce (např.
bydlení) do vzdáleností bližších komunikaci, by docházelo k nadlimitní hlukové zátěži.
Obvykle se doporučuje pro vyšší komfort bydlení dodržovat maximální hladiny hluku
nižší, např. 55/45 dB, čemuž by odpovídala minimální doporučená vzdálenost 1. pořadí
objektů pro bydlení 29 m od osy silnice II/232, avšak vzhledem k tomu, že je navrhován
obchvat Oseku, který je zařazen mezi veřejně prospěšné stavby, je možno počítat s tím, že
odstup 20 m od osy silnice II/232 bude dostatečný. Dojde totiž po realizaci obchvatu
k významnému snížení intenzit dopravy na průjezdu obcí.
Do bezprostřední blízkosti silnice je navrhováno několik rozvojových ploch, tyto plochy
je třeba považovat pro bydlení za podmíněně vhodné. Jde o plochy smíšená venkovská území
– plochy SV9 na severním okraji Oseku a plochy SV1 a SV2 na jižním okraji Oseku, západně
i východně od silnice II/232.
V územních, resp. stavebních řízeních pro uvedené nové rozvojové plochy bude
prokázáno, že nebudou překračovány maximální limity hluku v chráněných vnitřních
prostorech staveb a v chráněných venkovních prostorech.
V blízkosti navrhovaného západního obchvatu silnice II/232 se nachází současná
plocha bydlení – bývalá cihelna. K ochraně této plochy bydlení je nezbytné provést opatření
ochrany před hlukem.
Na silnicích III. třídy (silnicích III/2322, III/2323 a III/2325) sčítání dopravy nebylo
prováděno, možno předpokládat, že hluková zátěž není významná. Silnice III/2322 na
Litohlavy je využívána spolu se silnicí III/2326 pro nájezd na dálnici D5 jižně od Litohlav, přesto
ani zde nedochází k významnější dopravní zátěži, která by ovlivňovala negativně okolí silnice
II/232 v Oseku hlukovou zátěží.
Dálnice D5 prochází jižně od k.ú. Osek. Území není ovlivňováno nadlimitním hlukem
z dálnice D5.
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Nové dopravní nároky budou vyvolány umístěním některých nových ploch, např.
plochy lehké výroby VL13. Vzhledem k tomu, že konkrétní záměry nejsou známy, není
možno vyhodnotit míru ovlivnění území negativními vlivy z provozu ani z dopravy.

Hluk ze železniční dopravy
Územím nevede v současné době žádná železniční trať.
Územím je navrhováno v územní rezervě ve vzdálenosti cca 700 m od jižního cípu
obce vedení vysokorychlostní tratě (VRT), je tudy veden koridor pro umístění VRT o šíři 600 m.
Komplexní řešení, včetně vlivů na životní prostředí (hluk) bude předmětem projektové
dokumentace.

Hluk z letecké dopravy
Nejbližším letištěm je neveřejné letiště Rokycany, které leží jižně od dálnice D5, mezi
Rokycany a Osekem. Vzhledem k tomu, že vzletová a přistávací dráha je nasměrována
rovnoběžně s dálnicí, je tak vliv hluku z leteckého provozu na obec Osek omezen. Rovněž
vzhledem k malé intenzitě a nepravidelnosti provozu je vliv na obec Osek relativně málo
významný.

Hluk z výroby
Výrobní provozy s možnými hlukovými vlivy na okolí nejsou v zastavěném území obce
situovány.
Na plochách určených pro rozvoj výrobní činnosti bude třeba dodržet zásadu, že hluk
z výroby nebude překračovat hranice pozemku, popř. budou vymezována a vyhlašována
ochranná pásma.
V minulosti bylo měřeno šíření hluku ze silážní věže (existovaly stížnosti obyvatel).
Bylo zjištěno, že není dosahováno v žádném bodě měření nadlimitních hodnot.
U navrhované plochy pro lehkou výrobu VL13 bude situován pás zeleně, který mj.
zajistí odstup od plochy SV11b. V územním, resp. stavebním řízení pro konkrétní umístění
stavby na uvedenou plochu bude prokázáno, že nebudou překračovány maximální limity hluku
v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněných venkovních prostorech
nacházejících se na okolních pozemcích.

Ochranná pásma výrobních areálů
Pro žádný výrobní provoz není v řešeném území vyhlášeno ochranné pásmo.
V případě umístění firem, u kterých je možný negativní vliv na okolí, např. hluk,
prašnost či jiné emise do ovzduší (např. dřevovýroba, kovovýroba, třídění a drcení - recyklace
plastů aj.), je třeba pro tyto nově situované výrobní, řemeslné nebo zemědělské provozy
vymezovat a vyhlašovat ochranná pásma a zajistit dostatečná opatření, aby nedocházelo
k negativním vlivům na životní prostředí mimo vymezená ochranná pásma.
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V případě, že ochranná pásma vymezena nejsou, předpokládá se, že negativní vlivy
nepřesáhnou hranice pozemků, na nichž budou dané provozy umístěny.
Pro areál zemědělské farmy bylo orientačně vypočteno ochranné pásmo kruhové
o r = 269 m. Důvodem je ochrana staveb pro bydlení; v tomto prostoru by neměly být
realizovány. (Vyhláška Státního zdravotnického úřadu Postup pro posuzování ochranných
pásem chovu zvířat z hlediska ochrany zdravých životních podmínek. SZÚ čj. AHEM 8/99.)

Staré zátěže
Staré zátěže a kontaminované plochy jsou místa, na kterých se v minulosti nacházely
skládky odpadů nebo areály průmyslové nebo zemědělské, kde se nacházely čerpací stanice
pohonných hmot nebo jiné možnosti úniků škodlivých látek do půdního prostředí.
Dle evidence starých zátěží dle systému SESEZ (systém evidence starých
ekologických zátěží MŽP ČR) se v území nachází ekologická zátěž Skládka Volduchy –
Plecháč: Skládka Volduchy – Plecháč leží asi 1 km na SSZ od severního okraje obce
Volduchy, přibližně 200 m na Z od silnice Volduchy - Březina v bývalém křemencovém lomu
"Plecháč". Skládka leží v k.ú. Osek, ale provozovatelem a majitelem byla v minulosti obec
Volduchy. Kontaminace nebyly zjištěny, skládka není a nebyla monitorována. Opatření
navržena nebyla.
V ÚAP jsou evidovány 4 ekologické zátěže:


bývalá skládka Volduchy – Plecháč (viz výše);



bývalá skládka Osek;



čerpací stanice pohonných hmot ZD Osek u Rokycan;



ČS PHM Apollon s.r.o. Osek.

Těžba surovin, ložiska, chráněná ložisková území
Do řešeného území zasahuje chráněné ložiskové území Volduchy II. a výhradní
ložisková plocha dosud netěžených cihlářských surovin.
Výčet ploch pro dobývání nerostů je v tabulce (dle České geologické služby,
Surovinového informačního systému):
Druh/způsob ložiskové
ochrany

Číslo ložiska,
DP, CHLÚ

Název

Surovina/nerost

Chráněná ložisková území
(CHLÚ)

18620002

Volduchy II.

Cihlářská surovina

Ložiska výhradní plocha

318620003

Volduchy

Cihlářská surovina
– břidlice, hlína
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Způsob těžby

dosud netěženo

11.

Návrh řešení požadavků civilní ochrany, zvláštní zájmy (dle § 20 vyhlášky
č. 380/2002 Sb.)

a) ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní:
-

řešené území není ohroženo zvláštní povodní.

b) zóna havarijního plánování:
-

řešené území není součástí těchto zón.

c) ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události:
-

je možné v prostorech základní a mateřské školy; doporučuje se zřídit v rodinných
domech jednu podzemní místnost bez oken.

d) evakuace obyvatelstva a jeho ubytování:
-

je možné v prostorech základní a mateřské školy.

e) sklad materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci:
f)

materiál je centrálně skladován a v případě potřeby bude dodán na obecní úřad.

vymezení a vyskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěné území:
-

nebezpečné látky nejsou skladovány.

g) záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků
kontaminace, vzniklých při mimořádné události:
-

pro záchranné práce může být využito objektů a ploch v majetku obce;

-

pro odstranění účinků kontaminace budou zajištěny mobilní jednotky.

h) ochrana před vlivy nebezpečných látek v území:
i)

nebezpečné látky nejsou skladovány.

nouzové zásobování vodou a elektrickou energií:
-

nouzové zásobování obyvatel pitnou vodou - v případě kontaminace místních zdrojů
pitné vody bude zásobování vodou zajištěno cisternami;

-

nouzové zásobování obyvatel elektrickou energií za krizové situace bude řešeno
podle havarijního plánu dodavatele elektrické energie.

Varování obyvatelstva
Varování a vyrozumění obyvatelstva je zajišťováno výstražným signálem sirén,
místním rozhlasem, mobilními tlampači na vozech SDH.
Požární bezpečnost
Sídla v řešeném území jsou zásobována vodou z veřejného vodovodu. Vodní nádrže
jsou v Oseku, Vitince, Novém Dvoře.
Navržené komunikace musí splňovat parametry, dané platnými předpisy.
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l)

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby
zastavitelných ploch

Zastavěné území je dostatečně využíváno. Současně zastavěné území obsahuje
zástavbu zemědělskými usedlostmi a izolovanými rodinnými domy situovanými v zahradách.
Jsou řazeny podél komunikací, bez volných proluk. Proto již v minulém období byla nová
zástavba realizována na zemědělské půdě v souladu se zpracovaným územním plánem
obce (2004) a jeho změnami (2011, 2014, 2015). Nový územní plán zpracovaný v souladu
se zákonem č. 183/2006 Sb. a jeho vyhláškami zařazuje do zastavitelných ploch
nevyčerpané plochy vymezené územním pánem obce (2004) a jeho změnami. Zastavitelné
plochy pro výrobu a skladování jsou rovněž opakovány z územního plánu obce (2004).
Vymezení zastavitelné plochy si vyžádá koridor přeložky silnice II/232 uvedený v Zásadách
územního rozvoje Plzeňského kraje.
Rozsah a způsob využití zastavitelných ploch odpovídá předpokladu vyšší intenzity
rozvoje, který vychází z polohy obce v rozvojové ose republikového významu OS1
a současně též v rozvojové oblasti nadmístního významu RO3 Rokycany.
Potřeba nových bytů pro období 10 – 15 let
Počet obyvatel k roku 2014 = 1 306
Počet trvale obydlených bytů = 447
Počet obyvatel na 1 byt = 2,90
Při návrhu potřeby nových bytů je třeba vycházet ze stáří a kvality stávajícího bytového
fondu, počtu cenzových domácností a předpokládaného úbytku bytů (rekreační využití)
Dle celostátních prognóz lze očekávat tyto tendence v bydlení:
-

počet domácností se bude zvyšovat

-

průměrná velikost cenzové domácnosti 2,2 osob

-

předpokládaný odpad bytového fondu cca 1%/rok

Předpokládaná potřeba bytů:
-

předpokládaný počet obyvatel 1 500

-

předpokládaná obložnost 2,2 osob/byt

-

potřeba bytů 682 při předpokládaném soužití 10 % (68 bytů) 682 – 68 = 614 bytů

-

počet bytů k roku 2014 = 447

-

předpokládaný odpad 1%/rok za 10 let 60 bytů (využití např. pro rekreaci)

-

předpokládaná potřeba nových bytů = 227 bytů

-

min. velikost pozemku bydlení 1 000 m2

-

min. potřeba ploch pro bydlení 22,7 ha

-

potřeba ploch pro komunikace, veřejná prostranství, technickou infrastrukturu 25 % =
5,67 ha

-

potřeba ploch včetně komunikací, veřejná prostranství 28,37 ha

-

rezerva na nedostupné pozemky, případně na vyšší standard bydlení v zázemí
městského sídla 1,5 ha
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V Územním plánu Osek jsou navrženy plochy smíšené – venkovské o výměře 29,81 ha.
V návaznosti na zastavěné území jádrového sídla Osek územní plán vymezuje zastavitelné
plochy pro zemědělskou a lehkou průmyslovou výrobu, a to v rozsahu odpovídajícím
předpokladům rozvoje odpovídajícím charakteru sídla a poloze v rozvojové ose a oblasti.
Potřeba ploch výroby a skladování pro období 10 – 15 let
Východní část zastavěného území obce Osek je již v současné době zastavěna objekty
s funkcí výroby a skladování – lehká výroba. Pozemek p.č. 810/1 byl zastavěn fotovoltaickou
elektrárnou. Tato elektrárna byla zrušena.
Územní plán Osek navrhuje k opětnému využití pro funkci výroby a skladování – lehká
výroba plochy uvedené v Územním plánu obce Osek a jeho změnách, ke kterým bylo
vydáno orgánem ochrany ZPF souhlasné stanovisko. Dopravní přístupnost ploch je ze
silnice III/2323. Důvodem návrhu ploch výroby a skladování je nabídka ploch pro situování
subjektů poskytujících pracovní příležitosti a snížení nutnosti vyjížďky ekonomicky aktivních
osob za zaměstnáním.
V Územním plánu Osek jsou navrženy plochy:
VL 13 o výměře 4,229 ha
VL 24 o výměře 10,309 ha
Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba
Zemědělské družstvo Osek obhospodařuje převážnou část zemědělského půdního fondu
ve správním území obce Osek. Zajišťuje tedy údržbu kulturní krajiny. Je též významným
zaměstnavatelem pro obyvatele obce. Z těchto důvodů navrhuje Územní plán Osek
v návaznosti současně zastavěných ploch severním směrem zastavitelnou plochu pro rozvoj
tohoto významného výrobního subjektu. Pro možnost naplnění dlouhodobých záměrů je
v návaznosti na vymezenou zastavitelnou plochu VZ 31 severním směrem vymezena
územní rezerva, ve které nesmí být realizovány záměry, které by ztížily nebo znemožnily
funkci stanovenou územním plánem.
V Územním plánu Osek jsou navrženy plochy:
VZ 31 o výměru 3,204 ha
VZ R3 územní rezerva
Pro malokapacitní zemědělské chovatelství soukromě hospodařícího rolníka je ve Vitince
vymezena plocha skladování se specifickým využitím VX 32 o výměře 0,173 ha pro možnost
umístění malokapacitních staveb pro chovatelství, neboť ve Vitince není jiná možnost, která
by naplnila požadovanou funkci.
m)

Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního
rozvoje (§ 43, odst. 1 stavebního zákona) s odůvodněním potřeby jejich vymezení
Plochy a koridory mimo zásady územního rozvoje se v ÚP Osek neuplatňují.
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n)

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský
půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa

1. Vyhodnocení odnětí ZPF
a) Úvod
Vyhodnocení navrženého urbanistického řešení ÚP Osek bylo provedeno ve smyslu
zákona ČNR č. 334 ze dne 12. 5. 1992 o ochraně ZPF ve znění změny 41/2015 Sb. platné od
1. 4. 2015 a dále vyhlášky MŽP č. 48 ze dne 22. 2. 2011. Pro účely ochrany ZPF jsou touto
vyhláškou zavedeny třídy ochrany zemědělského půdního fondu, zařazující jednotlivé BPEJ do
5 tříd. Výkres se znázorněním kvality zemědělské půdy je součástí grafické části územního
plánu. Hodnocení je provedeno dle Metodického pokynu MMR ČR a MŽP ČR z července 2011.

b) Metodika a postup vyhodnocení
Jednotlivé plochy jsou zakresleny v mapové dokumentaci v měřítku 1 : 5 000,
i s vyznačením ukazatelů kvality ZPF dle BPEJ pro jednotlivé plochy s přiřazeným
identifikačním číslem, podle kterého je možno je najít v tabulkové části.
Hodnocení každé lokality bylo provedeno celkovým záborem, záborem zemědělské
půdy a orné půdy dle BPEJ a jim odpovídající třídě ochrany ZPF. Kultura zemědělské půdy byla
stanovena podle mapy 1 : 5 000.

c) Vyhodnocení podmínek zemědělské výroby na území obce
Ve správním území obce Osek lze charakterizovat dvě výrazně odlišné části. Západní
část je zemědělská krajina s většinovým podílem orných půd, meliorovanými vodními toky,
protkaná komunikacemi propojujícími jednotlivá sídla. Východní část katastrálního území Osek
je pokryta souvislým lesním porostem.
Pozemky zemědělské půdy velkých půdních celků obhospodařuje zemědělská akciová
společnost a cca 5% z celkové výměry zemědělského půdního fondu obhospodařují soukromí
zemědělci.
Zemědělská farma na severním okraji zastavěného území Osek je plně využívána pro
živočišnou výrobu, skladové hospodářství i rostlinnou výrobu.
Objekty bývalé drůbežárny (které provozovaly Statky Rokycany) slouží smíšené výrobě
a lehké výrobě.
Objekty bývalé farmy ve Vitince jsou využity jako výrobní.

Klimatické poměry
Charakteristika klimatických poměrů řadí tuto zemědělskou přírodní oblast do regionu 5
(MT2), který se vyznačuje:
-

mírně teplý, mírně vlhký,

-

průměrná roční teplota 7 – 8 °C,
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-

průměrný roční úhrn atmosférických srážek 550 – 650 mm,

-

pravděpodobnost výskytu suchých let za vegetační období (III. – XI.) činí 15 až
30.

Půdní poměry
Zastoupení půdních druhů odpovídá matečnému substrátu na různých břidlicích, dále
na lupcích s výskytem hnědých půd až hnědých půd oglejených s různou příměsí štěrků.
Jedná se o středně hluboké půdy, charakterově dobře až středně úrodné s rozdílnými
vláhovými poměry. V druhu pozemku jednoznačně převládá orná půda.

d) Zdůvodnění navrženého řešení
Osek je ze všech stran obklopen zemědělskou půdou, proto rozvoj jeho sídel bude
logicky znamenat zábor ZPF. Návrh rozvojových lokalit respektuje tendence směřující k tvarové
kompaktnosti sídel. Navržené rozvojové lokality navazují na současně zastavěné území,
některé využívají i plochy uvnitř zastavěného území. Navržené rozvojové lokality byly již téměř
všechny obsaženy v Územním plánu obce Osek (2004), Změně č. 1 (2011), Změně č. 2 (2015)
a Změně č. 3 (2014 – byla již realizována). Tato územně plánovací dokumentace obsahuje
souhlas s odnětím ZPF.
Podněty občanů podané v zadání k novému územnímu plánu jsou uvedeny v plochách
č. 18 Osek (SV), č. 26 Nový Dvůr (SV), plochy přestavby P1 Osek (SV).
Výrazným zásahem do uspořádání pozemků se stane realizace navrženého obchvatu
silnice II/232. Záměr je uveden v nadřazené územně plánovací dokumentací Zásadách
územního rozvoje Plzeňského kraje (2008) a její Aktualizaci č. 1. Územní plán vymezuje
požadovaný koridor v šíři 100 m a plochy souvisejících dopravních staveb. Územní rezervou je
koridor vysokorychlostní trati v jižní části k.ú. Osek.
Změnu v uspořádání zemědělských pozemků bude představovat realizace prvků
územního systému ekologické stability. Plán ÚSES, který je součástí Územního plánu Osek
zpracovala firma Geo Vision s. r. o. Praha, pracoviště Plzeň. Ke zlepšení přírodního prostředí
přispěje též navržená obnova v minulosti zrušených rybníků. Stanou se součástí prvků ÚSES.
Uspořádáním krajiny se též zabývají Komplexní pozemkové úpravy, které pro správní
území Obce Osek jsou rozpracovány (AllGEO s. r. o. Plzeň). Pozemkové úpravy upřesňují
prvky ÚSES. Do územního plánu je řešení převzato.
Vyhodnocení záborů zemědělského půdního fondu je obsaženo v následujících
tabulkách.

2. Vyhodnocení záborů pozemků určených k plnění funkcí lesa
Z celkové výměry správního území obce Osek 1807 ha je cca 407 ha pozemků
určených k plnění funkcí lesa. Převládá kategorie lesy hospodářské s převahou jehličnatých
dřevin.
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Zábory pozemků určených k plnění funkcí lesa nejsou Územním plánem Osek
navrhovány.
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3.

Tabulky

Celková
Číslo rozloha
lokality plochy
[ha]
1
2
5
6a
6b
9
10
11a
11b
12
15
16
18
19
20
21
22a
23
25
26
28

4,744
0,941
1,038
4,382
2,283
0,920
0,639
0,568
1,183
0,917
2,657
2,135
0,400
1,990
1,637
0,745
0,225
0,400
0,517
0,367
1,217

Způsob využití plochy

Plochy smíšené obytné - venkovské
Plochy smíšené obytné - venkovské
Plochy smíšené obytné - venkovské
Plochy smíšené obytné - venkovské
Plochy smíšené obytné - venkovské
Plochy smíšené obytné - venkovské
Plochy smíšené obytné - venkovské
Plochy smíšené obytné - venkovské
Plochy smíšené obytné - venkovské
Plochy smíšené obytné - venkovské
Plochy smíšené obytné - venkovské
Plochy smíšené obytné - venkovské
Plochy smíšené obytné - venkovské
Plochy smíšené obytné - venkovské
Plochy smíšené obytné - venkovské
Plochy smíšené obytné - venkovské
Plochy smíšené obytné - venkovské
Plochy smíšené obytné - venkovské
Plochy smíšené obytné - venkovské
Plochy smíšené obytné - venkovské
Plochy smíšené obytné - venkovské

Katastrální
území

Osek u Rokycan
Osek u Rokycan
Osek u Rokycan
Osek u Rokycan
Osek u Rokycan
Osek u Rokycan
Osek u Rokycan
Osek u Rokycan
Osek u Rokycan
Osek u Rokycan
Vitinka
Vitinka
Osek u Rokycan
Vitinka
Vitinka
Vitinka
Vitinka
Osek u Rokycan
Vitinka
Vitinka

Osek u Rokycan
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Zábor ZPF podle
Celkový jednotlivých kultur [ha]
zábor
trvalý
ZPF
orná
travní zahrada
[ha]
půda
porost
4,74
0,93
1,04
4,38
2,28
0,92
0,64
0,57
1,18
0,90
2,66
2,14
0,38
1,98
1,64
0,74
0,14
0,40
0,52
0,37
1,22

4,74
1,04
4,38
2,28
0,92
0,57
2,66
2,14
1,98
1,64
0,74
0,14
0,40
0,37
-

0,93
0,64
1,18
0,90
0,38
1,22

0,52
-

Zábor ZPF podle tříd ochrany [ha]

I.

II.

III.

IV.

V.

0,07
-

0,47
2,04
0,64
0,57
1,18
0,90
0,40
-

4,67
0,92
1,04
3,92
0,24
0,92
1,48
0,02
1,46
0,74
0,03
0,26
1,22

0,01
2,61
0,66
0,13
0,14
0,49
0,10
-

0,37
1,84
0,18
-

Plochy smíšené obytné - venkovské celkem
0,361 Plochy občanského vybavení
14

Osek u Rokycan

29,76
0,36

23,99
0,28

5,25
-

0,52
0,08

0,07
-

6,20
-

16,92
0,28

4,13
-

2,39
-

Plochy občanského vybavení celkem
0,319 Plochy smíšené výrobní
3
0,304 Plochy smíšené výrobní
4

Osek u Rokycan
Osek u Rokycan

0,36
0,32
0,30

0,28
-

0,00
0,32
0,30

0,08
-

0,00
-

0,00
-

0,28
0,32
0,30

0,00
-

0,00
-

0,62

0,00

0,62

0,00

0,00

0,00

0,62

0,00

0,00

Osek u Rokycan

4,14

-

4,14

-

-

4,14

-

-

-

Osek u Rokycan

10,31

-

10,31

-

-

-

10,31

-

-

Osek u Rokycan
Osek u Rokycan

14,44
0,50
0,09

0,00
0,09

14,44
0,50
-

0,00
-

0,00
-

4,14
-

10,31
0,06

0,00
0,41
0,03

0,00
-

0,59

0,09

0,50

0,00

0,00

0,00

0,06

0,43

0,00

3,20

3,20

-

-

-

-

3,02

-

0,18

3,20

3,20

0,00

0,00

0,00

0,00

3,02

0,00

0,18

0,17

0,17

-

-

-

-

0,17

-

-

0,17
32,77
5,83
0,14
0,00
0,10
0,00
0,01
0,05
0,01
0,12
0,00

0,17
30,64
5,83
0,14
0,00
0,10
0,00
0,00
0,05
0,12
0,00

0,00
2,12
0,00
-

0,00
0,01
-

0,00
2,35
1,50
0,01
-

0,00
1,38
0,14
0,00
0,06
0,00
0,05
-

0,17
16,10
2,52
0,04
0,00
0,00
0,11
-

0,00
10,15
0,00

0,00
4,17
0,43
0,00
-

Plochy smíšené výrobní celkem
výroby a skladování - lehký
4,229 Plochy
průmysl
13
výroby a skladování - lehký
10,309 Plochy
průmysl
24
Plochy výroby a skladování - lehký průmysl celkem
0,530 Plochy technické infrastruktury
27
0,088 Plochy technické infrastruktury
30
Plochy technické infrastruktury celkem
výroby a skladování - zemědělská
3,204 Plochy
výroba
31
Plochy výroby a skladování - zemědělská výroba celkem
skladování - se specifickým
0,173 Plochy
využitím
32
Plochy skladování - se specifickým využitím celkem
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10

41,085 Plochy dopravní infrastruktury - silniční
0,146
0,118
0,105
0,181
0,052
0,053
0,079
0,128
0,076

Plochy dopravní infrastruktury - silniční
Plochy dopravní infrastruktury - silniční
Plochy dopravní infrastruktury - silniční
Plochy dopravní infrastruktury - silniční
Plochy dopravní infrastruktury - silniční
Plochy dopravní infrastruktury - silniční
Plochy dopravní infrastruktury - silniční
Plochy dopravní infrastruktury - silniční
Plochy dopravní infrastruktury - silniční

Osek u Rokycan

Vitinka

Osek u Rokycan
Vitinka
Osek u Rokycan
Osek u Rokycan
Osek u Rokycan
Osek u Rokycan
Osek u Rokycan
Osek u Rokycan
Osek u Rokycan
Osek u Rokycan
Vitinka
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D14

0,144 Plochy dopravní infrastruktury - silniční
0,017 Plochy dopravní infrastruktury - silniční
0,319 Plochy dopravní infrastruktury - silniční
0,030 Plochy dopravní infrastruktury - silniční

D16

0,876 Plochy dopravní infrastruktury - silniční

D17

0,397
0,397
0,032
0,406
0,012
0,012
0,014
0,012
0,678
0,596
0,306
0,225

D11
D12
D13

D20
D21
D22
D23
D24
D25
D26
D27
D29
D30
D32

Plochy dopravní infrastruktury - silniční
Plochy dopravní infrastruktury - silniční
Plochy dopravní infrastruktury - silniční
Plochy dopravní infrastruktury - silniční
Plochy dopravní infrastruktury - silniční
Plochy dopravní infrastruktury - silniční
Plochy dopravní infrastruktury - silniční
Plochy dopravní infrastruktury - silniční
Plochy dopravní infrastruktury - silniční
Plochy dopravní infrastruktury - silniční
Plochy dopravní infrastruktury - silniční
Plochy dopravní infrastruktury - silniční

Vitinka
Osek u Rokycan
Osek u Rokycan
Osek u Rokycan
Osek u Rokycan
Vitinka
Osek u Rokycan
Osek u Rokycan
Osek u Rokycan
Osek u Rokycan
Vitinka
Vitinka
Osek u Rokycan
Vitinka
Osek u Rokycan
Osek u Rokycan
Osek u Rokycan
Vitinka

Plochy dopravní infrastruktury - silniční celkem
0,706 Plochy vodní a vodohospodářské
W2
1,445 Plochy vodní a vodohospodářské
W3
1,812 Plochy vodní a vodohospodářské
W4
0,207 Plochy vodní a vodohospodářské
W6
0,080 Plochy vodní a vodohospodářské
W7

Osek u Rokycan
Osek u Rokycan
Osek u Rokycan
Osek u Rokycan

Plochy vodní a vodohospodářské celkem
veřejných prostranství - zeleň
ZO
3,033 Plochy
ochranná a izolační
Plochy zeleně - zeleň ochranná a izolační celkem

Osek u Rokycan

Vitinka
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0,13
0,02
0,32
0,03
0,18
0,69
0,29
0,00
0,01
0,00
0,01
0,01
0,01
0,01
0,07
0,59
0,30
0,12
41,82
0,71
1,44
1,60
0,21
0,08
4,03

0,13
0,02
0,31
0,18
0,69
0,29
0,00
0,00
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0,59
0,30
0,12
39,58
0,71
1,44
1,60
0,21
0,08
4,03

0,01
0,03
0,00
0,01
0,02
2,19
0,00

0,00
0,00
0,00
0,04
0,04
0,00

0,05
3,92

0,02
0,03
0,01
0,00
0,00
0,01
0,01
1,71

0,18
0,43
0,14
0,00
0,01
0,00
0,01
0,01
0,05
0,18
0,30
0,09
20,18

0,13
0,29
0,27
0,09
0,01
0,00
0,00
0,40
0,03
11,38

0,03
0,01
0,01
4,65

0,00

0,16
0,16

0,51
1,44
0,04
0,19
2,18

0,04
0,05
0,09

1,55
0,02
1,58

3,03

1,93

1,10

-

-

-

2,84

-

0,19

3,03

1,93

1,10

0,00

0,00

0,00

2,84

0,00

0,19

o)

Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

1) Námitka Bronislavy Hostičkové, Macháčkova 5, Plzeň ze dne 22. 2. 2018:
V návaznosti na projednávání nového územního plánu obce žádám Obecní úřad v Oseku
o rozšíření hranice zastavěného území obce a zahrnutí pozemku č. 854/ 4 Osek, katastrální
území Osek u Rokycan, viz list vlastnictví v příloze s vyznačením pozemku (příloha č. 2),
do území bydlení - rodinné domy.
Odůvodnění námitky: Pozemek jsem nabyla do vlastnictví po svých prarodičích, kteří až do
své smrti trvale v obci žili. Jelikož máme k obci letitý vztah, žije zde nadále většina
příbuzných, rádi bychom zde v budoucnu trvale žili a na svém pozemku postavili tři rodinné
domy pro sebe s manželem a naše syny. Pozemek plynule navazuje na zastavěné území
a máme k němu zajištěnou i přístupovou cestu o šíři 6 m, pořízenou pro tento účel (příloha
č. 4 – LV 70 pozemek č. 855/6 k.ú. Osek u Rokycan), včetně zajištění inženýrských sítí.
Zakreslení pozemku v příloze č. 2.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí:
Pozemek parc. č. 854/4 v k.ú. Osek u Rokycan je zařazen v tř. I ochrany zemědělského
půdního fondu (dále jen „ZPF“). Dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, § 4 odst. 3, lze zemědělskou půdu I. a II. třídy
ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje
nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Zájem na vymezení zastavitelné plochy avizovaný
v uplatněné námitce je ryze soukromý. Vymezení by tudíž nebylo v souladu s požadavky
zákona č. 334/1992 Sb. V současné době je pozemek užíván jako orná půda, rovněž
v platné územně plánovací dokumentaci obce byl pozemek řešen jako stav orná půda,
nevyhověním námitce tedy nedojde ke znehodnocení pozemku snížením jeho ceny ani ke
zmaření očekávaných investic vlastníků pozemku. Veřejný zájem na ochraně zemědělského
půdního fondu v daném případě jednoznačně převažuje nad zájmem soukromého vlastníka.
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2) Námitka Jiřího Plačka, Osek 72, 338 21 Osek, ze dne 28. 2. 2018:
Touto cestou chci podat námitku na návrhu územního plánu obce Osek u Rokycan, v návrhu
územního plánu, plocha VZ 29, se nachází můj pozemek parcelní číslo p.k.č 428, který se
má využít pro rozvoj zemědělské výroby. Nesouhlasím s tím, protože chci pozemek
ponechat jako ornou půdu a proto žádám, aby byl pozemek z územního plánu vyškrtnut.
Odůvodnění: ponechání pozemku jako orná půda.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Lokalita č. VZ 29 určená pro „plochy výroby a skladování – zemědělská výroba“ bude
zmenšena o pozemek p.k.č. 428 v k.ú. Osek u Rokycan, zmenšení lokality do rozsahu
odpovídající pozemku p.k.č. 499 v k.ú. Osek u Rokycan je možné vzhledem k tomu,
že navazuje na zastavitelnou plochu č. 31 se shodně navrženým způsobem využití.
Pozemek p.k.č. 428 v k.ú. Osek u Rokycan bude ponechán jako plocha smíšená
nezastavěného území v souladu se současným způsobem využití – orná půda. Pro
zmenšení lokality o předmětný pozemek p.k.č. 428 v k.ú. Osek u Rokycan svědčí
i skutečnost, že využití pozemku je omezeno bezpečnostním pásmem plynovodu VTL.
Zmenšením plochy pak dojde k menšímu záboru orné půdy.
3)

Námitka Dagmar Horešovké a Pavel Horešovského, oba bytem Osek 70, 338 21 Osek,
ze dne 26. 2. 2018:

Jako vlastníci pozemku p. k. č. 523/1 a p. k. č. 527 v k.ú. Osek u Rokycan uvádí, že podávají
k nově projednávanému územnímu plánu obce Osek nesouhlas s řešením plochy
občanského vybavení (OV14) a dávají požadavek na změnu řešení jakožto plochy smíšené
obytné venkovské (SV 28) na pozemku č. 523/1.
Odůvodnění: Jsme majiteli pozemku p. k. č. 523/1 a p. k. č. 527 v k.ú. Osek u Rokycan. Dle
zakresleného nového návrhu územního plánu Osek zasahuje občanská vybavenost (OV14)
do pozemku p. k. č. 523/1 - do přístupové cesty na uvedený pozemek a dále i na pozemek
p. k. č. 527, s čímž nesouhlasíme.
1) Požadujeme, aby přístupová cesta na pozemky byla zachována, viz příloha č. 1 –
označeno červeně. Jedná se o přístup z komunikace č. 1122 na pozemek p. k. č. 523/1.
2) Dáváme požadavek na změnu řešení plochy smíšené obytné venkovské (SV28) tak, aby
byla tato plocha rozšířena i na část pozemku p. k. č. 523/1, viz příloha č. 1. Změny jsou
v příloze zakresleny červeně. Navrhovatelé požadují, aby plocha SV 28 a OV 14 byla
směrem severním jednonásobně rozšířena.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje v části bodu 1):
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Požadavku na zachování přístupu na pozemek p. k. č. 523/1 v k.ú. Osek u Rokycan
z komunikace na pozemku p. k. č. 1122 v k.ú. Osek u Rokycan bude vyhověno, zastavitelná
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plocha č. 14 určená pro občanskou vybavenost bude zmenšena v rozsahu pozemku
p. k. č. 521/2 v k.ú. Osek u Rokycan, který je ve vlastnictví obce.
Námitka se zamítá v části bodu 2):
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Zvětšení plochy SV 28, jak je navrženo v příloze námitky, je neúměrné. Představovalo by
zvětšení zastavitelné plochy cca na trojnásobek, přičemž navrhovaným zvětšením by byly
dotčeny nejen pozemky ve vlastnictví navrhovatelů. Tím by došlo k zásahu do vlastnických
práv ostatních vlastníků. Obec v této části sídla neuvažuje s rozšířením ploch pro bydlení,
neboť kromě významného navýšení záboru ZPF by navrhované zvětšení vyžadovalo řešení
kapacitně vyhovujících veřejně přístupných komunikací, veřejných prostranství a další
dopravní a technické infrastruktury. K vymezení samostatné nové zastavitelné plochy
s využitím SV na části pozemku PK 523/1 v k.ú. Osek je možno uvést: vymezení zastavitelné
plochy 28 v projednávaném návrhu ÚP je doplněním proluky v zastavěném území, plocha
občanského vybavení č. 14 bude vymezena v návaznosti na linii danou současnou hranicí
zastavěného území, kdežto navrhovateli nově navržená zastavitelná plocha by tuto linii
překračovala do volné krajiny, a tím narušovala urbanistickou kompozici této lokality, resp.
představovala by nevhodný zásah do navržené urbanistické kompozice překročením
souvislé linie zástavby, která je v návrhu ÚP doplňována tak, aby tvořila celistvý a uzavřený
celek. Využití pozemku je též omezeno ochranným pásmem vedení el. energie, které by bylo
nutno respektovat. V současné době je pozemek užíván jako zemědělský půdní fond - orná
půda, v platné územně plánovací dokumentaci obce byl dosud pozemek řešen jako stav
orná půda, nevyhovění námitce tedy neznamená znehodnocení pozemku, snížení ceny
pozemku ani zmaření očekávaných investic vlastníků pozemku. Veřejný zájem na ochraně
ZPF převažuje nad zájmem soukromého vlastníka.
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4) Námitka Jany Aubrechtové, Vitinka 13, 337 01 Rokycany, ze dne 1. 3. 2018:
Plánovaná nová vodní plocha pod Hudlicemi na RO 002 se nachází na pozemku několika
vlastníků, včetně mého pozemku p. k. č. 183, 184 k.ú. Osek u Rokycan. Nad cestou do
Hudlic, několik metrů nad plánovanou vodní plochou se již nachází vodní nádrž, která je
dostačující. Vyžaduje možná zpevnění hráze u komunikace, ale vzhledem k plánovanému
navýšení provozu, je toto nutná operace. Plánovaná úprava řeší problém současného stavu
území, které je dílem bezohledného přístupu zemědělců, toto dokáže vyřešit otevření potoka,
zatravnění břehů a omezení těžké techniky, která evidentně narušuje krajinu a v honbě
za dotacemi by nejradši orali i silnice. Přitom základ by měl být v udržení kvalitní půdy na
polích, ne její splavování do vodních nádrží. Pokud mají vodní plochy zadržovat vodu v
krajině, musí se čistit a chránit před zanášením. Mohou se všichni holedbat, jak velké vodní
plochy jsou v našem okolí, jak se zvětšují, ale pokud jsou zanešené, vody moc nezadrží
a rychle vyschnou. Přitom vytěžení rybníka není náročná operace a každý zemědělec by
mohl vývozem zúrodnit svá pole. Vodní plochy by tak zadrželi mnohem více vody a lépe by
plnili krajinou funkci. Co se týče plánované vodní plochy, jsem přesvědčena, že hlavní slovo
by měli mít majitelé pozemků, pokud bude plánovaná vodní plocha přínosem, věřím,
že najdeme shodu. Bez nutnosti připravovat někoho o pozemky. Co se týče rybníka
na Vitince, jeho zanešení je značné, hráz se podemílá a plocha zvětšuje, vymezená přírodní
plocha okolo RO 001 je rozšířena směrem k obci, přičemž k zanesení rybníka dochází
z druhé strany, voda teče z kopce a bere s sebou ornou půdu. Chybí zde zatravněná část,
přírodní remízek, který by vodní plochu chránil. Zemědělci každoročně ukrajují i z mé louky
(14/1) velkou část orbou a při každém přívalovém dešti se splaví orná půda i s kameny
hluboko do louky, je to jasně patrné a rozhodně špatné. Navrhuji tuto vodní plochu vyčistit,
opravit a zpevnit hráz a provést opatření proti zanášení ze severní stráně například valem,
remízkem. Navrhuji, aby se napřed upravili, vyčistili a uchránili vodní plochy na našem
území, tak, aby plnohodnotně plnily funkci, a teprve poté se s ohledem na krajinu vytvářela
další opatření, jejichž charakter by se neřídil zakrýváním problémových míst,
ale přizpůsobování krajině nebo krajiny tak, aby byla lépe chráněna před přívalovými dešti,
zejména pro zadržení půdy a vody v krajině.
Z uvedeného textu lze dovodit následující námitky:
1) Navrhovatelka jako vlastník pozemků p. k. č. 183, 184 v k.ú. Osek u Rokycan nesouhlasí
s umístěním nové vodní nádrže v rámci lokálního biocentra R0 002, neboť má za to,
že stávající vodní nádrž nad navrhovanou plochou je dostačující.
2) Navrhovatelka požaduje provést revitalizační opatření stávajícího rybníka na Vitince.
Rozhodnutí o námitkách:
Námitka se v části 1) zamítá:
Odůvodnění rozhodnutí o námitce v části 1):

Administrativně vymezené území obce Osek není součástí žádné ze stanovených
chráněných oblastí přirozené akumulace vod, nezasahují do něj ochranná pásma
velkých regionálních zdrojů pitné vody ani není zařazeno mezi zranitelné oblasti ve
smyslu zákona o vodách. Je pravděpodobné, že právě z těchto důvodů došlo v průběhu
posledních 100 až 120 let k poměrně rozsáhlým negativním změnám původně
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vyvážených vodních poměrů. Vedle růstu zastavěných ploch byly řadou úprav významně
změněny podmínky odtoku vody ze zemědělsky využívané krajiny. Při odvodňovacích
programech zmizela část vodních ploch i celá řada drobných vodních toků a přirozených
mokřadů. Snížila se retence vody v půdách, zrychlil se odtok vody a byly vytvořeny
podmínky pro rozvoj eroze na svažitých plochách. Návrh územního plánu obsahuje
obnovení některých zaniklých vodních rybničních nádrží. Důvodem je nutnost
regenerace narušených vodních poměrů, nezbytnost zadržení vody v krajině, ochrana
krajiny zejména před bleskovými povodněmi a omezování erozního působení vody.
Navrhovaná malá vodní nádrž je součástí lokálního biokoridoru RO 002 -RO 004, který se
připojuje k lokálnímu biocentru RO 002 a lokálnímu biokoridoru RO 002 – RO 006 (otevření
zatrubněného vodního toku do rybníku Labutinka). Návrh územního systému ekologické
stability zpracovala firma Geo Vision, s.r.o. Praha, pracoviště Plzeň a byl upraven
komplexními pozemkovými úpravami zpracovanými firmou All GEO s.r.o. Plzeň. Obnovení
koryta zatrubněného potoka je navrženo v rámci lokálního biokoridoru RO 002 -RO 006.
Vymezení vodní plochy podpoří funkčnost lokálního biocentra. Umístění, rozsah vodní
nádrže a její půdorysný tvar byl posouzen autorizovanou osobou na základě územních
podmínek v návrhem dotčené lokalitě. Veřejným zájmem je retence vody v krajině a daná
lokalita je pro umístění nové vodní plochy vyhodnocena v rámci území obce jako jedna
z nejvhodnějších, neboť se jedná o mokřinu, kterou nelze zemědělsky využít.
K obsahu námitky pořizovatel dále uvádí, že prostřednictvím územně plánovací
dokumentace nelze řešit vlastnické vztahy.
Námitce se v části 2) vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce v části 2):
Požadavky navrhovatelky jsou naplňovány tím, jak je daná lokalita řešena již samotným
návrhem územního plánu, neboť Velký rybník je součástí lokálního biocentra RO 001. Využití
je stanoveno regulativy uvedenými v závazné části ÚP. Velký rybník se nachází v NP plochy
přírodní, kde:

• je přípustné:
-

- současné využití

- využití, které zajišťuje přirozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým
stanovištním podmínkám
- jiné, jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu. Změnou nesmí dojít ke znemožnění
navrhovaného využití nebo zhoršení přírodní funkce současných ploch ÚSES

• jsou podmíněné:
pouze nezbytně nutné stavby technické infrastruktury, takového charakteru, které
nesníží ekologickou stabilitu biocentra

• jsou nepřípustné:
změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability
daného území zařazeného do ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické
stability, např. z louky na ornou půdu), které jsou v rozporu s funkcí těchto ploch
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jakékoliv změny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost biocenter
nebo územní ochranu ploch navrhovaných k začlenění do ÚSES
rušivé činnosti jako umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných
surovin apod.

Opatření, která uvádí navrhovatelka, by měla být součástí založení a funkčnosti prvků ÚSES
v řešeném území, která budou navržena v prováděcí dokumentaci staveb a technických
zařízení prvků ÚSES.

5) Námitka Zdeňka Bendy, Vitinka 3, ze dne 22. 2. 2018:
Dovoluji si vyjádřit svůj názor ke zpracovanému územnímu plánu a to k části 4
Vodohospodářská technická infrastruktura, ke kapitole Veřejně prospěšná opatření ke
zvýšení retenčních schopností krajiny VR3: pro regeneraci narušených vodních poměrů je
navrhováno vybudování malé vodní nádrže o ploše 0,5 ha a objemu vody 2,5 – 3,5 tis. m³
umístěním pod komunikací u Hudlic. Jde o místo, kde v důsledku zanedbání péče o krajinu
a intenzivním zemědělským hospodařením (těžkou zemědělskou technikou) došlo
k poškození – ucpání zatrubněného odtoku z bývalého rybníčku umístěného na pozemku
p. k. č. 216 k.ú. Vitinka nad komunikací do Hudlic. Součástí rybníčku je prameniště bývalého
otevřeného potoka (dnes zatrubněn a vedení ucpáno), který vtéká do Labutinky. Intenzita
pramene je stálá a poměrně vysoká cca 2 l/sec. V důsledku ucpání odtoku vznikla zde
mokřina a následným náletem různých dřevin porost, který více jak 30 leté ponechání bez
jeho likvidace, se značně rozrostl a zasahuje již plochu více jak 1,5 ha dříve obdělávané
zemědělské půdy a nadále se rozšiřuje směrem po poškozeném potrubí směrem do
Labutinky. Navrhované vybudování vodní nádrže v těchto místech je zcela zbytečné a bude
finančně náročné (cca 10 mil Kč) projekt, výkup pozemků, stěny budou muset být po celém
obvodu z betonových panelů s vysokým okrajem, aby nedocházelo ke zplavování ornice do
nádrže z okolního svahovitého terénu, zatrubnění pro odtok se bude muset stejně otevřít,
protože je narušen daleko za uvažovanou hrází nádrže. Argumentace, že by nádrž sloužila
pro zpomalení a retenci nárazových dešťových odtoků z Vitinky do Labutěnky, je zcela
nepodložená, ba naopak tuto funkci by zcela vyřešil volný otevřený potok v celé délce až
k Labutince. Pokud se jedná o zachování stávajícího stavu s poukazem, že se jedná
o biokoridor, ten tam byl, když byl funkční otevřený potok a pokud se podaří navrátit potok do
původního stavu a celé zdevastované místo, tak tam ten biokoridor sám vnikne. Namísto
navrhované vodní nádrže by bylo levnější a pro zachování krajiny vhodnější provést
znovuotevření zatrubněného potoka v celé délce až ke vtoku do Labutinky s likvidací
vzniklého náletového porostu. Kolem otevřeného potoka ochranný travní pás, tak jak to kdysi
bývalo, byla tam louka. V návrhu ÚP pro regeneraci narušených vodních poměrů je uvedeno
v bodě 3 – obnovení malé vodní nádrže v prameništi Labutinky p. k. č. 216 k.ú. Vitinka (1068
m²). Vhodné by bylo tento bod akceptovat. Do ÚP navrhuji zapracovat vybudování ČOV
v místech pod komunikací do Hudlic a to až po uvedení místa zasaženého devastací
do původního stavu s otevřeným potokem a bez náletového porostu. Důvodem je, že do
těchto míst je svedena kanalizace odpadních vod z východní části Vitinky, ulice Mezi ploty,
která je vedena přes pole k bývalému rybníčku p.k. č. 216 k.ú. Vitinka a pod komunikací do
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Hudlic se napojuje do ucpaného zatrubněného potoka s odtokem do Labutinky. Podle ÚP je
v této části Vitinky plánovaná výstavba rodinných domů a dojde k nárůstu potřeby odpadní
vody likvidovat, což by vybudovaná ČOV v těchto místech vyřešila. O umístění ČOV do
těchto míst se v minulosti uvažovalo, nevím, proč se to změnilo, právě tam umístěná má
svoje opodstatnění. Tento způsob nápravy zdevastovaného území je finančně levnější
a efektivnější.
Z uvedeného textu lze dovodit následující námitky:
1) Navrhovatel jako vlastník pozemků p. k. č. 378/2 a p. k. č. 375 v k.ú. Osek u Rokycan
nesouhlasí s umístěním nové vodní nádrže v rámci lokálního biocentra R0 002, neboť
má za to, že vodní nádrž v těchto místech je zcela zbytečná a drahá, dle navrhovatele
by bylo pro zachování krajiny vhodnější a levnější provést znovuotevření zatrubněného
potoka po celé délce až do rybníka Labutinka.
2) Navrhovatel požaduje akceptovat obnovení malé vodní nádrže v prameništi Labutinky
na p. k. č. 216 k.ú. Vitinka.
3) Navrhovatel požaduje vymezit plochu pro umístění ČOV v místech pod komunikací do
Hudlic (pozn. pořizovatele tzn. v místě navrhované nádrže).

Rozhodnutí o námitkách:
Námitka se v části 1) zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce v části 1):

Administrativně vymezené území obce Osek není součástí žádné ze stanovených
chráněných oblastí přirozené akumulace vod, nezasahují do něj ochranná pásma
velkých regionálních zdrojů pitné vody ani není zařazeno mezi zranitelné oblasti ve
smyslu zákona o vodách. Je pravděpodobné, že právě z těchto důvodů došlo v průběhu
posledních 100 až 120 let k poměrně rozsáhlým negativním změnám původně
vyvážených vodních poměrů. Vedle růstu zastavěných ploch byly řadou úprav významně
změněny podmínky odtoku vody ze zemědělsky využívané krajiny. Při odvodňovacích
programech zmizela část vodních ploch i celá řada drobných vodních toků a přirozených
mokřadů. Snížila se retence vody v půdách, zrychlil se odtok vody a byly vytvořeny
podmínky pro rozvoj eroze na svažitých plochách. Návrh územního plánu obsahuje
obnovení některých zaniklých vodních rybničních nádrží. Důvodem je nutnost
regenerace narušených vodních poměrů, nezbytnost zadržení vody v krajině, ochrana
krajiny zejména před bleskovými povodněmi a omezování erozního působení vody.
Navrhovaná malá vodní nádrž je součástí lokálního biokoridoru RO 002 -RO 004, který se
připojuje k lokálnímu biocentru RO 002 a lokálnímu biokoridoru RO 002 – RO 006 (otevření
zatrubněného vodního toku do rybníku Labutinka). Návrh územního systému ekologické
stability zpracovala firma Geo Vision, s.r.o. Praha, pracoviště Plzeň a byl upraven
komplexními pozemkovými úpravami zpracovanými fimou All GEO s.r.o. Plzeň. Obnovení
koryta zatrubněného potoka je navrženo v rámci lokálního biokoridoru RO 002 -RO 006.
Vymezení vodní plochy podpoří funkčnost lokálního biocentra. Umístění, rozsah vodní
nádrže a její půdorysný tvar byl posouzen autorizovanou osobou na základě územních
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podmínek v návrhem dotčené lokalitě. Daná lokalita je pro umístění nové vodní plochy
vyhodnocena v rámci území obce jako jedna z nejvhodnějších, neboť se jedná o mokřinu,
kterou nelze zemědělsky využít. Protože bylo odborně vyhodnoceno otevření a revitalizace
potoka jako vhodné a potřebné, avšak v dané lokalitě nedostačující pro vytváření více
stabilizovaných a přírodě blízkých podmínek v krajině, řeší ÚP v souvislosti s požadovanou
obnovou vodního toku i vodní plochu v místě uvedeného prameniště, tedy navrhuje
komplexní řešení problému, nikoli pouze částečné. Samotná realizace navržených změn
z hlediska finančních nákladů, termínů realizace, apod. není předmětem řešení ÚP Osek.

Námitce se v části 2) vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce v části 2):
Námitce je vyhověno samotným řešením návrhu územního plánu.

Námitka se v části 3) zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce v části 3):
U drobných sídel je doporučována koncepce decentralizovaného čištění, která spočívá
v tom, že se odpadní vody čistí přímo v místech jejich vzniku. Z podstatné části odpadá
budování velmi drahé kanalizační sítě a kanalizačních sběračů. V konkrétních podmínkách
místní části Vitinka jsou využitelné domovní čistírny odpadních vod. V ostatních případech
musí být splaškové vody vypouštěny do bez odtokových jímek a jejich obsah vyvážen
k likvidaci do čistírny odpadních vod Osek, která má dostatečnou kapacitu. Kromě hlediska
ekonomické náročnosti vybudování čistírny odpadních vod včetně kanalizační sítě se jeví
umístění čistírny odpadních vod v místě navrhovaném navrhovatelem nevhodné, neboť
vodní tok, kterým by byly přečištěné odpadní vody odváděny, ústí do rybníka Labutinka,
který je zařazen do soustavy chráněných území NATURA 2000. V případě umístění čistírny
odpadních vod na přítoku do tohoto chráněného území by bylo nutné zpracovat posouzení
vlivu stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), tzv. EIA. I v případě, že by umístění stavba ČOV bylo v daném místě shledáno
z hlediska tohoto zákona přípustným, stavba sama by zcela jistě vyžadovala provedení
ochranných opatření, které by její výstavbu vzhledem k počtu napojených ekvivalentních
obyvatel učinily ekonomicky neefektivní.

6) Námitka Pavla Kuncla a Dany Kunclové, oba bytem Osek 156, ze dne 1. 3. 2018:
Jsme vlastníci nemovitosti v Oseku čp. 156 – samota (bývalá cihelna). Na této samotě bydlí
naše rodina od roku 1956. Protože se připravuje výstavba obchvatu napojení severního
Rokycanska na dálnici D5, podstatně se zhorší podmínky našeho bydlení. Žádáme proto,
aby v rámci územního plánu obce Osek byla v souvislosti s obchvatem řešena
předpokládaná nadměrná hlučnost, neboť obchvat je plánován v blízkosti naší nemovitosti.
Nejlépe asi nějakou protihlukovou stěnou z vysokého a hustého stromoví, aby lépe zapadala
do krajiny.
129

Rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Požadavek řešení ochrany před hlukem z dopravy bude zařazen do textu územního plánu.
Konkrétní opatření vyplyne z projektové dokumentace stavby přeložky II/232 (napojení
severního Rokycanska na D5).

p) Vyhodnocení připomínek

Připomínky uplatněné po společném jednání:

1) Mlnařík Zdeněk, Luční 101, 338 28 Radnice, ze dne 24.2.2017 zn.: 1436/OST/17:
Žádám o rozšíření plochy SV 21 v k.ú. Vitinka na oba pozemky, které jsou v mém vlastnictví,
tzn. na pozemek p.č. 311/13 a 311/17, oba v k.ú. Vitinka. V současné době je v návrhu ÚP
v ploše SV21 zahrnout pouze pozemek p.č. 311/13 v k.ú. Vitinka. Zahrnutí pozemku
p. č. 311/17 k.ú. Vitinka do plochy SV požaduji z důvodu z mého záměru výstavby
doplňkových a drobných staveb pro chovatelství a oplocení obou pozemků v mém
vlastnictví. Současně pozoruji, že v Hlavním výkresu je chybně označen pozemek
p. č. 311/17 k.ú. Vitinka – je zaměněn za pozemek p.č. 311/13 k.ú. Vitinka.
Připomínce se vyhovuje.
Stanovena plocha VX 32 – plochy pro skladování se specifickým využitím. Hlavní využití:
chovatelství. Přípustné jsou pozemky malokapacitních staveb pro chovatelství, oplocení.
Nepřípustné jsou veškeré stavby a zařízení nesouvisející s přípustným využitím.

2) Jaromír a Iveta Procházkovi, Vitinka 28, 337 01 Rokycany, ze dne 27.2.2017
zn.: 1471/OST/17:
Navrhujeme část území vymezené přibližně pozemkem p. č. 385/3 v k.ú. Vitinka –
zemědělská půda změnit na využití vodní plocha. Cílem je obnovit „minulý stav“, kdy
na pozemku se nacházel rybník, a to zejména jako krajinný prvek a také pro účely zachycení
a zadržení vody v krajině.
Připomínce se vyhovuje.
Pozemek je zařazen do plochy VV – plochy vodní a vodohospodářské. Hlavní využití: vodní
hospodářství, přípustné jsou pozemky zařízení pro údržbu a sledování vodního režimu,
revitalizace a podpora protierozních opatření, poldry, stavby technické vybavenosti.
Nepřípustné jsou jakékoli změny funkčního využití.

3) Osecká zemědělská a obchodní společnost ze dne 31.1.2017 zn.: 741/OST/17:
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Navrhujeme zařazení území označení v příloze jako „ZMĚNA OZOS“ jako „Plocha výrobní
a skladování – zemědělská výroba“.
Připomínce se vyhovuje.
Jižní část navrhované plochy byla zařazena do plochy VZ31 – plochy výroby a skladování,
zemědělská výroba. Podmínkou využití je respektovat nezastavitelné manipulační pásmo
vodního toku 6 m od břehové čáry. Severní část navrhované plochy je navržena jako územní
rezerva VZ s týmž způsobem využití.

Připomínky uplatněné po veřejném projednání:

1)

Obec Osek, č.j. 13/18/OP ze dne 27. 2. 2018:

a)

Pozemek parc. č. 822/98 v k.ú. Osek u Rokycan označen v mapové části jako veřejné
prostranství. Obec požaduje změnit na veřejnou zeleň a doplnit tuto změnu do textové
části.

Připomínce se vyhovuje.
Jedná se o konkretizování původně zamýšleného regulativu dané plochy, nikoli navržení
jiného způsobu využití plochy, veřejná zeleň vhodně odcloní plochy bydlení.

b)

Ve Vitince u zemědělské farmy opravit symboly ploch.

Připomínce se vyhovuje.
Plocha výroby a skladování bude označena jako VL, přiléhající plocha jako DS – plocha
dopravní infrastruktury.

c)

Str. 17 – tabulka u kódu D 32 doplnit VPS

Připomínce se vyhovuje.
Cyklostezka D 32 je zařazena jako veřejně prospěšná stavba.

d)

Str. 39 bod 22 připsat doplňovanou cyklostezku – propojení z Oseka do Vitinky.

Připomínce se vyhovuje.
Propojení Oseka s Vitinkou cyklostezkou vzniklo v průběhu zpracování územního plánu, text
bude doplněn.

e)
Str. 103 Text: „Navrhovaný západní obchvat Oseku je veden volnou krajinou,
v návaznosti nejsou navrhovány žádné rozvojové plochy s potřebou ochrany venkovního
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prostoru hlukem“. Obec konstatuje, že obchvat zcela naruší současný stav bydlení na
samotě v bývalé cihelně (obchvat bude asi 80 m od budovy) a žádá doplnění o řešení
protihlukovou stěnou nejlépe vysokou hustou zelení, aby zapadala do krajiny, tento
požadavek obec vznesla již při územním řízení akce Napojení severního Rokycanska na D5.
Připomínce se vyhovuje.
Požadavek řešení ochrany před hlukem z dopravy bude zařazen do textu. Konkrétní řešení
vyplyne z projektové dokumentace stavby přeložky II/232 (napojení severního Rokycanska
na D5) a modelování provozu a jeho důsledků.

f)
Křižovatka u Sokolovny – řešení jako „kanalizovaná průsečná křižovatka“ neuvádět
jako závazné řešení, neboť Správa a údržba silnic Plzeňského kraje má předložit variantní
řešení křižovatky, které obec požaduje z důvodu předpokládaného většího zatížení
křižovatky ve směru Litohlavy Volduchy po vybudování obchvatu.
Připomínce se vyhovuje.
Řešení je uváděno pouze v odůvodnění nikoli v závazné části ÚP, řešení bylo zvoleno
z důvodu maximální úspornosti a ve snaze zachovat pozemky sokolovny, hřišť a konfiguraci
terénu. Není důvod trvat na tomto řešení, pokud bude navržen jiný, vhodnější způsob řešení
křižovatky.

g)
Str. 68 – cyklostezka mezi Osekem a Volduchy se předpokládala 3 m, z důvodu
ochranného pásma plynovodu musí být 2 m. Název akce je „Komunikační propojení obcí
Osek a Volduchy pro pěší“
Připomínce se vyhovuje.
V textové části ÚP bude upraveno dle skutečností uvedených v dokumentaci stavby.

Připomínky vyplývající ze stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a organizací uplatněných
v rámci veřejného projednání:

1) ČEPRO, a.s., vyjádření č.j. 8822/17 ze dne 29. 1. 2018 – v dotčeném k.ú. Osek
u Rokycan, Vitinka, se nenachází dálkové zařízení ani nadzemní objekty ČEPRO a.s. ani
jiné zájmy Čepro a.s. – bez připomínek.
2) Ministerstvo průmyslu a obchodu spis.zn. MPO 82058/2017 ze dne 5. 1. 2018 – bez
připomínek.
3) Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
č.j.PK-KPP/1/18 ze dne 10. 1. 2018 – není příslušným správním orgánem k vydání
stanoviska k uvedenému návrhu, neboť se na řešeném území nenachází národní kulturní
památka (tj. není dotčeným orgánem).
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4) Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, sp.zn. 99576/2018 -1150-OÚZ-LIT
ze dne 8. 2. 2018 – souhlasí za předpokladu, že bude v souladu s § 175 odst. 1
stavebního zákona respektován jev 082 (pro nadzemní stavby).
Připomínce se vyhovuje.
V koordinačním výkresu jsou zapracovány radioreleové trasy jako limit využití území, do
textové části návrhu popř. odůvodnění bude doplněno stanovení souvisejících omezení
pro nadzemní stavby.
5) Ministerstvo vnitra ČR, odbor správy majetku, č.j. MV-12710-6/OSM-2017 ze dne
15. 2. 2018 – bez připomínek.
6) Česká geologická služba, správa oblastních geologů, č.j. ČGS-441/17/1379*SOG441/889/2017 ze dne 19. 2. 2018 – bez připomínek.
7) Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Plzeň č.j. 12083/2018 – 342/Če SP-2018/587
ze dne 1. 3. 2018, pořizovateli doručeno dne 7. 3. 2018 – pořizovatel konstatuje,
že připomínka byla uplatněna po lhůtě dané § 52 odst. 3 stavebního zákona, když lhůta
pro uplatnění připomínek podateli marně uplynula dne 1. 3. 2018 (veřejné projednání se
konalo dne 22. 2. 2018). Skutečnost, že podatel opatřil vyjádření datem 1. 3. 2018, není
pro počítání lhůty rozhodná, neboť ve smyslu § 40 odst. 1 písm. d) je lhůta zachována,
je-li posledního dne lhůty učiněno podání u věcně a místně příslušného správního orgánu
anebo je-li v tento den podána poštovní zásilka adresovaná tomuto správnímu orgánu,
která obsahuje podání, držiteli poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence anebo
osobě, která má obdobné postavení v jiném státě; nemůže-li účastník z vážných důvodů
učinit podání u věcně a místně příslušného správního orgánu, je lhůta zachována, jestliže
je posledního dne lhůty učiněno podání u správního orgánu vyššího stupně; tento správní
orgán podání bezodkladně postoupí věcně a místně příslušnému správnímu orgánu.
V případě podání Povodí Vltavy s.p. tomu tak nebylo.
Podatel ve vyjádření uplatnil následující připomínky:
1) Veškerá likvidace odpadních vod musí být prováděna v souladu s požadavky § 16,
§ 32 odst. 2 a 3, § 35 odst. 1 a § 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 18 a 19
zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění
pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách
přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých
oblastech, ve znění pozdějších předpisů.
2) Opakovaně upozorňujeme, že přečištěné odpadní vody z DČOV lze odvádět pouze
do kanalizace splaškové případně jednotné v souladu s kanalizačním řádem.
Odvádění odpadních vod z DČOV do kanalizace dešťové je nepřípustné.
3) U nové zástavby bude přednostně budována splašková kanalizace ne kanalizace
jednotná z důvodu možného hydraulického přetěžování centrální ČOV Osek, zároveň
z důvodu omezení přepadů směsi odpadních a srážkových vod z dešťových
oddělovačů do vodních toků.
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4) Likvidaci srážkových vod z území požadujeme řešit dle zásady:
a) maximální množství srážkových vod řešit přirozeným vsakem do půdy, tzn.
minimalizovat zpevňování ploch území nepropustnými materiály,
b) ze zpevněných ploch odvádět srážkové vody především dešťovými stokami
oddílné kanalizace a odpadní vody splaškovými stokami oddílné kanalizace,
c) pouze v nezbytně nutných případech odvádět srážkové vody společně
s odpadními vodami jednotnou kanalizací.

Dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, věty třetí, se k později uplatněným stanoviskům,
námitkám a připomínkám nepřihlíží. Pořizovatel nad rámec povinnosti stanovené zákonem
zaujímá k uplatněným připomínkám následující stanovisko:
K připomínce 1) pořizovatel uvádí, že je zde stanoven obecný výčet ustanovení vodního
zákona a souvisejících právních předpisů, územní plán je respektuje v míře odpovídající jeho
obsahu a účelu stanovenému v § 43 odst. 1 stavebního zákona.
K připomínce 2) pořizovatel uvádí, že tato přesahuje podrobnost územního plánu, ve kterém
se vymezují koridory pro umístění technické infrastruktury, zde např. kanalizace, a neřeší se
způsob a podmínky napojení jednotlivých staveb.
K připomínce 3) pořizovatel uvádí, že na plochách, které územní plán Osek navrhuje jako
zastavitelné, bude v případě vhodné konfigurace terénu a existujícího blízkého vodního toku
budována pouze kanalizace splašková. Srážkové vody budou odváděny dešťovými stokami
do existujícího vodního toku. Na soukromých zahradách bude likvidace dešťových vod
zajištěna v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území, v platném znění.
K připomínce 4) pořizovatel uvádí, že této připomínce je částečně vyhověno stanovením
regulativu zastavění pozemků v jednotlivých plochách (viz str. 33 výšková regulace zástavby
a koeficient zastavění pozemků), územním plánem nelze problematiku zasakování a
odvádění dešťových vod dále podrobněji řešit z důvodu jeho omezené podrobnosti
odpovídající stanovení řešení základní koncepce rozvoje na úrovni obce (§ 43 odst. 1
stavebního zákona).

8) Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, stanovisko č.j. MeRo/13660/OD/17 Ant ze dne
21. 2. 2018 – bez připomínek, doporučení nadále jednat o křižovatce silnic II/232, III/2322
a III/2323 (pozn. pořizovatele Osek, u sokolovny) bude respektováno, neboť jak již shora
uvedeno, odůvodnění návrhu bude upraveno tak, že typ křižovatky nebude stanoven.
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III.

POUČENÍ

Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. 2 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, podat opravný prostředek.

IV.

Uložení dokumentace

Územní plán Osek je v souladu s § 165 odst. (1) stavebního zákona uložen
na Obecním úřadu Osek, včetně dokladů o jeho pořizování a úřadu územního plánování
v Rokycanech. Dokumentace opatřená záznamem o účinnosti je poskytnuta stavebnímu
úřadu v Rokycanech a Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje.
Územní plán je v souladu s § 165 odst. 3 stavebního zákona zveřejněn způsobem
umožňující dálkový přístup na internetových stránkách obce Osek a města Rokycany.

Jaroslava Výborná

Jaroslav Peroutka

místostarosta obce Osek

starosta obce Osek

V.

Účinnost

Opatření obecné povahy Územní plán Osek nabylo účinnosti patnáctým dnem po dni
vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. dne:

Vyvěšeno:

Sejmuto:
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