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ÚP

-

ÚPO

-

VKP
VPO
VTL

-

ZPF
ZÚR

-

územní plán zpracovaný dle zákona
č. 183/2006 Sb. v platném znění
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- územně plánovací dokumentace
územní plán obce zpracovaný dle
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Středočeského kraje
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Obec Kozmice
Č.j.353/19

V Kozmicích dne 20. června 2019

Opatření obecné povahy,
kterým se vydává
ÚZEMNÍ PLÁN KOZMICE
Zastupitelstvo obce Kozmice, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
předpisů, za použití ustanovení § 43 odst. 4 a § 54 stavebního zákona, § 171 a
následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, svým usnesením č. 5/B/2019, ze dne 20.června 2019

vydává
územní plán Kozmice
A.

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Správní území obce Kozmice tvoří jedno katastrální území Kozmice se třemi sídly.: Kozmice,
Kácova Lhota a Rousínov.
Zastavěné území je zakresleno v grafické části (výkres č. 1.2. Základní členění území, č. 1.3.
Hlavní výkres ke dni 31. 12. 2018.

B.

ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A
ROZVOJE HODNOT

Výklad základních pojmů pro účely tohoto územního plánu:







Bytový dům – stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy
odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena.
Dělením pozemků se pro účely ÚP rozumí změny velikosti parcel jednoho či více
pozemků za účelem vytvoření dostatečné plochy pro stavbu objektu hlavního nebo
přípustného využití dané funkční plochy. Do této kategorie nejsou zahrnovány změny
velikosti parcel pro účely dopravní a technické infrastruktury, tvorby veřejných
prostranství a všech kategorií zeleně.
Dopravní vybavenost představuje plochy dopravy, nezbytné pro provoz celé obce a
dále staveb a zařízení, specifikovaných v hlavním a přípustném využití dané plochy;
jde zejména o plochy pro zásobování a pro parkování, jejichž rozsah je zpravidla,
podle typu a kapacity dané stavby, definován v technických normách.
Drobná a řemeslná výroba – výrobní činnost a služby, jejichž negativní vliv na okolí
nepřekročí vlastnické hranice stavebníka. Obvykle výroba s vysokým podílem ruční
práce, spojená s používáním specializovaných pomůcek, a stavějící na zručnosti,
odborné erudici a zkušenostech pracovníků.
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Drobná stavba - Stavba s jedním nadzemním podlažím, pokud jejich zastavěná
plocha nepřesáhne 25 m2 a výšku 5 m (sem patří např. kůlny, přístřešky pro nádoby
na odpadky, energetické pilíře, stavby pro chov drobného zvířectva, sauny, stavby s
výrobním a technologickým zařízením, ale i prodejní stánky, altány, sklady
zahradního nábytku a další obdobné stavby).



Charakter zástavby – je vyjádřen zejména celkovým hmotovým řešením staveb,
jejím měřítkem, výškou, apod. ve vztahu ke stávající zástavbě.
Koeficient zastavění pozemku je podíl maximální přípustné zastavěné plochy
pozemku a rozlohy stavebního pozemku, vyjádřený v procentech.
Koeficient zeleně určuje závazně minimální rozsah nízké i vysoké zeleně v rámci
stavebního pozemku (nikoliv veřejné zeleně nebo veřejných prostranství), vyjádřený
v procentech celkové rozlohy stavebního pozemku.
Malovýroba – výroba v malém rozsahu (malosériová), obvykle ve formě drobného
podnikání.
Maximální výška staveb – nejvyšší povolená výška staveb nad rostlým terénem,
stanovená v metrech. Měří se u jednotlivých staveb od rostlého terénu ve vzdálenosti
cca 0,0 – 0,5 m od fasády k nejvyššímu místu střešní konstrukce (nepočítají se
komíny, nástřešní technologická zařízení vzduchotechniky, strojovny výtahů apod.). U
staveb umístěných ve svahu se maximální přípustná výška měří jak v nejvyšším, tak i
v nejnižším bodě klesajícího terénu.
Maximální zastavěná plocha – stanoví se jako podíl maximální zastavěné plochy
pozemku a celkové plochy pozemku, vyjádřená v procentech. Zastavěná plocha je
součtem všech zastavěných ploch jednotlivých staveb. Zastavěnou plochou stavby se
rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí
všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy lodžií a arkýřů
se započítávají. U objektů poloodkrytých (bez některých odvodových stěn) je
zastavěná plocha vymezena obalovými čarami vedenými vnějšími líci svislých
konstrukcí do vodorovné roviny. U zastřešených staveb nebo jejich částí bez
odvodových svislých konstrukcí je zastavěná plocha vymezena pravoúhlým
průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny. Zpevněné plochy (například
komunikace, nádvoří, parkoviště apod.) nebo drobné stavby se do zastavěné plochy
nezapočítávají, pokud nekolidují s určenou minimální plochou zeleně.
Minimální plocha zeleně - určuje závazně minimální rozsah nízké i vysoké zeleně
v rámci stavebního pozemku (nikoliv veřejné zeleně nebo veřejných prostranství),
vyjádřená v procentech celkové rozlohy stavebního pozemku.
Negativní vlivy na kvalitu životního prostředí a veřejné zdraví – jedná se např. o
účinky, které zhoršují zejména hlukové poměry, kvalitu a čistotu ovzduší, pachovou
zátěž v území, mikroklima, čistotu povrchových nebo podzemních vod, případně
znečišťují půdu, zhoršují půdní poměry, mají nepříznivé dopady na horninové
prostředí anebo na životní podmínky pro biotu.
Nerušící služby a výroba – služby a výroba, které svým provozováním a technickým
zařízením nijak nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu
prostředí souvisejícího území; nejde přitom pouze o splnění hygienických limitů, ale
obecně o zachování stávající kvality prostředí.
Parkovaní – krátkodobé parkování i dlouhodobé odstavování vozidel, zpravidla
v rámci parkovacích stání na komunikacích místního významu, parkovišť,
parkovacích přístřešků a garáží výhradně určené k zajištění hlavního využití
Pobytová louka – plocha s trvalým travním porostem určená pro rekreační a
volnočasové aktivity, které nevyžadují speciální zázemí nebo zařízení.
Podkroví – přístupný prostor nad nadzemním podlažím, spoluvytvářený konstrukcí
krovu a dalšími stavebními konstrukcemi, určený k účelovému využití. Podkroví
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nemůže být z pohledu plnohodnotné využitelnosti ploch ani z pohledu podchozích
světlých profilů srovnatelné s typickým podlažím. Využitelné prostory podkroví nesmí
přesahovat 75 % půdorysné plochy nadzemního podlaží a současně objem,
vymezený 45° pomyslného spádu střechy nad rozsahem předchozího (nižšího)
nadzemního podlaží bez nadezdívek. Případné vikýře nesmí být prodloužením líce
fasád.
Podzemní podlaží – podlaží, které má úroveň podlahy po více než polovině obvodu
stavby níže než 0,8 m pod nejvyšší úrovní přilehlého upraveného terénu v pásmu
širokém 5 m po obvodu stavby. Podlaží s vyšší úrovní podlahy, včetně podlaží
ustupujícího, je podlažím nadzemním.
Prvky drobné architektury - představují doplňkové objekty mobiliáře, (altánky,
lavičky, odpadkové koše, pítka) a prvky veřejného osvětlení.
Regulativy se rozumí stanovení plošného a prostorového uspořádání a využití
území.
Rodinný dům – stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy
odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena. Rodinný
dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní
podlaží a podkroví. Dvojdům jsou sdružené 2 rodinné domy v horizontální
návaznosti a s odděleným provozem, vstupy a pozemky. Řadové domy je lineárně
sdružených více rodinných domů v horizontální návaznosti s oddělenými provozy,
vstupy a pozemky.
Sociální služby je souhrnný název pro sociální péči o rodinu a všech obyvatel.
Soubor staveb – rozumí se vzájemně související stavby, jimiž se v rámci jednoho
stavebního záměru uskutečňuje výstavba na souvislém území nebo za společným
účelem, v souladu se stanovenými podmínkami využití.
Sousední zástavba zahrnuje nejen pozemky bezprostředně sousedící, ale všechny
pozemky v blízkém okolí, které mohou být využitím dané plochy dotčeny.
Specifické formy bydlení – dočasné stavby mobilního charakteru (stavebně
nespojené se zemí) typu mobilheim (mobile home), maringotka, stavební buňka,
obytný kontejner, obytný přívěs, železniční vagón, karavan apod.
Stávající využití území – se rozumí využití ploch platných v době vydání územního
plánu.



Stavba hlavní – stavba v souboru staveb, která určuje účel výstavby souboru staveb.



Stavba vedlejší – stavba v souboru staveb, která se stavbou hlavní svým účelem
užívání nebo umístěním souvisí a která zabezpečuje uživatelnost stavby hlavní nebo
doplňuje účel užívání stavby hlavní.
Struktura zástavby – je dána zejména půdorysným uspořádáním zástavby,
umístěním staveb na pozemku vůči veřejnému prostoru, hustotou zastavění apod.
Technická vybavenost představuje technický vybavení, které zajišťuje provoz
staveb a zařízení, specifikovaných v hlavním a přípustném využití dané plochy nebo
je potřebná pro fungování obce.
Účelová stavba pro zemědělské a lesnické využití území – stavba s jedním
nadzemním podlažím, pokud její zastavěná plocha nepřesáhne 16 m2 a výška 4,5 m
(sem patří např. krmelce, posedy, atd.), pokud nestanoví územní plán jinak.
Ustupující podlaží je nadzemním podlažím, jehož zastavěná plocha je min. o 40 %
menší než zastavěná plocha nadzemního podlaží pod ním. Je to zároveň podlaží,
kde ustoupení všech obvodových stěn představuje minimálně 1,3 m od hrany fasády
podlaží pod ním. V případě, kdy ustupující podlaží nového objektu navazuje na
stávající objekt, může být toto ustoupení na doteku eliminováno.
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B.1

Venkovské bydlení zahrnuje jak rodinný dům tak zemědělské usedlosti (není
součástí terminologie využití dle katastru nemovitostí). Zemědělské usedlosti jsou
rodinné domy, které mohou mít i více než 50 % podíl podlahových ploch pro
nebytové využití, neboť původně sloužily převážně zemědělskému využití. Obě
kategorie musí splňovat specifické podmínky prostorového uspořádání a stanovenou
míru využití tak, aby vyhovovaly prostředí venkovských sídel.
Veřejná prostranství zahrnují podle zákona o obcích náměstí, ulice, tržiště,
chodníky, veřejnou zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení,
tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
Zastavěná plocha pozemku je součtem zastavěných ploch jednotlivých staveb. Do
zastavěné plochy pozemku se nezapočítávají zpevněné plochy (komunikace a
nádvoří na stavebním pozemku), prvky drobné architektury (pergoly, altány, apod.) a
bazény, pokud nekolidují s koeficientem zeleně.
Zpevněné plochy jsou přípustné pouze za současného splnění maximálního
procenta zastavěné plochy pozemku a minimálního procenta zeleně.
Chovem hospodářského zvířectva je chov zvířectva pro výdělečnou činnost, jejíž
rozsah by znehodnotil životní a obytné prostředí dle stanovených hygienických limitů
a ve smyslu odstavce „Negativní vlivy“ v této kapitole.
Oplocení pozemků ve volné krajině - za „oplocení“ nejsou považovány oplocenky
na PUPFL z důvodů ochrany před škodami způsobenou zvěří či dočasná oplocení
pastvin pomocí ohradníků či dřevěných bradel.

HLAVNÍ ZÁSADY CELKOVÉ KONCEPCE ROZVOJE OBCE

Správní území Kozmice je součástí rozvojové osy OS5a dle PÚR ČR. Územní plán
stanovuje využití území jako rozvojového území s výraznou vazbou na významnou dopravní
cestu, tj. dálnici D1.
Hlavními zásady, které jsou v ÚP Kozmice uplatněny:
respektovat stávající uspořádání sídel
vytvářet podmínky pro polyfunkční rozvoj obce
nezvyšovat zátěž území nevhodným funkčním využitím ploch (skladové areály,
průmysl, plošné zařízení energetiky, atp.) ani individuální rekreační zástavbou
podporovat rozvoj ekonomických aktivit a pracovních příležitostí ve stávajících
plochách i v nové zástavbě
pro zlepšení životních podmínek v obci zásadně rozšířit občanskou vybavenost a
technickou infrastrukturu
doplnit území obce o veřejné prostranství a veřejnou zeleň tak, aby byl podpořen
rozvoj sociálního a environmentálního pilíře území
zachovat stávající krajinný ráz území
zlepšit ekologickou stabilitu území
územně stabilizovat koridor pro přeložku silnice II/110
Zástavba je soustředěna do sídla Kozmice, aby bylo účelně využito všech investic do území,
které umožní zlepšení životních podmínek v území a předpokládaného nárůstu obytné
zástavby.
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B.2

HLAVNÍ CÍLE ROZVOJE

Územní plán zohledňuje rozvojový potenciál obce Kozmice, cílem je trvale udržitelný rozvoj
celého území, který bude naplňován těmito směry rozvoje:
-

-

-

-

-

stávající zástavba rozdělená do 3 sídel v krajině zůstane zachována, nejsou
navrhovány žádné další zastavitelné plochy v krajině mimo navrženou větrnou
elektrárnu
sídlo Kozmice je navrženo jako stabilizovaná obec, která může kladně zhodnotit
výhodně rozvojový potenciál blízkosti hlavní dopravní cesty
území bude rozvíjeno polyfunkčně, rozvoj ploch bude rovnoměrně využit pro bydlení,
občanskou vybavenost a pracovní příležitosti
sídla jsou navrženy jako kompaktní celky s využitím všech stávajících ploch
v zastavěném území
jako hlavní typ zástavby jsou navrhovány solitérní RD v návaznosti na dlouhodobý
vývoj zástavby obce
nové zastavitelné plochy pro obytnou zástavbu jsou situovány především
v návaznosti na sídlo Kozmice
doplnění ploch pro pracovní příležitosti - je navržen rozvoj ploch podél hlavní
komunikace (II/110) a přestavbová plocha po bývalém zemědělském areálu (plochy
VD, VS, OM)
vzhledem k atraktivitě prostředí jsou navrženy v severní části sídla Kozmice nové
sportovní a rekreační plochy s veřejným přístupem, další sportovní plocha je
navržena v centru sídla Rousínov
rozvoj obytné zástavby spolu s rozvojem občanské vybavenosti všech typů
součástí řešení sídel Kácova Lhota a Rousínov jsou nově navržená veřejná
prostranství a veřejná zeleň
individuální rekreační zástavba není navrhována
rekreační areál na západní straně území u komunikace II/110 zůstane zachován, má
dostatečnou rezervní plochy pro rozvoj aktivit hromadné rekreace včetně sportovních
zařízení
je doplněna technická infrastruktura v chybějících kapacitách a systémech (nová
ČOV, kanalizace a zachycení přívalových dešťových vod)
zemědělské využití krajiny vzhledem ke kvalitnímu zemědělskému půdnímu fondu je
zachováno
součástí ÚP je řešení ploch vystavených vodní erozi úpravou režimu a způsobu
využití a protierozními opatřeními
jsou zachovány a rozvíjeny všechny části ÚSES, VKP, lesní porosty, rozšířené údolní
nivy atp. ve smyslu zvýšení ekologické stability území
je upraven lokální ÚSES a jsou doplněny interakční prvky i meze
je zvýšena prostupnost krajiny pro nemotorovou dopravu doplněním pěších a
cyklistických cest
stávající dopravní síť a napojení na okolní území je plně zachováno a dostačující
v území nejsou navrženy vzhledem ke krajinnému rázu žádné velkokapacitní výrobní
a skladové areály ani velkoplošné alternativní zdroje energie
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B.3

HLAVNÍ CÍLE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT

B.3.1 KULTURNÍ HODNOTY ÚZEMÍ
Územní plán zajišťuje ochranu architektonicky a historicky významných staveb
Všechny kulturní, architektonické a urbanistické hodnoty musí být zachovány, nesmí dojít ke
zhoršení jejich stavu nevhodnými zásahy.
Územní plán zajišťuje ochranu urbanisticky hodnotného celku
– Kácova Lhota náves, zachované jádro obce se zemědělskými usedlostmi a barokní
kapličkou
– územní plán zajišťuje územní ochranu nemovitých kulturních památek
Archeologické hodnoty
Celé řešené území je územím s možnými archeologickými nálezy. Územní plán zajišťuje a
územní ochranu vymezených archeologických nalezišť.
B.3.2 CIVILIZAČNÍ HODNOTY ÚZEMÍ (VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA)
V celém území musí být respektovány prvky veřejné infrastruktury, které zajišťují jeho
obyvatelnost a provoz nebo jeho propojení s okolím včetně regionální a nadregionální
úrovně.
Územní plán zajišťuje ochranu dopravní infrastruktury
–
–
–
–
–
–

komunikace II. třídy: II/110
komunikace III. třídy: III/1102, III/1104, III/1105
místní a obslužné komunikace stávající a navrhované
veřejné prostory stávající a navrhované
dopravní plochy pro parkování stávající a navrhované
turistické trasy

Územní plán zajišťuje ochranu technické infrastruktury
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

plynovod VTL DN 200
nadřazená el. síť VVN 400 kV
nadřazená el. síť VVN 110 kV
místní síť vysokého napětí el. energie 22 kV včetně trafostanic
splašková kanalizace a ČOV
místní dešťová kanalizace
nové retenční nádrže dešťových vod
místní síť zásobování pitnou vodou včetně úpravny vody
datová komunikační místní síť
místní zdroje vody
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Územní plán zajišťuje ochranu stávající občanské vybavenosti
–
–
–
–
–
–
–

Obecní úřad
Obecní knihovna
Požární zbrojnice – Hasičský dům
Pošta
Kostel sv. Jakuba
Smuteční síň
Hřbitov

Mimo občanské vybavení má obec veřejně přístupné sportovní plochy, které je potřeba
zachovat - závodní trať pro bikros.
Všechny trasy a zařízení, prostory, pozemky a objekty veřejné infrastruktury musí být
chráněny a zachovány, aby se mohla obec dále rozvíjet. Ke zrušení jakékoliv části veřejné
infrastruktury (včetně občanské vybavenosti) nesmí dojít bez předem zajištěné odpovídající
kapacity jiným způsobem.
B.3.3 PŘÍRODNÍ HODNOTY ÚZEMÍ
Stávající přírodní hodnoty území musí být plně zachovány, nesmí do nich být negativně
zasahováno. Všechny přírodní plochy mohou být rozšiřovány či nově zakládány na úkor
intenzivního zemědělského využití správního území. Přírodními hodnotami v ÚP jsou:
–
–
–
–
–
–
–
–

lokální systém ÚSES - biokoridory LBK 1, LBK 4, LBK 5
významné krajinné prvky VKP
veškeré lesní plochy (NL)
veškeré navržené interakční prvky (IP)
navržené protierozní opatření (NZ-T 51) a meze, remíz (NSo)
navržené a stávající plochy zeleně veřejné (ZV) a izolační a ochranné (ZO)
stávající plochy zeleně soukromé (ZS), které jsou zásadně určujícím prvkem
charakteru zástavby včetně zahrad
stávající a navrhované plochy zeleně smíšené nezastavěného území (NS)

Stávající hodnotné přírodní lokality, které je nutné plně respektovat a zachovat:
– lesní masiv Dubovka
– remízy nad Kácovou Lhotou
– stromořadí podél části Kozmického potoka
– drobné vodoteče s břehovou a doprovodnou zelení
– rybníky a malé vodní nádržky v Kozmicích, Rousínově a Kácově Lhotě
– remízy a lesní porost na jihu katastrálního území – údolí Lhotského potoka
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C.

URBANISTICKÁ KONCEPCE, včetně urbanistické kompozice,
vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelných
ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

C.1

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ SÍDLA

 Stávající sídlo Kozmice bude nadále rozvíjeno jako hlavní sídlo ve správním území
katastru.
 Územní plán je založen na rozvoji původního vesnického sídla jako polyfunkční sídlo
s převahou bydlení, ale zároveň s rozvojem občanské vybavenosti a pracovních
příležitostí.
 Veškerá nová zástavba je navržena v přímé návaznosti na stávající zastavěné území.
Dochází k intenzifikaci zastavěného území.
 Je určena plocha přestavby P1 (bývalý zemědělský areál). Plocha je určena k využití
pro smíšenou výrobu (VS).
 Pro zastavěné a zastavitelné území je navržen systém izolační a segregační
(ochranné) zeleně jako přechodové plochy mezi sídlem a krajinou.
 Pro rozvoj obce je zásadním způsobem určující zachování krajinného rázu, kde jsou
v určitém rovnovážném vývoji zachovány přírodní prvky původní krajiny a zastavěného
území. ÚP zachovává všechny přírodní prvky území a doplňuje systém ÚSES, VKP a
lesů navrhovanými plochami smíšené zeleně i lesního typu a interakčními prvky pro
zachování různorodosti vzrostlé zeleně.
 Nově jsou navrženy protierozní prvky proti splachům a přívalovým dešťovým vodám ve
formě nových mezí, zatravnění nebo ozelenění svažitých ploch a retenční nádrže.

C.2

FUNKČNÍ (PLOŠNÉ) USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ

Podmínky pro funkční využití území nejsou stanoveny monofunkčně, ale vždy s možností
využití ploch a staveb polyfunkčně – viz kap. F.
Bydlení
•
Hlavní rozvíjející se funkcí v sídle je a bude bydlení, v přiměřené míře integrované
s dalšími nerušícími funkcemi, zejména drobným podnikáním.
•
Jsou navrženy plochy pro bydlení v rodinných domech městského a příměstského typu
a plochy smíšené obytné venkovské.
•
Všechny rozvojové lokality pro bydlení jsou navrženy v návaznosti na zastavěné
území, hlavně jsou využity volné plochy uvnitř zastavěného území. Největší nové
plochy jsou navrženy v severní části sídla Kozmice.
•
Funkční využití je navrženo s ohledem na vhodné sousedství a provázanost lokalit
z hlediska podmínek pro kvalitní obytné prostředí, toto je doplněno o související
dopravní a technickou infrastrukturu.
•
Podmínky prostorové regulace jsou stanoveny, aby byl v maximální míře respektován
charakter stávající zástavby a nová zástavba byla co nejlépe začleněná do krajiny.
•
Nové lokality bydlení jsou navrženy v těchto typech:
BI – bydlení v rodinných domech městské a příměstské
SV– smíšené obytné- venkovské
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Občanské vybavení
•
Stávající občanská vybavenost a zejména občanská vybavenost veřejné infrastruktury
se plně zachovává.
•
v sídle Kozmice je nová občanská a komerční vybavenost navržena u hlavní dopravní
trasy u silnice II/110, ve středu obce a ve východní části.
•
Plochy pro občanskou vybavenost pro sport a rekreaci jsou umístěny nově jako
rozvojové území v návaznosti na stávající funkci v severní části Kozmic a v středu sídla
Rousínov.
•
Podmínky pro funkční využití ploch jsou stanoveny pro občanskou vybavenost
vícefunkčně. Na plochách občanské vybavenosti komerční (OM) mohou být umístěny
prostory pro občanskou vybavenost veřejné infrastruktury (OV) nebo pro sport a
rekreaci (OS).
•
Další plochy a zařízení pro občanskou vybavenost mohou být umisťovány v plochách
obytné zástavby (BI) a smíšených (SV) při respektování podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití.
•
Nové lokality občanské vybavenosti jsou navrženy v těchto druzích:
OV – občanské vybavení – veřejná infrastruktura
OM – občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední
OS – občanské vybavení – tělovýchovné a sportovní zařízení
Výroba a podnikání
•
Stávající výrobní a skladové plochy menšího rozsahu v území jsou zachovány a
respektovány.
•
Pro zvýšení počtu pracovních příležitostí jsou nově navrženy plochy pro drobnou a
řemeslnou výrobu (VD) a smíšené výrobní plochy (VS).
•
Nové plochy jsou umístěny na okrajích sídla Kozmice.
•
Podmínky využití výrobních ploch jsou stanoveny tak, aby nedošlo k negativním vlivům
na okolní zástavbu.
•
Nové lokality výroby jsou navrženy v těchto druzích:
VD – výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba
VS – plochy smíšené výrobní
Rekreace
•
Stávající plochy pro sport a hromadnou rekreaci jsou plně zachovány.
•
Stávající motokrosový areál bude využíván jako bikrosový, tím dojde ke zlepšení
obytného a životního prostředí (hluk, imise, provozní náročnost na dopravu, likvidace
odpadů a úkapů atp). Územní plán vymezil návrh pro rozšíření areálu.
•
V celém území jsou zachovány turistické stezky.
•
V území nejsou navrženy žádné nové zastavitelné plochy pro rodinnou rekreaci
(individuální rekreaci). V Kácové Lhotě lze pro novou individuální rekreaci využít
proluky v zastavěném území zahrnuté do ploch RI v případě, že tyto splňují stanovené
podmínky
•
Stávající areál hromadné rekreace na západě území u komunikace II/110 zůstane plně
zachován, je navržena intenzifikace jeho využití.
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Veřejná infrastruktura
• Plně je zachována stávající silniční síť II. a III. třídy, jsou zachovány všechny místní a
účelové komunikace.
• ÚP převzal z nadřazené dokumentace rezervu pro přeložku silnice II/110 a upřesnil ji.
• Je navrženo rozšíření parkovacích a dopravních ploch pro areál bikrosu a nový pás
občanské vybavenosti podél hlavní komunikace (OV, OM, DS).
• Pro sídlo Kozmice je navrženo rozšíření kapacit splaškové kanalizace, nová ČOV a
nové trafostanice, regulační stanice a koridor pro umístění plynovodu.
• S rozvojem obce je navrženo dle potřeby rozšíření všech technických sítí.
• Nové plochy a lokality jsou navrženy v těchto typech:
DS – dopravní struktura silniční
Ti – technická infrastruktura
PV– veřejné prostranství

C.3
•
•
•
•
•
•

•

•

C.4
•
•

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍDLA
Bude zachována stávající urbanistická struktura sídla a její celkový ráz historické i
novodobé zástavby.
V zastavěných částech území bude respektován ulicový ráz zástavby.
Výška zástavby se bude zásadně řídit výškou okolních objektů podle typu zástavby
(historické jádro sídel, novodobá zástavba, chatová zástavba), nebo umístěním
v přechodových částech mezi krajinou a zástavbou.
Stávající zástavba ve volné krajině a v lesích nesmí být žádným způsobem
zkapacitňována nástavbami, dostavbami nebo stavebními úpravami, nesmí být
žádným způsobem zvyšována.
V území se vylučuje zástavba nových bytových domů, řadová zástavba.
V území se nestanovuje přesná prostorová struktura zástavby s ohledem na morfologii
terénu a návaznost na okolní zástavbu včetně dopravní a technické infrastruktury.
Všeobecně platí tyto podmínky:
– stavby s vazbou na veřejná prostranství při jeho obvodu musí být orientovány
směrem do veřejného prostranství a tím je hmotově spoluvytvářet
– přestavby, dostavby nebo nové stavby ve stávajícím zastavěném území musí
respektovat stávající uliční čáru a osazení objektu na pozemku (podélné nebo
příčné vůči uliční čáře) jako stávající objekty
– v nově zastavitelných částech území sídla je povolena pouze zástavba solitérních
RD
U nových výrobních objektů a objektů občanské vybavenosti musí být dodržena
stanovená velikost zastavěné plochy jednoho objektu (dle kapitoly F), je však možné je
spojovat jednopodlažními krytými koridory nebo chodbami. Vždy musí být současně se
zástavbou realizována před uvedením do provozu výsadba střední a vysoké zeleně
event. zachována stávající vzrostlá zeleň, zvláště při hranicích pozemku.
Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (viz kap. F).

USPOŘÁDÁNÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A SÍDELNÍ ZELENĚ
Původní návsi všech tří sídel jsou zachovány a plně respektovány.
Stávající veřejná zeleň je plně zachována v celé obci v současném rozsahu včetně
stromořadí.
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•
•
•

•

•
•

ÚP vytváří předpoklady pro veřejnou zeleň podél stávajících komunikací v obci i mimo
ní ve formě alejí nebo stromořadí.
Veřejná zeleň bude na těchto prostranstvích chráněna a doplňována. Parter veřejných
prostranství bude vybaven s ohledem na potřeby setkávání lidí, odpočinku, osvětlení,
bezpečných her dětí, bezpečnosti dospělých, parkování.
Nová veřejná prostranství:
PV 51 – veřejné prostranství náves Rousínov
PV 52 – veřejné prostranství u návsi Kácova Lhota
Zástavba sídla Kozmice je na přechodu do volné krajiny doplněna ochrannou a izolační
zelení (ZO) (severní strana). Na jižní straně Kozmic a u ostatních dvou sídel Kácova
Lhota a Rousínov je zachována stávající vzrostlá zeleň. Pozemek větrné elektrárny
bude po celém obvodu uzavřen ochrannou a izolační zelení (ZO).
Součástí sídelní zeleně je i významná soukromá zeleň zahrad (ZS), která je v ÚP
zachována a tvoří přechodové a separační plochy mezi obytnou zástavbou a plochami
s jinou funkcí (výrobní plochy, občanská vybavenost, dopravní plochy atp.).
Součástí nově navržených zastavitelných plochách a přestavbovém území musí být
zajištěny plochy zeleně minimálně v rozsahu dle podmínek v kapitole F) při uvedení
staveb do užívání a provozu.

C.5 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH A NEZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH
PŘESTAVBY
Vymezení ploch
V tabulkovém přehledu jsou uvedeny zastavitelné i nezastavitelné navrhované plochy včetně
označení změn a přestaveb.
ZASTAVITELNÉ PLOCHY ÚP KOZMICE
Katastrální území KOZMICE

lokalita

orientační
výměra
[ha]

orientační
název

stávající
využití plochy

BI51

1,80

Kozmice Kodína

ZPF orná

plocha s rozdílným
způsobem využití

sumace
dílčích ploch

změny – Z
přestavby - P

5,54

Z

Bydlení v rodinných
domech- městské a
příměstské

BI52

3,17

Kozmice - sever

ZPF orná

BI53

0,40

Kozmice - sever

zahrada

Z

BI54

0,17

Kozmice - západ

ZPF - travní
porost

Z

OV52

0,18

Kozmice - střed

ZPF orná

OV54

0,60

Kozmice - střed

ZPF orná, ZPF
- travní porost

OM51

0,60

Kozmice - západ

ZPF orná
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Z

0,78
Občanské vybavení –
veřejná infrastruktura

Občanské vybavení komerční zařízení malá
a střední

Z

Z

0,60

Z
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lokalita

orientační
výměra
[ha]

orientační
název

stávající
využití plochy

plocha s rozdílným
způsobem využití

sumace
dílčích ploch

změny – Z
přestavby - P

OS51

3,13

Kozmice Kodína

ZPF orná

3,53

Z

OS52

0,40

Kozmice- západ

ZPF orná, ZPF
- travní porost

Občanské vybavení tělovýchovné a
sportovní zařízení

SV51

0,50

Kozmice- sever

ZPF orná

SV52

1,00

Kozmice- západ

ZPF orná

Z

SV53

0,81

Kozmicevýchod

ZPF orná

Z

SV54

0,73

Kozmicevýchod

zahrada, ZPF
orná

Z

SV55

0,45

Kozmice- jih

zahrada, ZPF
orná

Z

SV56

0,15

Kozmice- jih

ZPF orná

Z

SV57

0,50

Kácova Lhota

ZPF - orná,
travní porost

Z

SV58

0,19

Kozmicevýchod

ZPF - orná,
travní porost

Z

DS51

0,23

Kozmice- západ

ZPF - travní
porost

DS52

0,15

Kozmice- jih

ZPF orná

TI51

0,22

Kozmicevýchod

ZPF orná

Technická infrastruktura
- inženýrské sítě

0,22

Z

VE51

0,33

Baříny

ZPF orná

Výroba a skladování větrná elektrárna

0,33

Z

VD 51

0,57

Kozmice- západ

ZPF orná

Výroba a skladování drobná a řemeslná
výroba

0,57

Z

VS 51

0,87

Kozmicevýchod

bývalý
zemědělský
areál

Plochy smíšené výrobní

0,87

P

PV 51

0,11

Rousínov

ZPF orná

Veřejná prostranství

0,33

Z

PV 52

0,22

Kácova Lhota

ZPF - travní
porost

CELKEM k.ú. Kozmice
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Smíšené obytné venkovské

Dopravní infrastruktura silniční

Z
4,33

0,38

Z

Z
Z

Z
17,58
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NEZASTAVITELNÉ PLOCHY ÚP KOZMICE
Katastrální území KOZMICE

lokalita

orientační
výměra
[ha]

orientační
název

stávající
využití plochy

plocha s rozdílným
způsobem využití

sumace
dílčích ploch

změny – Z
přestavby - P

ZV 51

0,20

Kozmice Kodína

ZPF- orná

Veřejné prostranství veřejná zeleň

0,31

Z

ZV 52

0,11

Kozmice Kodína

ZPF- orná

ZO 51

0,27

Kozmice východ

ZPF- orná

ZO 52

0,87

Kozmice sever

ZPF- orná

Z

ZO 53

0,11

Kozmice východ

ZPF- orná

Z

ZO 54

0,34

Bařiny

ZPF- orná

Z

ZO 55

0,23

Kácova Lhota

ZPF - orná,
travní porost

Z

NZ-T51

5,39

údolí
Lhoteckého
potoka

ZPF - orná,
travní porost

Plochy zemědělské
s trvalým travním
porostem

5,39

Z

VV51

0,48

Kozmice Kodína

ZPF- travní
porost

Plochy vodní a
vodohospodářské

0,48

Z

NSpb 51

3,21

Kozmice západ

ZPF- orná

Plochy smíšené
nezastavěného území
přírodní, a břehová
mezová a liniová zeleň

7,70

Z

NSpb 52

2,82

Kácova Lhota severozápad

ZPF- orná

Z

NSpb 53

1,67

Kácova Lhota jih

ZPF - orná,
travní porost

Z

NSb 54

3,63

Kozmice východ

ZPF - orná,
travní porost

Z
Zeleň ochranná a
izolační

Plochy smíšené
nezastavěného území
břehová a liniová zeleň

Plochy smíšené
nezastavěného území
meze a remíz

1,82

Z

3,63

Z

0,24

Z

NSo55

0,06

Kácova Lhota sever

ZPF- orná

NSo56

0,15

Kácova Lhota –
západ

ZPF- orná

Z

NSo57

0,03

Čihadlo

ZPF- orná

Z

Nezastavitelná plocha obce Kozmice celkem
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D.

KONCEPCI VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, včetně podmínek
pro její umísťování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou
infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití

D.1

KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SILNIČNÍ DOPRAVA
Silnice II. třídy
Komunikace II. třídy II/110 Benešov – Sázava nad Sázavou je v ÚP plně respektována. V ÚP
je upřesněna územní rezerva pro přeložku komunikace II/110. Územní rezerva šíře 180 m je
upřesněna uvnitř koridoru dle platných ZÚR Středočeského kraje.
Silnice III. třídy
Hlavní dopravní systém tvoří v území silnice III. třídy, tato silniční síť je stabilizována a v ÚP
plně respektována.Tvoří ji komunikace:
III/1102 Bedrč – Teplýšovice
III/1104 Kozmice – Dlouhé Pole
III/1105 Kozmice – Rousínov.
Hlavní dopravní napojení obce na okolní obce, tj. komunikace II/110 je v území stabilizováno
beze změn.
Místní komunikace
Současný systém místních komunikací je v území plně stabilizován.
Nové rozvojové plochy a plochy přestavby jsou dostupné pomocí stávajícího systému
místních komunikací napojených na komunikaci II/110 a komunikace III. tříd.
• Územní plán řeší zpřístupnění jednotlivých zastavitelných ploch navrženými
komunikacemi místního významu.
• Realizace dalších komunikací, včetně výhyben, obratišť a rozšíření komunikací je
přípustná v souladu se stanovenými podmínkami využití jednotlivých ploch jako
nezbytná dopravní infrastruktura.
Dopravní vybavenost
• autobusové zastávky jsou stabilizované
Doprava v klidu
• Je navrženo nové parkoviště u občanské vybavenosti (DS51) a pro areál bikrosu
(DS 52) v Kozmicích.
• V rámci navazujících správních řízení musí být prokázáno zajištění parkování u
nových zařízení občanské vybavenosti všeho druhu na vlastním pozemku.
• Pro plochy výroby, výrobních služeb, servisů a dalších podnikatelských aktivit musí
být v rámci navazujícího správního řízení prokázáno zajištění odstavných a
parkovacích stání na vlastním pozemku.
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HROMADNÁ DOPRAVA
Autobusová doprava
Obec má zajištěnou autobusovou dopravu jako hlavní systém hromadné dopravy.
Ostatní druhy dopravy
Ve správním území se nenachází železniční, vodní, letecká doprava, ÚP tyto druhy dopravy
nenavrhuje.
PĚŠÍ A CYKLOTURISTICKÉ STEZKY A TRASY
–
Územím neprochází cyklotrasy, cyklostezky nebo naučné stezky. Přes území vede
dvojice značených turistických tras. V rámci správního území je možné realizovat nové
cyklotrasy, cyklostezky, naučné a turistické trasy za podmínek dle kap. F.

D.2

KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

D.2.1 ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Pitná voda bude sloužit pro pokrytí potřeb vody pro obyvatele, občanskou vybavenost všeho
druhu, pro pracovníky ve všech sférách výroby.
V současné době je místní vodovod pouze v části Kozmic. Slouží pro zásobování části lokalit
Kodíny a Na Skalce pitnou vodou. Jako zdroje se využívají vrtané studny HV1 a HV2.
Zbývající část Kozmic, Kácova Lhota a Rousínov jsou zásobovány z individuálních zdrojů
(soukromé studny).
Rozvoj obce – návrh zásobování:
Voda z obou studní vyhovuje požadavkům na pitnou vodu. Výhledově budou na vodovod
napojeny celé Kozmice.
Z bilančních výpočtů vyplývá, že stávající zdroje nebudou stačit pro zajištění pitné vody pro
předpokládaný rozvoj území Kozmic. Územní plán umožňuje zajistit další zdroje pitné vody
z nových vrtů. Nejvhodnější se jeví provedení průzkumu a vrtů v oblasti poblíž stávajících
vodních zdrojů vzhledem k dobré jakosti vody odebírané z vrtů HV1 a HV2.
Územní plán umožňuje zvětšit objem akumulační jímky a posílit čerpací stanici, aby ve
vodovodu byl dostatečný tlak.
Před napojením nových ploch bude prokázáno, že je profily stávajících rozvodných řadů jsou
dostatečné pro napojení nových ploch.
Kácova Lhota a Rousínov zůstanou zásobovány z individuálních zdrojů (soukromé studny).
Zajištění vody pro požární účely:
Kozmice – odběr požární vody pro vnější zásah bude zajištěn z veřejného vodovodu přes
požární hydranty, které budou osazeny na hlavních zásobních řadech. Při rozšiřování
zásobní sítě budou na nových řadech osazovány požární hydranty. Dále je možnost využití
zásoby požární vody z vodních nádrží v obci včetně využití možnosti z nově navrhované
plochy W 51.
Rousínov – na místě lze požární vodu odebírat z rybníků
Kácova Lhota– má požární nádrž.
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D.2.2 LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Splaškové odpadní vody
V sídle Kozmice je navržena oddílná splašková kanalizace pro zastavěné i zastavitelné
území.
Splašková kanalizace v oblasti Kodína (cca 950 m) bude zachována, ale stávající ČOV bude
zrušena a přestavěna na přečerpací stanici a bude doplněn výtlačný řad směrem ke
komunikaci II/110 s propojením na gravitační hlavní řad.
V obci bude provedena gravitační splašková kanalizace, postupně do ní budou napojovány
části zastavěných a nově zastavěných ploch. V jižní a východní části bude místně nutné
doplnit tlakové stoky nebo výtlačný řad vzhledem k morfologii terénu.
Celá síť oddílné splaškové kanalizace (stávající a nová) bude dovedena hlavním sběračem
podél komuniukace II/110 do centrální ČOV.
Splaškové vody ve zbývající části území tj. v Rousínově a v Kácově Lhotě jsou zachycovány
v nepropustných jímkách a budou likvidovány na ČOV v Kozmicích. Územní plán nevylučuje
jiné řešení v případě, že bude vhodnost prokázána v rámci navazujícího správního řízení.
Likvidace dešťových vod
V obci je stávající síť dešťové kanalizace, která odvádí dešťové vody z komunikací a
veřejných prostranství systémem trub do místních vodotečí, nebo jsou vsakovány do terénu.
Stavby a opatření pro likvidaci dešťových vod lze realizovat v souladu s podmínkami využití
jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití.
U všech nemovitostí je nutné upřednostnit zasakování dešťových vod ze střech a
zpevněných ploch na vlastním pozemku, pokud to hydrogeologické podmínky dovolí.
V opačném případě navrhnout retenční nádrže s postupným odtokem vod do drenážních
těles např. v zelených pásech nebo plochách.
Z hlediska splachů bylo vyhodnoceno erozní působení na svažitých pozemcích ZPF a bylo
navrženo zatravnění a nové meze.
D.2.3 ELEKTRICKÁ ENERGIE
Územní plán respektuje stávající napájení venkovním vedením 22 kV z procházející trasy 22
kV ve směru Petroupim – Tatouňovice, která slouží pro zásobování oblasti. Středem území
prochází dvě nadřazené el. sítě VVN 400 kV a VVN 110 kV bez většího vlivu na využití
území.
Stávající zásobování el. energií z tras linek 22 kV je dostatečné pro stávající stav i rozvoj
území. Při předpokládaném rozvoji dle návrhu ÚP bude nutná rekonstrukce některých
stávajících TS, spočívající ve výměně TS za výkonově větší, včetně návrhu nových TS.
Pro posílení sítě rozvodů VN a NN je nutné provést:
a) úpravu výkonu stávajících trafostanic TS 1, 2, 3, 4, 6, 7
b) vybudovat nové trafostanice
TS 8 – lokalita OV 54, OM 51, DS 52
TS 9 – lokalita BI 54, OS 52, SV 52, DS 51, VD 51
TS 10 – lokalita OV 52, SV 53, SV 54, TI 51
TS 11 – lokalita TI 2, OH
TS 12 – lokalita OS 51, SV 51
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Stávající trafostanice bez nebo s navýšeným výkonem jsou ponechány na stávajících
místech. Nové trafostanice jsou navrženy pokud možno v těžišti spotřeby, v další
podrobnější dokumentaci se nevylučuje jejich umístění upřesnit.
Napojení zastavitelných ploch a ploch přestavby se navrhuje řešit dle potřeby v území a
aktuálního stavu distribuční sítě napojením na stávající rozvody nízkého napětí a
trafostanice. V případě potřeby lze posílení stávajících trafostanic, nebo výstavbu nových,
řešit jako nezbytou technickou infrastrukturu.
V obci je veřejné osvětlení, v nových zastavitelných plochách bude doplněno. Všechny
rozvody veřejného osvětlení budou vedeny v zemi.
D.2.4 ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM
Obec Kozmice je v současnosti bez plynofikace. Zemní plyn VTL plynovodu v trase
Benešov-Sázava DN 200 je veden podél jižního okraje území obce.
Územní plán navrhuje zajištění plynofikace obce ze stávajícího vysokotlakého plynovodu na
jižním okraji sídla Kozmice VTL Benešov – Sázava.
Územní plán respektuje stávající trasy plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního
pásma.
Návrh územního plánu vymezuje koridor šířky 30 m pro umístění stavby plynovodu VTL a
regulační stanice VTL/STL. Tato stavba, stavby s ní související a stavby tuto stavbu
podmiňující mají přednost před jiným využitím pozemků v koridoru. Stavby související a
stavby podmiňující mohou zasahovat (být umístěny) i do ploch mimo vymezený koridor.
V koridoru nesmí být měněno současné využití území způsobem, který by podstatně zhoršil
přípravu a realizaci stavby technické infrastruktury, tj. stavby, pro kterou byl koridor navržen,
a přípravu staveb souvisejících a tuto stavbu podmiňujících. Jiné využití než napojení obce
na nadřazenou síť stavby plynovodu, stavby související a podmiňující, včetně umísťování a
změny jiných nových staveb je v koridoru možné až po pravomocném umístění a stavebním
povolení stavby, pro které byl koridor vymezen.
Územní plán navrhuje vybudování nové regulační stanice plynu VTL-STL situované na jižním
okraji obce u silnice III/1104. Kozmice-Teplýšovice. RS bude napojena VTL přípojkou
vymezenou v navrhovaném koridoru. Od RS budou provedeny rozvody jako středotlaké
(STL).
Pro sídla Kácova Lhota a Rousínov vzhledem k jejich velikosti a minimálnímu rozvoji není
plynofikace navržena.
D.2.5 ALTERNATIVNÍ ZDROJE
Vzhledem k zastavěnosti území a krajinnému rázu nejsou v území povoleny plošné
fotovoltaické zdroje v krajině.
V území je možné umístit obnovitelný zdroj el. energie ve formě jedné sloupové větrné
elektrárny.
Malé zdroje ve formě fotovoltaických nebo teplovodních panelů mohou být využity u
zástavby v sídle (střechy), ale nesmí mít negativní dopad na vzhled historické zástavby a
nesmí tvořit nevhodné sousedství památkově chráněným objektům.
Alternativní zdroje ve formě tepelných čerpadel všech druhů geologických vrtů nebo uložení
do země nejsou ÚP regulovány.
Technická zařízení alternativních zdrojů musí být vždy umístěna mimo veřejná prostranství,
veřejné prostory a veřejné plochy zeleně.
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D.2.6 ELEKTRONICKÉ A KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ
Územní plán respektuje místní telekomunikační rozvody.
Územní plán respektuje datový dálkový kabel podél komunikace II/110 do Kozmic (ATU) a
dále směr Ostředek a dálkový datový kabel podél komunikace III/1102 procházející kolem
Kácovy Lhoty a pokračující dále k Teplýšovicím a dále dálkový datový kabel podél trasy el.
vedení VN 110 kV. V severozápadní části správního území obce se na vrchu nachází
telekomunikační věž.
Územní plán respektuje sítě elektronických komunikací včetně ochranných pásem
V území nejsou evidovány trasy radioreléových paprsků RSS.
D.2.7 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
V řešeném území nejsou evidovány lokality s povolením k ukládání odpadů.
ÚP nenavrhuje žádné nové lokality pro ukládání odpadů.
ÚP akceptuje stávající systém obce pro shromažďování, sběr, přepravu, využívání a
odstraňování odpadů, který bude rozšířen i do zastavitelných ploch.

D.3

OBČANSKÁ VYBAVENOST A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

D.3.1 OBČANSKÁ VYBAVENOST VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
ÚP plně zachovává stávající vybavenost veřejné infrastruktury (plochy OV 1-3 a OS 1, 2):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Obecní úřad
Obecní knihovna
Požární zbrojnice
Pošta
Kostel sv. Jakuba
Smuteční síň
Hřbitov

Nově se navrhuje občanská vybavenost v centru obce Kozmice. Prostor pro správu území,
sociální, zdravotnické služby a mateřská škola (OV54). Ve východní části se navrhuje nová
plocha pro možnou budoucí stanici integrovaného informačního systému (OV52).
Pro sport a rekreaci jsou navrženy plochy OS51 a OS52.
Plocha OS51 se nachází v severní části Kozmic a jedná se o nový sportovní areál.
Plocha OS52 rozšiřuje stávající areál v západní části Kozmic kde je navržena změna využití
na bikrosový areál z důvodu zlepšení obytného a životního prostředí (hluk, emise, odpady,
provoz areálu aj.)
Pro další občanskou vybavenost veřejné infrastruktury a komerční zařízení mohou být
využity prostory nebo samostatné nové objekty v plochách (BI, SV, OM – viz kap. F).
Pro komerční občanskou vybavenost je navržena plocha OM 51 podél hlavní komunikace v
Kozmicích.
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D.3.2 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
ÚP zachovává všechna historická veřejná prostranství včetně veřejné zeleně. V Kozmicích
se jedná o náves s kostelem sv. Jakuba, v Kácově Lhotě o náves s kapličkou.
V rámci zvyšování obytného standardu území jsou navrženy nová veřejná prostranství
(PV51,52).
Všechna veřejná prostranství a plochy veřejné zeleně musí být veřejně přístupné bez
oplocení, mimo dětských hřišť.

E.

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, včetně vymezení ploch
s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a
stanovení podmínek pro jejich využití, územního systému
ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozních
opatření, ochrany před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek
nerostných surovin a podobně

E.1

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY V NÁVAZNOSTI NA NADŘAZENOU
DOKUMENTACI A DŘÍVE ZPRACOVANOU DOKUMENTACI

Řešené území je dle ZÚR zahrnuto do krajinného typu N16 – krajina relativně vyvážená, pro
kterou jsou stanoveny cílové charakteristiky krajiny a územní podmínky pro její zachování
nebo dosažení:
Požadavky na využití – cílové charakteristiky krajiny:
Dlouhodobá cílová charakteristika spočívá v dosažení relativně vyváženého poměru
ekologicky labilních a stabilních ploch a stabilizaci jejího polyfunkčního charakteru kulturní
krajiny.
Podmínky pro následné rozhodování:
Změny využití území musí podporovat tvorbu relativně vyváženého charakteru kulturní
krajiny, respektive tento charakter nesmí změny narušit nebo zabránit dosažení vyváženého
stavu.
ÚP Kozmice vytváří podmínky pro vyvážený charakter kulturní krajiny.
Územní plán akceptuje plochu pro umístění větrné elektrárny Kozmice VE51.
Navrženy jsou plochy změn a úprav v krajině s cílem zlepšení ekologické stability území:
– prověřeny a upřesněny jsou skladebné části územního systému ekologické stability
(ÚSES) lokální biocentra, lokální biokoridory a interakční prvky v návaznosti na
sousední obce při dodržení metodiky stanovených prostorových parametrů, dle
aktuálního stavu krajiny a dle hranic katastrální mapy;
– prověřeny byly možnosti pro zvýšení ekologické stability území, navržena jsou
zejména protierozní a vodohospodářská opatření zvyšující retenční schopnost
krajiny:
– v plochách smíšených nezastavěného území NS budou ve vyšší míře uplatněny
prvky zvyšující ekologickou stabilitu území, tzn. trvalé travní porosty, liniové
porosty a rozptýlená zeleň;
– návrh krajinotvorných prvků, které jsou součástí prvků ekologické stability krajiny,
smíšené plochy přírodní a břehové (NSpb51, NSpb52, NSpb53, NSb54);
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doplnění protierozních mezí (NSo55, NSo56, NSo57); agrotechnická opatření na
pozemcích ohrožených vodní erozí; zatravnění části ZPF v údolí Lhoteckého
potoka (NZ-T51);
– doplnění vodní plochy v Kodíně k zadržování vody v krajině (VV51);
– v koordinaci s urbanistickým řešením jsou řešeny přechodové plochy sídlo –
krajina návrhem ochranné a izolační zeleně. Jedná se o plochy ZO51, ZO52,
ZO53, ZO54, ZO55.
ÚP Kozmice vytváří podmínky pro dlouhodobou i krátkodobou rekreaci obyvatel:
– navrhuje plochy občanské vybavenosti umožňující stavby a zařízení pro
ubytování a stravování (OM51) a plochy pro sport a rekreaci (OS51, OS52).
–

E.2

PROMÍTNUTÍ KONCEPCE DO PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ (V NEZASTAVENÉM ÚZEMÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO
ZMĚNY JEJICH VYUŽITÍ)

Plochy nezastavěného území vymezené návrhem ÚP Kozmice jsou členěny podle
charakteru využití, limitujících jevů a utváření krajiny na:
(W) plochy vodní a vodohospodářské – zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních
toků a jiné pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití, včetně související
dopravní a technické infrastruktury;
(NZ) plochy zemědělské – s vysokým potenciálem produkce zemědělské výroby včetně
intenzivních forem obhospodařování – tj. území intenzivně zemědělsky obhospodařované a
pozemky související dopravní a technické infrastruktury;
(NZ-T) plochy zemědělské s trvalým travním porostem – zahrnují pastviny a louky,
pozemky staveb a zařízení související s pastevectvím a s hospodařením na loukách a
pozemky navržené k zatravnění včetně související dopravní a technické infrastruktury;
(NL) plochy lesní – zahrnují pozemky určené k plnění funkcí lesa, pozemky staveb a
zařízení lesního hospodářství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury;
(NSx) plochy smíšené nezastavěného území – v nichž není možné nebo nezbytné
stanovit převažující účel využití.
Plochy smíšené nezastavěného území zahrnují zpravidla pozemky určené k plnění funkcí
lesa, pozemky zemědělského půdního fondu, případně pozemky vodních ploch a koryt
vodních toků bez rozlišení převažujícího způsobu využití. Do plochy smíšené nezastavěného
území lze zahrnout i pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů a pozemky
související dopravní a technické infrastruktury.
Přijatelné formy využití jsou však vždy vyznačeny příslušným indexem a musí být využívány
vždy ve vzájemně kompromisním smyslu. Index přípustných funkcí:
z - zemědělská, v území je zastoupena mezi jinými funkce zemědělské prvovýroby; nejedná
se o intenzivní formy; v těchto územích plní zemědělství často i mimoprodukční funkce;
s - sady (zemědělská), plochy s převažujícím zastoupením extenzivních sadů;
o - ochranná, protierozní, plochy (navrhované meze) s funkcí protierozní ochrany;
p - přírodní, v území je zastoupena mezi jinými přírodní funkce; ochrana přírody musí být
respektována i v případě zastoupení dalších funkcí;
b - břehové, mezové a ostatní liniová zeleň, v území je zastoupena mezi jinými i tato
funkce; mohou zde být břehové a doprovodné porosty podél vodotečí, doprovodné porosty
podél komunikací, meze a drobné remízky v polích, apod.;
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l – lesní, v území je zastoupena mezi jinými funkce lesní prvovýroby; nejedná se o intenzivní
formy; v těchto územích plní lesnictví často i mimoprodukční funkce, např. lesy rekreační,
lesy s ochranou funkcí.
V nezastavěném území řešeném územním plánem Kozmice se převažují plochy
zemědělské (NZ), v menší míře plochy zemědělské s trvalým travním porostem (NZ-T) a to
stávající plochy luk. Návrh navrhuje plochy k zatravnění v úzkých pásech podél vodních
toků. Na lesních pozemcích jsou vymezeny plochy lesní (NL).
Vymezené prvky územního systému ekologické stability (biocentra, biokoridory, interakční
prvky) jsou pokládány za součást přírodní plochy. Kde dochází k překryvu funkcí s plochami
ÚSES, platí specifické podmínky stanovené pro ÚSES, ačkoliv jsou tyto prvky s ohledem na
jejich prostorové parametry zahrnuty do plochy NL, NZ-T a smíšené NS s kombinací indexů
z - zemědělská, p - přírodní, b – břehové, mezové a ostatní liniová zeleň, l – lesní, liniová.
V území jsou vymezeny plochy s charakterem smíšeného využití krajiny s nejvýznamněji
zastoupenou složkou přírodní ochrany. Jedná se o tyto plochy:
NSp – přírodní
NSl – lesní
NSb – břehová a liniová zeleň
NSpz - přírodní a zemědělské
NSpb - přírodní, břehová, mezová a í liniová zeleň
NSpl – přírodní, lesní
NSo – protierozní zeleň s terénními úpravami
NSs – sady ( zemědělská )
Nezastavitelné plochy dále jsou:
plochy veřejné zeleně (ZV)
plochy zeleně soukromé a vyhrazené (ZS) v zastavěném území,
plochy zeleně ochranné a izolační (ZO) v zastavěném i nezastavěném území

E.3

ZOHLEDNĚNÍ PRODUKČNÍ FUNKCE KRAJINY

Při vymezování ploch s rozdílným způsobem využití v krajině je třeba zajistit, aby:
–
–
–
–

byly zachovány, rozvíjeny a případně obnoveny hodnoty krajiny,
produkční funkce krajiny nenarušily udržitelný stav, respektive rozvoj jiných funkcí v
krajině,
byly vytvořeny vhodné podmínky pro potřebné změny v krajině,
byly vytvořeny vhodné podmínky pro realizaci ochranných opatření v krajině.

Vodní ekosystémy
– ÚP chrání a podporuje dochovaný přírodní nebo přírodě blízký stav vodních toků a niv.
Kromě zastavěného území jsou vodní toky a údolní nivy nezastavitelným územím s
funkcemi vodohospodářskou, přírodní, lesní, břehovou a louky jsou vymezeny jako
plochy zemědělské s trvalým travním porostem.
– Územní plán ochraňuje vodní toky, rybníky a údolní nivy. Většina vodních toků a vodních
ploch je součástí územního systému ekologické stability.
– Územním plánem je navržena nová vodní plocha (vodní nádrž) - opatření k zadržování
vody v krajině (W51)
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–
–

V případě potřeby lze nezbytná protipovodňová opatření realizovat v souladu s
podmínkami využití stanovenými pro jednotlivé plochy s rozdílným využitím.
Pro zvýšení ochrany území je nutno dále dodržet:
– Podél koryt vodních toků zachovat volné nezastavěné a neoplocené území o šíři
6 m (drobné vodní toky a meliorační zařízení) od břehové hrany.
– V území určeném k zástavbě zabezpečit, aby odtokové poměry z povrchu,
urbanizovaného území byly po výstavbě srovnatelné se stavem před ní.

Lesní ekosystémy
– Na území obce se nenavrhuje změna v zařazení do kategorie i nadále budou složit jako
esy hospodářské.
– Lesy budou i nadále plnit funkci stabilizační, půdoochrannou, biologickou, krajinotvornou
a vodohospodářskou.
– Plochy smíšené s funkcí lesní jsou zařazené do funkčního využití NSl, NSpl.
– Umístění staveb ve vzdálenosti do 50 m od kraje lesa je přípustné za podmínky, pokud
v rámci navazujícího řízení se prokáže, že každá jednotlivá stavba neovlivní
neakceptovatelným způsobem činnosti související s lesním hospodářstvím.
Zemědělské ekosystémy
– Územním plánem je zajištěna produkční funkce krajiny v rámci ploch nezastavěných se
zemědělskou funkcí (NZ) či ploch smíšeného nezastavěného území (NS).
– Ochrana půdy a vody v zemědělské krajině je ochráněna na smíšených plochách s
funkcí zemědělskou NSz…, NZ-T… Tyto plochy budou využity k zemědělskému využití
s preferencí méně intenzivních forem hospodaření.
– Navrženy jsou protierozní meze , remízy s průlehem umístěným po vrstevnicích (NSo55,
NSo56, NSo59). Ochranu půdy před erozí řeší i ochranné zatravnění (NZ-T51) a
protierozní osevní postupy.
– Mezi protierozní opatření je možno zařadit i ochrannou a izolační zeleň – pásy zeleně po
obvodu zastavitelné plochy navržené k oddělení jednotlivých funkčních ploch a ke
zmírnění účinků nátoků vod z polí z vyšší oblasti. Tyto pásy budou mít jak funkci
ochrannou, tak i retenční. Jedná se o plochy ZO51, ZO52, ZO54, ZO55.
– Na plochách smíšených nezastavěného území NS s indexem p – přírodní v kombinaci s
dalšími funkcemi jako je z – zemědělská, o – ochranná, protierozní, b – břehové,
mezové a ostatní linie, l - lesní … budou ve vyšší míře uplatněny prvky zvyšující
ekologickou stabilitu území, tzn. trvalé travní porosty, liniové porosty a rozptýlená zeleň.
– Územní plán akceptuje stávající odvodnění pozemků. Rozvoj obce se investice do půdy
dotýká pouze okrajově – plocha TI51 a krajinářská opatření v nezastavitelném území.
V řešeném území jsou vymezeny plochy prvků územního systému ekologické stability, jimiž
jsou biocentra, biokoridory a interakční prvky. V těchto plochách musí být zajištěny podmínky
pro zachování a rozvoj genofondu, zvyšování ekologické stability a příznivé působení na
okolní krajinu.

E.4

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

ÚP Kozmice vytváří podmínky pro ochranu všech přírodních hodnot v území včetně
územního systému ekologické stability (dále též ÚSES).
V řešeném území se nenacházejí žádná zvláště chráněná území, evropsky významná
lokalita ani ptačí oblast; ani do území nezasahují jejich ochranná pásma.
V řešeném území jsou dále respektovány a chráněny tyto hodnoty:
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dřeviny (stromy a stromořadí) rostoucí mimo les
Jedná se zejména o lípy v Kozmicích - na návsi, u kostela a na západním konci obce u
silnice II/110; stromy u křížku v poli u Rousínova
významné stromy a stromořadí
V řešeném území se vyskytují stromořadí podél cest a silnic, územní plán zajišťuje jejich
ochranu.
významné krajinné prvky - lesy, rybníky, vodní toky, údolní nivy
hodnotné krajinné části a lokality
• lesní masiv Dubovka
• remízy nad Kácovou Lhotou
• stromořadí podél části Kozmického potoka
• drobné vodoteče s břehovou a doprovodnou zelení
• rybníky a malé vodní nádržky v Kozmicích, Rousínově a Kácově Lhotě
• remízy a lesní porost na jihu katastrálního území – údolí Lhotského potoka
přírodní biotopy, které se vyskytují ve fragmentech:
Podél vodotečí jsou vytvořeny úzké pásy travnatých porostů a lužních porostů:
T1.1 – mezofilní ovsíkové louky
T1.5 – vlhké pcháčové louky
T1.6 – vlhká tužebníková lada
L2.2B – degradované údolní jasanovo olšové luhy
V litorálním pásmu vodních ploch a rybníků:
M1.7 – rákosiny a vegetace vysokých ostřic
K2.1 – vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů
Lesní komplex Hartošice, Dubovka:
L5.4 – acidofilní bučiny s bukem lesním a příměsí dalších listnáčů
L7.1 – suché acidofilní doubravy
L2.2B – degradované údolní jasanovo olšové luhy
R1.4 – lesní prameniště bez tvorby pěnovců
liniové prvky doprovodné zeleně katastrálně evidované či prvky zeleně na orné půdě – meze,
remízky, plochy nelesní zeleně, doprovodné zeleně cesty a vodotečí
katastrálně neevidované drobné vodní plochy v krajině (drobné vodoteče sloužící jako hlavní
odvodňovací zařízení)

E.5

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY (ÚSES)

Návrh ÚP Kozmice vymezuje trasy a hranice biokoridorů, biocenter a interakčních prvků na
lokální úrovni. Podle prostorové funkčnosti jsou prvky ÚSES funkční (existující, jednoznačně
vymezené) a navržené (nefunkční, navržené k založení).
Prvky ÚSES jsou upřesněny v návaznosti na sousední obce při dodržení stanovených
prostorových parametrů, dle aktuálního stavu krajiny a dle hranic katastrální mapy.
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Lokální úroveň ÚSES
Lokální biokoridor BK 1 je funkční. V trase lokálního biokoridoru je vloženo lokální
biocentrum BC 1.4 "Hartošice".
Návrh opatření: V lesním porostu zachovat a chránit, respektive prohloubit přirozený
charakter porostů dle lesních typů.
Lokální biokoridor BK 4 je částečně funkční. Kolem sídla Kozmice je biokoridor navržený k
založení. V trase lokálního biokoridoru jsou v řešeném území vložena dvě lokální biocentra:
Lokální biocentrum BC 4.2 "Pod hůrkou" - biocentrum funkční
Lokální biocentrum BC 4.3 "Pod Křížem" – biocentrum funkční
Lokální biokoridor BK 5 je funkční.
Návrh opatření: při obnově lesního porostu podpořit přirozenou druhovou skladbu dřevin dle
lesního typu.
Interakční prvky (IP) - jedná se o plošnou, bodovou a liniovou zeleň v zemědělské krajině,
která doplňuje biocentra a biokoridory:
IP1 "Na Kubíčkových" - sad
IP2 "Nad hůrkou" - mozaika společenstev (travinokřovinaté remízky, louky, lesík)
IP3 "Nad Lhotským potokem" - soustava remízků.
Systém lokálních biokoridorů a interakčních prvků doplňují liniové krajinné prvky (stávající i
navrhované).
• Hranice navržených biocenter mohou být v rámci realizace upřesněny při dodržení
prostorových a funkčních parametrů biocentra
• Biokoridory, vyžadující zábor částí parcel lze upřesnit s ohledem na průběh
vlastnických vztahů (více vpravo, nebo vlevo od vodoteče či polní cesty, které tvoří
jeho osu). Musí být zachován směr trasy, tj. nesmí však být přesměrovány a nesmí
být zúženy pod 15 m
• Při výsadbě a případně jiných zásahy do prvků ÚSES musí být prokázána vhodnost
návrhu řešení včetně vhodnosti rostlinných druhů.
Platí pro ně následující podmínky (podrobněji viz kap. F.2.):
– vylučují se rekonstrukce stávajících staveb, které by znamenaly zvýšení kapacit a
standardu, s výjimkou opatření šetřících životní prostředí
– plochy pro ÚSES mohou být využívány pouze jako plochy zeleně (trvalé travní
porosty, rozptýlené liniové porosty dřevin a bylin, porosty lesního charakteru) a vodní
plochy
– umisťování staveb v systému ÚSES je omezeno jen na příčné přechody inženýrských
a dopravních staveb

E.6
–

–
–

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA V KRAJINĚ, PROSTUPNOST KRAJINY
Územním plánem jsou respektovány turisticky značené trasy - přes území vede dvojice
značených turistických tras. Červená trasa tvoří širší okruh spojující Benešov a údolí
Sázavy. Žlutá trasa spojuje Hvězdonice s Českým Šternberkem.
Územní plán akceptuje místní komunikace napojující rekreační zástavbu a zároveň
sloužící jako provozní komunikace pro zemědělství a lesní hospodářství.
Plochy lesní, zemědělské a rekreační jsou přístupné historicky vzniklou sítí účelových
komunikací. Tato síť umožňuje prostupnost krajiny a dostupnost okolních sídel. ÚP
Kozmice doplňuje síť místních a účelových komunikací spolu s doprovodnou liniovou
zelení a vytváří tak podmínky pro prostupnost území jak pro pěší, tak pro cyklisty,
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vytváří podmínky i pro zlepšení provozu a zvýšení bezpečnosti (viz. výkresová
dokumentace ÚP).
Rozvoj cestní sítě je umožněn i v souladu se stanovenými podmínkami využití ploch
v nezastavěném území.
Prostupnost krajiny nesmí být narušena oplocováním pozemků ve volné krajině (za
„oplocení“ nejsou považovány oplocenky na PUPFL z důvodů ochrany před škodami
způsobenou zvěří či dočasná oplocení pastvin pomocí ohradníků či dřevěných bradel).
Oplocení jako stavba může být realizováno pouze v rámci současně zastavěného nebo
zastavitelného území, přičemž musí zůstat zachováno napojení základního
komunikačního systému obce na síť účelových komunikací v krajině.
Při oplocování či ohrazování pozemků, které nejsou vyloučeny z práva volného
průchodu pole musí vlastník či nájemce zajistit technickými nebo jinými opatřeními
možnost jejich volného průchodu na vhodném místě pozemku.

–
–

–

E.7
–

–
–

KRAJINNÉ A KRAJINOTVORNÉ PRVKY
Územní plán z hlediska ochrany přírody a krajiny v celém zájmovém území chrání
veškeré fragmenty, které se dochovaly v přírodním nebo přírodě blízkém stavu, bez
ohledu na to, zda jsou či nejsou součástí chráněných území přírody. Jedná se o
přirozené vodní toky a jejich nivy, lesní komplexy, sady, vlhké i suché louky, skupiny
keřů, meze, vlhčiny, mokřady, tůňky, atd.;
Veškerá zeleň ve volné krajině je územním plánem ochráněna.
Návrh nových ploch a prvků zeleně – nezastavitelné plochy v zastavěném a
zastavitelném území:

Veřejná prostranství - veřejná zeleň (ZV):
Územní plán zajišťuje ochranu stávající veřejné zeleně a navrhuje nové plochy pro její
založení:
ZV 51 Kozmice - Kodína – veřejná zeleň ve sportovním areálu
ZV 52 Kozmice - Kodína – veřejná zeleň ve sportovním areálu
Zeleň ochranná a izolační (ZO):
Územní plán navrhuje vytvoření kompaktní bariéry izolačního pásu zeleně s vysokou
funkční účinností k eliminaci negativních vlivů. Jedná se o liniové a plošné výsadby mezi
obytnou zástavbou a zdroji prachu a hluku (např. zemědělská výroba, doprava aj.).
Založena bude souvislá, víceetážová výsadba stromů a keřů; dominantní postavení
bude mít zeleň střední kategorie, doplněná vysokou zelení (rychlerostoucí a kosterní).
ZO 51 Kozmice východ - ochranná a izolační zeleň, krajinotvorný prvek
ZO 52 Kozmice sever - ochranná a izolační zeleň, krajinotvorný prvek
ZO 53 Kozmice východ - ochranná a izolační zeleň, krajinotvorný prvek
ZO 54 Bařiny - ochranná a izolační zeleň, krajinotvorný prvek
ZO 55 Kácova Lhota - izolační a izolační zeleň mezi krajinou a zástavbou
–

Návrh nových ploch a prvků zeleně v nezastavěném území

Zemědělská půda s trvalým travním porostem (NZ-T)
Územní plán navrhuje opatření ke zvýšení ekologické stability krajiny – doplnění a
obnovu vegetačních prvků, podporu struktur zeleně odvozených od reliéfu území
(terasy, meze, plochy údolní nivy), a protierozní opatření. Jedná se o změnu kultury:
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NZ-T 51 Údolí Lhoteckého potoka – protierozní opatření
Plochy vodní a vodohospodářské (W)
Územní plán navrhuje opatření ke zvýšení ekologické stability krajiny a k zadržování
vody v krajině s cílem zvýšení retenční schopnosti území.
VV 51 Kozmice - Kodína – návrh retenční nádrže
Nezastavěná smíšená přírodní a břehová zeleň (NSpb)
Územní plán navrhuje krajinotvorné prvky, které jsou součástí skladebných částí ÚSES,
VKP (údolní nivy) a IP:
NSpb 51 Kozmice - západ; plocha určená pro založení LBK 4
NSpb 52 Kácova Lhota - severozápad; plocha určená pro založení LBK 4
NSpb 53 Kácova Lhota - jih; plocha v nivě Lhotského potoka
Nezastavěná břehová a liniová zeleň (NSb)
Územní lán vyezuje krajinotvorný prvek, který je součástí biokoridoru a VKP (údolní
nivy):
NSb 54 Kozmice - východ; plocha LBK 4 v údolí Kozmického potoka
Nezastavěná smíšená - mez, remíz (NSo)
Územní plán navrhuje opatření k zadržování vody v krajině, protierozní opatření, liniové
krajinotvorné prvky.
NSo 55 Kácova Lhota - sever
NSo 56 Kácova Lhota - západ
NSo 57 Čihadlo
Územní plán navrhuje technické liniové prvky protierozní ochrany zemědělských
pozemků. Vedle základní funkce protierozní (trvalá překážka povrchovému odtoku)
budou mít meze s doprovodnou dřevinnou zelení velký význam i z hlediska estetického
a ekologického.
Navržený systém protierozních mezí včetně navržené zeleně s protierozní funkcí bude v
krajině fungovat i jako nezbytná součást lokálních ÚSES – interakční prvky.
Liniová zeleň – alej, stromořadí
– Územní plán navrhuje novou alej jako pohledovou clonu po obvodu sportovního
areálu OS51.
– Územní plán navrhuje obnovu a doplnění aleje a stromořadí podél komunikace III/110
– Územní plán navrhuje obnovu a doplnění aleje podél komunikace III/1104
– Územní plán navrhuje nové stromořadí podél komunikace III/1105

E.8

VODNÍ REŽIM V KRAJINĚ, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ

Část pozemků v řešeném území je ohrožena vodní erozí.
V současné době problematiku ochrany půdy před erozí částečně řeší ochranné zatravnění
a protierozní osevní postupy, ÚP navrhuje další opatření:
–

Pozemky v nivě a na svazích Lhoteckého potoka jsou navrženy k zatravnění (NZ-T51);
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V lokalitách, které jsou nejvíce ohrožené vodní erozí, jsou navrženy protierozní meze
s průlehem umístěné po vrstevnicích (NSo55, NSo56, NSo57). Tyto liniové prvky vytvoří
trvalou překážku a přeruší příliš velké délky svahů. Vytvořením 30 – 50 cm hlubokého a
3 – 4 m širokého průlehu;
Mezi protierozní opatření se řadí i ochranná a izolační zeleň – pásy zeleně po obvodu
zastavitelné plochy navržené ke zmírnění účinků nátoků vod z polí z vyšší oblasti. Tyto
pásy budou mít jak funkci ochrannou, tak i retenční. Jedná se o plochy ZO51, ZO52,
ZO53, ZO54, ZO55;
Podél komunikací v krajině – pěších cest a cyklostezek budou vysazeny alespoň
jednostranné pásy zeleně, které budou krajinotvorným, stabilizačním prvkem a prvkem
snižující vodní a větrnou erozi;
Funkci protierozní ochrany tvoří dále prvky ÚSES. Další protierozní opatření lze dle
potřeby budovat v souladu se stanovenými podmínkami využití ploch v nezastavěném
území;
Při obhospodařování ZPF a návrhu protierozních opatření nutno dodržet podmínky, pro
stanovené zranitelné oblasti, o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv,
střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech.

–

–

–

–

–

E.9
–

–

–

–
–

OPATŘENÍ PROTI POVODNÍM A ŽIVELNÝM POHROMÁM

Územní plán navrhuje revitalizaci Kozmického potoka. Navrhována je revitalizace nivy,
rehabilitace potočního pásu přírodě blízkého charakteru, rekonstrukce břehových a
doprovodných porostů, hloubení tůní a mokřadů a to v úseku od Kozmic až na hranici
obce. Navrhovaným řešením dojde ke zlepšení ekologického stavu vodního toku a nivy,
zadržení vody v krajině, zpomalení odtoku. V rámci ÚP Kozmice se jedná o krajinotvorný
prvek NSb 54, součást lokálního biokoridoru LBK 4;
V údolí bezejmenné vodoteče, levostranného přítoku Kozmického potoka je navržena
retenční nádrž VV 51. Jedná se o opatření ke zvýšení ekologické stability krajiny a k
zadržování vody v krajině s cílem zvýšení retenční schopnosti území;
V plochách nezastavěného území smíšeného NS s indexem p - přírodní, b - přírodní
břehová, o – ochranná, protierozní meze budou ve větší míře uplatněny prvky zvyšující
retenční kapacitu území. Další protipovodňová opatření v krajině lze dle potřeby budovat
v souladu se stanovenými podmínkami využití ploch v nezastavěném území;
Navrženy jsou krajinotvorné prvky zvyšující ekologickou stabilitu krajiny s funkcí
protierozní ochrany (NZ-T51, NSo55, NSo56, NSo57);
Pro zvýšení ochrany území je nutno dále dodržet:
 podél koryt vodních toků bude zachováno volné nezastavěné a neoplocené území 6
m u drobných vodních toků od břehové hrany na obě strany, pro průchod velkých vod
a zároveň jako manipulační pruh pro účel správy a případné údržby koryta vodního
toku, ve kterém nebudou umisťovány žádné nové stavby;
 v území určeném k zástavbě je třeba zabezpečit, aby odtokové poměry z povrchu
urbanizovaného území byly po výstavbě srovnatelné se stavem před ní;
 u plošně významných lokalit a nově navrhovaných komunikací bude prokázáno
budoucím investorem již ve fázi parcelace nebo před umístění staveb na těchto
pozemcích, že návrh byl prověřen z hlediska hydrogeologického posouzení,
možného vsaku a velikosti případných retencí;
 vodohospodářské meliorace určené k odvodňování pozemků jsou stavbami vodních
děl. Vhodnost zásahů do těchto existujících staveb (tj. jejich údržba, opravy, úpravy,
změny, změny užívání, zrušení nebo odstranění) musí být budoucím investorem s
ohledem na právní předpisy prokázána.
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E.10 REKREACE
Území je pro hromadnou i individuální rekreaci vyžíváno pouze minimálně.
Žádné nové plochy pro rodinnou rekreaci nejsou navrhovány.
V západní části Kozmic se nachází závodní trať pro motokros (transformace na bikros)
s hřištěm pro míčové hry.
ÚP Kozmice vytváří podmínky pro dlouhodobou i krátkodobou rekreaci obyvatel:
– vymezuje stávající plochy rekreace v zastavěném území, plochy rekreace jsou dále
děleny na:
RI – plochy staveb pro rodinnou rekreaci
RH – plochy staveb pro hromadnou rekreaci
– vymezuje stávající plochy tělovýchovných a sportovních zařízení (OS)
– navrhuje plochy občanské vybavenosti:

–

–
–
–
–
–

OM51 Kozmice - západ; občanské vybavení komerční, malá; ubytování a stravování
(penzion pro cca 20 lůžek)
navrhuje plochy tělovýchovných a sportovních zařízení:
OS51 Kozmice - Kodína; plocha v rozsahu zaregistrované ÚS. Záměrem je
vybudování komplexního areálu sportovišť a dalších objektů umožňujících
provozování rekreačních sportovních aktivit, odpočinek i jiné aktivní trávení volného
času dětí, rodičů i seniorů.
OS52 Kozmice - západ; plocha určena pro rozšíření bikrosové dráhy (původně
motokrosový areál)
RH1 Kozmice; Stávající areál hromadné rekreace speciálního určení zůstává plně
zachován a je možná jeho intenzifikace a zkapacitnění.
Ke krátkodobé rekreaci slouží i vymezené plochy veřejné zeleně ve sportovním
areálu (ZV 51, ZV 52);
Vyloučena je možnost zahušťování zastavěného území stavbami a výrobky plnících
funkci stavby, např. "mobil-homy", obytné přívěsy, maringotky, přístřešky.
Územním plánem jsou respektovány značené turistické trasy.
V nezastavěném území (v krajině) není možné umisťovat žádné stavby pro rodinnou
ani hromadnou rekreaci (viz. podmínky využití ploch - kap. F).
Nezastavěné území bude i nadále sloužit pro nepobytovou rekreaci, pro kterou budou
využívány účelové cesty v krajině.

E.11 DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ, INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉ POMĚRY,
RADONOVÉ RIZIKO
–
–
–

Ve správním území obce Kozmice nejsou evidovaná chráněná ložisková území, nejsou
zde dobývací prostory. ÚP nenavrhuje žádné nové plochy těžby;
V řešeném území se nevyskytují lokality s nepříznivými inženýrsko-geologickými
poměry.
Investor v rámci navazujícího správního řízení prokáže před zahájením nové zástavby
(ať už se jedná o výstavbu rodinných domů nebo komerčních objektů s pobytovými
místnostmi) zajištění omezení radonového rizika.
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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 stanovení podmíněně přípustného využití těchto
ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně
základních podmínek ochrany krajinného rázu (například
výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby,
stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních
pozemků a intenzity jejich využití)

F.1

OBECNÉ PODMÍNKY PRO VYUŽÍVÁNÍ PLOCH

1)

2)

3)

Podmínky pro využití ploch s rozdílným využitím jsou stanoveny takto:
• podmínky pro využití ploch s určením
– hlavní využití (převažující účel využití pokud je možno jej stanovit, je-li u plochy
stanoveno více různých hlavních využití, lze za určující považovat kterékoliv z
nich)
– přípustné využití (přípustné využití je navrhováno jako možné využití území, které
však nesmí přesáhnout neúnosně využití území nebo potlačit hlavní využití,
bezprostředně souvisí s hlavním využitím a slouží v jeho prospěch)
– podmíněně přípustné využití (nemusí bezprostředně souviset s hlavním využitím,
avšak musí s ním být slučitelné; slučitelnost je nutné prokázat splněním
stanovených podmínek; nejsou-li podmínky splněny, jde o nepřípustné využití)
– nepřípustné využití (nelze v dané ploše povolit; pokud takovéto využití v ploše
existuje, je nutné podnikat kroky k ukončení jeho existence nebo k transformaci
na využití hlavní, přípustné či podmíněně přípustné vyžití)
• podmínky prostorového uspořádání včetně případných podmínek ochrany krajinného
rázu (např. výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení
rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)
– novostavby musí být s podmínkami prostorového uspořádání v souladu
– úpravy stávajících staveb lze rovněž provádět pouze v souladu s podmínkami
prostorového uspořádání
– stávající stavby, které podmínkám prostorového uspořádání nevyhoví, lze bez
omezení udržovat; případné stavební úpravy těchto staveb však musí být s
podmínkami prostorového uspořádání v souladu
Všechny podmínky hlavního využití, přípustného využití a podmíněně přípustného
využití platí i pro stabilizované území a úpravy stávajících objektů (přístavby, nástavby,
dostavby), pokud je výška stávajících objektů vyšší než stanovené podmínky
prostorového uspořádání, může zůstat zachována.
Stanovuje se podmínka napojení obytných staveb a staveb občanské vybavenosti
v sídle Kozmice po realizaci veřejné splaškové kanalizace a napojení na rozvod pitné
vody ve všech částech území. Výrobní a skladové stavby mohou být napojeny pouze na
základě prokázané dostatečné kapacity inženýrských sítí. Po zprovoznění systému
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4)

5)
6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

13)
14)
15)

16)

likvidace splaškových vod je povinností všech majitelů objektů obytných a občanské
vybavenosti se na centrální systém napojit a zrušit stávající domovní čistírny a žumpy.
Vhodnost jakoukoliv změny dokončené stavby a její přípustnost v prostoru do 50 m od
okraje lesních pozemků (PUPFL) nebo na lesních pozemcích je nutno prokázat v rámci
navazujícího správního řízení pro každou jednotlivou stavbu. V případě přístaveb
rekreační nebo obytné zástavby na parcelách sousedících s lesními pozemky (PUPFL)
musí být tyto vždy umístěny na straně od lesa, nesmí být umístěny směrem k lesním
pozemkům.
Při realizaci záměrů v blízkosti vodních toků a nádrží musí zůstat vždy volný manipulační
pruh minimální šířky 6 m.
Ve všech plochách zastavitelných a zastavěných v blízkosti nebo v ochranném pásmu
komunikace II. a III. třídy musí být prokázáno při návrhu výstavby nebo změnách
dokončených staveb dodržení hlukových limitů uvnitř i vně staveb v chráněných
prostorech. Prokázání splnění bude řešeno budoucím investorem v rámci navazujících
správních řízeních.
V celém řešeném území není povolena žádná nová výstavba zařízení typu věží a
stožárů pro radioreléové systémy a sítě mobilních operátorů. Mimo navržené větrné
elektrárny VE51
Vzhledem ke krajinnému rázu se nepovolují žádné plochy pro velkoplošné zdroje el.
energie typu fotovoltaických elektráren. Umístění fotovoltaických zařízení na stavbách je
možné, vhodnost umístění bude prokázáno v rámci navazujícího správního řízení a
bude prokázáno, že nemá negativní vliv na zástavbu v sídle nebo na krajinný ráz.
Jako alternativní zdroj energie je možné využití sluneční energie a tepelných čerpadel,
ale pouze v rámci jedné stavby. Při použití fotovoltaických panelů na střechách objektů
je vždy nutné posoudit u jednotlivých staveb, zda nenarušují historické panoráma sídla
nebo netvoří nevhodné sousedství s památkově chráněnými a významnými stavbami.
V nezastavěném území není povoleno oplocování pozemků mimo el. ohradníků nebo
dřevěných bradel pro letní chov dobytka, nejsou povoleny zemědělské stavby včetně
skleníků a pěstíren mimo staveb vyjmenovaných v kap. F.2. část NZ, NZ-T.
Veškeré nové nebo rekonstruované inženýrské sítě v zastavěném a zastavitelném
území musí být uloženy v zemi, není přípustné žádné nadzemní vedení.
Likvidace dešťových vod: pro RD a ostatní menší stavby v prolukách – zásadně musí být
zvýšený odtok způsobený výstavbou a terénními úpravami zadržen a likvidován na
vlastních pozemcích. Výstavbou nesmí být měněny odtokové poměry místa a oblastí.
V celém řešeném území se dle ZUR Středočeského kraje vylučuje rozšiřování
chatových lokalit.
V nezastavěném a nezastavitelném území se vylučuje umísťování reklamních poutačů,
jak ve formě staveb, tak ve formě zařízení nebo mobilních prvků.
Dělením pozemků se pro účely ÚP rozumí změny velikosti parcel jednoho či více
pozemků za účelem vytvoření dostatečné plochy pro stavbu objektu hlavního nebo
přípustného využití dané funkční plochy. Do této kategorie nejsou zahrnovány změny
velikosti parcel pro účely dopravní a technické infrastruktury, tvorby veřejných
prostranství a všech kategorií zeleně.
V celém řešené území platí podmínka pro zachování kvality životního a obytného
prostředí:
a. řešením ani provozem pozemků, staveb a zařízení nedojde k narušení užívání
staveb a zařízení v jejich okolí a ke snížení kvality prostředí, zejména z hlediska
hladiny hluku, vibrací, čistoty ovzduší, vod a půdy, emisí prachu a pachů
b. žádné negativní vlivy nebo podmínky pro využití pozemků, staveb a zařízení (tj.
vlivy nad určené limity ČSN platných předpisů a vyhlášek) nesmí překročit
hranice řešeného pozemku ani při možnosti povolení výjimek z daného předpisu
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17) Opatření na ochranu ovzduší a před nepříznivými účinky hluku
a. při povolování staveb prověřit možnost realizace záměrů, které by mohly mít vliv
na imisní situaci v území
b. při posuzování záměrů v dalších stupních dokumentace, které by mohly zvyšovat
prašnost v území, je třeba přijmout opatření k minimalizaci těchto vlivů (např.
zelené pásy podél komunikací, izolační zeleň na technických plochách a
plochách drobné a řemeslné výroby atp.)
c. pro konkrétní návrh dopravních staveb řešit hlukovou situaci s ohledem na
dodržování platných hlukových limitů u nejbližších chráněných venkovních
prostorů a chráněných venkovních prostorů budov. Na základě řešení hlukové
situace (výpočtů) řešit konkrétní hluková opatření
d. v případě, že by na plochy výroby a skladování byl umístěn záměr s vysokou
obrátkovostí dopravy, bude vliv na akustickou situaci vyhodnocen v rámci
navazujících správních řízení u jednotlivých záměrů
18) Chov hospodářského zvířectva je nepřípustný v nových a stávajících lokalitách bydlení
nebo rodinné (individuální) a hromadné rekreace a sportu označených BI, BH, RH, DV,
OS.
19) V celém území se vylučuje zahušťování zástavby v zastavěných a zastavitelných
plochách stavbami a výrobky plnících funkci bydlení ve formě ,,mobil-home“ (mobilní
domy), obytné přívěsy, maringotky atp.
20) V celém správním území se vylučuje výstavba bytových domů, řadové zástavby
rodinných domů.

F.2 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
BH – BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH
Podmínky využití plochy:
HLAVNÍ VYUŽITÍ:
–
bydlení v bytových domech
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
–
dopravní infrastruktura (komunikace pěší a vozidlové, parkoviště)
–
veřejná prostranství
–
společná zeleň objektu (vyhrazená pro objekt) s funkcí okrasnou a rekreační
–
technická infrastruktura včetně technických zařízení a staveb
–
dětské hřiště
–
sportovní plocha pro míčové hry
–
oplocení pozemku a jeho částí
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
–
využití nejnižších podlaží pro podnikání, služby, maloobchod
–
využití nejnižších podlaží pro drobnou řemeslnickou výrobu nebo opravu
Podmínky:
• Viz kap. F.1 odst. 17)
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Podmínky prostorového uspořádání
–
–

podkroví objektu je možné využít pro navýšení kapacity bytů za podmínky zachování
tvaru střechy a nezvyšování hřebene
nejsou povoleny žádné přístavby a nástavby mimo dostavby výtahu

MAXIMÁLNÍ VÝŠKA OBJEKTU:
–
stávající výška objektu zachovat, vylučuje se objekt zvyšovat
MAXIMÁLNÍ ZASTAVĚNÁ PLOCHA:
–
zastavěnou plochu objektu zachovat, nezvětšovat mimo dostavby výtahu

BI –

BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH – MĚSTSKÉ A PŘÍMĚSTSKÉ

Podmínky využití plochy:
HLAVNÍ VYUŽITÍ:
–
bydlení v solitérních rodinných domech
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
–
soukromá zeleň – zahrady s funkcí okrasnou, rekreační nebo užitkovou
–
veřejná prostranství a veřejná zeleň včetně liniové a ochranné zeleně
–
dopravní infrastruktura (komunikace pěší a vozidlové, cyklostezky, parkoviště)
–
technická infrastruktura včetně technických zařízení a staveb
–
veřejně přístupné plochy sportovišť pro místní využití a dětská hřiště
–
bydlení ve spojení s umístěním nerušících obslužných funkcí místního významu
(maloobchod, služby, administrativa, ubytování sociální, rehabilitační a zdravotní
služby, dětské skupiny)
–
samostatné objekty občanské vybavenosti (maloobchody, služby, veřejné stravování,
ubytování ve formě penzionu, sociální, zdravotní a rehabilitační služby), ale pouze v
rozsahu objektu podmínek prostorového uspořádání
–
nezbytné opěrné zdi a terénní úpravy
–
veřejná prostranství, veřejná zeleň a veřejně přístupné pobytové plochy včetně liniové
zeleně
–
drobné stavby
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
–
nerušící služby a výroba jako součást 1 RD (ne samostatné objekty)
Podmínky:
• viz kap. F.1 odst. 17)
Podmínky prostorového uspořádání
–
maximální rozsah přípustných a podmíněně přípustných staveb včetně zpevněných
ploch nesmí nijak omezit určené plochy zeleně na pozemku
–
nové komunikace budou prováděny vždy obousměrné, s veřejnou zelení
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MINIMÁLNÍ VELIKOST PARCELY:
–
900 m2 pro RD (platí pro novou i původní nezastavěnou parcelu mimo stávající
zbytkové parcely)
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA OBJEKTU:
–
9,5 m v nejvyšším bodě šikmých a tvarovaných střech od rostlého terénu
–
7,5 m v nejvyšším bodě atiky plochých střech od rostlého terénu
zástavba na hranici zastavitelného a zastavěného území navazující na volnou krajinu:
–
7,5 m v nejvyšším bodě šikmých a tvarovaných střech od rostlého terénu
–
6,0 m v nejvyšším bodě atiky plochých střech od rostlého terénu
zástavba v ploše BI51 a BI1
–
7,5 m v nejvyšším bodě šikmých a tvarovaných střech od rostlého terénu
–
6,0 m v nejvyšším bodě atiky plochých střech od rostlého terénu
MAXIMÁLNÍ ZASTAVĚNÁ PLOCHA:
RD:
–
25 % plochy pozemku pro stavbu RD
Občanská vybavenost, administrativa (samostatné objekty):
–
30 % plochy pozemku
MINIMÁLNÍ PLOCHA ZELENĚ:
–
55 % plochy pozemku u RD
–
40 % plochy pozemku u občanské vybavenosti a administrativy

RI –

REKREACE - PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU REKREACI

Podmínky využití plochy:
HLAVNÍ VYUŽITÍ:
–
stavby pro rodinnou (individuální) rekreaci: chaty, rekreační domky
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
–
soukromá zeleň – zahrady s funkcí okrasnou, rekreační nebo užitkovou
–
dopravní infrastruktura (komunikace pěší a vozidlové, cyklostezky, parkoviště)
–
technická infrastruktura včetně technických zařízení a staveb
–
veřejně přístupné plochy sportovišť pro místní využití a dětská hřiště
–
součástí objektu mohou být prostory pro místní občanskou vybavenost (maloobchod,
veřejné stravování – občerstvení)
–
drobné stavby
Podmínky prostorového uspořádání
MINIMÁLNÍ VELIKOST PARCELY:
–
600 m2 pro chaty a rekreační domy (platí i pro nově oddělované a původní –
zůstatkové parcely)
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MAXIMÁLNÍ VÝŠKA OBJEKTU:
–
6,0 m pro všechny stavby od rostlého terénu
MAXIMÁLNÍ ZASTAVĚNÁ PLOCHA:
–
20 % plochy pozemku nebo stávající zastavěná plocha
MINIMÁLNÍ PLOCHA ZELENĚ:
–
60 % plochy pozemku pro chaty a rekreační domky

RH – REKREACE – PLOCHY STAVEB PRO HROMADNOU REKREACI
Podmínky využití plochy:
HLAVNÍ VYUŽITÍ:
–
objekty a využití pozemků sloužící pro hromadnou rekreaci, sport a odpočinek
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
–
samostatné objekty občanské vybavenosti (služby, veřejné stravování, ubytování ve
formě penzionu)
–
plochy sportovišť a sportovních zařízení včetně staveb a dětská hřiště
–
dopravní infrastruktura (komunikace pěší a vozidlové, cyklostezky)
–
technická infrastruktura včetně technických zařízení a staveb
–
drobné stavby pro skladování sportovních potřeb
–
městský mobiliář
–
prvky drobné architektury
–
stavby a zařízení pro správu a údržbu areálu
Podmínky prostorového uspořádání
–

maximální rozsah přípustných ploch je 25 % plochy lokality

MAXIMÁLNÍ VÝŠKA OBJEKTU:
–
max. 8 m v nejvyšším bodě šikmých a tvarovaných střech od rostlého terénu
–
max. 6 m v nejvyšším bodě atiky plochých střech od rostlého terénu
MAXIMÁLNÍ ZASTAVĚNÁ PLOCHA:
–
50 % plochy pozemku včetně zpevněných ploch
MINIMÁLNÍ PLOCHA ZELENĚ:
–
min. 50 % plochy
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OV – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
Podmínky využití plochy:
HLAVNÍ VYUŽITÍ:
–
objekty a využití pozemků sloužící pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o
rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
–
veřejná prostranství a veřejná zeleň včetně liniové zeleně
–
dopravní infrastruktura (komunikace pěší a vozidlové, cyklostezky, parkoviště)
–
technická infrastruktura včetně technických zařízení a staveb
–
veřejně přístupné pobytové plochy a dětská hřiště
–
služební byty pro správu a údržbu občanské vybavenosti jako jejich součást
–
dům seniorů a prostory pro pečovatelskou službu speciálního účelu
–
prostory pro integrovaný záchranný systém
–
prostory pro spolkovou a mimoškolní činnost
–
církevní stavby
–
polyfunkční objekty s více funkcemi včetně služebních bytů
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
–
prostory pro občanskou vybavenost ve formě maloobchodních zařízení a služeb
–
při využití plochy OV 54 je nutné prokázat, že je chráněná archeologická památka –
areál tvrze Na Valech
Podmínky:
•

Viz kap. F.1 odst. 16)

Podmínky prostorového uspořádání
–
–
–
–

maximální rozsah podmíněně přípustných staveb a využití pozemků - 25% rozsahu
plochy lokality
na 1 pozemku se nevylučuje více objektů spojených samostatnými chodbami nebo
pergolami
parkování návštěvníků může být řešeno i mimo řešené území
polyfunkční objekty mohou slučovat využití hlavní, přípustné a podmíněně přípustné

MINIMÁLNÍ VELIKOST PARCELY:
–
1200 m2 pro samostatné objekty občanské vybavenosti
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA OBJEKTU:
–
max. 11 m v nejvyšším bodě šikmých a tvarovaných střech od rostlého terénu
–
max. 9 m v nejvyšším bodě atiky plochých střech od rostlého terénu
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MAXIMÁLNÍ ZASTAVĚNÁ PLOCHA:
–
50 % plochy pozemku (bez parkování návštěvníků)
MINIMÁLNÍ PLOCHA ZELENĚ:
–
30 % plochy pozemku

OM – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ
Podmínky využití plochy:
HLAVNÍ VYUŽITÍ:
–
objekty a využití pozemků sloužící pro komerční vybavenost, např. administrativu,
obchody, ubytování (penzion, hotel), stravování, servisy a nevýrobní služby
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
–
veřejná prostranství a veřejná zeleň
–
dopravní infrastruktura (komunikace pěší a vozidlové, cyklostezky, parkoviště)
–
technická infrastruktura včetně technických zařízení a staveb
–
veřejná prostranství na těchto pozemcích mohou být doplněna dětskými hřišti
–
součástí využití objektu může být byt správce či byt majitele nebo provozovatele
–
samostatnými objekty nebo součástí objektů mohou být prostory pro sociální,
zdravotní a rehabilitační péči včetně domů pro seniory s pečovatelskou službou,
předškolní a školní zařízení a ostatní funkce občanské vybavenosti veřejné
infrastruktury
–
součástí objektu nebo samostatnými objekty mohou být sportovní a relaxační centra
(fitness centra, wellness centra aj.)
–
polyfunkční objekty s více funkcemi včetně bydlení
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
–
servisy a opravny
–
nerušící služby a výroba, řemeslné a přidružené výroby jako samostatné objekty
nebo prostory v objektu
Podmínky:
•

Viz kap. F.1 odst. 16)

Podmínky prostorového uspořádání
–

polyfunkční objekty ploch mohou slučovat využití hlavní, přípustné a podmíněně
přípustné

MINIMÁLNÍ VELIKOST PARCELY:
–
1200 m2 pro samostatné objekty občanské vybavenosti
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA OBJEKTU:
–
max. 11 m v nejvyšším bodě šikmých a tvarovaných střech od rostlého terénu
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–

max. 9 m v nejvyšším bodě atiky plochých střech od rostlého terénu

MAXIMÁLNÍ ZASTAVĚNÁ PLOCHA:
–
50 % plochy pozemku
MINIMÁLNÍ PLOCHA ZELENĚ:
–
min. 25 % plochy pozemku

OS – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ
Podmínky využití plochy:
HLAVNÍ VYUŽITÍ:
–
tělovýchova a sport
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
–
dětská hřiště
–
veřejná prostranství
–
ochranná a izolační zeleň
–
dopravní infrastruktura (komunikace pěší a vozidlové, cyklostezky, parkoviště)
–
technická infrastruktura včetně technických zařízení a staveb
–
dopravní hřiště
–
pobytová louka a veřejná zeleň
–
objekty zázemí sportu (šatny, hygienická zařízení, klubovny, administrativa)
–
prostory pro údržbu ploch a sklady sportovních potřeb
–
rehabilitační a relaxační zařízení (např. fitness centrum, wellness centrum)
–
prodej a servis sportovních potřeb
–
občerstvení, stravování
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
–
při využití plochy OS 51 musí být prokázáno, že nedojde k negativnímu vlivu na
mokřady na severní straně lokality
–
v ploše OS 51 podmíněně vhodné sportovní aktivity (např. tenis, baseball, softball,
skatepark s betonovým nebo asfaltovým povrchem přímo na terénu, modelářství s
výjimkou uvedenou v nepřípustném využití) za podmínky že budou situovány v ploše
do pozic vzdálenějších od obytné zástavby
Podmínky prostorového uspořádání
MINIMÁLNÍ VELIKOST PARCELY:
–
není stanovena
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA OBJEKTU:
–
max. 11 m v nejvyšším bodě šikmých a tvarovaných střech od rostlého terénu
–
max. 8 m v nejvyšším bodě atiky plochých střech od rostlého terénu
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MAXIMÁLNÍ ZASTAVĚNÁ PLOCHA:
–
plochy hřišť a sportovních ploch min. 40 % z plochy pozemku
–
plochy pro stavby max. 30 % z plochy pozemku, včetně ploch pro dopravu
–
objekty pro občerstvení do 50 m2
MINIMÁLNÍ PLOCHA ZELENĚ:
–
min. 30 % plochy pozemku

OH – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – HŘBITOV
Podmínky využití plochy
HLAVNÍ VYUŽITÍ:
– pozemky staveb a ploch pro veřejná pohřebiště (hrobová místa, urnová místa, louka
vsypu, rozptylová louka aj.)
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
– obřadní síň
– církevní stavby (kaple)
– doprovodná zeleň veřejná
– komunikace a cesty
– technická infrastruktura a zařízení
– plochy a zařízení pro přechodné skladování odpadu
– nezbytné opěrné zdi a terénní úpravy
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
– jakékoliv jiné stavby a činnosti, které jsou neslučitelné s hlavním využitím

SV –

SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ

Podmínky využití plochy:
HLAVNÍ VYUŽITÍ:
– bydlení v solitérních rodinných domech, usedlostech a nových objektech včetně
hospodářského zázemí s možností umístění nerušících obslužných funkcí místního
významu s denním provozem (maloobchod, služby, administrativa, servisy, nevýrobní
služby)
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
–
soukromá zeleň – zahrady s funkcí okrasnou, rekreační nebo užitnou
–
veřejná prostranství a veřejná zeleň
–
dopravní infrastruktura (komunikace pěší a vozidlové, cyklostezky, parkoviště)
–
technická infrastruktura včetně technických zařízení a staveb
–
veřejně přístupné plochy sportovišť pro místní využití a dětská hřiště
–
součástí objektů mohou být také prostory pro veřejné stravování a ubytování
administrativní a drobné živnostenské podnikání
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–
–
–

stávající a nové objekty mohou být využity částečně nebo zcela pro sociální,
zdravotní a rehabilitační služby, dětské skupiny, správu území
stávající a nové objekty mohou být využity celé pro občanskou vybavenost včetně
stravování a ubytování za podmínky splnění podmínek prostorového uspořádání
stávající stavby pro rodinnou rekreaci

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ :
–
drobná zemědělská výroba samostatně hospodařících zemědělců včetně chovu
drobného zvířectva mimo živočišné výroby
–
nerušící služby a výroba
–
řemeslná výroba
–
servisy, opravny
Podmínky:
•

Viz kap. F.1 odst. 16)

Podmínky prostorového uspořádání
MINIMÁLNÍ VELIKOST PARCELY:
–
600 m2 v zastavěném území
–
900 m2 v zastavitelné ploše
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA OBJEKTU:
–
9,5 m v nejvyšším bodě šikmých a tvarovaných střech od rostlého terénu
–
7,5 m v nejvyšším bodě atiky plochých střech od rostlého terénu
zástavba na hranici zastavitelného a zastavěného území navazující na volnou krajinu:
–
–

7,5 m v nejvyšším bodě šikmých a tvarovaných střech od rostlého terénu
6,0 m v nejvyšším bodě atiky plochých střech od rostlého terénu

MAXIMÁLNÍ ZASTAVĚNÁ PLOCHA:
–
30 % plochy pozemku
–
max. zastavěná plocha objektů celkem je 300 m2
MINIMÁLNÍ PLOCHA ZELENĚ:
–
50 % plochy pozemku u RD
–
40 % plochy pozemku u objektů a usedlostí kombinovaných (bydlení a usedlosti
s hospodářským zázemím, s občanskou vybaveností všech druhů)
–
40 % plochy pozemku u objektů pro nerušící služby a výrobu, řemeslnou výrobu,
servisy, opravny, služby a pro zemědělskou výrobu
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DS – DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA SILNIČNÍ
Podmínky využití plochy:
HLAVNÍ VYUŽITÍ:
–
pozemky silnic II. a III. třídy
–
místní komunikace a zpevněné cesty
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
–
dopravní stavby a opatření (náspy, zářezy, mostky, odvod dešťových vod)
–
pěší a cyklistické trasy a stezky
–
parkoviště a odstavné plochy a stání
–
s stavby a zařízení technické infrastruktury (vedení sítí a technických zařízení na
nich)
–
zastávky autobusů a obratiště
–
veřejná zeleň
–
dopravní (liniová) a izolační zeleň
–
chodníky
–
plochy pro umístění mobiliáře
Podmínky prostorového uspořádání
–

TI –

nová parkoviště musí být oddělena od obytné zástavby vždy zeleným pásem

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Podmínky využití plochy:
HLAVNÍ VYUŽITÍ:
–
plochy vedení sítí technické infrastruktury
–
plochy staveb a zařízení technické infrastruktury (ČOV, čerpací stanice splaškových
vod, vodojemy, posilovací tlakové stanice pitné vody, trafostanice, telekomunikační
zařízení, regulační stanice plynu atp.)
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
–
zeleň ochranná a izolační
–
účelové komunikace a parkovací plochy
–
garáže techniky pro údržbu území a dílny a plochy pro opravy
–
administrativní prostory
–
zázemí pro pracovníky (šatny, umývárny, WC)
–
oplocení
Podmínky prostorového uspořádání
–
–

oplocení do výšky 2,1 m
po obvodu pozemku pro ČOV musí být vysázena zeleň v min. šíři 3 m
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MAXIMÁLNÍ VÝŠKA OBJEKTU:
–
max. 6 m v nejvyšším bodě šikmých nebo tvarovaných střech od rostlého terénu
–
max. 5 m v nejvyšším bodě atiky plochých střech od rostlého terénu
MAXIMÁLNÍ ZASTAVĚNÁ PLOCHA:
–
max. 60 % plochy pozemku
MINIMÁLNÍ PLOCHA ZELENĚ:
–
min. 30 % plochy pozemku

VE –

VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – VĚTRNÁ ELEKTRÁRNA

Podmínky využití plochy:
HLAVNÍ VYUŽITÍ:
–
umístění obnovitelného zdroje el. energie, staveb a zařízení nezbytných k výrobě a
distribuci elektrické energie, za předpokladu splnění podmínek uvedených v
podmíněně přípustném využití
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
–
trafostanice, sítě technické infrastruktury vztahující se k výrobě
–
meteorologický stožár
–
odstavná stání
–
zeleň
–
stavby a zařízení bezprostředně související s hlavním využitím
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
–
umístění sloupu větrné elektrárny, pokud žadatel o navazující rozhodnutí prokáže, že
stavba neovlivní neakceptovatelným způsobem krajinný ráz (nesníží podstatně
estetickou a přírodní hodnotu oblasti či místa) a prokáže, že stavba neohrozí
bezpečnost letového provozu a nenaruší funkce leteckých zabezpečovacích přístrojů
–
plocha je vymezena pro stavby dočasné, na dobu max. 30 let
Podmínky prostorového uspořádání
–
–
–

stanoviště větrné elektrárny nebude oploceno
přípojné elektrické vedení bude řešeno jako kabelové
dešťové vody ze staveb a zpevněných ploch budou likvidovány na vlastním pozemku

VD – VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – DROBNÁ A ŘEMESLNÁ VÝROBA
Podmínky využití plochy:
HLAVNÍ VYUŽITÍ:
–
plochy malovýroby, drobné řemeslné výroby
–
výrobní a nevýrobní služby
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PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
–
dopravní infrastruktura (komunikace pěší a vozidlové, parkoviště)
–
technická infrastruktura včetně technických zařízení a staveb
–
hygienické a provozní zázemí (šatny, sklady, garáže)
–
související obchodní plochy a prostory skladů
–
související prostory administrativy
–
zemědělská výroba bez živočišné výroby ve formě nezatěžující své okolí
(zahradnictví, květinářství atp.)
–
vodní plochy a retenční nádrže
–
ochranná a izolační zeleň
–
bydlení majitelů nebo nájemců ploch a objektů
–
občerstvení
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
–
sklady, prodejní sklady
Podmínky:
•

Viz kap. F.1 odst. 16)

Podmínky prostorového uspořádání
–
–

pro stavby a plochy musí být zajištěn odvod nebo zasakování dešťových vod dle
místních podmínek
ochranná i izolační zeleň musí být vysázena nejpozději při uvedení stavby do provozu

MAXIMÁLNÍ VÝŠKA OBJEKTU:
–
max. 9 m v nejvyšším bodě šikmých a tvarovaných střech od rostlého terénu
–
max. 7 m v nejvyšším bodě atiky plochých střech od rostlého terénu
MAXIMÁLNÍ ZASTAVĚNÁ PLOCHA:
–
max. 45 % plochy pozemku
–
max. zastavěná plocha 1 objektu je 400 m2 (mimo stávající objekty)
MINIMÁLNÍ PLOCHA ZELENĚ:
–
min. 30 % plochy pozemku

VS –

PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ

Podmínky využití plochy:
HLAVNÍ VYUŽITÍ:
–
plochy výrobní včetně potravinářské výroby
–
plochy skladování včetně prodeje
–
plochy výrobních služeb a opravárenství (servisy)
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PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
–
dopravní infrastruktura (komunikace pěší a vozidlové, parkoviště)
–
technická infrastruktura včetně technických zařízení a staveb
–
plochy a zařízení zemědělské výroby
–
drobná řemeslná výroba
–
zázemí výroby a skladů (šatny a hygienické vybavení, dílny údržby a garáže)
–
komerční občanská vybavenost
–
administrativa
–
izolační a ochranná zeleň
–
vodní plochy a retenční nádrže dešťových vod
–
provozní plochy a objekty pro údržbu obce (včetně ploch a prostor zázemí pracovníků
a administrativy)
–
stavební dvory a sklady
Podmínky prostorového uspořádání
–
–

pro stavby a plochy musí být zajištěn odvod nebo zasakování dešťových vod dle
místních podmínek
součástí uvedení do provozu jednotlivých částí nebo celku musí být výsadba
ochranné a izolační zeleně na západní straně lokality

MAXIMÁLNÍ VÝŠKA OBJEKTU:
–
max. 9 m v nejvyšším bodě šikmých a tvarovaných střech od rostlého terénu
–
max. 7,5 m v nejvyšším bodě atiky plochých střech od rostlého terénu
MAXIMÁLNÍ ZASTAVĚNÁ PLOCHA:
–
max. 50 % plochy pozemku
–
max. zastavěná plocha objektu 500 m2
MINIMÁLNÍ PLOCHA ZELENĚ:
–
min. 30 % plochy pozemku

PV –

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Podmínky využití plochy:
HLAVNÍ VYUŽITÍ:
–
plochy veřejných prostranství včetně zpevněných ploch shromažďovacích, cest pro
pěší a veřejné zeleně, veřejných prostor a ostatních prostor přístupných bez omezení
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
–
technická infrastruktura ve formě podzemních vedení
–
dopravní infrastruktura ve formě účelových komunikací místního významu a
parkování
–
pěší a cyklistické trasy a stezky
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–
–
–
–
–
–
–
–

dětská hřiště
nezbytné opěrné zdi a terénní úpravy
městský mobiliář
prvky drobné architektury
informační stavby a zařízení (dopravní, turistická, místní, naučná)
hygienické zařízení
veřejné osvětlení
místo pro tříděný odpad v mobilních nádobách

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ :
–
veřejná parkoviště
Podmínky:
–
maximální rozsah veřejného parkoviště 15 % z plochy lokality
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
–
oplocení
–
jakékoliv jiné stavby a činnosti, které jsou neslučitelné s hlavním využitím
Podmínky prostorového uspořádání
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA OBJEKTU:
–
max. 4 m v nejvyšším bodě stavby hygienického nebo i informačního centra
MAXIMÁLNÍ ZASTAVĚNÁ PLOCHA:
–
max. 25 m2 pro objekty informačního centra
–
max. 25 m2 pro hygienická zařízení
–
max. 40 % plochy pozemku může být zpevněná plocha a dětské hřiště
MINIMÁLNÍ PLOCHA ZELENĚ:
–
min. 50 % plochy pozemku

ZV –

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ – VEŘEJNÁ ZELEŇ

Podmínky využití plochy:
HLAVNÍ VYUŽITÍ:
–
veřejná zeleň na veřejných prostranstvích
–
doprovodná a liniová zeleň v zastavěném a zastavitelném území
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
–
pěší a cykloturistické trasy
–
městský mobiliář
–
prvky drobné architektury
–
zařízení místního informačního systému
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–
–
–
–
–
–

vedení inženýrských sítí pod zemí
technické stavby na inženýrských sítích
vodní plochy
hygienická zařízení
terénní úpravy
veřejné osvětlení

Podmínky:
–

celkový rozsah ploch a staveb přípustného využití je do 20 % plochy lokality

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
–
oplocení
–
jakékoliv jiné stavby a činnosti, které jsou neslučitelné s hlavním využitím
Podmínky prostorového uspořádání
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA OBJEKTU:
–
max. 3,5 m v nejvyšším bodě od rostlého terénu
MAXIMÁLNÍ ZASTAVĚNÁ PLOCHA:
–
max. 10 m2 hygienická zařízení
–
max. 15 m2 přístřešky, altány, odpočívadla
MINIMÁLNÍ PLOCHA ZELENĚ:
–
min. 80 % plochy pozemku
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
–
oplocení
–
jakékoliv jiné stavby a činnosti, které jsou neslučitelné s hlavním využitím

ZS –

ZELEŇ SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ

Podmínky využití plochy:
HLAVNÍ VYUŽITÍ:
–
soukromá zeleň v zastavěném a zastavitelném území obvykle ve formě zahrad, která
se významně uplatňuje v prostorovém utváření a obrazu sídla nebo oddělení
funkčních ploch území
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
–
vodní plochy
–
oplocení
–
nezbytné opěrné zdi a terénní úpravy
–
odstavná a parkovací stání pro rodinné domy a individuální rekreaci
–
nezbytné technické sítě a zařízení
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–
–

vodní plochy
drobné stavby

Podmínky prostorového uspořádání
–

nezpevněné plochy schopné vsakování dešťových vod, nesmí být zmenšeny pod 85
% stávajících ploch nezastavěných souvisejících pozemků jednoho majitele

ZO – ZELEŇ OCHRANNÁ A IZOLAČNÍ
Podmínky využití plochy:
HLAVNÍ VYUŽITÍ:
–
zeleň ochranná a krajinná
–
zeleň liniová a izolační
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
–
protihluková zařízení (terénní úpravy a stěny)
–
pěší cesty a cyklistické trasy, event. naučné stezky
–
zařízení místního informačního systému
–
technické stavby a zařízení na inženýrských sítích
–
městský mobiliář
–
dopravní infrastruktura
–
zasakování dešťových vod
MINIMÁLNÍ VELIKOST PARCELY:
–
šířka pásu 6 – 10 m podél zástavby a podél cest – 4 m
MINIMÁLNÍ PLOCHA ZELENĚ:
–
min. 90 % plochy pozemku
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
–
parkování
–
jakékoliv jiné stavby a činnosti, které jsou neslučitelné s hlavním využitím

VV –

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ

Podmínky využití plochy:
HLAVNÍ VYUŽITÍ:
–
plochy vodních nádrží a vodních toků s funkcí retenční, ekologickou, krajinotvornou a
okrasnou a vodohospodářským využitím
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PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
–
vodohospodářské stavby a vodní díla, související zařízení a jiná opatření pro vodní
hospodářství
–
břehové porosty a doprovodná zeleň
–
prvky územního systému ekologické stability
–
revitalizace vodních toků
–
umožnění přístupu pro údržbu – manipulační pruh v šíři 6 m podél vodotečí a nádrží
–
nezbytná dopravní a technická infrastruktura
–
trasové a jiné úpravy koryt potoků
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
–
měnit odtokové poměry
–
oplocování vodních toků a ploch blíže než 6 m od břehové čáry

NZ, NZ- T –

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ

Podmínky využití plochy:
HLAVNÍ VYUŽITÍ:
–
zemědělská produkce a výroba na pozemcích zemědělského půdního fondu
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
–
stavby, zařízení a jiná opatření pro obhospodařování zemědělské půdy a pastevectví,
např. přístřešky pro letní pastvu dobytka
–
stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování
nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků
–
opatření ke snížení erozního ohrožení a zvyšování retenčních schopností území
–
stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství, vodní plochy a toky
–
související stavby pro veřejnou dopravní infrastrukturu, například účelové
komunikace, pěší cesty, cyklostezky, hipostezky
–
technická infrastruktura
–
smíšené plochy zeleně NS a ochranné zeleně ZO
–
rozšiřování ploch VKP a ÚSES
–
plochy sadů
–
na plochách NZ-T trvalé zatravnění
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
–
zemědělské stavby pro zajištění prvovýroby v zemědělství (např. uskladnění sena,
slámy, silážní žlaby, hnojiště) až na základě prokázání, že umístění zemědělských
staveb a jejich výšková hladina výrazně nesnižuje estetickou a přírodní hodnotu a
zohledňuje významné krajinné prvky a kulturní dominanty krajiny
–
ohrazení pro pastvu hospodářských zvířat až na základě prokázání, že je zachována
průchodnost krajinou jak pro volně žijící zvířata tak pro rekreačně nepobytové využití
krajiny (např. turistika, cyklostezky)
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–

stavby, zařízení umísťovat do prvků ÚSES a prostoru VKP za prokázání naplnění
podmínek uvedených pro plochy ÚSES

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
–
stavby a zařízení pro dopravu v klidu
Podmínky prostorového uspořádání
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA OBJEKTU
–
4 m staveb, zařízení a jiných opatření pro obhospodařování zemědělské půdy a
pastevectví
MAXIMÁLNÍ ZASTAVĚNÁ PLOCHA
–
50 m2 staveb, zařízení a jiných opatření pro obhospodařování zemědělské půdy a
pastevectví

NL –

PLOCHY LESNÍ

Podmínky využití plochy:
HLAVNÍ VYUŽITÍ:
–
pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL)
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
–
lesní produkce (lesy hospodářské)
–
lesy ochranné
–
lesy zvláštního určení tj. lesy příměstské a rekreační
–
územní systém ekologické stability – biokoridory a biocentra
–
liniové stavby dopravní a technické infrastruktury (cyklotrasy a cyklostezky za
podmínky využití stávajících lesních cest)
–
revitalizace vodních toků a ploch
–
stavby spojené s lesním hospodářstvím
–
účelové stavby a zařízení pro lesní hospodářství a výkonu práva myslivosti (např.
posedy, krmelce, atd.)
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
–
všechny stavby kromě staveb uvedených v hlavním a přípustném využití
Podmínky prostorového uspořádání
–

nejsou stanoveny
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NS – PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Podmínky využití plochy:
HLAVNÍ VYUŽITÍ:
pro vymezené plochy je stanoveny indexy:
NSpz přírodní, zemědělské
NSpb přírodní, břehová, mezová, liniová zeleň
NSpl přírodní, lesní
NSp přírodní
NSb břehová a liniová zeleň
NSl
lesní
NSs sady ( zemědělské)
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
ve všech plochách (bez ohledu na jejich index):
–
stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování
nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků
–
opatření ke snížení erozního ohrožení a zvyšování retenčních schopností území
–
oplocení pastevních areálů a výběhů ohradníky nebo dřevěnými bradly
–
mimo VKP a ÚSES oplocení stávajících sadů a zahrad
–
výsadba zeleně lesního a nelesního typu, alejí, solitérů
–
stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství, vodní plochy a toky včetně
retenčních nádrží dešťových vod
–
meliorace
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ :
–
pobytová louka
–
výsadba sadů
–
informační centra, kryté drobné stavby pro oddech a rekreaci
–
související stavby pro veřejnou dopravní infrastrukturu, například účelové
komunikace, pěší cesty, cyklostezky, hipostezky s přírodě blízkým povrchem
–
technická infrastruktura
–
oplocení lesních školek a obor
–
protierozní a protipovodňová opatření
Podmínky:
–
–
–

nesmí být narušeny prvky VKP a ÚSES, v případě liniových staveb křížení nejkratší
možnou trasou
úpravami nesmí dojít ke zmenšení ploch NS na plochy orné půdy nebo na plantážní
způsob pěstování dřevin
plochy interakčních prvků IP mohou být zvětšeny, nesmí být v žádném případě
zmenšeny
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NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
ve všech plochách (bez ohledu na jejich index):
–
rušení stávající zeleně v krajině (mezí, alejí, remízků atd.)
–
stavby, zařízení a činnosti, které jsou v rozporu s hlavním využitím
–
změna kultury na ornou půdu

NSo – PLOCHY SMÍŠENÉHO NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - MEZE, REMÍZY
Podmínky využití plochy
HLAVNÍ VYUŽITÍ:
–
protierozní zeleň s terénními úpravami
–
meze, remíz
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
–
terénní úpravy (průlehy)
–
vodohospodářské stavby (odvodňovací příkopy, vodoteče)
–
meliorace, meliorační zařízení
–
polní, nezpevněné cesty
–
umístění ohradníku nebo dřevěných bradel
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
–
veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím
–
narušení melioračních zařízení
Podmínky prostorového uspořádání
–
–

nesmí být zásadně narušen významný krajinný prvek
nesmí být narušen systém ÚSES v krajině a jeho kontinuita

MINIMÁLNÍ VELIKOST PARCELY:
–
šířka průlehu v rozmezí 3 – 5 m, šířka výsadby zeleně v rozmezí 2,5 – 3 m
MINIMÁLNÍ HLOUBKA PRŮLEHU:
–
50 cm
MINIMÁLNÍ PLOCHA ZELENĚ:
–
90 % plochy meze

ÚSES – ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
LBC – LOKÁLNÍ BIOCENTRUM
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
–
současné využití
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–
–

–

využití zajišťující přirozenou skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním
podmínkám
jiné funkční využití jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu, změnou nesmí dojít ke
znemožnění navrhovaného využití nebo zhoršení přírodní funkce současných ploch
ÚSES
revitalizace vodních toků

PODMÍNĚNÉ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
–
pěší a cyklistické stezky, liniové stavby, vodohospodářské zařízení atd., na základě
prokázání, že nelze nalézt vhodnější řešení
–
drobné stavby sloužící pro obsluhu a k údržbě vodních ploch a toků jen na základě
prokázání, že je zajištěna minimalizace zásahu a narušení funkčnosti ÚSES
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
–
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 ploch
v ÚSES
–
jakékoliv změny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost biocenter
nebo územní ochranu ploch navrhovaných k založení ÚSES
–
rušivé činnosti a stavby, oplocení, odvodňování pozemků, regulace toků, intenzifikace
obhospodařování, odlesňování apod., mimo podmíněné přípustné stavby
LBK – lokální biokoridor
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
–
současné využití
–
využití zajišťující 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 funkční využití jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu, přitom změnou nesmí
dojít ke znemožnění navrhovaného využití nebo zhoršení přírodní funkce současných
ploch ÚSES
–
revitalizace vodních toků
PODMÍNĚNÉ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
–
nezbytně nutné pěší a cyklistické stezky, liniové stavby křížící biokoridor pokud
možno kolmo, vodohospodářské zařízení atd., umístěny mohou být jen v případě,
když bude prokázáno, že nelze nalézt vhodnější řešení
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
–
změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability
daného území zařazeného do ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším stupněm
ekologické stability na druh s nižším 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 územní ochranu a
založení chybějících částí biokoridorů
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–

rušivé činnosti a stavby jako je umisťování staveb, oplocení, odvodňování pozemků,
regulace toků, intenzifikace obhospodařování, odlesňování apod., mimo
podmíněných přípustných staveb

IP – interakční prvek
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
–
současné využití
–
využití zajišťující 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
–
revitalizace vodních toků
PODMÍNĚNÉ VYUŽITÍ:
–
nezbytně nutné pěší a cyklistické stezky, nezpevněné cesty, liniové stavby křížící
interakční prvek pokud možno kolmo v nejkratší trase, vodohospodářské stavby atd.,
umístěny mohou být jen v případě, když bude prokázáno, že nelze nalézt vhodnější
řešení
–
jiné funkční využití jen pokud bude prokázáno, že nedojde je ke zhoršení ekologické
stability, přitom změnou nesmí dojít ke znemožnění navrhovaného využití nebo
zhoršení přírodní funkce současných ploch ÚSES
– při jakékoliv výsadbě a případně jiných zásahů do ÚSES musí být investorem v rámci
navazujícího řízení prokázána vhodnost navrhovaného řešení
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
–
změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability
daného území zařazeného do ÚSES (změny druhu pozemku s vyšším stupněm
ekologické stability na druh s nižším stupněm ekologické stability, např. z louky na
ornou půdu), které jsou v rozporu s funkcí interakčního prvku
–
jakékoliv změny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily územní ochranu
–
rušivé činnosti a stavby, odvodňování pozemků, intenzifikace obhospodařování,
odlesňování apod., mimo podmíněných přípustných staveb

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

Územním plánem Kozmice jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby, plochy a koridory, pro
které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit (dle § 170 SZ).
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G.1

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY

TECHNICKÉ KORIDORY (společné trasy dopravy a technických sítí)
WT 1 -

technický koridor pro místní komunikaci a inženýrské sítě – lokalita SV 52

KORIDORY A PLOCHY PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
WTi 1 WTi 2 WTi 3 WTi 4
WTi 5
WTi 7
WTi 8
-

G.2

Nová čistírna odpadních vod TI51
Nová trafostanice TS12 pro lokalitu OS51, SV51
Nová trafostanice TS10 pro lokalitu OV52, SV53, SV54, TI51
Nová trafostanice TS11 pro vysílač TI2, OH
Nová trafostanice TS8 pro lokalitu OV54, OM51, DS52
Nová regulační stanice STL/VTL (včetně připojení na el. vedení NN)
Koridor pro trasu VTL

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ

Opatření ke zvyšování retenčních schopností území a protizáplavová opatření
WR 1

-

Retenční nádrž dešťových vod VV51 Kozmice - Kodína

Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a plochy pro asanaci se v území
nenavrhují.

H.

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 § 8
katastrálního zákona

H.1

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A VEŘEJNÁ ZELEŇ

PV 1
–
–

Veřejné prostranství PV 51 Rousínov
předkupní právo se zřizuje ve prospěch obce Kozmice
plocha je vymezena na pozemcích p.č.: 1425; k.ú. Kozmice

PV 2
–
–

Veřejné prostranství PV 52 Kácova Lhota
předkupní právo se zřizuje ve prospěch obce Kozmice
plocha je vymezena na pozemku p.č. 575; 576; 582/5, 10; k.ú. Kozmice
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H.2

OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

PO 1 Občanská vybavenost – (školství, zdravotnictví, sociální služby, správa obce,
integrovaný záchranný systém ) předkupní právo se zřizuje ve prospěch obce
Kozmice
– plocha je vymezena na pozemku p.č. 130/1; k.ú. Kozmice
PO 2 Občanská vybavenost – (školství, zdravotnictví, sociální služby, správa obce) OV54
– předkupní právo se zřizuje ve prospěch obce Kozmice
– plocha je vymezena na pozemku p.č. 199/1, 5, 6; 200/5; k.ú. Kozmice

I. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6
STAVEBNÍHO ZÁKONA
Územní plán nenavrhuje kompenzační opatření. Územní plán nemá vliv na evropsky
významné lokality, uvedené v národním seznamu evropsky významných lokalit, ani
vyhlášené ptačí oblasti.

J.

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV a
stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro
jeho prověření

Rezervní plocha pro přeložku silnice II/110
Návrh územního plánu vymezuje v souladu se stavebním zákonem a v souladu se ZÚR
koridor územní rezervy pro umístění stavby pro přeložku silnice II/110. Tato stavba, stavby
s ní související a stavby tuto dopravní stavbu podmiňující mají přednost před jiným využitím
pozemků v koridoru. V koridoru nesmí být měněno současné využití území způsobem, který
by podstatně zhoršil přípravu prověřování vhodnosti a realizaci dopravní stavby, pro které byl
koridor navržen, a přípravu staveb souvisejících a dopravní stavbu podmiňujících. Jiné
využití než pro dopravní stavby, stavby související a podmiňující, včetně umísťování a změny
jiných nových staveb je v koridoru možné až po prověření vhodnosti navrhovaného řešení tj.
po vydání změny ZÚR.
Funkční využití území zůstává stávající. Malá část plochy ČOV TI 51 je dotčena vymezeným
koridorem. Podmínkou je prokázání, že její využití nenaruší funkční využití rezervní plochy.

K.

VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O
ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI

Územní plán nenavrhuje plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
dohodou o parcelaci.
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L.

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

Územní plán nenavrhuje plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
zpracováním územní studie.

M.

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM
REGULAČNÍHO PLÁNU, zadání regulačního plánu v rozsahu
podle 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

Územní plán nenavrhuje plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
vydáním regulačního plánu.

N.

STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)

Územní plán nestanovil pořadí změn v území ( etapizaci).

O.

VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY
VÝZNAMNÝCH STAVEB

Územní plán nenavrhuje architektonicky nebo urbanisticky významné stavby.

ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI
1.1. Textová část obsahuje 59 stran
Grafická část:
1.2. Základní členění území
1.3. Hlavní výkres
1.4. Koncepce uspořádání krajiny
1.5. Koncepce veřejné infrastruktury - doprava
1.6. Koncepce veřejné infrastruktury – vodní hospodářství
1.7. Koncepce veřejné infrastruktury – energetika a komunikační sítě
1.8. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
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A.

POSTUP POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

A.1

ÚVOD

1.

ZADAVATEL:

Katastrální území:
Celková rozloha správního území:
Části obce:

Obec KOZMICE
Zastoupený starostkou: Helena Matoušková
Kozmice 12, 257 25 Kozmice
Kozmice u Benešova (č.k. 671 851)
796,23 ha
3 – Kozmice, Kácova Lhota, Rousínov

2.

POŘIZOVATEL:

Obecní úřad Kozmice
Kozmice 12, 257 25 Kozmice
osoba oprávněná pro výkon územně
plánovací činnosti
p. Pavla Bechyňová

3.

PROJEKTANT:

C.H.S. Praha s.r.o.
projekční a inženýrská organizace
Osadní 12/311, 170 00 Praha 7
IČ 44850964
z.č. 2017 - 016

vedoucí projektant a urbanistická koncepce:
urbanistická koncepce:
koncepce krajiny, ÚSES:
kanalizace a voda:
el. energie, spoje:
zemní plyn
doprava
4.

Ing. arch. Jaroslav Sixta
ing. arch. Jan Procházka
Ing. Milena Morávková
Ing. Jaroslava Víznerová
Ing. Petr Vencl
Ing. Ladislav Laštovka
Ing. Marek Stádník

PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO ÚP PLATNÉ V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ ÚP:
- Právní předpisy upravující oblast územního plánování v lednu 2018:
- zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
ve znění pozdějších předpisů v platném znění od 1. 1. 2018
- vyhláška č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti v platném znění po změně
vyhláškou č. 458/2012 v platném znění od 29. 1. 2018
- vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území v platném
znění od 1. 1. 2013
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5.
-

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU:
Územní plán obce Kozmice, r. 2000

-

Změna č.1 Územního plánu Kozmic, r. 2005

-

Změna č.2 Územního plánu Kozmic, r. 2005

-

Změna č.3 Územního plánu Kozmic, r. 2012

-

územní studie Z3-3, r. 2017 (sportovní areál OS51)

-

územní studie Z3-7A,B, r. 2015 (smíšená venkovská zástavba Kozmice jihozápad)

-

územní studie Z3-9, r. 2016 (větrná elektrárna)

-

Větrná elektrárna Kozmice, Dokumentace podle §8 a příl. č. 4 zákona 100/2001 Sb.

-

Oznámení záměru – Sportovní
(č.j. 100975/2017/KUSK)

-

Politika územního rozvoje ČR 2009 a její 1. Aktualizace z r. 2015

-

Rozbor udržitelného rozvoje území Středočeského kraje a jeho 3. Aktualizace z r.
2015

-

Zásady územního rozvoje (ZÚR) Středočeského kraje 2012 a jejich 1. Aktualizace z r.
2015

-

Aktualizované územně analytické podklady (ÚAP) ORP Benešov 2016

-

Katastrální mapy území platné k 31.12.2017

-

Podklady od správců sítí, komunikací, vodních toků a nádrží (částečné)

-

Pasport komunikací obce Kozmice

-

Dokumentace a územní rozhodnutí o umístění sítí a staveb

-

Výsledky sčítání lidu, domů a bytů – SLDB 2001 a 2011 (ČSÚ)

-

Veřejný registr půdy LPIS (Mze) – eroze

-

Projekce obyvatelstva v krajích a oblastech ČR do r. 2065 (ČSÚ) pro Středočeský
kraj

-

Urbanistická kalkulačka – Institut regionálních informací s.r.o., Brno

-

Prognóza demografického vývoje a jeho důsledků
(Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy Praha)

-

Stav území obce Kozmice (Průzkumy a rozbory 2017)

-

Strategický plán obce Kozmice pro období 2017 – 2020

-

Mikroregion CHOPOS

A.2

a

volnočasový

areál

–

Kozmice,

07/2017

Středočeský

kraj

POSTUP POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Stávající platnou územně plánovací dokumentací obce je Územní plán obce z 04/1999
schválený 14. 4. 2000.
Zastupitelstvo obce Kozmice usnesením ze dne 30.12.2016 rozhodlo o pořízení nového
územního plánu Kozmice a o způsobu pořízení v souladu s ustanovením § 6 odst. 6 písm.b)
stavebního zákona osobou oprávněnou pro výkon územně plánovací činnosti, která zajistí
Obecnímu úřadu Kozmice splnění kvalifikačních požadavků. Určilo paní místostarostku
Martinu Posoldovou, spolupracovat s pořizovatelem na pořízení územně plánovací
dokumentace.
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Na základě územně plánovacích podkladů byl pořizovatelem ve spolupráci s určeným
zastupitelem vypracován návrh zadání, který byl projednán podle § 47 odst. 2 a 3 stavebního
zákona. Návrh zadání byl jednotlivě zaslán krajskému úřadu, dotčeným orgánů a sousedním
obcím. Veřejnosti bylo projednávání zadání včetně poučení o lhůtách, ve kterých je možné
podávat k návrhu zadání připomínky, oznámeno veřejnou vyhláškou. Návrh zadání byl
vystaven k veřejnému nahlížení v tištěné podobě po dobu 30 dnů na obecním úřadu,
v elektronické podobě na internetových stránkách obce. Po uplynutí lhůt k podání připomínek
veřejností, požadavků a stanovisek dotčených orgánů a podnětů sousedních obcí byl návrh
zadání pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem upraven podle výsledku
projednání. Upravený návrh zadání byl v souladu s § 47 odst. 4 stavebního zákona
předložen Zastupitelstvu obce, které jej svým usnesením na veřejném zasedání
zastupitelstva č. 6/2017 ze dne 6.9.2017 schválilo.
Na základě schváleného zadání byl vypracován návrh územního plánu.
Na základě zpracovaného a projektantem předaného návrhu ÚP Kozmice pak Obecní úřad
Kozmice oznámil místo a dobu konání společného jednání o návrhu územně plánovací
dokumentace podle ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona jednotlivě dotčeným
orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím dopisem ze dne 21.června 2018, č.j.
249/2018. Obsahem oznámení dále byla současně i výzva dotčeným orgánům k uplatnění
stanovisek a sousedním obcím k uplatnění připomínek, a to včetně lhůty pro jejich uplatnění.
Tato lhůta byla stanovena do 30 dnů od konání společného projednání tj. do 9. srpna 2018.
Pořizovatel všechny vyrozuměl o skutečnosti, že k později uplatněným stanoviskům a
připomínkám se nepřihlíží a že návrh územního plánu Kozmice včetně odůvodnění bude
vystaven na internetové adrese pořizovatele. Zároveň pořizovatel naplnil ust. § 50 odst. 3
stavebního zákona, když doručil návrh územního plánu veřejnou vyhláškou ze dne 21.
června 2018, č.j. 148/18, která byla vyvěšena na úřední desce v zákonem stanoveném
termínu. a obsahovala poučení o možnosti veřejnosti uplatňovat k vystavenému návrhu
územního plánu písemné připomínky. Veřejnost byla upozorněna na lhůtu, která byla v
souladu s ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona stanovena do 30 dnů od doručení veřejné
vyhlášky - oznámení vystavení návrhu územního plánu. Zveřejnění a zpřístupnění bylo
zajištěno od 25. června 2018 do 9. srpna 2018 ( včetně). Dokumentace byla dopisem č.j.
247/18 poskytnuta v tištěné podobě krajskému úřadu ve smyslu ustanovení § 50 odst. 2
stavebního zákona.
Společné ústní jednání se konalo na Obecním úřadu Kozmice dne 10. července 2018
od 10.00 hodin. Výklad k projednávanému územnímu plánu zajistil projektant.
Projektant, pořizovatel a určený zastupitel po ukončení zákonem stanovených termínů
provedli vyhodnocení stanovisek k návrhu územního plánu Kozmice ze společného jednání.
Podrobné vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů je provedeno v kap. F. tohoto
odůvodnění. Veškeré požadavky uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů již byly
dokumentací respektovány. V rámci společného projednání nebyl řešen žádný rozpor.
Žádná ze sousedních obcí k projednávanému návrhu ÚP Kozmice neuplatnila, ve smyslu
ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona, písemné připomínky. V rámci ustanovení § 50
odst. 3 stavebního zákona byly pořizovateli ze strany veřejnosti doručeny dvě písemnosti,
jedna nazvaná mylně „Námitka vlastníka pozemků proti návrhu územního plánu.“ V době
společného projednání vlastníci pozemků a staveb uplatňují připomínky a ne námitky,
připomínku rovněž uplatnily oprávnění investoři Povodí Vltavy státní podnik a GasNet, s.r.o..
Po ukončení projednávání konaného podle § 50 odst. 2-3 stavebního zákona pak Obecní
úřad Kozmice ve smyslu ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona požádal o vydání
stanoviska k návrhu územního plánu Kozmice nadřízený orgán územního plánování. Krajský
úřad Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu toto stanovisko dne
11.9.2018 pod č.j 120527/2018/KUSK vydal. Dokumentaci posoudil podle ustanovení § 50
odst. 7 stavebního zákona z hlediska zajištění koordinace využívání území, zejména
s ohledem na širší územní vztahy a z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a
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s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a konstatuje, že neshledal žádné rozpory
a lze postupovat v dalším řízení o územním plánu. Požadavek nadřízeného orgánu na
doplnění výkresu základního členění byl úpravou dokumentace akceptován.
Upozornění týkající se rovněž následných naplňování požadavků plynoucích ze stavebního
zákona a to po vydání územního plánu bylo vzato na vědomí. Dokončení procesu naplní
všechny požadavky kladené na pořizovatele, které vyplývají z právních předpisů.
Zastupitelstvo obce dne 28.11.2018 určilo člena zastupitelstva obce Helenu Matouškovou
pro spolupráci při pořizování územního plánu.
Dokumentace návrhu územního plánu Kozmice byla před zahájením řízení vedeném ve
smyslu ustanovení § 52 stavebního zákona posouzena a upravena.
Řízení o ÚP probíhalo v souladu s ust. § 52 odst. 1 až 4 stavebního zákona. Dotčeným
orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím bylo dopisem ze dne 1. února 2019 zasláno
oznámení o konání veřejného projednání společně se základní informací o změnách
provedených v územně plánovací dokumentaci od společného jednání konaného podle § 50
stavebního zákona, ke kterým by měly ve smyslu ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona
uplatňovat svá stanoviska.
Veřejnost byla seznámena s veřejným projednáním veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena
na úřední desce obecního úřadu a v elektronické podobě na webových stránkách obce od
1.2. 2019 do 15. března ( včetně ). Oprávnění investoři zaznamenaní v seznamu
oprávněných investorů u místně příslušného KÚ obdržely veřejnou vyhlášku samostatně.
Dokumentace byla v tomto termínu k nahlédnutí na obecním úřadu a v elektronické podobě
na stránkách Obce Kozmice, http://obeckozmice.cz. Veřejnost byla upozorněna na možnost
podání připomínek nebo námitek v zákonem stanoveném termínu tj. do 15. března 2019
včetně a o způsobu podání. Nařízené veřejné projednání se konalo dne 8. března 2019 od
15.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Kozmice. V rámci řízení byl projektantem
zajištěn odborný výklad. O průběhu veřejného projednání byl veden pořizovatelem písemný
záznam podle ust. § 22 odst. 2 stavebního zákona.
Sousední obce se veřejného projednání nezúčastnily, z dotčených orgánů se zúčastnil
zástupce krajské hygienické stanice. V rámci řízení vedeném o návrhu ÚP Kozmice byly
uplatněny ve smyslu ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona připomínky a námitky.
V rámci ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona bylo k části řešení, které bylo od společného
jednání vedeném podle ust. § 50 změněno, uplatněna stanoviska dotčených orgánů.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem a projektantem vyhodnotil obdržené
písemností.
Připomínky a námitky uplatněné v průběhu projednání byly dle ustanovení § 53 odst. 1
stavebního zákona vyhodnoceny. Vyhodnocení připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách
s odůvodněním bylo zasláno dopisem č.j. 186/2019 dotčeným orgánům k uplatnění
stanoviska včetně upozornění, že kdo neuplatní stanovisko v zákonem stanovené lhůtě, má
se za to, že s návrhem pořizovatele souhlasí. K vyhodnocení připomínek a k návrhu
rozhodnutí o námitkách vydalo stanovisko: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
dne 29.3.2019; Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 4.4.2019; Městský úřad Benešov,
Odbor životního prostředí dne 15.4.2019; Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se
sídlem v Praze dne 15.4.2019.
Na základě veřejného projednání a dohodnutých závěrů nedošlo k podstatné úpravě návrhu
územního plánu a z tohoto důvodu se opakované veřejné projednání nekonalo.
Pořizovatel přezkoumal soulad ÚP ve smyslu ustanovení § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona
a dopracoval odůvodnění územního plánu.
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Návrh na vydání územního plánu Kozmice s jeho odůvodněním v souladu s ust. § 54 odst. 1
stavebního zákona předložil Obecní úřad Kozmice zastupitelstvu obce.

B.

VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO rozvoje a
územně plánovací dokumentací vydanou krajem

B.1

POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z PÚR ČR

Z Politiky územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1 (PÚR ČR 2015)
schválené vládou 15.4.2015 vyplývají pro územní plán Kozmice tyto požadavky:
- zohlednit polohu obce na Rozvojové ose OS5a Praha - Jihlava
(14)

(15)

(16)

(19)

(20)

Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území,
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz
jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny,
které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou
hodnotu, např. i jako turistické atrakce. Jejich ochrana by však neměla znemožňovat
ekonomické využití nebo mu nadměrně bránit. V některých případech je nutná cílená
ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit
celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí,
avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její
stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jako
důsledku nedostatku lidských zásahů.
Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální
segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní
mechanizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a
navrhovat při územně plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry
segregace nebo snížení její úrovně.
Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat
přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a
požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení
ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky rozvoje životní
úrovně obyvatel, zvyšování kvality života a hospodářského rozvoje území. Vhodná
řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho
uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů
vymezených v PÚR ČR.
Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv.
brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně
využívat zastavěné území (podpora přestaveb, revitalizací a sanací území) a zajistit
ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování
veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace (viz také čl. 22 PÚR ČR 2006).
Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné
rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na
rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj.
Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co
nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření.
S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné,
respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního
prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit
soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti
přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního
půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování

II.. Odůvodnění ÚP Kozmice 06/2019

7

(22)

(28)

územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a
k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků
přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti
venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu
krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet
podmínky pro využití přírodních zdrojů.
Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy
cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při
zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska
cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celosezónní využití pro různé
formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo).
Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území,
požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně
nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a
veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s
veřejností.

ÚP při řešení území vychází hlavně ze stanovených východisek a koncepce PÚR ČR 2015
pro rozvojové osy, která jsou upřednostňována v těchto oblastech:
(34)

(37)

(38)

V rozvojových oblastech a rozvojových osách je nutno vytvářet, udržovat a
koordinovat územní připravenost na zvýšené požadavky změn v území a při
respektování republikových priorit územního plánování umožňovat odpovídající
využívání území a zachování jeho hodnot.
Rozvojové osy zahrnují obce, v nichž existují, nebo lze reálně očekávat zvýšené
požadavky na změny v území, vyvolané dopravní vazbou na existující nebo
připravované kapacitní silnice a železnice při spolupůsobení rozvojové dynamiky
příslušných center osídlení.
Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
Při rozhodování a posuzování záměrů na změny území ve všech rozvojových
oblastech a rozvojových osách je nutno sledovat zejména:
a) možnosti využití stávající veřejné infrastruktury a potřebu jejího dalšího rozvoje a
dobudování při současném respektování přírodních, kulturních a civilizačních
hodnot území
b) rozvoj bydlení při upřednostnění rozvoje uvnitř zastavěného území a předcházení
prostorové sociální segregaci, fragmentaci krajiny nově vymezenými
zastavitelnými plochami a záborům ploch veřejné zeleně sloužící svému účelu
c) nové využití nevyužívaných průmyslových, sladových, dopravních a jiných ploch
d) řešení rekultivace a revitalizace opuštěných areálů a ploch (např. předcházející
těžbou, průmyslovým využitím, armádou apod.), účelnou organizaci
materiálových toků a nakládání s odpady
e)
f)
g)

zachování a rozvoj společenské funkce tradičních městských center
ochranu a využití rekreačního potenciálu krajiny
minimalizování ovlivnění přírodních a krajinných hodnot území

ÚP Kozmice vychází z výše uvedených celorepublikových priorit a zásadně zachovává
všechny stávající přírodní, civilizační a kulturní hodnoty (odst. 14). Proto také stanovuje
podmínky pro rozvoj ploch jak stávajících (stabilizovaných) tak rozvojových lokalit, jež
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zajišťují přirozenou kontinuitu rozvoje území s respektem ke stávajícím hodnotám (viz
kapitola F).
Pro zlepšení soužití obyvatel a proti segregaci (odst. 15) je navržen rozvoj kvalitního
obytného prostředí ve formě nových veřejných prostranství s veřejnou zelení a doplnění
občanské vybavenosti včetně veřejných sportovních zařízení (odst. 28). ÚP nenavrhuje
samostatné enklávy nové zástavby.
Komplexní řešení ÚP (odst. 16) je zajištěno jak rozvojem všech funkčních složek území
včetně nových ploch pro pracovní příležitosti a doplnění technické infrastruktury, s důrazem
na vodní hospodářství a řešení likvidace splaškových vod.
Stávající lesní porosty a volné části krajiny bez zástavby na severozápadě,jihu a východě
jsou plně zachovány a spolu se systémem ÚSES včetně interakčních prvků zajišťují migrační
propustnost území (odst. 20a) a zároveň zachovávají plochy veřejně přístupné zeleně.
ÚP zachovává podmínky pro rekreaci ve formě zachování a stabilizace cestní sítě a
veřejného koupaliště. Zachovává turistické trasy. ÚP navrhuje potřebné nové plochy pro
sport i související zařízení (odst. 22).
Kozmice leží v rozvojové ose OS5a. Proto je nutné počítat s rozvojem obce a ÚP určuje
nové zastavitelné plochy jak pro bydlení, tak pro výrobu a občanskou vybavenost (odst. 34,
35). Výhodou obce je, že je velmi dobře napojena přes komunikaci II/110 na dálnici D1 a
Benešov. Toto dobré napojení zároveň umožňuje další dynamický rozvoj v návaznosti na
regionální centrum Benešov a na hl. m. Prahu (odst. 36, 37).
ÚP zároveň s návrhem zastavitelných ploch počítá s rozvojem veřejné infrastruktury pro
bydlení (odst. 38a). Všechny nové plochy zástavby navazují přímo na stávající zástavbu
nebo vyplňují proluky, nejsou navrhovány žádné segregované lokality. Krajina není
fragmentována, veškerá zástavba je soustředěna do jednotlivých sídel (odst. 38b).
Pro snížení vyjížďky za prací a vytvoření chybějících pracovních příležitostí v místě bydliště
je stanoveno nové využití plochy na místě brownfieldu po bývalém zemědělském areálu
(odst. 38c, d). V ÚP jsou důsledně chráněny všechny prvky ÚSES, lesní porosty a vodní toky
včetně údolí (odst. 38g). Rekreační potenciál území je rozvíjen skrze nové plochy pro sport a
intenzifikaci stávajícího rekreačního a sportovního areálu západně od Kozmic.

B.2

POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÚR STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR SK) byly vydány ve formě „Úplné znění
Zásad územního rozvoje Středočeského kraje“ po 2. aktualizaci dne 4.9.2018.
Vybrané priority platné pro ÚP Kozmice:
(01) Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj
Středočeského kraje, založený na zajištění příznivého životního prostředí, stabilním
hospodářském rozvoji a udržení sociální soudržnosti obyvatel kraje. Vyváženost a
udržitelnost rozvoje území kraje sledovat jako základní požadavek při zpracování
územních studií, územních plánů, regulačních plánů a při rozhodování o změnách ve
využití území.
ÚP Kozmice zachovává vyváženost a udržitelný rozvoj území rozvojem všech tří
pilířů v území – sociálního, ekonomického a s důrazem na environmentální pilíř, který
tvoří největší hodnoty území. V území není upřednostňováno žádné speciální využití
nebo funkce.
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(06) Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje,
které vytvářejí image kraje a posilují vztah obyvatelstva kraje ke svému území.
Přitom se soustředit zejména na:
a) zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability;
Stávající rozmanitost kulturní krajiny je zachována. Zástavba se soustředění do
stávajících sídel. Jsou zachovány volné plochy zemědělské výroby a ucelené plochy
lesů, včetně drobných přírodních ploch. Stabilita je posílena novou občanskou
vybaveností, novými plochami pro vznik pracovních míst a úpravami a zkapacitněním
technické a dopravní infrastruktury.
b) ochranu pozitivních znaků krajinného rázu;
Bylo doplněno vymezení lokálních biokoridorů a místní ÚSES byl doplněn
interakčními prvky. Všechny stávající VKP jsou plně zachovány, ÚP nezasahuje do
lesních porostů.
c) zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i
venkovské urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou
zástavbou a omezit fragmentaci krajiny a srůstání sídel;
Stávající obec má obytný charakter. Jednotlivá historická jádra sídel jsou zachována
a místně citlivě doplněna o nové plochy. Novodobá zástavba z konce 20. a začátku
21. století tvoří připojené lokality do sídla Kozmice, nedochází k fragmentaci krajiny.
Různorodost zástavby je zachována, doplňována veřejnými prostranstvími, veřejnou
zelení a sportovními plochami.
d) upřesnit a zapracovat do ÚPD obcí cílové charakteristiky krajiny;
Území obce je zařazeno do typu krajina relativně vyvážená a v souladu s tím je
polyfunkčně využívána.
e) vytváření podmínek pro šetrné využívání přírodních zdrojů.
V území se nenachází žádné přírodní zdroje.
(07) Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území
kraje zvláště ve vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových
osách. Přitom se soustředit zejména na:
a) posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhovat přiměřený rozvoj
sídel, příznivá urbanistická a architektonická řešení sídel, dostatečné zastoupení a
vysoce kvalitní řešení veřejných prostranství a velkých ploch veřejné zeleně vč.
zelených prstenců kolem obytných souborů, vybavení sídel potřebnou veřejnou
infrastrukturou a zabezpečení dostatečné prostupnosti krajiny;
ÚP zachovává ulicový systém zástavby se solitérními objekty. Charakter obytné a
rekreační zástavby zůstává zachován. Stávající veřejná prostranství jsou doplněna o
další plochy pro veřejná prostranství s veřejnou zelení. Pro zvýšení kvality života jsou
doplněny sportovní plochy, občanská vybavenost veřejné infrastruktury i komerční, je
doplněna technická infrastruktura.
b) vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a
urbanistické celistvosti sídel, tedy zajišťovat plnohodnotné využití ploch a objektů
v zastavěném území a preferovat rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a
areálů v sídlech před výstavbou ve volné krajině, vyšší procento volné zeleně
v zastavěném území;
Návrh ÚP využívá proluky v zastavěném území. Počítá i s přestavbami a dostavbami
objektů. Nové lokality obytné zástavby vznikají pouze v těsné návaznosti na stávající
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obec. Stávající zastavěné plochy zůstávají plně využity. Pro vhodnější a intenzivnější
využití území jsou navrženy plochy přestavby P1- (bývalý zemědělský areál) lokalita
VS51.
ROZVOJOVÁ OSA OS5a
Dle politiky územního rozvoje se území nachází v oblastí rozvojové osy OS5a Praha –
Jihlava, která ještě nebyla zahrnuta do aktualizace ZÚR SK. Nadřazenou územně plánovací
dokumentací kraje tak nejsou stanoveny zatím žádné upřesňující požadavky a priority.
KRAJINA RELATIVNĚ VYVÁŽENÁ N 16
(218) ZÚR vymezují krajinu relativně vyváženou v územích odpovídajícím těmto
charakteristikám:
a) relativně pestrá skladba zastoupených druhů pozemků;
b) nepřevažují ani ekologicky labilní ani ekologicky stabilní plochy.
(219) ZÚR stanovují tyto zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich:
a) dosažení relativně vyváženého poměru ekologicky labilních a stabilních ploch;
b) změny využití území nesmí narušit relativně vyváženou krajinu nebo zabránit
dosažení vyváženého stavu.
ÚP stávající rozmanitost plně zachovává a rozvíjí návrhem přírodě blízkých ploch, a
transformací stávajících nevyužívaných ploch (brownfield bývalého zemědělského
areálu). Území je rozvíjeno polyfunkčním způsobem s důrazem na všechny prvky
udržitelného rozvoje, včetně posilování ekologické stability návrhem nových
krajinných prvků.
DOPRAVA
Z ÚPD vydané krajem vyplývají tyto požadavky na změny v uspořádání stávající silniční sítě
na území obce Kozmice:
- koridor územní rezervy pro umístění stavby přeložky silnice II/110, v nové trase ležící
jižním směrem od zastavěného území sídla Kozmice.
Zdůvodnění navrhovaného řešení:
Koridor územní rezervy je zakreslen v dokumentaci vydané krajem, v Zásadách územního
rozvoje Středočeského kraje.
Vymezená rezervní plocha dopravní infrastruktury silniční pro přeložku silnice II. třídy
zahrnuje i řešení souvisejících staveb. Plošné parametry koridoru byly zakresleny
v parametrech dle požadavku vyplývajícího z nadřazené dokumentace. Na základě
podrobnějšího průzkumu byla upravena část procházející zastavěným území. Řešení bylo
dohodnuto již v rámci pořizování změny ÚPNSÚ a potvrzeno návrhem ÚP. Do doby
prověření vhodnosti navrhovaného řešení je nezbytné ploše zajistit územní ochranu.
Podle § 43 odst. 1 stavebního zákona územní plán vymezí koridory a stanoví podmínky pro
jejich využití. Koridory se vymezují pro umístění liniových částí dopravních staveb a plochy
s rozdílným způsobem využití, konkrétně plochy dopravní infrastruktury, se vymezují pro
plošná zařízení a stavby. Pro tyto plochy se v textové části stanovují funkce hlavní, přípustné
a nepřípustné, popř. výjimečně přípustné. Podmínky pro koridory a koridory územní rezervy
se nestanovují stejným způsobem jako pro plochy s rozdílným způsobem využití; právní
předpisy nechávají značnou volnost pro stanovení podmínek podle konkrétních potřeb
regulace v území dotčeném koridorem.
V koridoru je prioritní umístění uvedených staveb tj. staveb technické infrastruktury a
dopravní stavby a staveb s nimi souvisejících a staveb podmiňujících. Ostatní podmínky jsou
tomuto cíli, pro který byly koridory vymezeny, podřízeny.
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Ostatní zásady a limity vyplývající ze ZÚR Středočeského kraje
• ZÚR Středočeského kraje nevymezuje na řešeném území rozvojové oblasti krajského
významu, rozvojové osy krajského významu ani specifické oblasti krajského významu.
• Na řešeném území dojde k rozvoji hlavně občanské vybavenosti a obytné funkce.
Vliv ZÚR Středočeského kraje na k.ú. Kozmice
Rezerva pro přeložku II/110 může do budoucna znamenat nárůst dopravy, jež bude mít
nepříznivý vliv na zvýšení hluku a imisí. Dojde k dalšímu narušení biokoridoru LBK 4.
Závěr – výsledek přezkoumání souladu návrhu s ÚPD vydanou krajem
Územní plán řádně a dostatečným způsobem prokázal soulad s nadřazenou dokumentací,
zajistil ochranu všech jevů limitů v území vyplývajících z této dokumentace a prokázal
koordinaci s nadřazenou dokumentací tím, že jednotlivé jevy a limity nejsou buď návrhem
nových zastavitelných ploch dotčeny, případně jsou zohledněny jako limity v podmínkách
využití pro dané plochy. V blízkosti dopravních staveb je navrženo podmíněně přípustné
využití.
Územní plán je v souladu s nadřazenou ÚPD. Rozvoj obce výrazně ovlivňuje její poloha v
rozvojové ose republikového významu OS5a Praha - Jihlava a sjezd z dálnice D1. Územní
plán na přání obce zachovává koncepci rozvoje stanovenou územním plánem obce. V
současné době se již tento územní plán naplňuje.
Územní plán respektuje a řeší všechny úkoly vyplývající pro území obce ze ZÚR SK ve
znění Aktualizace č.2. Všechny nadmístní systémy ochrany přírody a krajiny, dopravní a
technické infrastruktury a ostatní limity dle ZÚR jsou respektovány.

B.3. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z ÚAP ORP BENEŠOV
ÚP navrhuje řešení těch problémů a jevů vyplývajících z ÚAP ORP Benešov, které jsou
v kompetenci obce a možnostech územního plánu obce.
1) nedořešená koncepce zásobování území pitnou vodou (stávající zdroje jsou ohroženy
splachy z polí – dusičnany, starými ekologickými zátěžemi)
- dodržovat ustanovení Nařízení vlády č. 103/2003 Sb. ve znění aktuálního předpisu
NV č. 262/2012 o stanovení zranitelných oblastí, o skladování a používání hnojiv a
statkových hnojiv, střídání plodin a protierozních opatření v těchto oblastech
- pro sídlo Kozmice je navržena nová koncepce zásobování území pitnou vodou a
protierozní opatření pro celé území, ostatní sídla vzhledem k velikosti svoje koncepce
nemění
2) nedořešený způsob likvidace splaškových vod včetně koncové eliminace
- pro sídlo Kozmice je navržena nová koncepce likvidace splaškových vod včetně
koncové eliminace v obecní ČOV, ostatní sídla vzhledem k velikosti svoje koncepce
nemění
3) nutné zvýšit koeficient ekologické stability území dalšími opatřeními (návrh
krajinotvorných prvků různého typu - např. lesní plochy, rozšíření VKP a ÚSES, nové
meze, rozptýlená zeleň atp.)
- jsou navrženy nové krajinotvorné prvky s protierozní funkcí v podobě mezí (NSo) a
trvale zatravněných ploch (NZ-T, NS)
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4) nedostatečné nebo nevyjasněné event. nevhodné využití bývalého zemědělského areálu
(brownfield)
- území je označeno jako přestavbové s novou funkcí – Smíšené výrobní
5) navrhnout opatření pro eliminaci zvyšující se zátěže území dopravou (imise, hluk,
prašnost)
-

jsou navrženy nové aleje a doprovodná zeleň podél komunikací

6) malá podpora čistých a ekologických zdrojů energie (plyn, fotovoltaika, biomasa)
-

územní plán předkládá novou koncepci zásobování zemním plynem napojením
na tranzitní trasu VTL vedoucí přes území a možnosti využít alternativních zdrojů
energie – hlavně u nové výstavby

7) rozvoj občanské vybavenosti veřejné (veřejná prostranství, sport, spolková činnost),
komerční a na ni navázaná nabídka pracovních příležitostí v místě bydliště
-

je navrženo dostatečné množství ploch pro občanskou vybavenost – veřejné
infrastruktury (OV52, 54), komerční zařízení (OM51), sportovní zařízení (OS51,
52), veřejných prostranství (PV51, 52), včetně nových ploch pro drobnou výrobu
(VD51)

8) navzdory kvalitnímu přírodnímu prostředí minimální využití území pro rekreaci – pěší
turistika, cykloturistika sportovní a rekreační aktivity, včetně poskytnutí zázemí pro tyto
aktivity
-

návrh posiluje sportovní a rekreační aktivity návrhem nových sportovních ploch
(OS51, 52 ) a ploch pro komerční občanskou vybavenost (OM51)

9) velmi nízká rezerva pro obytnou výstavbu umožňující další růst obce (využití atraktivní
polohy)
-

B.4

ÚP reaguje přiměřeným rozvojem obytné výstavby spolu s návrhem doplnění
občanské vybavenosti a veřejných prostranství

SOULAD ÚZEMNÍHO PLÁNU SE STRATEGICKÝMI A ROZVOJOVÝMI
DOKUMENTY

Pro řešené území jsou zpracovány a aktualizovány tyto dokumenty:
• Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2014-2020
• Strategický plán obce pro období 2017-2020
Řešeného území se v rámci těchto dokumentů týkají především opatření pro rozšíření
nabídky občanské vybavenosti veřejné infrastruktury, zkvalitnění technické a dopravní
infrastruktury, rozvoje mimoprodukční funkce zemědělství včetně péče o krajinu a rozvoje
turistiky a rekreace. Všechny tyto požadavky jsou zohledněny a zapracovány v příslušných
kapitolách v textové části ÚP včetně odůvodnění v části Odůvodnění.
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C.

VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA
ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH VZTAHŮ

Osídlení
Správní území Kozmice se nachází ve východní části ORP Benešov. V území ORP Benešov
sousedí s k.ú. Petroupim, Vranovská Lhota, Vranov u Čerčan, Bělčice u Ostředka, Ostředek,
Čakov, Tatouňovice, Čeňovice. Obec Kozmice se skládá ze 3 sídel- Kozmice, Kácova Lhota
a Rousínov. Sídlo Kozmice je správním centrem. Kozmice jsou umístěny na komunikaci
II/110 Ostředek- Benešov, která jí umožňuje krátké a rychle napojení na dálnici D1 – exit
Ostředek. Celé území je z hlediska morfologie poměrně členité. Jednotlivá sídla jsou
umístěna v údolních polohách. Správní území je mimo jižní strany ohraničené lesními
masivy.
Na správním území obce Kozmice se nachází 3 historicky doložená sídla – Kozmice, Kácova
Lhota a Rousínov, jejichž vývoj probíhal víceméně nezávisle.
Dopravní vazby
Kozmice leží na komunikaci II/110 Benešov – Sázava nad Sázavou, po které jsou napojeny
na dálnici D1 v Ostředku. V jižní části katastru probíhá územím, a přes Kácovu Lhotu,
komunikace III/1102 Bedrč – Teplýšovice. Spojnici mezi Kozmicemi a Teplýšovicemi tvoří
komunikace III/1104 Kozmice – Dlouhé Pole. Obec má dobré napojení na hl. m. Prahu (cca
35 minut) po dálnici D1 s možností napojení na Pražský okruh – rychlostní komunikaci R1.
Komunikace II/110 umožňuje rychlé napojení do správního centra Benešov (20 minut).
Ochrana přírody
Po výrazném pravobřežním svahu kaňonu řeky Sázavy a po navazujících elevacích prochází
nadregionální biokoridor K61 "Štěchovice – Chraňbožský les", osa mezofilní hájová (MH).
Biokoridor je vymezen ve vzdálenosti 4 km od hranice řešeného území, do řešeného území
nezasahuje ani jeho ochranná zóna.
Jihovýchodně ve vzdálenosti cca 1 km od hranice řešeného území je vymezen regionální
biokoridor RK 1320 "Pod Hurou – Smilovský potok". Regionální biokoridor prochází údolím
Křešického potoka, zahrnuje vlastní vodoteč, břehové a doprovodné porosty a přilehlou
údolní nivu.
V obci Kozmice jsou vymezeny prvky pouze v lokální úrovni, je upřesněna jejich velikost a
návaznost na okolní obce, jsou doplněny interakční prvky a hlavně krajinotvorné prvky.
Technická infrastruktura
Obec má částečně vybudován systém pro zásobování pitnou vodou. Jedná se pouze o sídlo
Kozmice zásobené z vlastních vrtů přes vodárnu, zbytek území je zásoben z individuálních
zdrojů. Obcí prochází při východní hranici štolový vodovodní přivaděč Želivka- Praha,
včetně ochranných pásem. Systémy likvidace a čištění odpadních vod jsou v řešeném území
nedostatečné částečně odkanalizováno je sídlo Kozmice. Řešené území je napájeno
venkovním vedením 22 kV z procházející trasy 22 kV ve směru Petroupim – Tatouňovice,
která slouží pro zásobování oblasti. Středem území prochází dvě nadřazené el. sítě VVN
400 kV a VVN 110 kV bez většího vlivu na využití území. Obec Kozmice není zásobována
plynem. Správním územím obce Kozmice vede VTL plynovod Benešov – Sázava, DN 200.
Plynovod vede středem území. V území nejsou evidovány trasy radioreléových paprsků
RSS. Území prochází 3 podzemní dálkové datové kabely.
V ÚP je využit VTL plynovod pro návrh plynofikace sídla Kozmice. V celém území je
navrženo posílení zásobování el. energií v návaznosti na síť 22kV. Přivaděč Želivka není
v této obci z technických důvodů využitelný, proto je navrženo zásobování pitnou vodou
z místních zdrojů. Je navržena nová čistírna splaškových vod.
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Zapojení v rámci okolních obcí
Obec Kozmice je členem dobrovolného svazku obcí „CHOPOS“. Svazek obcí CHOPOS byl
založen roku 1999. Jedná se o dobrovolné sdružení 20 obcí, které usilují o společné řešení
problémů, propojení a provázání společných zájmů s cílem dosažení žádoucích změn ve
sdružených obcích. Svazek obcí CHOPOS je tradičním turistickým regionem. Jeho typicky
venkovský charakter spolu s přírodními a kulturními zajímavostmi ho předurčuje k využití v
oblasti cestovního ruchu.

D.

SOULAD S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, zejména
s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických
hodnot území a požadavky na ochranu nezastavěného území

Územní plán je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování, jak je definuje § 18 a
§ 19 stavebního zákona.
• ÚP Kozmice vytváří 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. Udržitelný rozvoj
území má uspokojovat potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky
života budoucích generací.
•

Při řešení územního plánu byly zohledněny jak veřejné, tak i soukromé zájmy na
rozvoj území.

•

Územní plán Kozmice chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území,
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Ochrana
jmenovaných hodnot je promítnuta zejména do podmínek pro využití ploch.
Zastavitelné plochy byly vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území a míru
využití zastavěného území.

•

V územním plánu je stanovena koncepce rozvoje území, včetně urbanistické
koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území. Lokality pro rozvoj výstavby jsou
situovány v návaznosti na stávající zastavěné území, které logicky doplňují stávající
zastavěné území obce. Rozvojové plochy jsou navrhovány přiměřeně k velikosti a
významu obce. V maximální míře je pro výstavbu využito volných pozemků v rámci
zastavěného území, stávajících proluk v obci. Rozsah rozvojových ploch je nutno brát
jako maximální, případný další rozvoj je možný pouze za předpokladu rozvoje veřejné
infrastruktury s důrazem na důsledné prověření již vymezených rozvojových ploch,
ochranu nezastavěných a nezastavitelných ploch a kulturních a přírodních hodnot
území.

•

Byly stanoveny urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využití a
prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a
řešení staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území.

•

Územní plán stanovuje podmínky pro využití nezastavěného území včetně podmínek
pro využití pro účely rekreace.

•

Byly posouzeny a prověřeny potřeby změn v území a podle toho byla upravena a
navržena veřejná infrastruktura.
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•

ÚP nestanovuje pořadí změn v území (etapizaci) vzhledem k rozsahu a funkci nových
ploch i jejich připravenosti k zástavbě (dopravní a technická infrastruktura pro
obytnou zástavbu a část občanské vybavenosti je z velké části vybudována).

•

ÚP navrhuje potřebná protierozní opatření a podmínky pro snižování nebezpečí
ekologických a přírodních katastrof.

E. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO
ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ
dle § 53 odst. 4, písmene c) stavebního zákona
Územní plán je zpracován v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích
vyhlášek v míře, která odpovídá ustanovení § 188 odst. 3 stavebního zákona. Při
projednávání a vydání návrhu územního plánu se postupuje podle platného stavebního
zákona. Územní plán je tak svým účelem, obsahem, procesním průběhem pořízení a
způsobem zpracování v souladu s výše uvedenými požadavky. Navrhovaný územní plán je
rovněž v souladu s ustanoveními § 3 a § 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů a s přílohou č. 7 k této vyhlášce.
Územní plán naplňuje priority územního plánování, kdy vychází zejména z charakteru
řešeného území a z jeho kontextu, respektuje povahu obce, chrání a rozvíjí hodnoty
zástavby a akceptovatelným způsobem zachovává a chrání přírodní prostředí.
Územní plán včetně tohoto odůvodnění je zpracován v souladu s platným stavebním
zákonem a jeho příslušnými prováděcími vyhláškami:
− byl zpracován projektantem – autorizovaným architektem, splňujícím požadavky
stavebního zákona i zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
ve znění pozdějších předpisů;
− o pořízení územního plánu rozhodlo zastupitelstvo obce dle ust. § 44 odst. 1, písm. d)
stavebního zákona;
− návrh zadání územního plánu byl projednán v souladu s § 47 stavebního zákona a byl
schválen zastupitelstvem obce;
− zpracovaný územní plán vychází z doplňujících průzkumů, z územně analytických
podkladů zpracovaných pro ORP Benešov, aktualizovaných v letech 2012, 2014, 2016
a 2018.
V souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů byly stanoveny plochy
s rozdílným způsobem využití území. Podrobnější členění a grafické zpracování dle systému
MINIS, standardu digitálního zpracování územních plánů, přijatého Krajským úřadem
Středočeského kraje.
Jedná se o podrobnější členění ploch např. pro bydlení, ploch rekreace, ploch občanské
vybavenosti, ploch výroby a skladování a o stanovení plochy s jiným způsobem využití (§3,
odst.4). Toto řešení bylo zvoleno s ohledem na vhodnější naplnění sledovaného cíle při
vymezení funkčního řešení v jednotlivých plochách.
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Byla využita možnost členění následujících ploch:
− §4 Plochy bydlení se dále člení na Bydlení v bytových domech BH a Bydlení
v rodinných domech - městské a příměstské BI.
Zdůvodnění : rozdělení bylo navrženo s ohledem na umístění jednotlivých sídel
v krajině tak, aby se zohlednily všechny územní vazby včetně již historicky založených
staveb a ničím nerušených pohledů, s cílem neumožnit výstavbu objektů, které by
mohly nevhodně narušit stávající krajinnou scenérii.
− §6 Plochy občanského vybavení byly dále členěny na Plochy občanského vybavení veřejná infrastruktura OV, Plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a
střední OM, Plochy občanského vybavení -tělovýchovná a sportovní zařízení OS a
Plochy občanského vybavení – hřbitovy OH.
Zdůvodnění - rozčlenění vhodnějším způsobem reaguje na konkrétní podmínky dalšího
rozvoje území tak, aby se dostatečně zohlednila možnost specifického využití ploch.
Plocha hřbitova podrobnějším způsobem zohledňuje již stávající funkci v této
specifické ploše.
− §9 Plochy dopravní infrastruktury - silniční dopravy byly v grafice rozděleny na silnice
II.třídy, III. třídy, místní komunikace, nezpevněné cesty a účelové komunikace,
turistické stezky. Návrhem došlo k vymezení plochy dopravní infrastruktury DS
− Zdůvodnění - rozdělení bylo navrženo s ohledem na odlišné využívání jednotlivých
ploch s cílem stanovit podmínky jejich využití tak, aby se dostatečně zohlednila
možnost specifického využití těchto ploch.
− §11 Plochy výroby a skladování byly zpřesněny na Výrobu a skladování – větrná
elektrárna VE, Výrobu a skladování – drobná a řemeslná výroba VD.
Zdůvodnění - zpřesnění využití bylo navrženo s ohledem na stávající a nově
navrhované využívání jednotlivých ploch s cílem stanovit podmínky jejich využití tak,
aby se dostatečně zohlednila možnost jejich konkrétního využití včetně možnosti
variabilního využití ploch s ohledem na jejich umístění
− §14 Plochy zemědělské byly dále členěny na Plochy zemědělské NZ, Zemědělská
půda s trvalým travním porostem NZ-T
Zdůvodnění - rozdělení bylo navrženo s ohledem na odlišné využívání jednotlivých
ploch s cílem stanovit podmínky jejich využití tak, aby se dostatečně zohlednila
možnost specifického využití těchto ploch.
− § 17 Plochy smíšené nezastavěného území byly podrobněji členěny z důvodu zajištění
převažující funkce v těchto plochách.
V souladu s § 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území, je v územním plánu použito jiného druhu plochy s rozdílným způsobem využití než
stanovuje vyhláška.
Z důvodu zajištění ochrany stávajících ploch zeleně v řešeném území bylo využito možnosti
stanovit v souladu s metodikou MINIS plochy zeleně, které se dále člení:
− Veřejná prostranství - veřejná zeleň ZV
− Zeleň soukromá a vyhrazená ZS
− Zeleň ochranná a izolační ZO
Zdůvodnění : Posouzení vymezení ploch bylo provedeno s ohledem na vhodnost rozlišení
samostatných ploch zeleně. Dále s ohledem na zvýšení ochrany stávající zeleně v
zastavěném území v návaznosti na funkční plochy odlišných využití včleněných do veřejných
prostranství (např. zeleň na návsi pokud je samostatně vyčleněna z ploch veřejných
prostranství). Důvodem přidání ploch zeleně soukromé a vyhrazené, které budou využívány
jako zahrady, bylo vytvořit a zohlednit specifické podmínky a v některém případě i
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důraznějším způsobem podpořit stávající charakter území. Plochy byly vymezeny z důvodu
funkční specifičnosti zejména v území, ve kterých má být zachován dominantní podíl
nezastavěných a nezpevněných ploch, ale nemusí zde být nutně zachována možnost
volného přístupu bez omezení, charakteristická např. pro veřejná prostranství. Jedná se o
soukromou zeleň – zahrady, které nelze využít pro stavbu bydlení, avšak tyto plochy mohou
vytvářet a zkvalitňovat zázemí ke stávajícím stavbám nebo ke stavbám, které se v území
budou realizovat.
Územní plán navrhl podmínky tak, aby se výrazně nezměnil krajinný pohled na jednotlivá
sídla, ochránily se významné krajinné prvky, rozptýlená zeleň nebo již založená zeleň v
zastavěném území.

F.

SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních
právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
provedené dle § 53 odst. 4, písmene d) stavebního zákona

ÚP Kozmice je zpracován v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a
s požadavky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů v rámci projednávaného zadání a
v rámci společného jednání ÚP.
Z hlediska vodního zákona č. 254/2001 Sb., ochrany přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.),
zákona o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb.) a zákona o ochraně ovzduší (č.
201/2012 Sb.) nebyly vzneseny žádné připomínky. Z hlediska zákona o lesích (č. 285/1995
Sb.) a ochraně zemědělského půdního fondu nebyly vzneseny také žádné připomínky,
navrhovaný zábor 13,40 ha ZPF nebyl rozporován nebo připomínkován.
Žádné zvláštní požadavky na řešení ÚP nejsou kladeny z hlediska ochrany státu, CO a
požární ochrany (č. 133/1985 Sb.). Z hlediska zákona o ochraně a využití nerostného
bohatství (č. 44/1988 Sb.) a zákona o přírodních léčivých zdrojích (č. 164/2001 Sb.) se
takovéto zdroje a lokality v území nevyskytují.
V ÚP je doplněna nová energetická základna – zemní plyn pro vytápění a ohřev teplé vody
v souladu se zákonem o hospodaření energií (č. 406/2000 Sb.).
Navržené minimální úpravy a doplnění místních komunikací nebo účelových komunikací je
v souladu se zákonem o pozemních komunikacích. Koridor obchvatu obce – komunikace
II/110 – je zachován v souladu s platnými zásadami ZÚR SK.
Dle požadavku DO státní památkové péče bylo upraveno vyznačení lokalit nemovitých
kulturních památek s vyznačením hranic.
Vyhodnocení stanovisek došlých ke společnému jednání
Dotčené orgány mohly uplatnit svá stanoviska ve lhůtě 30-ti dnů ode dne společného
jednání, které se uskutečnilo dne 10. července 2018. Pořizovatel zaslal oznámení
dotčeným orgánům, sousedním obcích a nadřízenému orgánu dopisem ze dne 21. června
2018, č.j. 249/18
Oznámení obdržely dotčené orgány:
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje se sídlem v Kladně, územní odbor Benešov;
Krajská hygienická stanice se sídlem v Praze, územní pracoviště v Benešově; Krajská
veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj; Krajský úřad
Středočeského kraje, Zástupce ředitele úřadu, žádost o koordinované stanovisko; Městský
úřad Benešov, Odbor životního prostředí a památkové péče a Odbor výstavby a územního
plánování z hlediska dopravy a silničního hospodářství; Ministerstvo dopravy, odbor
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technické infrastruktury a územního plánu; Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a
majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha;
Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor hornictví a stavebnictví; Ministerstvo vnitra ČR,
Odbor správy majetku; Ministerstvo životního prostředí; Ministerstvo životního prostředí,
odbor výkonu státní správy I; Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje
Středočeského; Krajské ředitelství policie Středočeského kraje; Státní energetická inspekce,
Územní inspektorát pro Hlavní město Prahu a Středočeský kraj; Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Benešov.
Níže je uveden datum vydání stanoviska nebo vyjádření, případně datum obdržení
oznámení.
Ve stanovené lhůtě uplatnily k projednávanému návrhu ÚP Kozmice ve smyslu ust. § 50
odst. 2 stavebního zákona svá stanoviska se souhlasy tj. bez připomínek nebo neuplatnily
stanovisko dotčené orgány, níže je uveden text podstatné části obdržené písemnosti :
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje se sídlem v Kladně, územní odbor
Benešov
oznámení obdrželi dne 22. 6. 2018, nevyjádřili se
Krajská hygienická stanice se sídlem v Praze, územní pracoviště v Benešově
ze dne 12. 8. 2018, č.j. KHSSC 34054/2018, doručeno na OÚ dne 13. 7. 2018
Stanovisko:
Na základě oznámení Obecního úřadu Kozmice, přijatého dne 22. 6. 2018 a společného
jednání ze dne 10. 7. 2018 posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se
sídlem v Praze jako dotčený správní úřad podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“), návrh územního plánu Kozmice.
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany
veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
(dále jen „KHS“) v souladu s § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), toto
stanovisko: S návrhem územního plánu Kozmice se souhlasí.
Po seznámení s návrhem územního plánu Kozmice a jeho zhodnocení KHS konstatuje, že
nebyl negativně dotčen zájem, který jakožto místně příslušný orgán ochrany veřejného
zdraví chrání a byl shledán soulad se všemi požadovanými předpisy.
Vyhodnocení: Vzato na vědomí.
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj, Benešov
oznámení obdrželi dne 22. 6. 2018, nevyjádřili se
Krajský úřad Středočeského kraje, ředitelka krajského úřadu, koordinované
stanovisko, Praha
ze dne 1. 8. 2018, č.j. 081081/2018/KUSK, doručeno na OÚ dne 3. 8. 2018
Koordinované stanovisko:
Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, jako věcně a místně
příslušný správní orgán, uplatňuje u pořizovatele podle ustanovení § 50 odst. 2, v souladu s
ust. §4 odst. 2 písm. b) a § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů toto koordinované
stanovisko k návrhu územního plánu Kozmice.
1. Odbor životního prostředí a zemědělství
Krajský úřad Středočeského kraje. Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu
svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí
vydává následující:
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stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů
Krajský úřad Středočeského kraje. Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„Krajský úřad“), jako příslušný orgán ochrany přírody dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. x)
zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), k návrhu územního plánu Kozmice nemá připomínky.
Návrh územního plánu není v kolizi se skladebnými částmi regionálního či nadregionálního
územního systému ekologické stability vymezenými v ZÚR Středočeského kraje ani se
zvláště chráněnými územími v kategoriích přírodní rezervace a přírodní památka a jejich
ochrannými pásmy (na území obce Kozmice s jedním katastrálním územím Kozmice u
Benešova se tyto obecně a zvláště chráněné části přírody nenacházejí). V důsledku
vymezení nových zastavitelných ploch přiměřeného rozsahu v prostředí v současné době
převážně intenzivně zemědělsky využívaných pozemků (orná půda), většinou v přímé
návaznosti na zastavěné území, bez negativního ovlivnění cenných přírodních stanovišť a
specifických stanovištních podmínek a zdrojů, není také důvodné očekávat škodlivé
zasahování do přirozeného vývoje nebo do biotopu zvláště chráněných druhů rostlin a
živočichů.
Krajský úřad dále, jako příslušný orgán ochrany přírody dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n)
zákona č. 114/1992 Sb., sděluje, že v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona č.
114/1992 Sb. byl stanoviskem vydaným pod č.j. 095353/2017/KUSK ze dne 4. 8. 2017 k
návrhu zadání územního plánu Kozmice vyloučen významný vliv předložené koncepce
samostatně i ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na předmět ochrany nebo
celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými
vládními nařízeními, které spadají do kompetence Krajského úřadu - toto stanovisko zůstává
i nadále v platnosti.
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu
svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí:
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v
platném znění, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů,
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci
závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo
chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o
prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů nemá k návrhu územního plánu
Kozmice připomínky, neboť nejsou dotčeny naše zájmy.
2. Odbor dopravy
Krajský úřad Středočeského kraje. Odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad
uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy
podle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, nemá připomínky.
3. Odbor kultury a namátkové peče
Krajský úřad Středočeského kraje. Odbor kultury a památkové péče není příslušný k
uplatnění stanoviska k předloženému návrhu územního plánu Kozmice. S novým stavebním
zákonem č. 183/2006 Sb., byla přijata novela zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, ve znění pozdějších předpisů, kde je v § 26 odst. 2c), § 28 odst. 2c) a § 29 odst. 2c)
dána příslušnost správního orgánu státní památkové péče jako dotčeného orgánu
příslušného k uplatnění stanoviska k územně plánovací dokumentaci obci s rozšířenou
působností.
Vyhodnocení: Vzato na vědomí. Na základě upozornění pořizovatele došlo ze strany
dotčeného orgánu k doplnění koordinovaného stanovisko dne 14.8.2018 č.j.
081081/2018/KUSK a to vztahu ke konkretizaci uděleného souhlasu s odnětím ze
zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Byl
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vydán souhlas s celkovým záborem ZPF, který činí 14,33 ha a dále ve vztahu k zákonu č.
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, kde byl
doplněn text, že potvrzuje, že orgán správy lesa neuplatňuje připomínky.
Obec s rozšířenou působností jako příslušného orgánu k uplatnění stanoviska z hlediska
památkové péče byla obeslána samostatně, viz uvedeno níže.
Městský úřad Benešov, odbor výstavby a územního plánování
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
oznámení obdrželi dne 22. 6. 2018, nevyjádřili se
Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí
ze dne 27. 7. 2018, č.j. MUBN/94234/2018/OOPLH, doručeno na OÚ dne 3. 8. 2018
Soubor stanovisek:
Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán státní
správy dle ustanovení § 61 a § 66 zákona 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů, se seznámil s Vámi předloženou dokumentací ve věci:
Návrh ÚP obce Kozmice (dokumentace k veřejnému projednání)
Podle jednotlivých zákonů v naší kompetenci uplatňujeme k výše uvedenému návrhu dle §
50, odst. 3, zák. č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
následující soubor stanovisek:
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušný podle ust. § 14 a § 15 zák.ČNR
č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:
Dle § 17a, písm. a uplatňuje Krajský úřad Středočeského kraje podle § 5, odst. 2 stanovisko
k územně plánovací dokumentaci.
Vyhodnocení: Vzato na vědomí. Krajský úřad byl obeslán a tento vydal souhlasné stanovisko
s návrhu ÚP.
Orgán státní správy lesů příslušný dle ust. § 48 zák.č.289/1995 Sb.. o lesích a o změně a
doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
Bez připomínek.
Vyhodnocení: Vzato na vědomí
Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77. odst. (1). písm. q zák. č.114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:
Návrh územního plánu respektuje dříve navržené prvky biokoridorů a biocenter, které dále
zpřesňuje. Dále jsou navrženy v daném území tři interakční prvky a plochy veřejné, ochranné
a izolační zeleně. ÚP navíc definuje hodnotné krajinné části a lokality v řešeném území a
vyhodnocuje místa krajinného rázu. K návrhu není dalších připomínek.
Vyhodnocení: Vzato na vědomí
Orgán odpadového hospodářství příslušný podle § 79 zákona č. 185/2001 Sb.. o odpadech a
o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů: Bez připomínek.
Vyhodnocení: Vzato na vědomí
Orgán ochrany ovzduší příslušný podle § 27. odst. 1. písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší):
Stanovisko k návrhu změny ÚP je kompetentní vydat dle § 11, odst. (2), písm. a) Krajský
úřad Středočeského kraje.
Vyhodnocení: Vzato na vědomí. Krajský úřad byl obeslán a tento vydal souhlasné stanovisko
s návrhu ÚP.
Vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zák. č. 254/2001 Sb.. o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů: Bez připomínek.
Vyhodnocení: Vzato na vědomí
Orgán státní památkové péče, ve smyslu ustanovení § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987
Sb.. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní
památkové péči")
Kulturní památky jmenované v textové části je nutno zanést do výkresové části územního
plánu a respektovat je. Památková ochrana se nevztahuje pouze na budovy, ale také na
pozemky, které jsou prohlášené za kulturní památku. Limitem využití území je tedy celá
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plocha staveb včetně pozemků. Pouze drobné památky lze vyznačit bodem. Odborné
podklady o rozsahu nemovitých kulturních památkách poskytne zpracovateli Národní
památkový ústav - generální ředitelství v Praze viz. www.npu.cz.
Vyhodnocení: Projektant obdržel v rámci pokynů pro úpravu dokumentace pokyn k prověření
zákresů všech nemovitých kulturních památek a pokyn k jejich grafickému vyznačení tak,
aby v koordinačním výkrese nebylo pochyb o probíhající hranici vymezeného limitu. Ve
výrokové části nebudou uvedeny konkrétní názvy ochrany, tato informace bude součástí
odůvodnění územního plánu.
Z hlediska ostatních zákonů v kompetenci OŽP MěÚ Benešov bez připomínek a požadavků.
Vyhodnocení: Vzato na vědomí.
Ministerstvo dopravy, odbor technické infrastruktury a územního plánu, Praha
oznámení obdrželi dne 22. 6. 2018, nevyjádřili se
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a
řízení programů nemovité infrastruktury, Praha
ze dne 11. 7. 2018, Sp. zn. 102982/2018-1150-OÚZ-PHA, doručeno na OÚ dne 13. 7. 2018
Posouzení: Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě
ustanovení § 6, odst.l, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České
republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany - Česká republika,
jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne
5.ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011,
částka 16 souhlasí s předloženým Návrhem Územního plánu Kozmice.
Vzhledem k tomu, že SNM Praha neshledala rozpor mezi návrhem funkčního využití ploch a
zájmy Ministerstva obrany na zajišťování obrany a bezpečnosti státu, nemáme k řešené ÚPD
připomínek. Je nutno dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb..
Vyhodnocení: Vzato na vědomí. Požadavky na úpravu dokumentace nebyly vzneseny.
Odkaz na uváděný § 175 stavebního zákona se vztahuje až na další správní řízení a to
umístění a povolování staveb vydávaných na základě jejich závazného stanoviska. Dotčený
orgán žádný konkrétní požadavek neuplatnil.
Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor hornictví a stavebnictví, Praha
ze dne 28. 6. 2018, zn. MPO 44811/2018, doručeno na OÚ dne 10. 7. 2018
Stanovisko: Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání
nerostného bohatství a ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně
a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů uplatňujeme k
výše uvedené územně plánovací dokumentaci podle ustanovení § 50 odst. 2 zákona č.
183/2006 Sb.; o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů následující stanovisko. S návrhem územního plánu Kozmice souhlasíme.
Odůvodnění: Ve správním území obce se nenacházejí žádné dobývací prostory, ložiska
nerostů, prognózní zdroje vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území. Z uvedeného
důvodu není nutno v rámci společného jednání o návrhu změny územního plánu stanovit
žádné podmínky k ochraně a hospodárnému využití nerostného bohatství.
Vyhodnocení: Vzato na vědomí.
Ministerstvo vnitra ČR, Odbor správy majetku, Praha
ze dne 3. 8. 2018, č.j. MV-92146-6/OSM-2017, doručeno na OÚ dne 3. 8. 2018
Vyjádření: Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).V souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona
a po prověření u odborných garantů Ministerstva vnitra ČR Vám sděluji, že k
projednávanému návrhu Územního plánu Kozmice neuplatňujeme z hlediska naší
působnosti žádné námitky.
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Odůvodnění: V lokalitě předmětného územního plánu se nenachází vymezené území ve
smyslu §175 odst. 1 stavebního zákona.
Vyhodnocení: Vzato na vědomí.
Ministerstvo životního prostředí, Praha
oznámení obdrželi dne 22. 6. 2018, nevyjádřili se
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy I, (OVSS I), Praha
ze dne 3. 8. 2018, zn. MZP/2018/500/1127, doručeno na OÚ dne 3. 8. 2018
Sdělení:
Jako dotčený orgán státní správy na úseku ochrany nerostného bohatství ve smyslu § 15
zákona č. 44/1988 Sb., zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v
platném znění, a § 13 zákona č. 62/1988 Sb., zákon o geologických pracích, v platném
znění, sdělujeme: V území obce Kozmice se nevyskytují limity ve smyslu výše uvedených
předpisů. Z tohoto důvodu nemáme k návrhu územního plánu Kozmice žádné připomínky.
Vyhodnocení: Vzato na vědomí.
Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, Praha
oznámení obdrželi dne 22. 6. 2018, nevyjádřili se
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Praha – Zbraslav
ze dne 28. 6. 2018, č.j. KRPS – 192581-1/ČJ-2018-0100MN, doručeno na OÚ dne 29. 6.
2018
Stanovisko: Sdělujeme Vám, že z hlediska zájmů Krajského ředitelství policie Středočeského
kraje nemáme k návrhu územního plánu Kozmice připomínek.
Vyhodnocení: Vzato na vědomí.
Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Hlavní město Prahu a
Středočeský kraj, Praha
oznámení obdrželi dne 22. 6. 2018, nevyjádřili se
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka
Benešov
oznámení obdrželi dne 22. 6. 2018, nevyjádřili se
Městský úřad Benešov, odbor výstavby a územního plánování, úřad územního
plánování
oznámení obdržel dne 22. 6. 2018, nevyjádřil se
Sousední obce neuplatnily připomínky: Obec Čakov, Obec Ostředek, Obec Petroupim,
Obec Teplýšovice, Obec Vranov.
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního a stavebního řízení, Praha
oznámení obdrželi dne 22. 6. 2018, nevyjádřili se samostatně před vydáním stanoviska
podle ustanovení § 50 odst. 7 se nevyjádřili
Stanovisko Krajský úřad Středočeského kraje k návrhu územního plánu Kozmice zaslal na
základě obdržení kopií stanovisek, vyjádření a připomínek a samostatné žádosti podané dne
16.8.2018, se závěrem, že dokumentaci posoudil podle ustanovení § 50 odst. 7 stavebního
zákona z hlediska zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní
vztahy a z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací
vydanou krajem a konstatuje, že neshledal žádné rozpory a lze postupovat v dalším řízení o
územním plánu. Pro přehlednost žádal doplnění výkresu základního členění a informoval o
dalších povinnostech pořizovatele po vydání ÚP.
Vyhodnocení : Požadavek nadřízeného orgánu na doplnění výkresu základního členění byl
úpravou dokumentace před veřejným projednáním akceptován.
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Upozornění týkající se rovněž následných naplňování požadavků plynoucích ze stavebního
zákona a to po vydání územního plánu bylo vzato na vědomí. Dokončení procesu pořízení
územního plánu bude provedeno v souladu se všechny požadavky kladenými na
pořizovatele, které vyplývají z právních předpisů.
Z výše uvedeného výsledku projednání vyplývá, že požadavky uvedené ve stanoviscích
dotčených orgánů byly respektovány. V průběhu procesu projednání návrhu územního plánu
Kozmice nebyl řešen rozpor. Pořizovatel s určeným zastupitelem vyhodnotili obdržené
připomínky ze strany veřejnosti a oprávněných investorů. Tyto byly odpovídajícím způsobem
a v souladu se sledovaným veřejným zájmem obce zapracovány do dokumentace
předkládané k veřejnému projednání.
Územní plán je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky
dotčených orgánů uplatněných podle zvláštních právních předpisů. Pořizovatel prověřil, že
územní plán je v souladu i s právními předpisy orgánů, které neuplatnily svá stanoviska.
Vyhodnocení stanovisek došlých k veřejnému jednání
§ 52 stavebního zákona.
V rámci veřejného projednání byly uplatněny stanoviska bez požadavků na úpravu nebo
doplnění dokumentace, které zaslalo Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 8.2.2019;
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů dne
7.3.2019; Krajský úřad Středočeského kraje koordinované stanovisko dne 8.3.2019; Krajské
ředitelství Policie Středočeského kraje dne 11. 2.2019; Městský úřad Benešov, Odbor
životního prostředí vydal soubor stanovisek dne 11.3.2019; Krajská hygienická stanice
Středočeského kraje se sídlem v Praze vydala stanovisko dne 11.3.2019; Ministerstvo
obrany ČR vydal souhlas dne 17.4.2018.
Vzhledem k tomu, že v rámci společného jednání byly uplatněny písemné připomínky a
následně v rámci veřejného projednání návrhu územního plánu byly ze strany veřejnosti
uplatněny písemné připomínky a námitky, bylo k nim nutné ve smyslu ust. 53 odst. 1
zpracovat návrh jejich vyhodnocení a přijmout návrhy na rozhodnutí, a tento návrh následně
doručit dotčeným orgánům a krajskému úřadu s výzvou k uplatnění stanovisek ke způsobu
vyhodnocení a návrhu rozhodnutí o námitkách. Jejich vypořádání je součástí kapitol O. a P.
textové části tohoto odůvodnění.
Výzva byla dotčeným orgánům doručena dopisem č.j. 186/2019 ze dne 25.3.2019 na:
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje se sídlem v Kladně, územní odbor Benešov;
Krajskou hygienickou stanici se sídlem v Praze, územní pracoviště v Benešově, Krajskou
veterinární správu Státní veterinární správy pro Středočeský kraj; Krajský úřad
Středočeského kraje, koordinované stanovisko, Praha; Městský úřad Benešov odbor
výstavby a územního plánování, Benešov (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
a na úřad územního plánování); Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, Benešov;
Ministerstvo dopravy, odbor technické infrastruktury a územního plánu, Praha 1; Ministerstvo
obrany, Praha; Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo vnitra ČR, Praha ; Ministerstvo
životního prostředí, Praha, Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje
Středočeského, Praha; Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Praha – Zbraslav;
Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Hlavní město Prahu a Středočeský kraj,
Praha 2; Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka
Benešov, Benešov; Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního a stavebního řízení,
oddělení územního řízení, Praha 5.
Dotčené orgány byly zároveň upozorněny na skutečnost, že v ust. § 53 odst. 1 stavebního
zákona je uvedeno, že pokud v uvedené lhůtě své stanovisko neuplatní, má se za to, že
s návrhy pořizovatele souhlasí.
V průběhu zákonem předepsané 30ti denní lhůty byla pořizovateli k návrhu vyhodnocení
námitek a připomínek doručena tato stanoviska: Krajské ředitelství Policie Středočeského
kraje ze dne 29.3.2019; Ministerstvo průmyslu a obchodu ze dne 4.4.2019; Městského úřadu
Benešov, Odboru životního prostředí ze dne 15.4.2019; Krajské hygienická stanice
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Středočeského kraje se sídlem v Praze ze dne 15.4.2019. Ve stanoviscích se nepožaduje
doplnění vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o námitkách.
Návrh vyhodnocení připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách nevyvolal proces
opakovaného veřejného projednání ve smyslu ustanovení § 53 stavebního zákona.
Územní plán je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky
dotčených orgánů uplatněných podle zvláštních právních předpisů. Pořizovatel prověřil, že
územní plán je v souladu i s právními předpisy orgánů, které neuplatnily svá stanoviska. V
průběhu procesu projednání návrhu územního plánu Kozmice nebyl řešen rozpor.
Pořizovatel vyhodnotil územní plán z hlediska nadřazené dokumentace, zájmů chráněných
dotčenými orgány a neshledal rozpor s právními předpisy.
Na základě výsledků projednání se konstatuje, že úpravou dokumentace po veřejném
projednání nedošlo k podstatné úpravě. Pořizovatel přezkoumal soulad ÚP ve smyslu
ustanovení § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona. Jeho posouzení je včleněno do jednotlivých
kapitol odůvodnění územního plánu a došel k závěru, že proces pořizování ÚP proběhl
v souladu s platnými právními předpisy, dokumentace je v souladu se sledovanými veřejnými
zájmy, obsahuje všechny náležitosti vyplývajícími ze stavebního zákona, správního řádu a
vyhlášky o územně plánovacích podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti a z tohoto důvodu v souladu s ust. § 54 odst. 1
stavebního zákona předložil Obecní úřad Kozmice návrh na vydání územního plánu
Kozmice.

G.

VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ

G.1

VYHODNOCENÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ

A. Požadavky na základní koncepci rozvoje
Vyhodnocení části Zadání „A.1. – Požadavky vyplývající z PÚR ČR“, „A.2. – Požadavky
vyplývající z územně plánovací dokumentace kraje“ a „A.3. – Požadavky vyplývající
z územně analytických podkladů“ viz samostatná kap. B Odůvodnění.
A.1. Požadavky na urbanistickou koncepci
Návrh respektuje stávající členění 3 sídel (Kozmice, Kácova Lhota, Rousínov), s dominujícím
postavením Kozmic. Při vymezování zastavitelných ploch je zohledněna veškerá platná
územně plánovací dokumentace. Nové plochy a lokality navazují na stávající zastavěné
území a dotváří kompaktní sídelní celky. Je upřednostňován intenzivní rozvoj s využitím
proluk a přestavbových ploch. Obytná zástavba je rozvíjena jako nejvýznamnější směr
rozvoje spolu s možností polyfunkčního využití území. ÚP podporuje rozvoj sportovních
aktivit. Nově jsou navrženy plochy občanské vybavenosti veřejné infrastruktury za účelem
zvýšení obytného standardu. Prvky krajinné zeleně jsou respektovány a dále rozvíjeny.
Ekonomické podmínky jsou rozvíjeny v přiměřené míře a jsou vymezeny způsobem, který
neovlivňuje stávající úroveň obytného prostředí.
Návrh ÚP definuje podmínky pro zachování charakteru zástavby v stabilizovaném i
rozvojovém území. Návrh prostorových podmínek chrání významné urbanistické lokality a
architektonicky významné objekty včetně jejich okolí i krajinného prostředí. Usměrňuje rozvoj
sídla s cílem udržet kontinuitu urbanistické struktury.
A.2. Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury
ÚP respektuje rezervu pro koridor přeložky komunikace II/110. Nové rozvojové plochy jsou
doplněny o parkovací plochy. V ÚP je zapracován pasport komunikací Kozmic. V textové
části jsou navržena opatření pro zlepšení provozu a bezpečnosti. Návrh

II.. Odůvodnění ÚP Kozmice 06/2019

25

Pro sídlo Kozmice je navržena nová koncepce rozvoje zásobování pitnou vodou a likvidace
splaškových vod včetně nové ČOV. Likvidace dešťových vod, a zvýšení retence území je
řešeno návrhem retenční nádrže a nových zatravněných ploch. Pro sídlo Kozmice je
navržena nová koncepce zásobování zemním plynem napojením z tranzitního plynovodu
VTL. Stávající zásobování obce elektrickou energii bylo prověřeno jako kapacitně dostatečné
a bylo pouze místně doplněno. Pro sídla Kácova Lhota a Rousínov bylo rozhodnuto
z důvodu velikosti zachovat stávající stav inženýrských sítí, je pouze místně posíleno
zásobování elektrickou energií.
Jsou navrženy nové plochy pro občanskou a komerční vybavenost. Navržené funkční využití
rozvíjí smíšená obytná území s možností rozvoje služeb, nerušící výroby a podnikatelských
aktivit. ÚP rozšiřuje plochy veřejných prostranství. Návrhem nových ploch dotváří strukturu
veřejných prostor v návaznosti na občanskou vybavenost pro celkové zvýšení obytného
standardu v území.
A.3. Požadavky na koncepci uspořádání krajiny
V rámci ÚP je rozšířen a upraven dle provedeného průzkumu systém ÚSES včetně ploch
smíšených nezastavěného území (plochy NS různého typu). Zastavitelné plochy na okraji
sídla, které sousedí s volnou krajinou, jsou nově ohraničeny plochami ochranné a izolační
zeleně. Tyto plochy plní především funkci segregační zeleně mezi zástavbou, volnou
krajinou. Je navržena doprovodná zeleň ve formě alejí podél komunikací v krajině. Pro
zvýšení retenční schopností území a zamezení vodní a větrné eroze jsou doplněny
krajinotvorné opatření v podobě retenční nádrže, zatravněných ploch v místech s vyšším
sklonem, liniové prvky ve formě alejí a protierozních mezí. Byl zapracován a místně doplněn
stávající stav pěších a turistických cest.
B. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv
Dle ZÚR SK je zachována v ÚP rezerva pro přeložku komunikace II/110 na jihu od Kozmic.
C. Požadavky na vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných
opatření a asanací
ÚP vymezuje potřebné veřejné prospěšné stavby, technické koridory (společné trasy
dopravy a technické infrastruktury), samostatné koridory a plochy pro dopravu a samostatné
koridory pro jednotlivé sítě technické infrastruktury.
V ÚP jsou vymezeny veřejně prospěšná opatření pro zvyšování retenčních schopností a pro
územní systém ekologické stability.
Plochy a koridory s možností předkupního práva jsou vymezeny pro veřejná prostranství,
veřejnou zeleň a občanské vybavení veřejné infrastruktury. Plochy pro asanace nejsou
vymezeny.
D. Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o
změnách podmíněno vydáním regulačního plánu (RP), zpracováním územní studie
(ÚS), nebo uzavřením dohody o parcelaci
Územní plán nevymezuje plochy s podmínkou zpracování regulačního plánu, územní studie,
nebo podmínkou dohody o parcelaci, protože nebyly nárokovány obcí ani nevyplynuly ze
zpracování územního plánu.
E. Požadavky na zpracování variant řešení
Požadavek na zpracování variant řešení nebyl vznesen zadáním ÚP Kozmice.
F. Požadavky na uspořádání obsahu územní plánu
Požadavky na obsah textové a grafické části byly splněny.
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Nad původní rozsah byly rozšířeny výkresy veřejné infrastruktury dle médií.
G. Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný
rozvoj území
Požadavky na vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí (SEA), vlivu na systém
NATURA ani požadavky na vyhodnocení vlivu územního plánu na trvale udržitelný rozvoj dle
stavebního zákona nebyly podmínkou zpracování návrhu ÚP Kozmice.

H.

VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ
NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE

V řešeném území se nenachází nové prvky nebo záležitosti nadmístního významu, které
nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje Středočeského kraje. Pozn. návrh plochy pro
Výrobu a skladování – větrná elektrárna byl řešen změnou územního plánu obce a umístění
záměru není nadřazenou dokumentací vyloučeno. Vhodnost plochy byla prověřena
dokumentací SEA. Investor koná v souladu s vydanou změnou a zajišťuje všechny potřebné
podklady pro následnou realizaci záměru.

I.

KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ
VYBRANÉ VARIANTY

I.1.

ZASTAVĚNÉ A ZASTAVITELNÉ ÚZEMÍ

Zastavěné území bylo vymezeno dle § 2 odst. 1 písm. d) stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
a přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti, vše ve znění pozdějších
předpisů.
Zastavitelné plochy byly navrženy vždy v návaznosti na stávající zastavěné plochy a ve
členění ploch s rozdílným využitím dle § 4 až § 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných
požadavcích na členění území. Pro podrobnější označení ploch dle rozdílného způsobu
využití a grafické zpracování výkresové části byl použit systém MINIS (Hydrosoft Veleslavín),
který byl převzat Středočeským krajem z důvodu sjednocení zpracování územních plánů
v kraji.
Zastavěné a zastavitelné území je vymezeno v grafické části ÚP na výkresech č. 1.2. –
Výkres základního členění území a č. 1.3. – Hlavní výkres urbanistické koncepce.

I.2.

KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ

I.2.1

HISTORICKÝ VÝVOJ ÚZEMÍ

I.2.1.1

Z historie obce

První zmínky o obci Kozmice pocházejí z roku 1350 v souvislosti s kostelem, který se od
roku 1352 uvádí jako farní. Ten má dodnes zjevně jednotnou barokní úpravu, v níž se jen
omezeně uplatňují starší detaily. Podací právo nad Kozmicemi měl v letech 1358 - 1409 rod
Přísňáků, vlastnící také obec Teplýšovice a dnes již zaniklou vesničku Mrchojedy. Po smrti
Přísňákově obec získal Václav z Kozmic, v letech 1408 - 1413 místopísař desek zemských.
Petr z Kozmic pomáhal roku 1448 jako přívrženec Jiříka z Poděbrad při dobývání Prahy. Pro
jeho oddanost králi Jiřímu byla tvrz od přívrženců Zdeňka ze Šternberka spálena a
vypleněna. Kozmice byly připojeny ke konopišťskému panství.
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O tři století později se z kroniky můžeme dočíst o panské hospodě, která stávala naproti
kostelu a v níž se roku 1775 připravovalo selské povstání proti robotě na konopišťském
panství. Jeden z účastníků povstání - Jakub Hanibal z Kozmic byl u Konopiště zastřelen a
několik dalších bylo po nezdařilém povstání vězněno. Původní budova panské hospody stále
stojí a od roku 1965 je na ní umístěna pamětní deska.
I.2.1.2

Urbanistická struktura, vývoj zástavby

Na správním území obce Kozmice se nachází 3 historicky doložená sídla – Kozmice, Kácova
Lhota a Rousínov, jejichž vývoj probíhal víceméně nezávisle.
Kozmice vznikly jako zemědělské sídlo s několika dvorci, menší tvrzí a kostelem.
Obyvatelstvo se živilo polním hospodářstvím. Středověké založení obce návesního typy
s kostelem a rybníkem v centrální poloze se zachovalo bez větších změn takřka až do
současnosti. Vzhledem k odlehlé poloze a absenci blízkosti větších obcí a správních
středisek, spolu se špatnou dopravní dostupností, znamenalo, že se obec ani v rámci 20.st.
skoro nerozvíjela. Drobný rozvoj lze sledovat kolem r. 1990. V důsledku socioekonomických
změn a lepších dopravních podmínek lze další významnější rozvoj zaznamenat mezi lety
2000 - 2011. Obě tyto vlny se soustředily především v severní a severozápadní části Kozmic
a svým rozsahem nijak zvlášť nezasáhli do původní urbanistické struktury.
Ostatní sídla nejspíše vznikala jako malé zemědělské dvorce v 14. a 15.st. Na začátku 20.st
se jednalo o samostatné zemědělské osady v případě Rousínova se jednalo pouze o několik
stavení soustředěných kolem dvojice rybníků. Osada Kácova Lhota byla založena jako
kompaktní rostlá struktura s centrální návsí. Zatímco Kozmice měli podlouhlou náves,
Kácova Lhota má jasně vymezenou čtvercovou náves s kapličkou a drobnou vodní plochou.
Jediný rozvoj v Kácově Lhotě proběhl v druhé polovině 20.st. v severovýchodní části, kde
bylo vystavěno drobná chatová osada.
Historické památky a významné stavby
Dominantou Kozmic je kostel svatého Jakuba Většího, připomínaný ve 2. pol. 14. století.
Stojí na uměle vyvýšeném místě přibližně ve středu obce a je spolu s farou obehnán zdí.
Celý kostel je barokně upraven a jen omezeně se uplatňují starší (gotické) detaily. Jsou to
především tři úzká okénka presbytáře, či zazděný severní vstupní portál, odhalený zřejmě až
při pozdější opravě. Hlavní oltář byl převezen v roce 1788 ze zrušeného kostela sv. Karla
Boromejského v Praze a r. 1866 byly v kostele postaveny varhany.
K původně gotickému presbytáři byla přistavěna roku 1819 věž a opatřena dvěma zvony.
První z nich (1,59 m vysoký, 73 cm v průměru) nese trojřádkový nápis se jmény lidí, kteří se
finančně podíleli na jeho výrobě, a letopočet ANNO 1659. Druhý (51 cm vysoký, 62 cm v
průměru) nese starý nečitelný gotický nápis.
Na návsi v Kácově Lhotě se nachází barokní kaplička, která byla nedávno rekonstruována.
V Rousínově je nedaleko návsi drobná zvonička u cesty směrem do Zálesí.
Historicky a architektonicky významné stavby
• č.p. 1 (parcela č. 1) - kostel svatého Jakuba Většího
•

č.p. 2 (parcela č. 2) - objekt bývalé fary

•

parcela č. 169 – barokní kaplička

Urbanistický celek nebo lokalita
- Kácova Lhota náves, zachované jádro obce se zemědělskými usedlostmi a barokní
kapličkou
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Archeologická naleziště dle databáze archeologického ústavu:
- /432 Intravilán Kozmice
- 1967/522 Stavba střelnice a tanečního parketu.
- 1969/722 V obci, na Z straně od školy, v poloze Vala (Na valech, Turyna)
- 1984/808, 841 Tvrziště ve vsi
- motokrosový stadion
Zastavěné plochy – katastrální území Kozmice
lokalita

orientační výměra
[ha]

BH1

0,07

BI1

1,93

BI2
BI3
BI4

1,10
0,42
0,12

RI1

0,06

RI2
RI3
RI4

0,008
0,026
1,18

RH1

2,85

OV1

0,05

OV2
OV3

0,10
0,01

OM1

0,12

OM2
OS1
OS2
OH1
SV1
SV2
SV3
SV4

0,15
1,20
0,13
0,27
8,63
2,78
5,00
0,04

TI1

0,02

TI2

0,006

VD1

0,79

plocha s rozdílným způsobem využití

Bydlení v bytových domech
Bydlení v rodinných domechměstské a příměstské

Rekreace - plochy staveb pro
rodinnou rekreaci

Rekreace - plochy staveb pro
hromadnou rekreaci
Občanské vybavení - veřejná
infrastruktura

sumace
dílčích
ploch

0,07
3,57

1,27

2,85
0,16

Občanské vybavení - komerční
zařízení malá a střední

0,27

Tělovýchovné a sportovní zařízení

1,33

Občanské vybavení - hřbitov
Plochy smíšené obytné - venkovské

0,27
16,45

Technická infrastruktura - inženýrské
sítě

0,03

Výroba a skladování - drobná a
řemeslná výroba

Zastavěná plocha celkem

0,79
27,06
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I.2.2

ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ

Obec Kozmice je menší obec mimo hlavní dopravní tahy, ale na frekventované regionální
komunikaci II/110 (dálnice D1 - Benešov). Jednotlivá sídla jsou umístěna v pěkném
krajinném prostředí s převážně zemědělským využitím. Území se nachází v rozvojové ose
OS5a Praha – Jihlava. Díky těmto podmínkám se zde pozvolna rozvíjí obytná zástavba. ÚP
navrhuje rozvoj sídla jako polyfunkčního celku, který bude podporovat všechny tři základní
pilíře rozvoje tj. podmínky pro životní prostředí (environmentální pilíř), hospodářský rozvoj
(ekonomický pilíř) a soudržnost společenství obyvatel (sociální pilíř).
Sídlo Kozmice je nadále rozvíjeno jako správní centrum celého území. Ostatní sídla jsou
rozvíjena pouze doplňkově.
Rozvoj je koncipován jako polyfunkční. Důraz je kladen na příměstskou obytnou zástavbu
v podobě rodinných domů, včetně návrhu přiměřené občanské vybavenosti. Podpora
pracovních příležitostí je lokalizovaná především do ploch brownfieldu stávajícího
zemědělského areálu a částečně do nové menší lokality.
Pro rozvoj obce je důležitou podmínkou zachování a zlepšení krajinného rázu. ÚP
zachovává a rozvíjí stávající systém ÚSES a VKP, doplňuje smíšené plochy nezastavěného
území a krajinotvorné i protierozní opatření (meze, aleje, zatravnění spádových a erozních
ploch, ochranná a izolační zeleň). V území je navržena vodní nádrž v Kozmicích (Kodína).
Všechny lesní plochy jsou plně zachovány. V celém území není povolena výstavba
individuálních rekreačních objektů.
Pro zajištění rozvoje obce a kvalitních životních podmínek je potřeba doplnit veřejnou
infrastrukturu. ÚP doplňuje obecní občanskou vybavenost, využívá stávající dopravní a
technickou infrastrukturu. V obci je navrženo nové zásobování pitnou vodou a systém
likvidace splaškových vod. Z tohoto hlediska je nejdůležitější nová ČOV Kozmice.
ÚP zapracovává hlavní směry ze Strategického plánu obce a v širším měřítku z Mikroregionu
CHOPOS.
Hlavní směry rozvoje území jsou:
rozvoj rekreace a cestovního ruchu
rozvoj občanské vybavenosti veřejné infrastruktury (školství, zdravotnictví, sociální
služby, správa území)
rozvoj pracovních příležitostí ke snížení vyjížďky za prací, podpora ekonomické
prosperity v místě bydlení
rozvoj komerční občanské vybavenosti pro obsluhu občanů i jako pracovní příležitosti
péče o historické a kulturní památky
preference bydlení
rozvoj kultury v místě bydliště, spolkové činnosti a různých místních aktivit
doplnění a zlepšení veřejné infrastruktury dopravní a technické
ochrana přírody a krajiny
rozvoj a zlepšení údržby veřejných prostor a prostranství obce
I.2.3

URBANISTICKÁ KONCEPCE

Cílem územního plánu je stanovit podmínky pro účelné využívání území s ohledem na
kulturní a přírodní hodnoty v krajině. Územním plánem byly definovány pojmy, které nejsou v
současné době řešeny žádným právním předpisem z důvodu zajištění ochrany hodnot v
řešeném území. Jsou stanoveny podmínky pro zvýšení ekologické stability a retence vody v
krajině včetně protierozních opatření. Dále na návrh prvků ÚSES, který využívá zejména
stávající vodoteče a zeleň v krajině tak, aby došlo k vytvoření funkčního celku, který zvýší
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ekologickou stabilitu řešeného území. Územní plán se dále zaměřuje na stabilizaci cestní
sítě zajišťující zejména propojení jednotlivých sídel a prostupnost krajiny.
Řešené území leží v zemědělsky intenzivně využívané krajině se sídlem Kozmice v centrální
poloze. Jednotlivá sídla jsou oddělena volnou krajinou a propojena systémem silnic III. třídy,
místních a účelových komunikací.
Zastavěné území sídel Kácova Lhota a Rousínov lze považovat za stabilizované, převažuje
zde bydlení v rodinných domech s hospodářskými objekty (SV).
V sídle Kozmice je stabilizovaná zástavba vesnického charakteru soustředěna kolem
hlavních komunikací. Nová obytná zástavba je v severní části sídla. Zde se jedná již o
příměstskou obytnou zástavbu bez hospodářského využití.
Nové rozvojové plochy jsou situovány především v Kozmicích. Veškeré nové plochy jsou
navrženy v přímé návaznosti na stávající zastavěné plochy, technickou a dopravní
infrastrukturu. Výjimku tvoří plocha pro větrnou elektrárnu v lokalitě Bařiny. Návrh a
lokalizace zastavitelných ploch je řešena zejména s ohledem na zachování stávající
urbanistické struktury v území.
Nově navržená občanská vybavenost je situována z větší části podél hlavní komunikace
(II/110). Je rozšířen sportovní areál pro bikros. Nový sportovní areál sousedí přímo z hlavní
obytnou rozvojovou plochou v lokalitě Kodína na severu Kozmic.
Zástavba je navržena jako ulicová se solitérními rodinnými domy nebo objekty. Nejsou
navrhovány nové plochy, které umožní realizaci obytných domů a velkokapacitní stavby.
Z důvodu zachování charakteristického venkovského rázu venkovské zástavby jsou
stanoveny resp. upřesněny nově nejen podmínky využití ploch (upřesnění funkčního využití),
ale i podmínky prostorového uspořádání (viz kap. F Textové části ÚP). Prostorové podmínky
využití stanovují vždy minimální velikost parcely pro zástavbu, maximální výšku objektu,
maximální zastavěnou plochu pozemku (event. zastavěnou plochu objektu) a minimální
plochu zeleně na pozemku stavby.
Prostorové podmínky uspořádání jsou navrženy v návaznosti na stávající zástavbu sídel, aby
i pro různá funkční využití ploch nedošlo k nepřiměřenému zásahu do stávající zástavby
sídel a do krajinného rázu řešeného území. Nelze akceptovat v této zástavbě nepřiměřeně
velké plošné či výškově odlišné stavby. Proto byly stanoveny i parametry v některých
plochách s omezením plošného rozsahu objektů např. v plochách OS, SV, VD, VS, NZ,
NZ-T. Zvláště ve funkčním využití VD a VS je nutné předem eliminovat nevhodně řešenou
zástavbu plošně velkých a výškově nevhodných staveb vzhledem k okolní zástavbě. Proto je
navržená plocha nových objektů v rozmezí 400 – 500 m2 dle průměrné velikosti stávajících
objektů původní zemědělské výroby z 2. pol. 20. století, které jsou v zástavbě největší. ÚP
přitom akceptuje stav území a těchto stávajících objektů včetně výjimečně velkého objektu
na p.č. 77. V dalším vývoji obce podobný systém nadměrných objektů dehonestující území,
sídlo i krajinu nelze připustit. Územní plán navrhl přípustné využití nebo podmíněně
přípustné využití, které umožňuje využít plochy i pro jiný účel než je stanoveno v hlavním
využití. Toto řešení umožňuje rozšíření možnosti funkčního využití ploch. Územní plán
umožňuje v plochách zastavěných objekty provádět jejich nástavbu nebo přístavbu, ale
výhradně jen při dodržení podmínek stanovených v podmínkách prostorového uspořádání
v kap. F.
Z hlediska celkového řešení stavebních objektů, velikosti zastavěných pozemků a výšky
objektů je nutné respektovat přiměřenost nových staveb vůči stávající zástavbě. Zástavba
rozdělená do menších objektů je možná, nová velkoplošná zástavba je naprosto
neakceptovatelná. ÚP upřednostňuje zástavbu ploch větším počtem menších objektů a
menší výšky, případně spojené zastřešenými koridory před zástavbou velkoplošnými halami
nebo velkoplošnými přístavbami ke stávajícím objektům, aby nevznikaly na okraji obce
nevhodné dominanty a funkčně cizorodé objekty, které do vesnické zástavby nepatří.
V rámci zvýšení počtu pracovních příležitostí v místě bydliště a snížený vyjížďky za prací je
v ÚP upřednostňována občanská vybavenost všeho druhu, podnikání a služby v rámci
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obytné zástavby v rozsahu dle stavebního zákona i drobná a řemeslnická výroba v rozsahu
VD a VS. Není z tohoto hlediska vhodná výstavba skladových hal velkého rozsahu, která
poskytuje v rámci velikosti zastavěných ploch pouze minimum pracovních příležitostí a
zhoršuje obytné a životní prostředí nevhodným nárůstem dopravního zatížení (neúměrné
zvýšení četnosti dopravy, hluk a imise).
Pokud by došlo k realizaci přeložky silnice II/110 mimo území obce, tak je nutné v rámci
zákonného vyhodnocení stavu ÚP vždy nejméně po 4 letech posoudit možnosti rozvoje
řešeného území. Bez provedení přeložky komunikace II/110 není možné zatěžovat
zastavěné území obce nárůstem dopravy do skladových objektů nebo velkoobchodních
skladů.
Do územního plánu jsou převzaty zastavitelné plochy ze schválené ÚPD, pokud již nebyly
realizovány nebo ze záměru sešlo. Tyto záměry jsou doplněny o některé nové podněty
uplatněné majiteli pozemků a obcí. Všechny podněty byly vyhodnoceny a jejich vhodnost
posouzena.
funkční využití

plochy přejaté ze schválené
územní dokumentace

nově navržené plochy v ÚP

plochy pro bydlení a
smíšené obytné plochy

8,56

1,38

občanská vybavenost

0,1

2,26

sport a rekreace

3,13

0,40

plochy pro dopravu

-

0,38

technická infrastruktura

0,14

0,08

výroba, skladování, drobná a
řemeslná výroba

0,90

0,87

veřejná prostranství

-

0,33

CELKEM

12,83

5,70

•

Z uvedeného přehledu vyplývá, že novým návrhem ÚP nejsou zásadně rozšiřovány
plochy pro bydlení a pro sport a rekreaci, které jsou již vcelku dostatečně vymezeny
v platné územní dokumentaci.

•

V ÚP jsou nově doplněny hlavně plochy pro občanskou vybavenost (obecní i
komerční), pro vznik pracovních příležitostí (výroba a skladování), pro veřejná
prostranství a sídelní zeleň, i pro dopravu.

•

Z nového ÚP byly vyloučeny plochy zástavby na severozápadní straně Kozmic jako
nadbytečné, které byly navrženy ve Změně č.1 o rozloze 0,64 ha

Vymezení ploch
V tabulkovém přehledu jsou uvedeny zastavitelné i nezastavitelné navrhované plochy včetně
označení změn a přestaveb. Předběžné kapacity jsou jen orientační, nejsou závazné.
ZASTAVITELNÉ PLOCHY ÚP KOZMICE
Katastrální území KOZMICE
Vysvětlivky k označení ploch:
ÚPO/Z1/Z2/Z3/N-

lokalita převzatá z platného územního plánu obce (ÚPO)
lokalita převzatá ze změny č. 1 ÚPO
lokalita převzatá ze změny č. 2 ÚPO
lokalita převzatá ze změny č. 3 ÚPO
nově navržená lokalita
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lokalita

orientační
orientační
výměra
název
[ha]

stávající
využití
plochy

plocha s
rozdílným
způsobem
využití

sumace
dílčích
ploch

příklad využití, předběžná
nezávazná kapacita

4,47

obytné území cca15 RD

BI51

0,97

Kozmice Kodína

ZPF orná

BI52

2,93

Kozmicesever

ZPF orná

BI53

0,40

Kozmicesever

zahrada

BI54

0,17

Kozmicezapad

ZPF travní
porost

obytné území cca 1 RD
obecní úřad, sociální péče,
dům pro seniory, mateřská
škola, komunitní centrum
stanoviště IZS, policie,
sociální péče

OV52

OV54

0,18

Kozmicevýchod

ZPF orná

0,60

Kozmicestřed

ZPF orná,
ZPF travní
porost

OM51

0,60

Kozmicezápad

ZPF orná

OS51

3,13

Kozmice Kodína

ZPF orná

0,34

Kozmicezápad

ZPF orná,
ZPF travní
porost

0,50

Kozmicesever

1,00

Kozmicezápad

0,99

Kozmicevýchod

OS52

SV51

SV52

SV53

SV54

SV55

Bydlení v
rodinných
domechměstské a
příměstské

obytné území cca 23-25 RD

Označení
lokality dle
předešlé
schválené úz.
dokumentace
nebo nový
návrh:
ÚPO/1
Z1/1
N1

obytné území cca 2 RD
N2

Občanské
vybavení veřejná
infrastruktura

Občanské
vybavení komerční
zařízení malá a
střední
Občanské
vybavení tělovýchovné a
sportovní
zařízení

0,78

obecní úřad, sociální péče,
dům pro seniory, mateřská
škola, komunitní centrum

N3

N5

N6
0,60

ubytování, veřejné
stravování, služby, obchody

3,53

sportovní a rekreační
plochy, zázemí

Z3/3
N7

sportovní plochy- rozšíření
bicrossové dráhy
smíšené obytné území cca
2-3 RD s hospodářskými
objekty a prostory pro
podnikání

Z3/2a

Z3/5a

ZPF orná

smíšené obytné území cca
5-6 RD s hospodářskými
objekty a prostory pro
podnikání

N9

ZPF orná

smíšené obytné území cca
6-7 RD s hospodářskými
objekty a prostory pro
podnikání

ÚPO, Z3/1

Z3/7a

ZPF orná

Smíšené
obytné venkovské

4,51

0,73

Kozmicevýchod

zahrada,
ZPF orná

smíšené obytné území cca
5-6 RD s hospodářskými
objekty a prostory pro
podnikání

0,45

Kozmicejih

zahrada,
ZPF orná

smíšené obytné území cca
1 RD s hospodářskými
objekty a prostory pro
podnikání

II.. Odůvodnění ÚP Kozmice 06/2019

33

lokalita

orientační
orientační
výměra
název
[ha]

stávající
využití
plochy

plocha s
rozdílným
způsobem
využití

sumace
dílčích
ploch

příklad využití, předběžná
nezávazná kapacita

Označení
lokality dle
předešlé
schválené úz.
dokumentace
nebo nový
návrh:
Z3/8a

ZPF orná

smíšené obytné území cca
1 RD s hospodářskými
objekty a prostory pro
podnikání
smíšené obytné území cca
2 RD s hospodářskými
objekty a prostory pro
podnikání

Z2/1

Kácova
Lhota

ZPF - orná,
travní
porost

0,19

ZPF - orná,
travní
porost

smíšené obytné území cca
1 RD s hospodářskými
objekty a prostory pro
podnikání

Z3/2b

Kozmicevýchod

DS51

0,23

Kozmicezápad

ZPF travní
porost

DS52

0,15

Kozmicejih

ZPF orná

TI51

0,22

Kozmicevýchod

ZPF orná

Technická
infrastruktura inženýrské sítě

0,22

plocha pro novou ČOV

ZPF orná

Výroba a
skladování větrná
elektrárna

0,33

plocha pro větrnou
elektrárnu

0,57

provozy výrobní a skladové,

Kozmicejih

0,50

SV58

SV56

SV57

VE51

0,15

0,33

Baříny

Dopravní
infrastruktura silniční

nové parkoviště pro areál
bicrossu

0,38

parkoviště pro občanskou a
komerční vybavenost

N10

N11
N12

Z3/9

VD 51

0,57

Kozmicezápad

ZPF orná

Výroba a
skladování drobná a
řemeslná
výroba

0,87

Kozmicevýchod

bývalý
zemědělský
areál

Plochy smíšené
výrobní

0,87

provozy výrobní a skladové
smíšené, nebo zemědělské

N13

VS 51
PV 51

0,11

Rousínov

ZPF orná

Veřejná
prostranství

0,33

veřejná zeleň, městský
mobiliář, dětské hřiště

N14

PV 52

0,22

Kácova
Lhota

ZPF travní
porost

veřejná zeleň, městský
mobiliář, dětské hřiště

CELKEM k.ú. Kozmice

ÚPO/5

N15

16,59

NEZASTAVITELNÉ PLOCHY ÚP KOZMICE
Katastrální území KOZMICE
lokalita

orientační
výměra
[ha]

ZV 51

0,20

ZV 52

0,11

orientační
název

stávající
využití
plochy

plocha s
rozdílným
způsobem využití

sumace
dílčích
ploch

Kozmice Kodína

ZPF- orná

Veřejné
prostranství veřejná zeleň

0,31

Kozmice Kodína

ZPF- orná
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příklad využití,
předběžná kapacita

veřejná zeleň ve
sportovním areále
veřejná zeleň ve
sportovním areále

Označení
lokality:

N16

N17

34

lokalita

orientační
výměra
[ha]

ZO 51

0,29

ZO 52

stávající
využití
plochy

plocha s
rozdílným
způsobem využití

sumace
dílčích
ploch

příklad využití,
předběžná kapacita

Označení
lokality:

Kozmice východ

ZPF- orná

Zeleň ochranná a
izolační

1,84

ochranná a segregační
zeleň, krajinotvorný
prvek

N19

0,87

Kozmice sever

ochranná a segregační
zeleň, krajinotvorný
prvek

N20

ZPF- orná

ZO 53

0,11

Kozmice východ

ochranná a segregační
zeleň, krajinotvorný
prvek

N21

ZPF- orná

ZO 54

Bařiny

ZPF- orná

ochranná a segregační
zeleň, krajinotvorný
prvek

N22

0,34

ZO 55

0,23

Kácova
Lhota

ZPF orná,
travní
porost

izolační a segregační
zeleň mezi krajinou a
zástavbou

NZ-T51

5,39

údolí
Lhoteckého
potoka

ZPF orná,
travní
porost

Plochy zemědělské
- trvalý travní
porost

5,39

protierozní opatření

VV51

0,48

Kozmice Kodína

ZPFtravní
porost

Plochy vodní a
vodohospodářské

0,48

opatření k zadržování
vody v krajině

NSpb 51

3,21

Kozmice západ

ZPForná

Nezastavěná
smíšená- přírodní a
břehová

7,70

krajinotvorný prvek,
součást ÚSES, VKP a
IP

2,82

Kácova Lhota
severozápad

ZPForná

N27

NSpb 52

1,67

ZPF orná,
travní
porost

N28

Kácova
Lhota - jih

NSb 54

3,63

Kozmice východ

ZPF orná,
travní
porost

Nezastavěná
smíšená- břehová

3,63

krajinotvorný prvek,
součást ÚSES, VKP a
IP

NSo55

0,06*

Kácova
Lhota sever

ZPForná

Nezastavěná
smíšená- mez

0,24

opatření k zadržování
vody v krajině,
krajinotvorný prvek

NSo56

0,15*

Kácova
Lhota –
západ

ZPForná

NSo57

0,03*

Čihadlo

ZPForná

NSpb 53

orientační
název

Nezastavitelná plocha obce Kozmice celkem

N23

N24

N25

N26

N29

N30

N31

N34
19,59

*Pozn.: výměra ploch pro meze je pouze orientační a bude upřesněna v dalších dokumentacích
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I.3

KONCEPCE ROZVOJE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

I.3.1

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ A ÚZEMNÍ VZTAHY
Orientační vzdálenosti obce od významných sídel:
Hl. m. Praha, okraj
40 km
Benešov
13 km
Sázava nad Sázavou
18 km
Průhonice – nákupní zóna
30 km
Správní území se nachází na východ od Benešova. Kozmice leží na komunikaci II/110
Benešov – Sázava nad Sázavou, po které jsou napojeny na dálnici D1 v Ostředku. V jižní
části katastru probíhá územím, a přes Kácovu Lhotu, komunikace III/1102 Bedrč –
Teplýšovice. Spojnici mezi Kozmicemi a Teplýšovicemi tvoří komunikace III/1104 Kozmice –
Dlouhé Pole. Rousínov je napojen do Kozmic komunikací III/1105 Kozmice – Rousínov.
Obec má dobré napojení na hl. m. Prahu (cca 35 minut) po dálnici D1 s možností napojení
na Pražský okruh – rychlostní komunikaci R1. Komunikace II/110 umožňuje rychlé napojení
do správního centra Benešov (20 minut).
SILNIČNÍ DOPRAVA
Páteřní komunikací je silnice II/110 Benešov – Kozmice – Sázava nad Sázavou.
V Kozmicích je na tuto komunikaci napojena veškerá síť místních komunikací, včetně
komunikace III/1104 na kterou je napojena slepá komunikace III/1105 končící v Rousínově.
Místní komunikace v Kácově Lhotě jsou napojeny na komunikaci III/1102. Kozmice jsou
s Kácovou Lhotou spojeny místní komunikací. Na velkou část komunikací navazují účelové
cesty jak směrem do krajiny, tak do lesních ploch.
ÚP zachovává ve formě rezervy původní koncepci obchvatu obce u nejvytíženější
komunikace II/110 jižně od sídla Kozmice s drobným upřesněním trasy. Stávající průchod
obcí má nevyhovující parametry šířky komunikace, poloměru zatáček, v centru obce
nedostatečné rozhledové poměry i nevhodně řešené napojení místních komunikací.
Vymezená rezervní plocha dopravní infrastruktury silniční pro přeložku silnice II. třídy
zahrnuje i řešení souvisejících staveb. Plošné parametry koridoru byly zakresleny
v parametrech dle požadavku vyplývajícího z nadřazené dokumentace. Na základě
podrobnějšího průzkumu byla upravena část procházející zastavěným územím. Řešení bylo
dohodnuto již v rámci pořizování změny ÚPNSÚ a potvrzeno návrhem ÚP. Do doby
prověření vhodnosti navrhovaného řešení je nezbytné ploše zajistit územní ochranu.
Podle § 43 odst. 1 stavebního zákona územní plán vymezí koridory a stanoví podmínky pro
jejich využití. Koridory se vymezují pro umístění liniových částí dopravních staveb a plochy
s rozdílným způsobem využití, konkrétně plochy dopravní infrastruktury, se vymezují pro
plošná zařízení a stavby. Pro tyto plochy se v textové části stanovují funkce hlavní, přípustné
a nepřípustné, popř. výjimečně přípustné. Podmínky pro koridory a koridory územní rezervy
se nestanovují stejným způsobem jako pro plochy s rozdílným způsobem využití; právní
předpisy nechávají značnou volnost pro stanovení podmínek podle konkrétních potřeb
regulace v území dotčeném koridorem.
V koridoru je prioritní umístění uvedených staveb tj. staveb technické infrastruktury a
dopravní stavby a staveb s nimi souvisejících a staveb podmiňujících. Ostatní podmínky jsou
tomuto cíli, pro který byly koridory vymezeny, podřízeny.
Skutečnost, zda jiné stavby, než uvedená dopravní stavba, stavby s ní související a tuto
stavbu podmiňující podstatně nezhoršují přípravu dopravní stavby, posuzuje příslušný
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stavební úřad ve správním řízení, zpravidla i na základě závazného stanoviska dotčeného
orgánu hájícího veřejné zájmy na úseku dopravy.
Místní dopravní síť
Na velkou část komunikací navazují účelové cesty jak směrem do krajiny, tak do lesních
ploch. Sídlo Kácova Lhota a Kozmice je přímo spojeno místní komunikací.
Místní komunikace v obci jsou zpevněné, asfaltové, šířky 4 – 6 m, místně zúžené zástavbou.
Území je z většiny obsluhované zpevněnými místními komunikacemi. Nezpevněné a polní
cesty se nacházejí především v jihozápadní části kolem Kácovy Lhoty.
Lesní masiv v severní a východní části území je protkán hustou sítí účelových lesních cest,
které navazují na místní komunikace a doplňují průchodnost území v dostatečné míře.
Řešení nových místních komunikací vychází z pasportu komunikací obce a pouze doplňuje
napojení zastavitelných ploch. Nedochází k novým napojením na komunikace II. a III. třídy
s výjimkou ploch DS52, OM51, SV 53, SV54, OV52, kde napojení je možné řešit vhodným
způsobem z hlediska zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu ( přehledné úseky
silnic) a již navrženého napojení provozních ploch větrné elektrárny na komunikaci III/1104,
které však bude minimálně provozně vytížené (mimo dobu výstavby).
Stávající komunikace a veřejné prostranství v historické zástavbě jsou ve špatném stavu a je
nutné je rekonstruovat. Komunikace v novodobé zástavbě (po r. 1990) jsou přiměřené
provozu a není potřeba je upravovat.
Nové komunikace a stávající rekonstruované komunikace budou řešeny tak, aby se zajistilo
odpovídající dopravní napojení objektů a toto vyhovovalo současným právním předpisům.
Tam kde to prostorové podmínky dovolí, se veřejné prostranství doplní zelení z důvodu
zkvalitnění obytného prostředí.
Územní plán navrhuje novou komunikaci propojující centrum obce s občanským vybavením
– hřbitovem a toto zajistí rovněž napojení nově navržené zastavitelné plochy. Jedná se o
komunikaci zařazenou územním plánem do veřejně prospěšných staveb, její umístění
v rámci navazujícího správního řízení nelze řešit jiným vhodnějším způsobem. Bez návrhu a
následné realizace nové komunikace by plocha SV52 byla v celém rozsahu nezastavitelná.
při posuzování vhodnosti se zohlednilo dopravní napojení plochy hřbitova, které se tímto
řešením vyhne silnici II. třídy.
Doprava v klidu
Parkování v obci je doplněno hlavně novými plochami DS51 a DS52, které jsou navrženy
v místech stávajících a navrhovaných ploch občanské vybavenosti obecní, komerční a
sportovní z důvodu, aby se předešlo možnosti parkování na silniční síti . Parkování u ploch
výroby, služeb, a ostatních monofunkčních ploch nebo podnikatelských aktivit musí být
zajištěno na vlastním pozemku.
Parkování obyvatel musí být nadále zajištěno výhradně na vlastním pozemku z důvodu , že
prostorové parametry dopravních staveb jsou pro parkování nevhodné. V nových plochách
obytných smíšených a rekreačních dle pravidel určených ve výrokové části. Pro stávající
obytnou zástavbu platí tato pravidla při navyšování kapacit (nástavby, dostavby a přestavby)
obytných objektů nebo při změnách funkčního využití (např. podnikatelské aktivity, řemeslné
dílny atp.) tak, aby byla zajištěna kvalitní průjezdnost komunikací. Hlavním účelem tohoto
opatření je, aby ve všech zastavěných a zastavitelných plochách byl zajištěn průjezd vozidel
IZS (zdravotní záchranná služba, policie, hasičský záchranný sbor), ale i průjezd údržby
komunikací, odvozu odpadu a průjezdnost území obce pro všechny občany – rezidenty i
návštěvníky.
Plochy bydlení v rodinných domech- městské a příměstské, plochy rekreace a plochy
smíšení obytné – venkovské nelze využívat pro parkování vozidel, které s těmito plochami
přímo provozně nesouvisí např. parkování zemědělská techniky nebo stavebních strojů a
další techniky z důvodu možného znehodnocení celého prostoru.
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HROMADNÁ DOPRAVA
Autobusová doprava
Území obsluhují 4 linky č. E64, E68 Sázava – Kozmice – Benešov, E93 Choratice – Kozmice
– Praha, Roztyly, E63 Benešov – Kácova Lhota – Choratice (provozovatel ČSAD Benešov).
Ve všední den 9 spojů oběma směry, v sobotu a neděli pouze 1 – 2 spoje. Doporučuje se
zvýšit počet spojů do Benešova a do Prahy v sobotu a neděli z důvodu využití občanské
vybavenosti i sportovních zařízení, které v řešeném území částečně chybí a nebude v obci
této velikosti nikdy vybudováno.
PĚŠÍ A CYKLOTURISTICKÉ STEZKY A TRASY
Sídlo Kácova Lhota a Rousínov nemají vzhledem k velikosti žádné chodníky. V Kozmicích
jsou chodníky realizovány zejména podél trasy komunikace II/110 a dále pak pouze v nové
obytné zástavbě na severu Kozmic.
Územím neprochází cyklotrasy, cyklostezky nebo naučné stezky. Přes území vede dvojice
značených turistických tras. Červená trasa tvoří širší okruh spojující Benešov s údolím
Sázavy (Hvězdonice, Zlenice). Žlutá trasa spojuje Hvězdonice s Českým Šternberkem.
Vzhledem k dosti silnému zemědělskému využití území zde nejsou, dle generelu cyklotras a
cyklostezek Středočeského kraje, žádné nové navrhované trasy, stejně tak nejsou
navrhovány ani nové turistické a pěší trasy.
Ochranná pásma
• Komunikace II. a III. třídy – ochranný prostor ohraničený svislými plochami do výšky 50
m a do vzdálenosti 15 m od osy přilehlého jízdního pruhu
I.3.2
I.3.2.1

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Pitná voda

Zásobování vodou - stávající stav
V současné době je místní vodovod pouze v části Kozmic. Slouží pro zásobování části lokalit
Kodíny a Na Skalce pitnou vodou. Jako zdroje se využívají vrtané studny HV1 a HV2.
Studna HV1(hloubka 19m, ocelové pažení 200mm) má vydatnost 0,4l/sec, vystrojena je
ponorným čerpadlem. Studna je situována severně od lokality Kodíny na pozemku č.k.
259/4. Ochranné pásmo je oploceno (cca20x20m). Ze studny je voda čerpána do
akumulační nádrže vodárny.
Studna HV2(hloubka 29m, PVC pažení 160mm) má vydatnost 0,3l/sec, vystrojena je
ponorným čerpadlem. Studna je situována severovýchodně od lokality Kodíny na pozemku
č.k. 140. Ochranné pásmo je oploceno (cca10x10m). Ze studny je voda čerpána do
akumulační nádrže vodárny.
Voda z obou studní vyhovuje požadavkům na pitnou vodu.
Z vrtů je voda dopravována výtlačným potrubím do objektu vodárny, která je tvořena
akumulační nádrží 12 m3, a tlakovou stanicí (900 l). Vodárna je opatřena desinfekční
jednotkou.
Vodárna je situována v prostoru lokality Kodíny, na pozemku č.k. 178/59.
Do spotřebiště je voda rozváděna zásobními vodovodními řady z PE ø90 a ø 63.
Zbývající část Kozmic, Kácova Lhota a Rousínov jsou zásobovány z individuálních zdrojů
(soukromé studny).
Na místní vodovod bude napojena zbývající část Kozmic.
Kácova Lhota a Rousínov budou nadále zásobovány z místních zdrojů.
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Bilance nárůstu potřeby vody pro k.ú. Kozmice je provedena pouze pro sídlo Kozmice, které
bude zásobováno vodou z místního vodovodu.
V severní části prochází přes řešené území štolový přivaděč pitné vody ze Želivky pro hl.m.
Prahu. Jako zdroj pitné je pro obec nevyužitelný, protože čerpací místa z přivaděče jsou
velmi vzdálené a přivaděč pitné vody by byl v současné době investičně neúměrně náročný.
Ochranná pásma:
– ochranná pásma štolového přivaděče Želivka
– ochranné pásmo 500 m na obě strany od osy
– ochranné pásmo 2 000 m na obě strany od osy
– ochranná pásma I. a II. stupně místních zdrojů pitné vody dle rozhodnutí
vodoprávního úřadu
Bilance potřeby vody Kozmice
Potřeba vody je stanovena dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., ve znění vyhlášky
č. 120/2011Sb.Vyhláška ze dne 29.dubna 2011.
Bytový fond:
spec. potřeba vody pro obyvatele ............................................. 35m3 /os/rok = 95,90 l/os/den
Základní vybavenost pro obce do 1000 obyvatel ...................... 20 l/os/den
Celkem ..................................................................................... 115,9 l/os/den
Koeficient denní nerovnoměrnosti
kd= 1,5
Koeficient hodinové nerovnoměrnosti
kh=1,8
Stávající stav:
Potřeba vody pro obyvatele:
Kozmice
200 obyv.
Potřeba vody pro stávající obyvatele:
Stav.Q1den=
200 os x 115,9 l/os/den =
23,18 m3/den = 0,96m3/hod = 0,27 l/sec
Stav,Q1max d = 23,18 m3/den x 1,5
=
34,77 m3/den = 1,45 m3/hod = 0,40 l/sec
Stav.Q1max h= 1,45 m3/hod x 1,8
=
2,61 m3/hod
= 0,725 l/sec
3
8 461 m /rok
Stav.Q1rok=
Služby, obchody:
Počet osob: 6 os. Potřeba vody: 18m3 /zam. /rok
(250 dní/rok) -10hod/den
Stav.Q2den
= 0,43 m3/den
= 0,043m3/hod
= 0,012 l/sec
3
Stav.Q2rok = 108 m /rok
Provozovny místního významu
Počet zaměstnanců: 8 os. Potřeba vody: 18m3 /zam. /rok
8hod/den-250 prac.dní
0,58 m3/den
= 0,072m3/hod = 0,02 l/sec
Stav.Q3den=
Stav.Q3rok=144 m3 /rok
Restaurace:
Počet zaměstnanců v restauraci - 4
(365 dní/rok)-10 hod/den
Potřeba vody: 80m3 /zaměstnance/rok
Stav.Q 4den
= 0,88 m3/den = 0,088m3/hod = 0,024 l/sec
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Stav.Q 4rok= 320 m3 /rok
STÁVAJÍCÍ POTŘEBA PITNÉ VODY PRO KOZMICE
= 25,07 m3 /den →
0,33 l/sec
ΣQstavden
3
ΣQstavmax d
= 36.66 m /den→
0,46 l/sec
ΣQstavmax h
= 2,81 m3 /hod →
0,78 l/sec
= 9 033 m3 /rok
ΣQ stavrok
Stanovení nárůstu potřeby vody s ohledem na předpokládaný rozvoj území:
Potřeba vody je stanovena dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. ve znění vyhlášky
č. 120/2011Sb.
Spec. potřeba vody pro obyvatele ..................................... 35m3 /os/rok = 95,90 l/os/den
Základní vybavenost ......................................................... 20 l/os/den
Celkem .............................................................................. 115,9 l/os/den
Koeficient denní nerovnoměrnosti
kd= 1,5
Koeficient hodinové nerovnoměrnosti
kh=1,8
Kozmice
Předpokládaný nárůst ....................................................... cca 177 obyvatel (včetně rezervy)
Nárůst potřeby vody pro bytový fond:
NQ1den
= 177 os x 115,9 l/os/den = 20,51 m3/den = 0,85 m3/hod
= 30,76 m3/den = 1,28 m3/hod
NQ1max d = 20,51m3/den x 1,5
3
NQ1max h = 1,28 m /hod x 1,8
= 2,30 m3/hod
= 7486,15 m3 /rok
NQ1rok

= 0,24 l/sec
= 0,36 l /sec
= 0,64 l/sec

Penzion: 20 lůžek
Potřeba vody: 45m3 /lůžko/rok =123,3 l/lůžko/den
NQ2den =20x 123,3
= 2,46m3/den = 0,10m3/hod = 0,028 l/sec
NQ2rok= 900 m3 /rok
Dům pro seniory: počet lůžek - 40
spec. potř. vody=45 m3/lůžko/rok = 123,3 l/lůžko/den
NQ3den = 40 x 123,3 l/lůžko/den
= 4,93m3/den = 0,21m3/hod = 0,057 l/sec
NQ3rok =1800 m3 /rok
MŠ: Počet žáků + učitelů -30 osob
Potřeba vody: 16m3 /os/rok
(200pracovních dní/rok)-8hod/den
N Q 4den
NQ 4rok = 480 m3 /rok

= 2,4 m3/den = 0,30m3/hod = 0,08 l/sec

Služby: Počet osob: 10os.
Potřeba vody: 18m3 /zam. /rok
(250 dní/rok)-10hod/den
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NQ5den
NQ5rok

= 0,72 m3/den = 0,072m3/hod = 0,02 l/sec
= 180 m3 /rok

Komerční plochy: Provozovny místního významu a sklady-Počet zaměstnanců: 12os.
Potřeba vody: 18m3 /zam. /rok
(250 dní/rok)-8hod/den
NQ6den
= 0,86 m3/den = 0,11m3/hod
= 0,03 l/sec
3
NQ6rok = 216 m /rok
Sportovní plochy s občerstvením: 20 osob
(30 dní/rok)-6hod/den
Potřeba vody: 20m3 /návštěvníka /rok
NQ 7 den
= 1,5m3/den
NQ 7rok = 45 m3 /rok

= 0,25 m3/hod

= 0,07 l/sec

Stanoviště IZS (policie, hasiči, zdravotníci): Počet zaměstnanců: 25os.
Potřeba vody: 18m3 /zam. /rok
(365 dní/rok)-24hod/den
NQ 8 den
= 1,2m3/den
= 0,05 m3/hod
= 0,014 l/sec
3
NQ 8rok =450 m /rok
NÁRŮST POTŘEBY PITNÉ VODY PŘI PŘEDPOKLÁDANÉM ROZVOJI ÚZEMÍ
Σ NQden =
34,58 m3/den →
0,58 l/sec
Σ NQmax d =
44,83 m3 /den →
0,69 l/sec
Σ NQmax h =
3,55m3 /hod →
0,97 l/sec
Σ NQ rok =
1 557,15,15m3 /rok
CELKOVÁ POTŘEBA PITNÉ VODY PŘI PŘEDPOKLÁDANÉM ROZVOJI ÚZEMÍ
(stávající + nárůst) –k.ú. Kozmice
Pro bytový fond, občanskou a vyšší vybavenost
Qden
m /den
59,65
3

k.ú. Kozmice

q24
l/sec
0,91

Qmaxd
m3/den
81,49

q maxd
l/sec
1,15

Qmaxh
m3/hod
6,36

q maxh
l/sec
1,75

Q rok = 20 590,15 m3 /rok
Kapacitu vodního zdroje, vodojemu a výtlačného řadu do vodojemu je třeba posoudit podle
hodnoty denního maxima Qmaxd = 81,49 m3/den → 1,15 l/sec
Na hodnotu Qmax,hod = 1,75 l/sec je třeba dimenzovat zásobní řad z vodojemu do obce.
Zásobování vodou - návrh
V současné době jsou místním vodovodem zásobovány pouze části Kozmic, (lokality Kodína
a Na Skalce). Jako zdroje se využívají vrtané studny HV1 a HV2. Studna HV1(hloubka 19
m, ocelové pažení 200 mm) má vydatnost 0,4l/sec, vystrojena je ponorným čerpadlem.
Studna je situována severně od lokality Kodíny na pozemku č.k. 259/4. Studna HV2(hloubka
29 m, PVC pažení 160 mm) má vydatnost 0,3l/sec, vystrojena je ponorným čerpadlem.
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Studna je situována severovýchodně od lokality Kodíny na pozemku č.p. 140. Ochranné
pásmo je oploceno (cca10x10m). Ze studny je voda čerpána do akumulační nádrže vodárny.
Voda z obou studní vyhovuje požadavkům na pitnou vodu.
Vodárna je situována v prostoru lokality Kodíny na pozemku č.p. 178/59.
Výhledově budou na vodovod napojeny celé Kozmice.
Kácova Lhota a Rousínov zůstanou zásobovány z individuálních zdrojů (soukromé studny).
Z bilančních výpočtů vyplývá, že stávající zdroje nebudou stačit pro zajištění pitné vody pro
předpokládaný rozvoj území Kozmic. Bude nutné zajistit další zdroje pitné vody z nových
vrtů.
Nejvhodnější se jeví provedení průzkumu v oblasti poblíž stávajících vodních zdrojů
vzhledem k dobré jakosti vody odebírané z vrtů HV1 a HV2 (např. mezi nimi). Provedení vrtu
musí být upřesněno na základě podrobného hydrogeologického průzkumu. Stávající vrt na
parcele č. 259/43 se nejeví jako zcela vhodný vzhledem k vysokému obsahu anorganických
složek a nutnosti realizovat speciální úpravu vody.
Celková využitelná vydatnost vodních zdrojů by měla být 1,1-1,2 l/sec.
Voda čerpaná ze všech zdrojů bude dopravovaná do akumulační jímky stávající vodárny.
Objem akumulační jímky bude nutno zvětšit, aby vyhovoval nárůstu potřeby vody pro celé
území Kozmic. Dále bude nutno posílit čerpací stanici, aby ve vodovodu byl dostatečný tlak i
v koncových úsecích zásobních řadů. Tato koncepce zásobování vodou byla potvrzena
ověřovací studií firmou SOLICITE s.r.o. 03/2018 a schválena obcí.
Vodovod bude sloužit pro bytový fond, občanskou a vyšší vybavenost a zajištění vody pro
požární účely.
Nové vodovodní řady pro novou zástavbu, budou prováděny postupně v návaznosti na
výstavbu v uvažovaných lokalitách. Před napojením nových ploch je nutno posoudit profily
stávajících rozvodných řadů, na které budou nové lokality napojeny.
Kácova Lhota a Rousínov zůstanou zásobovány z individuálních zdrojů (soukromé studny).
Zajištění vody pro požární účely:
Odběr požární vody pro vnější zásah bude zajištěn z veřejného vodovodu přes požární
hydranty, které budou osazeny na hlavních zásobních řadech ø90. Při rozšiřování zásobní
sítě budou na nových řadech osazovány požární hydranty po 200 m. Dále je možnost využití
zásoby požární vody z vodních nádrží v obci.
Rousínov – na místě lze požární vodu odebírat z rybníků.
Kácova Lhota- má požární nádrž.
I.3.2.2

Kanalizace

Splašková kanalizace
Pro místní část lokality Kodína v sídle Kozmice je v provozu ČOV s min. kapacitou 33 RD.
V současné době je na ČOV napojeno 17 RD. ČOV je typu BIOCLEANER BC150. Kapacita
22,5m3 /den. Přebytečný kal je deponován v kalové jímce, odkud je odvážen akreditovanou
firmou. Přečištěné odpadní vody jsou odváděny do levobřežního přítoku Kozmického potoka
(ČHP 1-09-03-095).
Pro odvádění splaškových vod z lokality Kodína na ČOV je vybudována splašková
kanalizace v délce cca 950 m.
Splaškové vody ve zbývající části obce Kozmice, v Rousínově a v Kácově Lhotě jsou
zachycovány v nepropustných jímkách a k likvidaci jsou odváženy oprávněnou osobou.
S ohledem na vodovodní přivaděč pro Prahu z Želivky, do jehož ochranného pásma
zasahuje zástavba, je nutné věnovat pozornost nepropustnosti systému, aby stavba byla
zabezpečena před kontaminací spodních vod.

II.. Odůvodnění ÚP Kozmice 06/2019

42

Dešťová kanalizace
V obci je stávající síť dešťové kanalizace, která odvádí dešťové vody z komunikací a
veřejných prostranství systémem trub do místních vodotečí, nebo jsou vsakovány do terénu.
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE-NÁVRH
Posouzení stávající ČOV
Bilance množství splaškových vod- k.ú. Kozmice
Na stávající ČOV je v současné době napojeno 17RD →tomu odpovídá 44 osob, ve výhledu
přibude dalších 17 RD (44 osob). Celkem bude na stávající ČOV napojeno 34 RD z lokality
Kodína.
Orientační množství splaškových vod stanovené pro stávající stav území
lokalita Kodína, odkud jsou sváděny splaškové vody na stávající ČOV
Množství splaškových vod odpovídá potřebě pitné vody.
Potřeba vody je stanovena dle přílohy č.12 k vyhlášce č. 428/2001Sb., ve znění vyhlášky
č. 120/2011Sb.Vyhláška ze dne 29. dubna 2011.
Bytový fond:
spec. potřeba vody pro .......................................................... 35 m3 /os/rok = 95,90 l/os/den
Základní vybavenost pro obce do 1000 obyvatel .................... 20 l/os/den
Celkem ................................................................................... 115,9 l/os/den
Koeficient denní nerovnoměrnosti
kd = 1,5
Koeficient hodinové nerovnoměrnosti
kh =1,8
Stávající stav:
Množství splaškových vod:
Kozmice-lokalita Kodína ...................................................................... cca 44obyv.
Potřeba vody pro stávající obyvatele:
Stav.Q1den = 44 os x 115,9 l/os/den
= 5,1 m3/den =
0,21m3/hod = 0,06 l/sec
= 7,65 m3/den =
0,32 m3/hod = 0,09 l/sec
Stav,Q1max d = 5,1 m3/den x 1,5
Stav.Q1max h = 0,32 m3/hod x 1,8
= 0,58 m3/hod =
0,16 l/sec
3
Stav.Q1rok =
1 861,5 m /rok
Nárůst - přitížení ČOV
Množství splaškových vod:
Kozmice-lokalita Kodína ...................................................................... cca 44obyv.
Množství splaškových vod:
N.Q1den
= 44 os x 115,9 l/os/den
= 5,1 m3/den=
0,21m3/hod = 0,06 l/sec
N.Q1max d = 5,1 m3/den x 1,5
= 7,65 m3/den=
0,32 m3/hod = 0,09 l/sec
N.Q1max h = 0,32 m3/hod x 1,8
= 0,58 m3/hod=
0,16 l/sec
N.Q1rok
= 1 861,5 m3 /rok
sportovní plochy s občerstvením: 20 osob (plocha OS 51)
(30 dní/rok) 6hod/den
Potřeba vody: 20 m3 /návštěvníka /rok
NQ 2 den
= 1,5m3/den
= 0,25 m3/hod
NQ 2rok = 45 m3 /rok
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Celkové množství splaškových vod přiváděných na stávající ČOV:
Stávající + nárůst
ΣQden
= 11,7 m3 /den =0,19 l/sec
= 16,8m3 /den = 0,25 l/sec
ΣQmax d
ΣQmax h
= 1,41 m3 /hod =0,39 l/sec
ΣQ stavrok = 3768 m3 /rok
Výpočtové zatížení stávající ČOV přiváděným Bsk5:
Stávající + nárůst
Bytový fond = (88osob x 60 g/BSK5/os/den)=5,28 kg BSK5 /den
Sport. plochy
20osob x 5g BSK5/os/den = 0,1 kg BSK5/den
Celkově BSK5 =5,29 kg BSK5 /den
Průměrná koncentrace BSK5 = 452 mg BSK5/l
Výpočtové zatěžovací parametry stávající ČOV :
Celkový počet EO = 88 osob
BSK5 celk. =5,29kg BSK5/den
Denní množství spl. vod Qden = 11,70 m3/den
průměrná koncentrace BSK5 = 452mg BSK5 /l
Nlsuš = 1,2 x BSK5 = 6,335 kg/den =542,5 mg/l
Nc = 88 EO x 0,012 = 1,06 kg/den =103,5mg/l
N-NH4 = 60% Nc = 0,636kg/den
=62,35mg/l
Pc = 88 EO x 0,0015= 0,132 kg/den = 12,9 mg/l
Na stávající ČOV je v současnosti napojeno 17 RD (44 osob). ČOV je typu BIOCLEANER
BC150. Hydraulická kapacita 22,5m3/den. Přečištěné odpadní vody jsou odváděny do
levobřežního přítoku Kozmického potoka (ČHP 1-09-03-095).
Výhledově lze na ČOV napojit další RD, které budou v dané lokalitě vybudovány-předpoklad
je dalších 17 RD a splaškovou kanalizaci ze sportovního areálu (plocha OS 51). Vzhledem
k obecně nižší spotřebě pitné vody a tudíž i nižší produkci splaškových vod povolená
hydraulická kapacita 22,5m3 /den nebude překročena.
Přebytečný kal bude deponován v kalové jímce, odkud je odvážen akreditovanou firmou.
Přípustné znečištění odpadních vod v ukazatelích stanovené v povolení, které vydal odbor
životního prostředí MÚ Benešov dne 27.10.2004 .
Hodnoty jsou stanovené pro provozování stávající ČOV.
ukazatel
jednotka
hodnota „p“
hodnota „m“
BSK5
mg/l
15
30
CHSKcr
mg/l
60
120
NL
mg/l
20
30
N-NH4
mg/l
5
10
P-celk.
mg/l
3
6
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Zbývající část Kozmic bude napojena novou splaškovou kanalizací na novou ČOV.
Předpokládá se, že na novou ČOV budou sváženy i splašky z jímek v Rousínově a Kácově
Lhotě.
Orientační množství splaškových vod stanovené pro stávající stav území k.ú. Kozmice
(bez lokality Kodína, odkud jsou sváděny splaškové vody na stávající ČOV).
Jsou uvažovány pouze splaškové vody, které budou přiváděny, nebo sváženy na novou
ČOV

Stávající stav:
Množství splaškových vod:
k.ú.Kozmice-lokalita Kozmice ............................................................................ 156 obyv.
Stav.Q1den = 156 os x 115,9 l/os/den = 18,08 m3/den = 0,75m3/hod = 0,21 l/sec
Stav,Q1max d = 18,08 m3/den x 1,5
= 27,12 m3/den = 1,13 m3/hod = 0,31 l/sec
Stav.Q1max h = 1,13 m3/hod x 1,8
= 2,03 m3/hod = 0,57 l/sec
Stav.Q1rok = 6 599 m3 /rok
k.ú Kozmice-lokalita Rousínov........................................................................... cca 50obyv.
Množství splaškových vod:
=
50 os x 115,9 l/os/den
Stav.Q2den
Stav,Q2max d =
5,8 m3/den x 1,5
0,36 m3/hod x 1,8
Stav.Q2max h =
Stav.Q2rok =
2 117 m3 /rok

= 5,8 m3/den = 0,24m3/hod = 0,07 l/sec
= 8,7 m3/den = 0,36 m3/hod = 0,1 l/sec
= 0,65 m3/hod = 0,18 l/sec

k.ú Kozmice-lokalita Kácova Lhota .................................................................... cca 67obyv.
Množství splaškových vod:
Stav.Q3den = 67 os x 115,9 l/os/den = 7,76 m3/den = 0,32m3/hod = 0,09 l/sec
Stav,Q3max d = 7,76 m3/den x 1,5
= 11,64 m3/den = 0,48 m3/hod = 0,13 l/sec
3
Stav.Q3max h = 0,48 m /hod x 1,8
= 0,86 m3/hod = 0,24 l/sec
Stav.Q3rok = 2 832,4 m3 /rok
Celkové stávající množství splaškových vod
Část Kozmic, Rousínov a Kácova Lhota
ΣQstavden
= 31,64 m3 /den →0,37 l/sec
ΣQstavmax d
= 47,46 m3 /den→0,54 l/sec
ΣQstavmax h
ΣQ stavrok

= 3,54 m3 /hod →0,99 l/sec
= 11 548,4 m3 /rok

Orientační nárůst množství splaškových vod stanovené s ohledem na výhledový
rozvoj území:
Jsou uvažovány pouze splaškové vody, které budou přiváděny, nebo sváženy na novou
ČOV
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Nárůst množství splaškových vod-bytový fond:
Kozmice-předpokládaný nárůst
Nárůst množství splaškových vod pro bytový fond:
NQ1den = 133 os x 115,9 l/os/den = 15,42 m3/den = 0,64 m3/hod
= 23,13 m3/den = 0,96 m3/hod
NQ1max d = 15,42m3/den x 1,5
NQ1max h = 0,96 m3/hod x 1,8
= 1,73 m3/hod
NQ1rok = 5 628,3 m3 /rok

133 obyvatel
= 0,18 l/sec
= 0,27 l /sec
= 0,48 l/sec

Penzion: 20 lůžek
Množství splaškových vod:45 m3 /lůžko/rok =123,3 l/lůžko/den
NQ2den =20x 123,3
= 2,46m3/den = 0,10m3/hod = 0,028 l/sec
NQ2rok= 900 m3 /rok
Dům pro seniory: 40 lůžek
Množství splaškových vod: 45 m3/lůžko/rok = 123,3 l/lůžko/den)
NQ3den = 40 x 123,3 l/lůžko/den
= 4,93m3/den = 0,21m3/hod = 0,057 l/sec
3
NQ3rok =1800 m /rok
MŠ: Počet žáků + učitelů -30 osob
Množství splaškových vod: 16m3 /os/rok
(200 pracovních dní/rok) 8hod/den
N Q 4den
= 2,4 m3/den
NQ 4rok = 480 m3 /rok
Služby: Počet osob: 10os.
Množství splaškových vod: 18m3 /zam/rok
(250 dní/rok)-10hod/den
NQ5den
= 0,72 m3/den
NQ5rok = 180 m3 /rok
Komerční plochy: Počet zam. 12os.
Provozovny místního významu a sklady
Množství splaškových vod: 18m3 /zam/rok
(250 dní/rok)-8hod/den
NQ6den
= 0,86 m3/den
NQ6rok = 216 m3 /rok

= 0,30m3/hod

= 0,08 l/sec

= 0,072m3/hod

= 0,02 l/sec

= 0,11m3/hod

= 0,03 l/sec

Stanoviště IZS (policie, hasiči, zdravotníci): Počet zaměstnanců: 25os.
Množství splaškových vod: 18m3 /zam. /rok
(365 dní/rok) 24hod/den
NQ 8 den
= 1,2m3/den
= 0,05 m3/hod
= 0,014 l/sec
3
NQ 8rok =450 m /rok
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Nárůst množství splaškových vod při předpokládaném rozvoji území
Σ NQden = 27,99 m3/den →0,41 l/sec
Σ NQmax d = 35,70 m3 /den →0,50 l/sec
Σ NQmax h = 2,57 m3 /hod →0,71 l/sec
Σ NQ rok = 9 654,3 m3 /rok
Celkové množství splaškových vod
Stávající stav + nárůst
Splaškové vody, které budou přiváděné na novou ČOV Kozmice
Bytový fond, občanská a vyšší vybavenost
ČOV
Kozmice

Qden
m /den
59,63
3

q24
l/sec
0,78

Qmaxd
m3/den
83,16

q maxd
l/sec
1,04

Qmaxh
m3/hod
6,11

q maxh
l/sec
1,7

Q rok = 21 202,7 m3 /rok
Zatížení nové ČOV přiváděným BSK5:
Bytový fond + dům pro seniory = (446osob x 60 g/BSK5/os/den)=26,76 kg BSK5 /den
Ubytování= (20lůžek x 30 g/BSK5/os/den)=0,60kg BSK5 /den
Občanská vybavenost, služby, komerční plochy, MŠ:
77osob x 20 g BSK5/os/den = 1,54 kg BSK5/den
ΣBSK5 = 28,90 kg BSK5/den
Průměrná koncentrace BSK5 = 485 mg BSK5/l
Produkce 28,90 kg BSK5/den odpovídá 482 EO
Výpočtové zatěžovací parametry na ČOV:
Celkový počet EO = 482 osob
BSK5 celk. =28,90kg BSK5/den
Denní množství spl. vod Qden = 59,63 m3/den
průměrná koncentrace BSK5 = 485 mg BSK5 /l
Nlsuš = 1,2 x BSK5 = 34,68 kg/den =581,6 mg/l
Nc = 482 os x 0,012 = 5,78 kg/den = 97mg/l
N-NH4 = 60% Nc = 3,47kg/den
=58 mg/l
Pc = 482 os x 0,0015= 0,72 kg/den = 12 mg/l
Kapacita nové ČOV bude uvažována pro 500 EO.
Čistírna bude navržena jako mechanicko-biologická, s nízkozátěžovou aktivací a aerobní
stabilizací kalu.
Snížení koncentrace dusičnanů bude zabezpečeno předřazenou denitrifikací.
Bude zařazen terciální stupeň čištění, např. filtrace.
ČOV bude provedena jako kompaktní, s ochranným pásmem 20 m.
Nejvýhodnější se jeví navržení ČOV je typu BIOCLEANER, ale záleží na budoucích
požadavcích vodoprávního úřadu a možnostech obce.
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Přečištěné odpadní vody budou odváděny do Kozmického potoka (ČHP 1-09-03-095).
Výústní objekt nesmí zasahovat do průtočného profilu potoka.
ČOV musí splňovat požadavky na kvalitu čištění odpadních vod vypouštěných do vodoteče
tak, aby byla v souladu s platnými předpisy:
Vodní zákon č. 254/2001 sb.
Nařízení vlády ČR č. 61/2003 sb., ve znění novel č, 229/2007 sb.č. 23/2011sb.
Zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 sb.
Čistírna odpadních vod (ČOV) by měla být provozována s těmito odtokovými parametry:
(stejné parametry, které jsou stanoveny pro stávající ČOV)
ukazatel
jednotka
hodnota „p“
hodnota „m“
BSK5
mg/l
15
30
CHSKcr
mg/l
60
120
NL
mg/l
20
30
N-NH4
mg/l
5
10
P-celk.
mg/l
3
6
Návrh splaškové kanalizace:
Kozmice
V obci bude vybudovaná síť splaškové oddílné kanalizace DN 250, která bude odvádět
splaškové vody do nově navržené ČOV, která bude umístěna, u Kozmického potoka
(pozemek 105/9). Stávající gravitační kanalizace v severní části bude zachována.
Splašková kanalizace bude gravitační s pomocnými výtlačnými částmi. Kombinovaný systém
gravitační a tlakové kanalizace byl převzat z ověřovací studie firmy Solicita s.r.o., 03/2018,
ze které vybrala obec tuto variantu řešení. Stávající ČOV pro lokalitu Kodína bude zrušena,
resp. přestavěna na přečerpací stanici a z ní bude proveden výtlačný řad D 90 (s pomocnou
tlakovou sběrnou stokou D 63), do hlavní stoky v komunikaci II/110. Výtlačný řad bude nutné
také provést v jižní části Kozmic u rybníka (D 90) a také tlakovou stoku D 63 u komunikace
III/1104 do Teplýšova. Tímto systémem bude zajištěn svod splaškových vod v celém sídle.
Hlavní stoky budou vedeny v komunikaci II/110, III/1104 středem obce. Vedlejší stoky budou
vedeny v místních komunikacích. Stoky budou vedeny v souběhu s vodovodními řady.
Na novou splaškovou kanalizaci bude napojena stávající i nově uvažovaná zástavba v obci.
Nová zástavba bude napojena postupně, v návaznosti na výstavbu v uvažovaných
lokalitách. Pro novou zástavbu je stanovena povinnost se napojit v případě, že tato již bude
vybudována.
Předpokládá se, že na novou ČOV budou sváženy i splašky z jímek v Rousínově a Kácově
Lhotě, kde se nepočítá s výstavbou sítě splaškové kanalizace. Proto je navržena kapacita
ČOV s určitou rezervou. Technologie nové ČOV musí být navržena s ohledem na dosažení
imisních standardů pro takové vody dle nařízení vlády č. 71/2003 Sb. Po jejím vybudování
budou objekty Kozmic napojeny na veřejnou kanalizaci a jímky nebo čistící zařízení budou
odstaveny.
Rousínov a Kácova Lhota
Vzhledem k velikosti obci těchto sídel a počtu obyvatel se nepočítá s budováním splaškové
kanalizace a ČOV. Splaškové vody budou nadále shromažďovány v bezodtokových jímkách
a pro konečnou likvidaci budou sváženy na ČOV Kozmice.
Dešťová kanalizace - návrh
V obci je stávající síť dešťové kanalizace, která odvádí dešťové vody s komunikací a
veřejných prostranství systémem trub do místních vodotečí, nebo jsou vsakovány do terénu.
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Z hlediska splachů by mělo být vyhodnoceno erozní působení na svažitých pozemcích ZPF
a navrhnout rozsah zatravnění.
Odvod dešťových vod ze zastavěného území v Kozmicích využívá stávající trubní stoky
sloužící pro odvodnění hlavních komunikací. Jako přirozený odtok z území zajišťuje
Kozmický potok a jeho levobřežní bezejmenný přítok na severním okraji obce.
U všech nemovitostí je nutné upřednostnit zasakování dešťových vod ze střech a
zpevněných ploch na vlastním pozemku, pokud to hydrogeologické podmínky dovolí.
V opačném případě by bylo nutné navrhnout retenční nádrže s postupným odtokem vod do
drenážních těles- např. v zelených pásech nebo plochách.
Nové komunikace a plochy budou přednostně řešeny s povrchy umožňující alespoň
částečné zasakování a se zasakováním v jímkách, podélných vsakovacích žlabech při kraji
ploch. Odvádění dešťových vod ze sportovního areálu (plocha OS 51) bude řešeno
zasakováním na místě, pro dešťové vody z budovy občerstvení bude vybudována
zasakovací jímka na pozemku 130/18.
V případě zaústění do vodoteče nebo zasakování do terénu budou na kanalizacích ze
zpevněných ploch a komunikací osazeny odlučovače ropných látek.
Řešení odvádění dešťových vod bude vždy dle platného stavebního zákona a navazujících
vyhlášek.
Z hlediska splachů by mělo být vyhodnoceno erozní působení na svažitých pozemcích na
severu území a navrhnout rozsah zatravnění a drenážních těles podél nově uvažovaných
ploch pro výstavbu.
I.3.2.3

Elektrická energie

Nadřazená soustava
Středem řešeného území prochází dvě trasy linek nadřazených soustav 400kV a 110KV bez
většího vlivu na využití území.
Územní plán navrhuje nové podzemní elektrické vedení, které zajistí napojení nově
navrhovaných ploch. Trasa je zapracována ve výkrese koncepce veřejné infrastruktury
energetika a komunikační sítě. V hlavní výkrese trasa není znázorněna z důvodu, že v něm
jsou zachyceny pouze sítě vedené nad zemí.
Napájecí soustava
Řešené území je napájeno venkovním vedením 22kV z procházející trasy ve směru
Petroupim – Tatouňovice, která slouží pro zásobování oblasti.
Venkovní vedení je zakončeno dvěma typy transformačních stanic – sloupové a kompaktní
blokové trafostanice.
Energetická bilance
V obci osazené transformační stanice pokrývají požadavky na odběr elektrické energie pro
původní stav zástavby katastru obce Kozmice.
Při předpokládaném návrhu ÚP bude nutná rekonstrukce některých stávajících TS,
spočívající ve výměně TS za výkonově větší, včetně návrhu nových TS. Nové TS byly
navrženy jako veřejně prospěšné stavby, jejich realizace je nezbytná pro zajištění budoucího
rozvoje území.
Dle pravidel pro elektrizační soustavu je uvažováno s kategorii bytového fondu „C“, kdy
elektrická energie se využívá pro osvětlení, domácí elektrické spotřebiče, vaření. Vytápění a
ohřev vody bude na plyn. U rodinných domů je předpokládaný výpočtový příkon 15kW/RD, u
smíšených obytných RD 25kW/RD. Návrh počítá s rezervou v případě realizace obytné
zástavby před plynofikací obce.
Při návrhu energetické bilance je nutné uvažovat i s nárůstem spotřeb elektrické energie ve
stávající zástavbě.
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Pro odhad nárůstu spotřeby elektrické energie byla použita podniková norma PREdi číslo KA
101 „ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ SÍTÍ NN“.
Odhad nárůstu kapacit energetické bilance
1) Zastavitelné plochy – KÚ Kozmice
* Bydlení :
BI 51 - 15 RD
BI 52 - 25 RD
BI 53 - 2 RD
BI 54 – 1 RD
Bydlení celkem

106kW
152kW
30kW
19kW
307kW

* Občanská vybavenost
OV 51 – soc.péče, dům pro seniory
OV 52 – soc.péče, policie,IZS
OV 54 – dtto OV 53
OM 51 – ubytování, veř. stravování
OS 51 – sport a rekreační plochy
OS 52 – sportovní plochy
OS 53 – sport, plochy, dětské hřiště
Obč. vybavenost celkem

130kW
151kW
300kW
168kW
200 kW
20kW
8kW
977kW

* Bydlení smíšené obytné- venkovské
SV 51 – 3 RD a hosp. objekty
SV 52 – 8 RD a hosp. objekty
SV 53 – 8 RD a hosp. objekty
SV 54 – 6 RD a hosp. objekty
SV 55 – 1 RD a hosp. objekty
SV 56 – 1 RD a hosp. objekty
SV 57 – 2 RD a hosp. objekty
Bydlení smíšené celkem

62kW
115kW
115kW
96kW
32kW
32kW
48kW
500kW

* Technická infrastruktura
TI 51 – plocha pro ČOV
Tech. infrastruktura celkem

62kW
62kW

* Dopravní infrastruktura:
DS 51 – parkoviště
DS 52 – parkoviště pro obč. vybavenost
Dop. infrastruktura celkem

16kW
11kW
27kW

* Výroba a skladování:
VD 51 – drobná a řemeslnická výroba
VS 51 – provozy výrobní a skladové
Výroba celkem

239kW
365kW
604kW

II.. Odůvodnění ÚP Kozmice 06/2019

50

* Veřejné prostranství
PV 51 – měst.mobiliář, zeleň, dětské hřiště
PV 52 – dětské hřiště, měst.mobiliář, zeleň
Veřejné prostranství celkem

10kW
15kW
25kW

Celkem nárůst elektrické energie

2852kW

Přehled stávajících a navrhovaných transformačních stanic
* Stávající TS:
- TS 5 stávající, výkon trafa neznámý
* Stávající TS - upravované:
- TS 1
- stávající, výkon trafa neznámý, úprava dle navýšení příkonu
- z vývodu připojit lokalitu BI 51
- TS 2
- stávající, výkon trafa neznámý, úprava dle navýšení příkonu
- z vývodu připojit lokalitu BI 52, OV 51
- TS 3
- stávající, výkon trafa neznámý, úprava dle navýšení příkonu
- z vývodu připojit lokalitu SV 55
- TS 4
- stávající, výkon trafa neznámý, úprava dle navýšení příkonu
- z vývodu připojit lokalitu VS 51
- TS 6
- beze změn
- z vývodu připojit lokalitu OS53, PV 51
- TS 7
- stávající, výkon trafa neznámý, úprava dle navýšení příkonu
- z vývodu připojit lokalitu SV 57, PV 52
* Nové TS :
- TS 8

- nové trafo 1x1000kVA
- z vývodu připojit lokalitu OV 54, OM 51, DS 52
- TS 9
- nové trafo 1x630kVA
- z vývodu připojit lokalitu BI 54, OS 52, SV 52, DS 51, VD 51
- TS 10
- nové trafo 1x630kVA
- z vývodu připojit lokalitu OV 52, SV 53, SV 54, TI 51
- TS 11
- nové trafo 1x250kVA
- z vývodu připojit lokalitu Ti 2, OH
- TS 12
- nové trafo 1x400kVA
- z vývodu připojit lokalitu OS 51, SV 51
– lokalita SV 56 bude připojena na stávající rozvody „nn“
–

lokalita BI 54 bude připojena na stávající rozvody „nn“

Úpravy výkonu stávajících trafostanic a výstavba nových musí být upřesněny v souvislosti
s případným využitím zemního plynu, a tím snížení spotřeby el. energie pro vytápění a ohřev
teplé vody.
Do nového ÚP Kozmice je převzata plocha výroby a skladování -větrná elektrárna VE51 z
předchozí územně plánovací dokumentace. Plocha byla vymezena a schválena ve změně č.
3 ÚPO Kozmice; na předmětný záměr bylo zpracováno oznámení záměru, dokumentace a
posudek dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a Krajským úřadem
Středočeského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, bylo v r. 2012 vydáno
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souhlasné stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Investor
připravil navazující dokumentaci a požádal o územní rozhodnutí.
Ochranná pásma energetických zařízení
• Ochranná pásma energetických zařízení jsou stanovena zákonem č. 458/2000 Sb. takto:
* Venkovní vedení
Ochranné pásmo venkovního vedení elektrické energie je vymezeno svislými rovinami
vedenými po obou stranách vedení od krajních vodičů a mění se dle napětí
- nad 1kV do 35kV
7m
- nad 35kV do 110kV
12m
- nad 110kV do 220kV
15m
- nad 220kV do 440kV
20m
- nad 440kV
30m
V ochranném pásmu venkovního vedení není povoleno zřizovat stavby, či umísťovat
konstrukce, uskladňovat hořlavé nebo výbušné látky, vysazovat chmelnice a nechávat
růst porosty nad výšku 3m. Dále se v tomto pásmu nesmí provádět činnost ohrožující
venkovní vedení, spolehlivost a bezpečnost jeho provozu nebo životy, zdraví a majetek
osob.
* Podzemní vedení
U podzemního elektrického vedení je vymezeno ochranné pásmo svislou rovinou po obou
stranách krajního kabelu ve vzdálenosti
- do 110kV
1m
- nad 110kV
3m
V ochranném pásmu podzemního vedení není povoleno provádět bez souhlasu zemní
práce, zřizovat stavby a umísťovat konstrukce, které by znemožňovaly přístup k vedení,
vysazovat trvalé porosty a přejíždět mechanismy nad 3 tuny.
* Elektrické stanice
Elektrické stanice venkovní mají ochranné pásmo ve vodorovné vzdálenosti 20m kolmo
na oplocení či obezdění objektu.
Elektrické stanice vestavěné mají ochranné pásmo 1m od obestavění.
Výjimku z ochranných pásem povoluje Ministerstvo obchodu a průmyslu.
Veřejné osvětlení
V obci je částečně provedeno veřejné osvětlení podél hlavní komunikace a to pomocí svítidel
jak s výbojkami, tak se žárovkami. V rámci zastavitelných ploch zájmových oblastí je nutné
doplnění a rozšíření i do těchto nových zástaveb.
I.3.2.4

Zemní plyn

Současný stav:
Obec Kozmice je v současnosti bez plynofikace. Zemní plyn VTL plynovodu v trase
Benešov-Sázava DN 200 je veden podél jižního okraje území obce.
V současnosti je v sídle Kozmice celkem cca 85 RD, (1 bytový dům). Celkový počet obyvatel
v obci je cca 316.
Navrhovaný stav:
Z důvodu zajištění možnosti ekologického vytápění v sídle Kozmice je navrhováno v ÚP
zajištění plynofikace obce. Tato možnost se nabízí vzhledem k tomu, že blízko jižního okraje
obce prochází VTL plynovod DN 200 Benešov-Sázava.
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Vzhledem k velikosti sídel Kácova Lhota a Rousínov, jejich minimálnímu rozvoji a velkým
vzdálenostem od navrhované regulační stanice, není navržena plynofikace těchto sídel.
Investice by byly nejen nerentabilní ale i nenávratné.
Je navrženo vybudování nové regulační stanice plynu VTL-STL situované na jižním okraji
obce u silnice III/1104. Kozmice- Teplýšovice. RS bude napojena VTL přípojkou DN 80
v délce cca 385 m., viz situace.
OD RS budou v obci realizovány STL plynovody. Provedení bude z polyetylénu lPE střední a
těžké řady v dimenzích d 90 a d 63. Vedení bude uloženo v chodnících a místních
komunikacích pod povrchem a bude kopírovat terén. Jedná se celkem o rozvody v délce cca
2900 m.
Odběratelé plynu jsou v bytové zástavbě venkovského charakteru s menším zastoupením
drobné podnikatelské výroby s charakterem maloodběru. Odběratelé charakteru velkoodběru
se nepředpokládají.
Stávající a nově navrhované lokality zástavby rodinnými domy a občanskou vybaveností:
Část obce

počet RD

počet obj. obč.
vybavenosti a
průmyslu

počet osob

počet
zaměstnanců

Stávající

85 + 1 BD

5

316

18

Navržené

70

6

182

75

Celkem

165 + 1 BD

11

498

93

Potřebné kapacity:
STL plynovody a přípojky
Maximální hodinová potřeba plynu:
S = 1,2 n K1 + 2,5 n K2
Vaření+TUV:
K1 = 1/ln(a+16)
Otop
K2 = 1/ n0,1
Vaření
max 1,2 m3 /hod
TUV
max 2,1 m3 /hod
Otop RD
max 2,5 m3 /hod
Otop na byt
max 0,7 m3 /hod

150 m3 /rok
350 m3 /rok
2500 m3 /rok
1000 m3 /rok

Celkové bilance území:
Bilance spotřeby plynu :
Druh objektu

nové

stávající

celkem

Rodinné domy

70

85

155

Objekty vybavenosti

6

5

11

obyvatel

140

316

498

K1 = 0,17
K2 = 0,555
Smax = redukovaný odběr plynu:

270 m3 /hod

Roční potřeba plynu pro řešené území – celkem
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Podle výpočtových kapacit je navrhována nová regulační stanice VTL-STL o výkonu 500/1/2.
Uvedené údaje představují potřeby výstavby při 100% plynofikaci dle výhledového stavu a
využití plynu pro vaření, otop i TUV.
Reálné využití zemního plynu je vždy nižší, vzhledem k tomu, že jsou využívány i jiné
způsoby vytápění –elektrické, tepelnými čerpadly, vytápěním biomasou a podobně.
Územní plán respektuje stávající plynárenská zařízení včetně jejich ochranných a
bezpečnostních pásem v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů energetického zákona. Územní plán zakreslil plynárenská zařízení v aktuálním
stavu. Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí všeobecných dat o plynárenském zařízení
ve správě GasNet, s.r.o., byly převzaty z internetové adresy.
Územní plán vymezil plochu koridoru veřejné technické infrastruktury pro umístění plynovodu
a tato zahrnuje i řešení souvisejících staveb. Plošné parametry koridoru jsou zakresleny
v hlavním výkresu a i v dalších výkresech
Podle § 43 odst. 1 stavebního zákona územní plán vymezí koridory a stanoví podmínky pro
jejich využití. Koridory se vymezují mimo jiné pro umístění liniových částí technické
infrastruktury v tomto konkrétním případě pro plochy plynárenského zařízení. Podmínky pro
koridory a koridory územní rezervy se nestanovují stejným způsobem jako pro plochy
s rozdílným způsobem využití; právní předpisy nechávají značnou volnost pro stanovení
podmínek podle konkrétních potřeb regulace v území dotčeném koridorem.
V koridoru je prioritní umístění uvedených staveb tj. staveb technické infrastruktury a staveb
s nimi souvisejících a staveb podmiňujících. Ostatní podmínky jsou tomuto cíli, pro který byly
koridory vymezeny, podřízeny.
Skutečnost, zda jiné stavby, než uvedená plynárenská stavba, stavby s ní související a tuto
stavbu podmiňující, podstatně nezhoršují přípravu plynárenské stavby, posuzuje příslušný
stavební úřad ve správním řízení, zpravidla i na základě závazného stanoviska dotčeného
orgánu hájícího veřejné zájmy na úseku technické infrastruktury.
Koridor pro trasu plynovodu a regulační stanice byly v územní plánu navrženy jako veřejně
prospěšné stavby v souladu s ustanovením § 2 odst. 1, písm. l. V případě realizace dojde ke
zlepšení kvality ovzduší.
I.3.2.5

Elektronické komunikační sítě a zařízení

Telekomunikace
Mimo místní telekomunikační rozvody prochází územím dálkové kabely. Datový dálkový
kabel podél komunikace II/110 do Kozmic (ATU) a dále směr Ostředek. Dálkový datový
kabel podél komunikace III/1102 prochází kolem Kácovy Lhoty a pokračuje dále
k Teplýšovicím a dálkový datový kabel podél trasy el. vedení VVN 110 kV.
Veřejný rozhlas
V řešeném území existuje stávající zastaralý veřejný rozhlas. Tento rozhlas je zastaralý a
nevyhovující pro další rozšíření nové zástavby. Navrhuje se rekonstrukce stávajícího
veřejného rozhlasu i s možností náhrady stávajícího rozhlasu novým bezdrátovým.
Radioreléové spoje
Dle UAP ORP Benešov nejsou v území evidovány trasy radioreléových paprsků RSS.
Internet
Připojení na internet v řešeném území je možné prostřednictvím telekomunikační sítě O2,
nebo přes mobilního operátora O2. Zároveň je možné napojení vzduchem i na jiné
operátory.
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I.3.2.6

Nakládání s odpady

V řešeném území nejsou evidovány lokality s povolením k ukládání odpadů.
Obecně závazná vyhláška Obce Kozmice č. 1/2015 stanovuje systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému
nakládání se stavebním odpadem, v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., v platném znění. V
obci je uplatňován tříděný i směsný sběr komunálního odpadu.
Komunální odpad se třídí na biologické odpady rostlinného původu, papír, plasty včetně PET
lahví, sklo, kovy, nebezpečné komunální odpady, objemný odpad, směsný komunální odpad.
Sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích dle vydaného seznamu lokalit. Kontejnery
jsou umístěny na návsích místních částí Kozmice a Kácova Lhota a u rybníka v Rousínově.
Svoz směsného a nebezpečného odpadu zajišťují Technické služby Benešov, s.r.o., svoz
tříděného odpadu EKO-KOM a.s. a svoz kovů AVE Čáslav.
Vzhledem ke stávajícímu systému likvidace odpadu ÚP navrhuje možnost rozšíření stejného
systému do nově zastavitelných ploch.
I.3.3

OBČANSKÉ VYBAVENÍ A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Občanská vybavenost Kozmic definována historickým vývojem obce a její velikostí (trhem a
potřebami občanů). Původně zcela zemědělská obec měla v polovině 20.st. ještě poměrně
dostatečnou základní vybavenost. V obci fungovala měšťanská škola se školkou, kostel s
farou, pošta, menší knihovna, obecní úřad. Obec má hřbitov se smuteční síní. Po roce 1948
se obec nestala střediskovou a investice byly celostátně směrovány do obcí vyššího řádu,
kam se postupně s úbytkem obyvatel přesouvala i vybavenost.
I.3.3.1

Občanské vybavení veřejné infrastruktury

V současné době je obecní vybavenost zastoupena takto:
1) Obecní úřad
2) Obecní knihovna
3) Požární zbrojnice
4) Pošta
5) kostel sv. Jakuba
6) koupaliště
7) smuteční síň
8) hřbitov
Předškolní zařízení a 1. stupeň základní školy využívají děti v nedalekých Teplýšovicích,
které v menší míře obsluhují i okolní menší obce. Pro další vyšší stupně vzdělávání musí
dojíždět do vyšších správních celků. Je pravděpodobné, že menší části dětí dojíždí s rodiči
do místa jejich pracoviště.
Zdravotnické služby zajišťují na ambulantní úrovni hlavně soukromí praktičtí lékaři nejblíže
v Benešově a Sázavě nad Sázavou. Ambulantní péče je zajištěna v nejbližší nemocnici,
Rudolfa a Stefanie v Benešově. Územní střediska zdravotnické záchranné služby
Středočeského kraje jsou v Čerčanech, Vlašimi a Benešově.
Sociální služby jsou zastoupeny nejen v Benešově, ale v menší míře i v ostatních obcích
správního obvodu. Sociální služby jsou ve velké míře zaměřeny na péči a ubytování pro
seniory, péči o zdravotně postižené nebo kombinace obou zmíněných.
Ve správním obvodu se nachází Domov pro seniory v Pyšelech a Benešově. Péči jak o
osoby se sníženou soběstačností, tak o osoby s postižením či chronickým onemocněním
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poskytuje Pečovatelská služba Okresu Benešov. Dětské domovy jsou zřízeny v Benešově,
Pyšelích a Sázavě nad Sázavou.
Většina kulturních zařízení je umístěna v Benešově – kino, kulturní středisko, muzeum
umění a designu, tovární muzeum Jawa Konopiště. Dále se v okrese nachází městské
muzeum v Netvořicích, hrad a muzeum Týnec nad Sázavou, vojenské technické muzeum
Lešany, Centrum sklářského umění- Huť František v Sázavě. Galerie jsou mimo Benešov
také umístěny v Sázavě nad Sázavou. Přesto většina občanů využívá hlavně široké nabídky
hl. m. Prahy.
Ochranu obyvatelstva zajišťuje Policie ČR Benešov, Čerčany a Sázava nad Sázavou.
Většina nejbližší veřejné správy je umístěna v Benešově. Vyšší správní úřady a dotčené
orgány státní správy jsou umístěny v Praze.
Územní plán umožňuje realizovat občanskou vybavenost místního významu i v plochách pro
bydlení z důvodu zajištění zkvalitnění služeb obyvatelstvu.
I.3.3.2

Komerční občanská vybavenost

Obec má alespoň základní vybavenost. Je zde obchod s potravinami a restaurace. Nejbližší
komerční vybavenost je v Benešově. Z dnešního hlediska automobilizace obyvatel jsou
snadno dostupné např. Sázava nad Sázavou nebo Benešov. Dominantním centrem nákupů
je zóna Průhonice – Čestlice a Praha.
– potraviny a řeznictví Eichler
– hospoda u Tichého
Pro srovnání občanské vybavenosti obce uvádíme stav v r. 1932, kdy měly Kozmice 374
obyvatel:
– autodoprava
– cihelna
– 4 hostince
– kolář
– kovář
– krejčí
– pekař
– pokrývač
– 9 rolníků
– řezník
– sedlář
– 2 obchody se smíšeným zbožím
– Spořitelní a záložní spolek pro Kozmice
– 2 trafiky
– 2 truhláři
– zámečník
Územní plán navrhuje posílení občanské vybavenosti tak, aby v případě zájmu mohla být
zajištěna v rámci celého správního území obce.
I.3.3.3

Veřejná prostranství

ÚP zachovává plně obě historická veřejná prostranství včetně veřejné zeleně ve všech 3
sídlech. V Kozmicích se jedná o jádro obce s kostelem sv. Jakuba. V Kacově Lhotě náves
s kapličkou, stromem a veřejnou zelení.
V rámci zvyšování obytného standardu území jsou navrženy nová veřejná prostranství
(PV51-52) a plochy veřejné zeleně (ZV51,52)
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Kombinace veřejných prostranství, sportovních ploch a veřejné zeleně má nejen zachovat a
doplnit přírodní a oddychové plochy pro občany a zlepšit obytné prostředí, ale má také posílit
vazby mezi občany - mezi původními a novými obyvateli a přispět ke vzniku společenského
života v rámci rozvoje sociálního pilíře území. S ohledem na kvalitní zázemí tvořeného
lesním komplexem v blízké návaznosti zastavitelné území, kde již byly pozemky geometricky
odměřeny,a kde se vytváří další centrum obce, je návrh řešení dostatečný.

I.4

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY

I.4.1

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY V NÁVAZNOSTI NA ZÚR

•

Typologie krajiny a krajinný ráz

Typologie krajiny
Z hlediska typologického členění krajiny je celé řešené území zařazeno do typu krajiny 3M2:
3M2
charakter osídlení krajiny: krajiny vrcholně středověké kolonizace Hercynica
charakter využití krajiny:
lesozemědělská krajina
charakter reliéfu krajiny:
krajina vrchovin
V rámci typologie krajiny ČR krajinný typ 3M2 patří mezi běžné krajinné typy.
Vymezení cílových charakteristik krajiny (zdroj ZÚR Středočeského kraje)
Cílové charakteristiky krajiny: jednotlivé složky krajiny jsou samostatně stanoveny a
chráněny příslušnými složkovými zákony, stejně jako cílové charakteristiky kulturně
historické. Mimo tuto ochranu zůstávají komplexní hodnoty krajiny ve smyslu Evropské
úmluvy o krajině, tedy tak, jak jsou vnímány populací. Tyto hodnoty jsou u nás chráněny jako
krajinný ráz. ZÚR Středočeského kraje v řešeném území vymezilo krajinný typ N16:
N16 – krajina relativně vyvážená
Základní charakteristika:
Oblasti krajin relativně vyvážených, na rozdíl od ostatních sledovaných oblastí shodného
krajinného typu, nemají společný specifický fenomén. Obvykle jsou charakteristické relativně
pestrou skladbou zastoupených druhů pozemků. Přitom výrazněji nepřevažují ani ekologicky
labilní ani ekologicky stabilní plochy. Dále jsou do této oblasti zahrnuty ty části území, které
se sice svým charakterem blíží krajině polní, ale půdní poměry v nich, v regionálně
významném rozsahu, nedosahují nadprůměrné kvality.
Požadavky na využití – cílové charakteristiky krajiny:
Dlouhodobá cílová charakteristika spočívá v dosažení relativně vyváženého poměru
ekologicky labilních a stabilních ploch a stabilizaci jejího polyfunkčního charakteru kulturní
krajiny.
Podmínky pro následné rozhodování:
Změny využití území musí podporovat tvorbu relativně vyváženého charakteru kulturní
krajiny, respektive tento charakter nesmí změny narušit nebo zabránit dosažení vyváženého
stavu.
ÚP Kozmice vytváří podmínky pro vyvážený charakter kulturní krajiny.
Z dosud platné dokumentace jsou do ÚP Kozmice převzaty záměry umístěné v krajině:
- pro občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS51, ZV51, ZV52). Jedná
se pozemek obce. Rozsah a funkční využití bylo řádně projednáno v rámci změny č. 3
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ÚPO, podmínky vyplývající z projednané SEA jsou zakomponovány do návrhu územního
plánu. Současně již byla plocha řešena územní studií a na základě provedeného
zjišťovacího řízení Krajský úřad Středočeského kraje rozhodl, že záměr "Sportovní a
volnočasový areál na ppč. 130/18, 130/19, 130/20 v k. ú. Kozmice u Benešova" nemá
významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Vlivy na krajinu a krajinný ráz byly hodnoceny jako nevýznamné. Zájmové území záměru
není pohledově exponované, záměr nevyvolává zásahy do krajinotvorně významných
prvků. Areál bude při jižní a východní hranici osázen stromy, při západní hranici bude
provedena dosadba stávající zeleně, v jihozápadním cípu vznikne sad (nový prvek v
krajině i v sídle). Žádná ze součástí areálu nebude měřítkově vybočovat oproti stávající
zástavbě sídla.
- územní plán ponechává plochu vymezenou pro výrobu a skladování – větrná elektrárna
(VE51), která byla řešena změnou č. 3 ÚPO. Podkladem pro vydání změny bylo
zpracování vyhodnocení SEA a její závěry jsou zapracovány do ÚP. V současné době je
již plocha řešena územní studií. I nadále trvá zájem investora o realizaci stavby. Na
předmětný záměr bylo zpracováno oznámení záměru, dokumentace a posudek dle
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a Krajským úřadem Středočeského kraje,
odborem životního prostředí a zemědělství, bylo v r. 2012 vydáno souhlasné stanovisko k
posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (hodnocení EIA), projednává se
územního rozhodnutí.
Ve vyhodnocení vlivu na krajinný ráz bylo vymezeno „místo krajinného rázu“, které zahrnuje
prostor ve vzdálenosti do 1,5 – 4 km kolem posuzovaného záměru a zahrnuje Obce Kozmice
(Kácova Lhota, Rousínov) a Teplýšovice (Humenec, Čeňovice, Kochánov, Zálesí). V tomto
území bude záměr novou antropogenní pohledovou dominantou. Ve vztahu ke studii
„Vyhodnocení krajinného rázu Středočeského kraje“ se uvádí, že záměr VE Kozmice je
navržen do lokality, která je součástí zóny podmíněně vhodné pro umístění VE (větrné
poměry pro efektivní využívání energie větru jsou omezeny pouze na vrcholové partie kopce
Bařiny a hřebenu vedoucím od Bařin severně k místnímu hřbitovu). Předmětná VE nebude v
daném místě jedinou technickou stavbou. V blízkosti navrhovaného záměru již nyní jsou
vedení vysokého a velmi vysokého napětí.
Navrženy jsou plochy změn a úprav v krajině s cílem zlepšení ekologické stability území:
- prověřeny a upřesněny jsou skladebné části územního systému ekologické stability
(ÚSES) – lokální biocentra, lokální biokoridory a interakční prvky v návaznosti na
sousední obce při dodržení metodiky stanovených prostorových parametrů, dle aktuálního
stavu krajiny a dle hranic katastrální mapy;
- prověřeny byly možnosti pro zvýšení ekologické stability území, navržena jsou zejména
protierozní a vodohospodářská opatření zvyšující retenční schopnost krajiny:
o v plochách smíšených nezastavěného území NS budou ve vyšší míře uplatněny
prvky zvyšující ekologickou stabilitu území, tzn. trvalé travní porosty, liniové porosty a
rozptýlená zeleň;
o návrh krajinotvorných prvků, které jsou součástí prvků ekologické stability krajiny,
smíšené plochy přírodní a břehové (NSpb51, NSpb52, NSpb53, NSb54);
o doplnění protierozních mezí (NSo55, NSo56, NSo57, NSo58, NSo59); agrotechnická
opatření na pozemcích ohrožených vodní erozí; zatravnění části ZPF v údolí
Lhoteckého potoka (NZ-T51);
o doplnění vodní plochy v Kodíně k zadržování vody v krajině (VV51);
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o v koordinaci s urbanistickým řešením jsou řešeny přechodové zóny sídlo – krajina
návrhem ochranné / izolační zeleně. Jedná se o plochy ZO51, ZO52, ZO53, ZO54,
ZO55.
ÚP Kozmice vytváří podmínky pro dlouhodobou i krátkodobou rekreaci obyvatel:
navrhuje plochy občanské vybavenosti pro ubytování a stravování (OM51) a plochy pro
sport a rekreaci (OS51, OS52).

Krajinný ráz
Řešené území spadá do širší Oblasti krajinného rázu Dolní Posázaví (ObKR21) a Vlašimsko
(ObKR39). Podrobný popis oblastí je uveden v průzkumech a rozborech "Stav území obce
Kozmice v r. 2017".
Do oblasti Dolní Posázaví patří severní zalesněná část území směrem k údolí Sázavy
postupně směrem na jih přecházející do oblasti Vlašimsko. Oblast má charakter vrchoviny
mírně vyzdvižené nad nižšími oblastmi Dolního Posázaví severním směrem. Správní území
je vymezeno od severu lesním masivem. Na západě a východě tvoří hranici členité krajinné
struktury menších lesů nebo remízů. Území je velmi málo urbanizované a silně zemědělsky
využívané.
Obec Kozmice leží v lesozemědělské krajině, v pramenné oblasti drobných potoků – přítoků
Křešického a Petroupimského potoka; a v krajině lesní, v pramenné oblasti Drhlavského
potoka a jeho přítoků. Území lze charakterizovat jako kopcovitou zemědělsky využívanou
krajinu členěnou remízy a mimolesní zelení, která je ohraničena lesními horizonty (mimo jižní
strany) při hranicích správního území.
V řešeném území jsou vymezena dvě místa krajinného rázu Dubovka a KozmiceTeplýšovice:
Místo krajinného rázu Dubovka představuje komplex lesa v severní části území mezi
Kozmicemi a Vranovem (Hartošice, Dubovka) se sklonem do údolí Sázavy. Jedná se o
zvlněný terén charakteru vrchoviny s výraznými vrchy Krásná hora (520 m), Dubovka (500
m), rozčleněný reliéf v povodí Drhlavského potoka s vodotečemi charakteru lesních bystřin a
lesními prameništi. Kromě smrkové monokultury se zde vyskytují přírodní a přírodě blízká
lesní společenstva (acidofilní bučiny a doubravy). Na vrchu Krásná hora (k.ú. Petroupim) se
nachází zřícenina loveckého zámečku. Místo je cílem vycházek, prochází tudy žlutá
turistická trasa z Čerčan do Ostředka, na ni navazuje červená turistická trasa vedoucí přes
Kozmice z Chocerad do Benešova.
Místo krajinného rázu Kozmice–Teplýšovice představuje ploché vrcholové partie a mírné
svahy osové hřbetnice Divišovské vrchoviny mezi Čeňovicemi a Kozmicemi. Jedná se o
typický segment zemědělské krajiny v pramenné oblasti přítoků a zdrojnic Křešického a
Petroupimského potoka. Hřbetnice je v uvedeném úseku poměrně plochá, téměř charakteru
holoroviny; výraznějšími morfologickými prvky jsou až strmé svahy na východě a západě.
Kóta Bařiny (530 m n.m.) je jednou z nejvyšších poloh místa krajinného rázu. Určujícím je
intenzivní velkoplošné zemědělské hospodaření; pozemky s upraveným vodním režimem
jsou pouze sporadicky doplněné prvky středního a malého měřítka (menší lesy, remízy,
liniové porosty, břehové porosty vodotečí a rybníků, solitérní stromy).
V místě krajinného
rázu se výrazně uplatňují technické stavby – vedení VVN 400 kV a 110 kV a stožáry MO u
kozmického hřbitova. V obcích se dochovala řada historicky a památkově pozoruhodných
objektů, které buď spadají do kategorie drobných památek s omezeným krajinotvorným
účinkem na okolí nebo se neuplatňují v pohledech, protože jsou situovány uvnitř zástavby
(kostel sv. Jakuba Většího v Kozmicích, barokní kaplička v Kácově Lhotě).
V oblasti krajinného rázu Dolní Posázaví je třeba dbát o minimalizaci zásahů a zachování
významu znaků krajinného rázu, které jsou zásadní nebo spoluurčující pro ráz krajiny a které
jsou dle cennosti v rámci státu či regionu jedinečné nebo význačné.
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Jedná se o následující zásady ochrany krajinného rázu, z nichž některé jsou obecně
použitelné pro ochranu přírody a krajiny a některé pro územně plánovací činnost:
Ochrana cenných lesních porostů
Péče o kvalitní doprovodné porosty větších přítoků Sázavy
Doplnění dřevinné zeleně v zemědělské krajině náhorních plošin
Omezení dalšího zahušťování rekreační a obytné zástavby Dolního Posázaví
Respektování struktury sídel v údolí Sázavy, ve svazích a na terénních hranách
Respektování dochované a typické urbanistické struktury venkovských sídel v
zemědělské krajině. Rozvoj venkovských sídel bude v cenných polohách orientován do
současně zastavěného území (s respektováním znaků urbanistické struktury) a do
kontaktu se zastavěným územím.
Zachování dimenze, měřítka a hmot tradiční architektury u nové výstavby situované v
cenných lokalitách se soustředěnými hodnotami krajinného rázu
Zachování měřítka a formy tradičních staveb při novodobém architektonickém výrazu u
nové výstavby v polohách mimo kontakt s cennou lidovou architekturou
Dbát při výstavbě na zachování významu kulturních dominant v krajinné scéně (kostely,
kaple, zámky, klášter).
Ochrana siluet kulturních dominant a historické zástavby měst a obcí
Zlepšování charakteru prostředí odstraněním nevhodných a rušivých staveb
V oblasti krajinného rázu Vlašimsko je třeba dbát o minimalizaci zásahů a zachování
významu znaků krajinného rázu, které jsou zásadní nebo spoluurčující pro ráz krajiny a které
jsou dle cennosti v rámci státu či regionu jedinečné nebo význačné. Jedná se o následující
zásady ochrany krajinného rázu, z nichž některé jsou obecně použitelné pro ochranu přírody
a krajiny a některé pro územně plánovací činnost:
Respektování členité skladby lesních porostů, nelesní zeleně a zemědělských ploch
(mozaika lesíků, polí a luk)
Omezení možnosti výstavby ve volné krajině
Respektování dochované a typické urbanistické struktury. Rozvoj venkovských sídel
bude v cenných polohách orientován do současně zastavěného území (s respektováním
znaků urbanistické struktury) a do kontaktu se zastavěným územím.
Zachování dimenze, měřítka a hmot tradiční architektury u nové výstavby situované v
cenných lokalitách se soustředěnými hodnotami krajinného rázu. V kontextu s cennou
lidovou architekturou bude nová výstavba respektovat i barevnost a použití materiálů.
Zachování měřítka a formy tradičních staveb při novodobém architektonickém výrazu u
nové výstavby v polohách mimo kontakt s cennou lidovou architekturou
Zachování siluet a charakteru okrajů obcí s cennou architekturou, urbanistickou
strukturou a cennou lidovou architekturou
Respektování siluet a kulturních dominant historických sídel
Respektování krajinných dominant v krajinných panoramatech
Zdroj:

Studie vyhodnocení krajinného rázu Středočeského kraje, část 2; Ateliér V - Ing. arch. Ivan Vorel a kol.,
2008 – 2009

Návrhem ÚP Kozmice je respektováno základní krajinné členění řešeného území:
přírodně hodnotný krajinný celek zahrnující komplex lesa v severní části území mezi
Kozmicemi a Vranovem se sklonem do údolí Sázavy. Jedná se o zvlněný terén
charakteru vrchoviny s výraznými vrchy Krásná hora (520 m), Dubovka (500 m),
rozčleněný reliéf v povodí Drhlavského potoka s vodotečemi charakteru lesních bystřin
a lesními prameništi;
krajinný celek zahrnující odlesněnou zemědělsky využívanou krajinu v pramenné
oblasti přítoků a zdrojnic Křešického a Petroupimského potoka. Určujícím je intenzivní
velkoplošné zemědělské hospodaření; pozemky s upraveným vodním režimem jsou
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pouze sporadicky doplněné prvky středního a malého měřítka (menší lesy, remízy,
liniové porosty, břehové porosty vodotečí a rybníků, solitérní stromy);
kulturně historický potenciál krajiny – drobné památky situovány uvnitř zástavby (kostel
sv. Jakuba Většího a fara v Kozmicích, náves v Kácově Lhotě - zachované jádro obce
se zemědělskými usedlostmi a barokní kapličkou, zvonička v Rousínově).
Hodnotné krajinné části a lokality:
• lesní masiv Dubovka
• remízy nad Kácovou Lhotou
• stromořadí podél části Kozmického potoka
• drobné vodoteče s břehovou a doprovodnou zelení
• rybníky a malé vodní nádržky v Kozmicích, Rousínově a Kácově Lhotě
• remízy a lesní porost na jihu katastrálního území – údolí Lhotského potoka

Přírodní podmínky
Současné uspořádání krajiny je ovlivněno i přírodními podmínkami. Ty jsou limitující jak pro
koncepci uspořádání krajiny, tak i pro urbanistické řešení. Jsou to zejména podmínky
klimatické, geomorfologické, geologické, pedologické, hydrologické a fytogeografické.

Klimatické podmínky
Zájmové území leží v mírně teplé klimatické oblasti; na rozhraní okrsků B2 – mírně teplý,
mírně suchý, převážně s mírnou zimou a B3 – mírně teplý, mírně vlhký s mírnou zimou.
Podle klasifikace (QUITT) leží správní území obce Kozmice v mírně teplé oblasti, v
podokrsku MT 7, s následujícími charakteristikami:
MT 7
Počet letních dní: 30 - 40
Počet dní s průměrnou teplotou 10°C a více: 140 - 160
Počet dní s mrazem: 110 - 130
Počet ledových dní:
40 - 50
Průměrná lednová teplota (°C): -2 až -3
Průměrná červencová teplota (°C): 16 - 17
Průměrná dubnová teplota (°C): 6 - 7
Průměrná říjnová teplota (°C): 7 - 8
Průměrný počet dní se srážkami 1 mm a více: 100 - 120
Úhrn srážek ve vegetačním období (mm): 400 - 450
Úhrn srážek v zimním období (mm): 250 - 300
Počet dní se sněhovou pokrývkou: 60 - 80
Počet zatažených dní: 120 - 150
Počet jasných dní: 40 - 50
Průměrné měsíční teploty jsou zaznamenávány ve stanici Ondřejov
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
-2,8 -1,8 2,4
6,7
11,9 14,8 16,5 16,0 13,0 7,5

XI
1,7

XII
-1,4

rok
7,0

Průměrný roční úhrn srážek podle atlasu podnebí ČHMÚ je 650 až 750 mm. V následující
tabulce jsou uvedeny hodnoty srážek naměřené ve stanici Kozmice (413 m n.m.):
I
40

II
36

III
38

IV
52

V
65

II.. Odůvodnění ÚP Kozmice 06/2019

VI
74

VII
83

VIII
81

IX
53

X
51

XI
41

XII
44

rok
658

61

Z hlediska převládajících směrů větru uvádíme údaje pro lokalitu Struhařov (zhruba 9 km JZ
směrem).
Směr
Četnost %

S
5,99

SV
6,00

V
7,00

JV
8,99

J
5,99

JZ
14,00

Z
24,00

SZ
10,00

Bez
18,03

Terén v bližším okolí Kozmic je otevřený, pouze mírně zvlněný a dobře provětrávaný, s
příznivými rozptylovými podmínkami.
Zdroj:

Střední Čechy - Chráněná území ČR (XIII.) - AOPK 2005
Český hydrometeorologický ústav

Geomorfologické podmínky
Řešené území je součástí provincie České vysočiny, Česko-moravské soustavy; spadá do
oblasti Středočeská pahorkatina, celku Benešovská pahorkatina, podcelku Dobříšská
pahorkatina a okrsku Divišovská vrchovina.
Divišovská vrchovina je východní částí Dobříšské pahorkatiny; jedná se o plochou vrchovinu
v povodí Sázavy, na granitoidech středočeského plutonu benešovského typu s tělesy žilných
žul a na moldanubických rulách se zbytky permských pískovců, jílovců; rozčleněný erozně
denudační reliéf, tektonicky porušený příčnými zlomy SZ – JV, se strukturními hřbety, suky a
hluboce zaříznutými údolími Sázavy a přítoků; na východě omezený zlomem SSV – JJZ proti
Mladovožické pahorkatině, s asymetrickými údolími a strukturně tektonicky podmíněnými
depresemi na permských sedimentech; nejv. bod Hovorkova hůra 539 m (Pozov, část obce
Nová Ves), významné body v řešeném území v a v blízkém okolí: Na hradě 535,1 m,
Dubovka 500,1 m, Na oborách 475,7 m; Bařiny 529 m; Krásná hora 519 m.
Správní území obce Kozmice patří z širšího pohledu k centrální plošině kolem Divišova,
která má charakter mírně teplé pahorkatiny až vrchoviny přecházející JV směrem ve
Vysočinu. Oblast má charakter vrchoviny mírně vyzdvižené nad nižšími oblastmi Dolního
Posázaví severním směrem. Správní území je vymezeno od severu lesním masivem. Na
západě a východě tvoří hranici členité krajinné struktury menších lesů nebo remízů. Příznivé
sklonitostní, vláhové a půdní poměry, vycházející z podkladu živných bazických granodioritů,
předurčují území k zemědělskému využívání.
Území leží v pramenné oblasti vodotečí - Drhlavského potoka, Petroupimského potoka,
Kozmického (Ostředeckého potoka) a jejich zdrojnic. Nadmořská výška se pohybuje v
rozmezí 420 až 535 m n.m. Nejvýše položeným místem je oblast Pod hůrkou a Na čihadlech
u osady Rousínov; nejníže položenými místy jsou svahy nad Dubovskem a místo, kde
řešené území opouští drobná vodoteč Bučina (přítok Drhlavského potoka) v severní části
území.
Zdroj:

Zeměpisný lexikon ČSR - Jaromír Demek a kol., ACADEMIA Praha 1987
Studie vyhodnocení krajinného rázu Středočeského kraje, část 2;
(Ateliér V - Ing. arch. Ivan Vorel a kol., 2008 – 2009)

Geologické podmínky
Správní území obce Kozmice patří do celku Benešovské pahorkatiny tvořené prvohorními
vyvřelinami.
Jedná se převážně o granodiority až diority (tonalitova řada) středočeského plutonu.
Plošně převažuje granit a křemenný diorit benešovského typu, méně se vyskytuje
granodiorit, tonalit a křemenný diorit sázavského typu, okrajově gabro a žilné granity. Pouze
jako drobné relikty se v území vyskytují metamorfity v plášti středočeského plutonu, jsou to
rohovce a migmatity.
Mocné horninové podloží granodioritu v území často vystupuje blízko k povrchu a je pokryto
jen málo mocnou vrstvou humózní hlíny. Granodiority jsou často eluviálně rozloženy na
písek, případně hlinitý písek, či písek s jemnou příměsí. Kvartérní útvary tvoří kamenitý až
hlinito-kamenitý sediment nezpevněný, místy jsou až bloky nebo eolická příměs, podél

II.. Odůvodnění ÚP Kozmice 06/2019

62

vodotečí jsou smíšené sedimenty, většinou nezpevněné, převážně jemnozrnné. Kvartér není
souvisle zvodnělý.
Půdy jsou vzhledem k živnosti bazických granodioritů příznivě trofické. Půdní pokryv na
horninách tvoří svahoviny různých typů, místy i sprašové hlíny. Charakteristickou zvláštností
půdních substrátů je nedostatek CaCO3. Půdní typy se vyskytují i v přírodním, ale převážně v
zemědělsky zúrodněném stavu.
Ve správním území nejsou evidovaná chráněná ložisková území, území sesuvů, nejsou zde
dobývací prostory.
Zdroj:

ÚAP ORP Benešov
Česká geologická služba – geologická mapa Kozmice

Pedologické podmínky
Převažující zastoupení mají v řešeném území kambizemě modální eubazické až
mezobazické na hrubých zvětralinách, propustných, minerálně chudých substrátech, žulách,
syenitech, granodioritech, méně ortorulách a dále skupina oglejených (mramoravaných)
půd. Gleje a půdy zrašelinělé na nivních uloženinách se vyskytují v úzkých pásech podél
vodotečí.
Část pozemků v řešeném území je ohrožena vodní erozí, zejména se svažitější pozemky s
dlouhou délkou svahu, nepřerušené žádnou terénní překážkou; zejména se jedná o oblasti
pahorků a svahů Bařiny, V mněsným, nad údolím Kozmického potoka, v jižní části území Za
Hýnovým, Na oborách.
V obci byly v minulosti uskutečněny investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti.
Jedná se o stavby systematického odvodnění drenáží. Realizace v řešeném území byla
prováděna v letech 1963, 1972, 1977, 1983 a 1985. Odvodněny jsou zejména oblasti
údolnic vodotečí a oblasti svahů se sklonem do údolnic především v jižní části území.
Celkem je odvodněno 132,55 ha, tj. 27,7 % zemědělské půdy.
Bližší údaje viz. kap. 14 "Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na
zemědělský půdní fond a pozemky plnící funkci lesa"

Hydrologické podmínky
Povrchové vody – vodní toky
Podíl vodních ploch v řešeném území je 6,2346 ha, tj. 0,78 %.
Celkové výměry vodních ploch v řešeném území:
Katastrální území (údaje v ha):
Kozmice
vodní nádrž přírodní
0,8219
vodní nádrž umělá
1,0115
rybník
3,0147
vodní tok přirozený
0,1017
vodní tok umělý
0,5233
zamokřená plocha
0,7615
celkem
6,2346
Vodní toky a povodí
Celé správní území spadá do úmoří Severního moře, prostřednictvím hlavního Povodí Labe
(1), dílčího povodí Dolní Vltavy (1-09) a základního povodí Sázavy od Želivky po ústí (1-0903).
Řešené území se nachází v pramenné oblasti vodotečí - v povodích Drhlavského potoka
(ČHP 1-09-03-118), Petroupimského potoka (ČHP 1-09-03-138), Kozmického /Ostředeckého
potoka (ČHP 1-09-03-095), Křešického potoka (ČHP 1-09-03-094) a jejich zdrojnic.
Do řešeného území zasahují a území odvodňují následující vodní toky:
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Povodí Drhlavského potoka (ČHP 1-09-03-118):
Drhlavský potok / Vranovský p.
pramení západně od Kozmic pod Krásnou horou v nadmořské výšce 480 m n.m., ústí zleva
do Sázavy v ř. km. 42,470. Plocha povodí 12,385 km2; délka toku 6,7 km. Potok v řešeném
území protéká lesním komplexem, dále pak obcemi Vranov a Hvězdonice. Správcem toku
jsou Lesy ČR s.p.
V lesním komplexu pramení další zdrojnice Drhlavkého potoka a to Bučina v oblasti pod
Kozmickou loukou. Jedná se o pravostranný přítok Drhlavského potoka včetně
bezejmenného lesního přítoku od Hartošice. Správcem toku jsou Lesy ČR s.p.
Povodí Křešického potoka: (ČHP 1-09-03-095, ČHP 1-09-03-094):
Kozmický potok /Ostředecký p. (ČHP 1-09-095)
pramení u jihozápadního okraje obce Kozmice, protéká obcí a polní krajinou až k hranici s
k.ú. Ostředek. V celém rozsahu se jedná o regulovanou vodoteč, která slouží jako hlavní
meliorační zařízení v rámci odvodňovací soustavy. Potoční pás je redukovaný na úzký pás,
více méně degradovaný a ruderalizovaný travní porost podél příkopu, degradovaný je i stav
břehových porostů.
Navrhována je revitalizace nivy, rehabilitace potočního pásu přírodě blízkého charakteru,
rekonstrukce břehových a doprovodných porostů, hloubení tůní a mokřadů a to v úseku od
Kozmic až po Mžížovice. Důvodem je zlepšení ekologického stavu vodního toku a nivy,
zadržení vody v krajině, zpomalení odtoku. V horní části Křešického potoka (15‐19 ř. km) je
nezbytné prověřit bezpečnost všech rybníků. Dále prověření 6 menších rybníků na
Kozmickém potoce.
Kozmický potok přibírá bezejmenné přítoky levostranný od Kodína a pravostranný od
Rousínova. Kozmický (Ostředecký potok) je levostranný přítokem Křešického potoka, do
kterého se vlévá u Třemošnice z Mariánského údolí. Do řešeného území zasahuje
levostranný přítok Křešického potoka:
Smilovský potok (ČHP 1-09-03-094)
pramení v řešeném území, severně od Teplýšovic v oblasti mezi Bařinami a Pod hůrkou,
mimo řešené území se stáčí se k jihovýchodu, u Smilovic se zleva se vlévá do Křešického
potoka. Smilovský potok slouží jako hlavní odvodňovací zařízení.
Správcem Kozmického potoka včetně přítoků a Smilovského potoka je Povodí Vltavy s.p.
Povodí Petroupimského potoka (ČHP 1-09-03-138):
V okolí Kácovy Lhoty pramení několik zdrojnic Petroupimského potoka (pravostranný přítok
Okrouhlického potoka). Jedná se drobné vodoteče a meliorační svodnice, většinou
regulované; např. bezejmenné vodoteče od Kozmic, od Kácovy Lhoty, Lhotský potok.
Správcem bezejmenné vodoteče od Kozmic jsou Lesy ČR s.p., správcem ostatních vodotečí
v povodí Petroupimského potoka je Povodí Vltavy s.p.
Rybníky a umělé vodní nádrže:
V řešeném území se vyskytuje řada malých rybníčků, zejména v blízkosti pramenišť
vodotečí. Významné jsou Kozmický rybník, koupaliště Kozmice, Rousínský rybník (Horní) a
vodní nádrž (Dolní), umělá vodní nádrž v Kácově Lhotě, která slouží i jako požární.
Zdroj:

VÚV T. G. M., Praha.
ČHMÚ Praha
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací – Kozmice, Kácova Lhota, Rousínov
ÚAP ORP Benešov
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Podzemní vody a ochranná pásma
Hydrogeologické poměry
Území patří do spodního útvaru podzemních vod – hydrogeologický rajon 6320 Krystalinikum
v povodí Střední Vltavy (svrchní vrstva).
ID útvaru:
6320
2 657,7 – v dílčím povodí Dolní Vltavy
Plocha útvaru (km2):
Název útvaru podzemních vod:
Krystalinikum v povodí Střední Vltavy
Geologická jednotka:
Horniny krystalinika, proterozoika a
paleozoika
Litologie:
převážně granitoidy
Hladina:
volná
Typ propustnosti:
puklinová
2
nízká
Transmisivita m /s:
Geografická vrstva:
základní
Hydrogeologické poměry oblasti odpovídají geologickým a morfologickým poměrům. V celém
území je nepravidelný puklinový kolektor podzemní vody, která cirkuluje nesepnutými
puklinami a podrcenými pásmy v granodioritovém podkladu. Hloubka a vydatnost této
zvodně je značně nepravidelná, převážně jen nízká, neboť pukliny netvoří rozsáhlejší
soustavy a proto jen zcela výjimečně můžeme očekávat vydatnosti větší než 0,1 l/sec.
Lokálně se v zájmovém území vytváří i mělký, podpovrchový kolektor, vázaný na bazální
vrstvy pokryvu a svrchní, silně zvětralou, rozvolněnou, suťovitě rozpadavou zónu
granodioritového podkladu s vysokou průlinovou propustností. Tato zvodeň má trvalý
charakter v údolních rýhách kolem místních vodotečí, kde vystupuje často velmi mělce k
povrchu terénu. Vydatnost je závislá především na mocnosti zvodnělé zóny, obecně je však
výrazně větší než vydatnost puklinové podzemní vody.
Vodní zdroje a ochranná pásma
V současné době je zásobována pitnou vodou pouze část Kozmic (lokalita Kodína) z
místních zdrojů vody. Místní vodovod je napojený přes vodárnu na vodní zdroje umístěné
v severní části Kozmic nad lokalitou Kodína. Jedná se o vrtané studny HV-1 a HV-2 na
pozemcích č.: 259/41, 140. Studny byly vyhloubeny v letech 1982- 1983. Vydatnost studny
HV-1 je 0,4 l/s; HV-2 je 0,3 l/s.
Potřebné množství vody pro zásobování pitnou a užitkovou vodou z veřejného vodovodu v
Kozmicích pro lokalitu Kodín bylo vyčísleno na 0,45 l/s.
Vodní zdroj má stanoveno ochranné pásmo PHO 1 a PHO 2.
Zásobování pitnou vodou je v místních částech Kácova Lhota a Rousínov zajišťováno
individuálně domovními studnami. Množství vody ve studních je dostatečné. Jakost vody ve
studních splňuje ukazatele vyhlášky MZd 376/2000, v platném znění 252/2004, kterou se
stanoví požadavky na pitnou vodu. V místních částech Kácova Lhota a Rousínov nejsou
využívány obecní studny.
Řešené území nespadá do Chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Celé řešené území
se nachází v 1. i ve 2. OP štolového vodovodního přivaděče Želivka.
Podle nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a
skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v
těchto oblastech, v novelizovaném znění z r. 2016, katastrální území Kozmice u Benešova
patří mezi vymezené zranitelné oblasti. Zranitelné oblasti jsou oblasti, kde se vyskytují
vody znečištěné dusičnany ze zemědělských zdrojů. Zemědělské hospodaření ve
zranitelných oblastech dále upravuje akční program nitrátové směrnice. Zranitelné oblasti
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jsou obvykle vyhlášeny na čtyři roky. Po uplynutí tohoto období je provedena revize a nové
vymezení zranitelných oblastí v závislosti na vyhodnocení monitoringu vod.

Biogeografie a fytogeografie
Dle biogeografického členění (Culek, 2000) území spadá do 1.22 Posázavského
bioregionu. Bioregion leží na jihovýchodě středních Čech, v řešeném území zabírá část
Divišovské vrchoviny. Bioregion je tvořen vrchovinou na žulách a rulách podél Sázavy a
jejích přítoků. Je charakteristický ochuzenou mezofilní biotou, tvořenou acidofilními
doubravami, květnatými bučinami a dubohabřinami.
V rámci bioregionu se v řešeném území vyskytují následující biochory:
4BR - erodované plošiny na kyselých plutonitech ve 4. vegetačním stupni (v.s.)
4PR - pahorkatiny na kyselých plutonitech 4.v.s.
Sledované území leží ve fytogeografické oblasti Mezofytika, ve fytogeografickém okrsku 42a
Sedlčansko-milevská pahorkatina. Celé území leží ve 4. vegetačním stupni – bukovém. V
severní až severovýchodní části území dominovaly květnaté bučiny, v jižní až jihozápadní
části území acidofilní doubravy. Okrajově se vyskytovaly luhy a olšiny.
Zdroj: Biogeografické členění České republiky I. a II. díl – Martin Culek a kol.

Přirozená vegetace
Pro určení vhodné skladby zeleně je základním vodítkem mapa potenciální přirozené
vegetace. Její mapovací jednotky představují nejen soubor druhově podobných porostů, ale
zároveň i soubor víceméně podobných stanovišť s podobnými růstovými podmínkami. Mapa
potenciální přirozené vegetace je výrazem současného ekologického potenciálu krajiny. Dle
mapy potenciální přirozené vegetace (Neuhäuslová a kol., 2001) je potenciální přirozenou
vegetací v řešeném území lipová bučina s lípou srdčitou (Tilio cordatae-Fagetum) a biková a/
nebo jedlová doubrava (Luzulo albidae – Quercetum petraeae, Abieti-Quercetum). V nivách
vodotečí střemchová jasenina v komplexu s mokřadními olšinami (Pruno-Fraxinetum), popř.
v lesích olšiny s olší šedou (Alnus incana).
Zdroj: Zdenka Neuhäuslová a kol.: Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky
(Praha, 2001)
Katalog biotopů ČR (AOPK 2001)

Charakter krajinné vegetace a fauny
Obec Kozmice leží v lesozemědělské krajině, v pramenné oblasti drobných potoků – přítoků
Křešického a Petroupimského potoka; a v krajině lesní, v pramenné oblasti Drhlavského
potoka a jeho přítoků.
Významný je komplex lesa v severní části území mezi Kozmicemi a Vranovem (Hartošice,
Dubovka). Zde se kromě smrkového kulturního lesa nacházejí i fragmenty přírodních a
přírodě blízkých lesních biotopů – acidofilní bučiny (L5.4) s bukem lesním a s příměsí dalších
listnáčů jako jsou javor klen, dub zimní, dub letní, lípa srdčitá. V podrostu se vyskytují druhy
vázané na bučiny – papratka samičí, kapraď samec, jestřábník zední, pstroček dvoulistý,
šťavel kyselý, věsenka nachová, kokořík přeslenitý, borůvka aj.; dále suché acidofilní
doubravy (L7.1) s dominancí dubu a s příměsí břízy bělokoré, borovice lesní, v podrostu s
převahou travin – metlička křivolaká, třtina rákosovitá, kostřava ovčí, bika hajní, lipnice hajní,
silenka nicí aj. Podél lesních vodotečí jsou to degradované údolní jasanovo-olšové luhy
(L2.2B) s olší lepkavou, jasanem ztepilým a příměsí javorů, habru, dubu i lípy. Hojné jsou
druhy nížinných lesů jako střemcha obecná, bez černý, mokrýš střídavolistý, čarovník
prostřední, vrbina hajní. Na řadě míst se nacházejí lesní prameniště bez tvorby pěnovců
(R1.4).
V zemědělské části území se vyskytuje několik remízků a různě fragmentované lesní porosty
s typickou převahou smrku ztepilého a s vtroušeným modřínem opadavým, okrajově se
uplatňuje řada dalších dřevin, zejména bříza bělokorá, lípa srdčitá, buk lesní. V okolí potoků
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jsou degradované jasanovo-olšové luhy (L2.2B) s olší lepkavou a jasanem ztepilým; a
vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů (K2.1); podél Kozmického potoka byly
vysazovány lignikultury pyramidálního topolu černého. V širším okolí jsou přítomny sečené
extenzivní louky, zejména při lesních okrajích. Vodní toky jsou regulované a slouží jako
hlavní odvodňovací zařízení drenážnímu systému. Podél vodotečí jsou vytvořeny úzké pásy
více méně ruderalizovaných a degradujících travnatých porostů. Pouze okrajově se vyskytují
přírodní biotopy – mezofilní ovsíkové louky (T1.1), vlhké pcháčové louky (T1.5) a vlhká
tužebníková lada (T1.6). Místy, zejména v litorálním pásmu vodních ploch a rybníků, se
vyskytují rákosiny a vegetace vysokých ostřic (M1.7).
Podle zoogeografického členění je zájmové území součástí zoogeografické provincie
listnatých lesů (MAŘAN 1958). V regionu se vyskytuje běžná, převážně ochuzená fauna
kulturní krajiny Českomoravské vrchoviny s horskými a teplomilnými prvky v údolí Sázavy.
Tekoucí vody menších vodotečí patří do pstruhového pásma, větší vodoteče (především
Sázava) do pásma pstruhového až parmového (CULEK & AL. 1996).
I.4.2

PROMÍTNUTÍ KONCEPCE DO PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

Cílem koncepce uspořádání krajiny je koordinace zájmů a vztahů v nezastavěném území
z hlediska rozdílných možností jeho využití, zájmů ochrany přírody a ochrany priorit a
potenciálů využití územních oblastí. Za tímto účelem územní plán stanovuje plochy
s rozdílným způsobem využití i v nezastavěném území.
Nezastavěným územím jsou pozemky nezahrnuté do zastavěného území nebo do
zastavitelné plochy.
V nezastavěném území řešeném územním plánem Kozmice se převažují plochy
zemědělské (NZ), v menší míře plochy zemědělské s trvalým travním porostem (NZ-T) a to
stávající plochy luk a plochy navržené k zatravnění v úzkých pásech podél vodních toků. Na
lesních pozemcích jsou vymezeny plochy lesní (NL). Plochy smíšené nezastavěného území
(NSp, NSl, NSs, NSpl, NSpb, NSb, NSo, NSpz) zahrnují zpravidla pozemky určené k plnění
funkcí lesa, pozemky zemědělského půdního fondu, případně pozemky vodních ploch a
koryt vodních toků bez rozlišení převažujícího způsobu využití. Do plochy smíšené
nezastavěného území lze zahrnout i pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů a
pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
Přijatelné formy využití jsou však vždy vyznačeny příslušným indexem a musí být využívány
vždy ve vzájemně kompromisním smyslu. Index přípustných funkcí:
z - zemědělská, v území je zastoupena mezi jinými funkce zemědělské prvovýroby; nejedná
se o intenzivní formy; v těchto územích plní zemědělství často i mimoprodukční funkce;
s - sady (zemědělská), plochy s převažujícím zastoupením extenzivních sadů;
o - ochranná, protierozní, plochy (navrhované meze) s funkcí protierozní ochrany;
p - přírodní, v území je zastoupena mezi jinými přírodní funkce; ochrana přírody musí být
respektována i v případě zastoupení dalších funkcí;
b - břehové, mezové a ostatní liniová zeleň, v území je zastoupena mezi jinými i tato funkce;
mohou zde být břehové a doprovodné porosty podél vodotečí, doprovodné porosty podél
komunikací, meze a drobné remízky v polích, apod.;
l - lesní, v území je zastoupena mezi jinými funkce lesní prvovýroby; nejedná se o intenzivní
formy; v těchto územích plní lesnictví často i mimoprodukční funkce, např. lesy rekreační,
lesy s ochranou funkcí.
Vymezené prvky územního systému ekologické stability (biocentra, biokoridory, interakční
prvky) jsou pokládány za součást přírodní zóny (NP) ačkoliv jsou tyto prvky s ohledem na
jejich prostorové parametry zahrnuty do zóny NL, NZ-T a smíšené NS s kombinací indexů z zemědělská, p - přírodní, b – břehové, mezové a ostatní liniová zeleň, l - lesní.
V území jsou vymezeny plochy s charakterem smíšeného využití krajiny s nejvýznamněji
zastoupenou složkou přírodní ochrany. Jedná se o tyto druhy ploch:
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Nsp – přírodní
NSl – lesní
NSb – břehová a liniová zeleň
NSo – protierozní zeleň s terénními úpravami ( meze remíz)
NSpz - přírodní a zemědělské
NSpb - přírodní, břehové, mezové a ostatní liniová zeleň
NSpl - přírodní a lesní
NSs - sadové
Nezastavitelné jsou i plochy veřejné zeleně (ZV) a plochy zeleně soukromé a vyhrazené (ZS)
v zastavěném území, v zastavěném i nezastavěném území jsou vymezeny plochy zeleně
ochranné a izolační (ZO).
Smyslem členění nezastavěného území na plochy s rozdílným způsobem využití je vytvoření
předpokladů pro cílené ovlivňování krajinných ploch v souladu se zjištěnými podmínkami a
limity – a to prostřednictvím regulativů stanovených podle specifických podmínek té které
plochy (viz kap.F.2 výrokové části). Návrh uspořádání krajiny se realizuje uplatněním
stanovených podmínek. Zároveň je toto členění v souladu se systémem členění ploch MINIS
(Minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS), který byl schválen pro
zpracování územních plánů Krajským úřadem Středočeského kraje.
Podíl zeleně ve většině vymezených ploch nezastavěného území krajiny je třeba zvyšovat, a
to při realizaci návrhu územního systému ekologické stability, včetně interakčních prvků,
liniové doprovodné zeleně komunikací, vodotečí a mezí, zatravněním nebo doplněním ploch
nelesní zeleně s přírodní funkcí. Rodová a druhová skladba zeleně musí vycházet z
původních rostlinných společenstev.
Potenciální přirozenou vegetací jsou podle Neuhäuslové (1998) lipová bučina s lípou
srdčitou a biková a/ nebo jedlová doubrava. V nivách vodotečí střemchová jasenina v
komplexu s mokřadními olšinami, popř. v lesích olšiny s olší šedou.
Lipová bučina s lípou srdčitou
Vhodné dřeviny a travinnobylinné směsi pro tvorbu krajiny:
Nejčastější dřeviny stromořadí: lípa velkolistá, dub zimní
Vhodná rozptýlená zeleň: buk lesní, lípa velkolistá, lípa srdčitá, dub zimní, jasan ztepilý,
jeřáb ptačí, javor klen, jilm horský, javor babyka, líska obecná, zimolez obecný,
Vhodné směsi na zatravňovaná místa: kostřava červená, psineček výběžkatý, srha obecná,
ovsík vyvýšený, bojínek luční, jetel luční
Biková nebo jedlová doubrava
Vhodné dřeviny a traviny pro tvorbu krajiny:
Nejčastější dřeviny stromořadí: dub letní, bříza bělokorá, jeřáb ptačí, jabloň domácí, místy
též dub zimní, jírovec maďal, méně třešeň ptačí nebo lípa srdčitá.
Vhodná rozptýlená zeleň: dub letní (vlhčí polohy), dub zimní, habr obecný, jeřáb ptačí, bříza
bělokorá, hlohy, růže šípková, krušina olšová, lípa srdčitá, borovice lesní.
Vhodné směsi na zatravňovaná místa: kostřava ovčí, kostřava tuhá, kostřava červená,
kostřava luční, psineček výběžkatý, poháňka hřebenitá, bojínek luční, lipnice úzkolistá,
lipnice luční, jílek vytrvalý, jetel plazivý.
Střemchová jasenina v komplexu s mokřadními olšinami
Nejčastější dřeviny stromořadí: jasan ztepilý, méně lípa srdčitá, javor klen
Vhodné dřeviny pro soliterní výsadbu a rozptýlenou zeleň: jasan ztepilý, olše lepkavá, lípa
srdčitá, příměs střemcha hroznovitá, javor klen, svída krvavá, kalina obecná, brslen
evropský, líska obecná, hloh obecný. Výsadba jehličnanů je zcela nevhodná, omezit expanzi
bezu černého.
Vhodné směsi pro zatravňovaná místa: lipnice obecná, lipnice luční, psineček výběžkatý,
srha říznačka, psárka luční, kostřava luční, jetel zvrhlý.
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I.4.3

ZOHLEDNĚNÍ PRODUKČNÍ FUNKCE KRAJINY

Při vymezování ploch s rozdílným způsobem využití v krajině je třeba zajistit, aby:
byly zachovány, rozvíjeny a případně obnoveny hodnoty krajiny,
produkční funkce krajiny nenarušily udržitelný stav, respektive rozvoj jiných funkcí v
krajině,
byly vytvořeny vhodné podmínky pro potřebné změny v krajině,
byly vytvořeny vhodné podmínky pro realizaci ochranných opatření v krajině.
Vodní ekosystémy
ÚP chrání a podporuje dochovaný přírodní nebo přírodě blízký stav vodních toků a niv.
Kromě zastavěného území jsou vodní toky a údolní nivy nezastavitelným územím s
funkcemi vodohospodářskou, přírodní, lesní, břehovou a louky jsou vymezeny jako
plochy zemědělské s trvalým travním porostem;
Vodní toky, rybníky a údolní nivy jsou významnými krajinnými prvky ze zákona. Většina
vodních toků a vodních ploch je součástí územního systému ekologické stability;
Územním plánem je navržena nová vodní plocha (vodní nádrž) - opatření k zadržování
vody v krajině (W51)
Lesní ekosystémy
Na území obce jsou lesy zařazené do kategorie – lesy hospodářské.
Hospodářské využití lesů by mělo akceptovat charakteristické druhy dřevin cílového
stavu krajiny v tomto území dle lesní typologie.
Lesy jsou významnými krajinnými prvky ze zákona, mají funkci stabilizační,
půdoochrannou, biologickou, krajinotvornou a vodohospodářskou.
Plochy smíšené s funkcí lesní jsou zařazené do funkčního využití NSl, NSpl.
U případných staveb do 50 m od kraje lesa musí být veškeré stavby navrženy do
vzdálenosti větší, než je průměrná výška přiléhajícího porostu, které může daný porost
dosáhnout v mýtním věku. K dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa je
vždy třeba budoucímu investorovi prokázat vhodnost záměru tím, že zajistí stanovisko
příslušného orgánu státní správy lesů, který může svůj souhlas vázat na splnění
podmínek. Výstavbu v ochranném pásmu lesa nelze nárokovat.
Zemědělské ekosystémy
Územním plánem je zajištěna produkční funkce krajiny respektováním vymezených
ploch ZPF II. třídy ochrany v rámci ploch nezastavěných se zemědělskou funkcí (NZ) či
ploch smíšeného nezastavěného území (NS).
Na smíšených plochách s funkcí zemědělskou NS…, NZ-T… budou pozemky využity k
zemědělskému využití s preferencí méně intenzivních forem hospodaření. Cílem je
ochrana půdy a vody v zemědělské krajině.
Část pozemků v řešeném území je ohrožena vodní erozí, zejména se svažitější
pozemky s dlouhou délkou svahu, nepřerušené žádnou terénní překážkou; zejména se
jedná o oblasti pahorků a svahů Bařiny, V mněsným, nad údolím Kozmického potoka, v
jižní části území Za Hýnovým, Na oborách. Navrženy jsou protierozní meze s průlehem
umístěným po vrstevnicích (NSo55, NSo56, NSo57). Problematiku ochrany půdy před
erozí částečně řeší i ochranné zatravnění (NZ-T51) a protierozní osevní postupy.
Mezi protierozní opatření je možno zařadit i ochrannou / izolační zeleň – pásy zeleně po
obvodu zastavitelné plochy navržené k oddělení jednotlivých funkčních ploch a ke
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zmírnění účinků nátoků vod z polí z vyšší oblasti. Tyto pásy budou mít jak funkci
ochrannou, tak i retenční. Jedná se o plochy ZO51, ZO52, ZO54, ZO55.
Na plochách smíšených nezastavěného území NS s indexem p – přírodní v kombinaci s
dalšími funkcemi jako je z – zemědělská, o – ochranná, protierozní, b – břehové,
mezové a ostatní linie, l - lesní … budou ve vyšší míře uplatněny prvky zvyšující
ekologickou stabilitu území, tzn. trvalé travní porosty, liniové porosty a rozptýlená zeleň.
Na území je část pozemků odvodněna systematickou drenáží. Odvodněny jsou zejména
oblasti údolnic vodotečí a oblasti svahů se sklonem do údolnic především v jižní části
území, celkem 27,7 % území. Rozvoj obce se investice do půdy dotýká pouze okrajově
– plocha TI51 a krajinářská opatření v nezastavitelném území.

V řešeném území jsou vymezeny plochy prvků územního systému ekologické stability, jimiž
jsou biocentra, biokoridory a interakční prvky. V těchto plochách musí být zajištěny podmínky
pro zachování a rozvoj genofondu, zvyšování ekologické stability a příznivé působení na
okolní krajinu.
I.4.4

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

Zvláště chráněná území, Natura
V řešeném území se nenacházejí zvláště chráněná území přírody (dle zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění) v kategoriích: národní park, chráněná
krajinná oblast, národní přírodní rezervace a přírodní památka, přírodní rezervace a přírodní
památka (a ani sem nezasahují jejich ochranná pásma).
V řešeném území se nenachází evropsky významná lokalita ani ptačí oblast.
Významné krajinné prvky (VKP)
Významné krajinné prvky jsou ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části
krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability. Využívat je lze
pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení jejich stabilizační funkce.
Významnými krajinnými prvky jsou v řešeném území lesy, rybníky, vodní toky a údolní nivy
(dle ustanovení §3 odst. b) zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění).
Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 zákona orgán ochrany přírody
jako významný krajinný prvek. Registrovaným VKP se mohou stát zejména mokřady, stepní
trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i
přirozené skalní útvary.
V řešeném území nebyl registrován žádný významný krajinný prvek.
ÚP Kozmice vytváří podmínky pro ochranu všech přírodních hodnot v území včetně
územního systému ekologické stability (dále též ÚSES), je s nimi koordinován. V řešeném
území jsou dále respektovány a chráněny tyto hodnoty:
dřeviny (stromy a stromořadí) rostoucí mimo les
Jedná se zejména o lípy v Kozmicích - na návsi, u kostela a na západním konci obce u
silnice II/110; stromy u křížku v poli u Rousínova
významné stromy a stromořadí
V řešeném území se vyskytují stromořadí podél cest a silnic, územní plán zajišťuje jejich
územní ochranu.
významné krajinné prvky ze zákona – lesy, rybníky, vodní toky, údolní nivy
hodnotné krajinné části a lokality
•
lesní masiv Dubovka
•
remízy nad Kácovou Lhotou
•
stromořadí podél části Kozmického potoka
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•
drobné vodoteče s břehovou a doprovodnou zelení
•
rybníky a malé vodní nádržky v Kozmicích, Rousínově a Kácově Lhotě
•
remízy a lesní porost na jihu katastrálního území – údolí Lhotského potoka
přírodní biotopy, které se vyskytují ve fragmentech:
Podél vodotečí jsou vytvořeny úzké pásy travnatých porostů a lužních porostů:
T1.1 – mezofilní ovsíkové louky
T1.5 – vlhké pcháčové louky
T1.6 – vlhká tužebníková lada
L2.2B – degradované údolní jasanovo olšové luhy
V pásmu podél vodních ploch a rybníků:
M1.7 – rákosiny a vegetace vysokých ostřic
K2.1 – vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů
Lesní komplex Hartošice, Dubovka:
L5.4 – acidofilní bučiny s bukem lesním a příměsí dalších listnáčů
L7.1 – suché acidofilní doubravy
L2.2B – degradované údolní jasanovo olšové luhy
R1.4 – lesní prameniště bez tvorby pěnovců
liniové prvky doprovodné zeleně katastrálně evidované či prvky zeleně na orné půdě – meze,
remízky, plochy nelesní zeleně, doprovodné zeleně cesty a vodotečí
katastrálně neevidované drobné vodní plochy v krajině (drobné vodoteče sloužící jako hlavní
odvodňovací zařízení)
Územní plán zajistil ochranu všech výše uvedených prvků.
I.4.5

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

Součástí zeleně je územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES). Jedná se o vybranou
soustavu vnitřně ekologicky stabilnějších segmentů krajiny, účelně rozmístěných na základě
funkčních a prostorových kritérií.
Hlavním cílem vytváření ÚSES je trvalé zajištění biodiverzity, biologické rozmanitosti, která je
definována jako variabilita všech žijících organismů a jejich společenstev a zahrnuje
rozmanitost v rámci druhů, mezi druhy a rozmanitost ekosystémů. Podstatou ÚSES je
vymezení sítě přírodě blízkých ploch v minimálním územním rozsahu, který už nelze dále
snižovat bez ohrožení ekologické stability a biologické rozmanitosti území.
ÚSES se dělí podle biogeografického významu skladebných prvků na nadregionální,
regionální a lokální. V obci Kozmice jsou vymezeny prvky v lokální úrovni. Je tvořen
biocentry a biokoridory a na lokální úrovni též interakčními prvky.
- Biocentrum (BC) je tvořeno ekologicky významným segmentem krajiny, který svou velikostí
a stavem ekologických podmínek umožňuje trvalou existenci druhů i společenstev
přirozeného genofondu krajiny. Jedná se o biotop nebo soubor biotopů, který svým stavem a
velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého
ekosystému.
- Biokoridor (BK) je, nebo cílově má být, tvořen ekologicky významným segmentem krajiny,
který propojuje biocentra a umožňuje a podporuje migraci, šíření a vzájemné kontakty živých
organismů.
- Interakční prvek (IP) je ekologicky významný krajinný prvek nebo ekologicky významné
liniové společenstvo, vytvářející existenční podmínky rostlinám a živočichům, významně
ovlivňujícím fungování ekosystémů kulturní krajiny.
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Podle prostorové funkčnosti jsou prvky ÚSES funkční (existující, jednoznačně vymezené) a
navržené k založení (nefunkční, vymezené). Funkční prvky jsou sítí vybraných částí kostry
ekologické stability a navržené prvky doplňují kostru ekologické stability tak, aby byl ÚSES
schopen plnit svoje předpokládané funkce v krajině.
Podkladem pro zapracování ÚSES jsou následující práce:
Územní plán obce Kozmice (Ing. arch. Marie Horváthová, Praha 10; 05/2000)
Změny č. 1 a 2 ÚPO Kozmice (Ing. arch. Marie Horváthová, Praha 10; 03/2005)
Změna č. 3 ÚPO Kozmice (Ing. arch. Marie Horváthová, Praha 10; 12/2012)
Územní plány navazujících obcí (ÚPO Čakov včetně změn, ÚPO Ostředek včetně
změn, ÚPO Vranov včetně změn; ÚPO Teplýšovice včetně změn, ÚP Petroupim)
ÚAP ORP Benešov, 4. aktualizace k r. 2016
ZÚR Středočeského kraje
Studie ÚSES zpracovaná jako podklad pro Zásady územního rozvoje (U 24, 2009)
Jednotlivé prvky byly z výše uvedených prací převzaty a dále upraveny a přizpůsobeny
podmínkám návrhu územního plánu a podmínkám ochrany a tvorby krajiny.
Místní systém ekologické stability řešeného území je přitom koncipován tak, aby především:
navazoval na prvky nadregionálního a regionálního systému ekologické stability;
ve svých prvcích zajistil životní podmínky v rámci skupin typů geobiocénů zastoupených
na zpracovávaném území;
zajistil návaznost na místní systém ekologické stability v sousedních katastrech, kde byl
již systém zpracován / schválen v rámci ÚPD;
byl dodržen požadavek minimality nároků systému ekologické stability na další území při
respektování minimálních požadavků na parametry prvků územního systému ekologické
stability.
Nadmístní systém ÚSES – širší vztahy
Po výrazném pravobřežním svahu kaňonu řeky Sázavy a po navazujících elevacích prochází
nadregionální biokoridor K61 "Štěchovice – Chraňbožský les", osa mezofilní hájová (MH).
Biokoridor je vymezen ve vzdálenosti 4 km od hranice řešeného území, do řešeného území
nezasahuje ani jeho ochranná zóna.
Jihovýchodně ve vzdálenosti cca 1 km od hranice řešeného území je vymezen regionální
biokoridor RK 1320 "Pod Hurou – Smilovský potok". Regionální biokoridor prochází údolím
Křešického potoka, zahrnuje vlastní vodoteč, břehové a doprovodné porosty a přilehlou
údolní nivu.
Lokální systém ÚSES
Nadmístní systém je doplněn prvky lokálního významu – biocentry a biokoridory a
interakčními prvky. V obci Kozmice jsou vymezeny prvky pouze v lokální úrovni.
Parametry lokálního biokoridoru
V lesních společenstvech je maximální délka 2 000 m, možné přerušení 15 m.
V kombinovaných společenstvech je maximální délka 1 500 m, přípustné přerušení
zastavěnou plochou je 50 m, ornou půdou 80 m, ostatními kulturami 100 m. Minimální šířka
je 15 m.
Parametry lokálního biocentra
Minimální velikost biocentra na lesním společenstvu je 3 ha za předpokladu kruhového tvaru.
Minimální velikost pravého lesního prostředí je 1 ha. Minimální velikost biocentra na
mokřadech je 1 ha, biocentra s kombinovanými společenstvy je 3 ha.
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Lokální biokoridor BK 1 je vymezený, funkční, prochází po svazích lesního komplexu v
severní části území. V trase lokálního biokoridoru je vloženo lokální biocentrum BC 1.4
"Hartošice". Lesní typ 3N4 (kamenitá kyselá dubová bučina borůvková na hřbetech,
vrcholech a svazích), 3K3 (kyselá dubová bučina biková na mírných svazích). Biokoridor by
měl propojovat lokální biocentra mimo řešené území a to BC 4.2 v k.ú. Petroupim a BC 4.3 v
k.ú. Bělčice u Ostředka.
Návrh opatření: V lesním porostu zachovat a chránit, respektive prohloubit přirozený
charakter porostů dle lesních typů. Stávající listnáče udržovat do vysokého věku převážně
jen zásahy charakteru zdravotního výběru. Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu
žádoucích dřevin.
Cílová dřevinná skladba:
3K - kyselá dubová bučina - buk 60%, dub 20%, lípa 10%, jedle 10%
3N - kamenitá kyselá dubová bučina - buk 60%, dub 30%, lípa 10%
Lokální biokoridor BK 4 je vymezený, částečně funkční, je vázán na údolí vodotečí
Kozmického (Ostředeckého) potoka a bezejmenného přítoku Petroupimského potoka. V
mezilehlém úseku prochází po orné půdě mělkým sedlem v lokalitě na Kubíčkovech pod
Bařinským vrchem, kolem obce Kozmice je biokoridor navržený k založení. Potoční pás
podél Kozmického potoka je redukován na úzký pás, více méně degradovaný a
ruderalizovaný travní porost podél příkopu, degradovaný je i stav břehových porostů.
Navrhována je revitalizace nivy, rehabilitace potočního pásu přírodě blízkého charakteru,
rekonstrukce břehových a doprovodných porostů, hloubení tůní a mokřadů a to v úseku od
Kozmic až po hranice se sousední obcí ( tj. do sídla Mžížovice). V trase lokálního biokoridoru
jsou v řešeném území vymezena dvě lokální biocentra:
Lokální biocentrum BC 4.2 "Pod hůrkou" - biocentrum vymezené, funkční, zahrnuje část
nivy na soutoku bezejmenného pravostranného přítoku od Rousínova a Kozmického potoka
a část navazujícího zalesněného svahu (v k.ú. Ostředek je biocentrum zakresleno k
vymezení kroužkem, nenavazuje). Jedná se o přírodní biotopy – mezofilní ovsíkové louky,
pcháčové louky a tužebníková lada, místy se vyskytují rákosiny a vegetace vysokých ostřic,
vrbové křoviny. Na svahu smrková monokultura v lemu s břízou a modřínem na stanovišti
lesního typu 3K3 (kyselá dubová bučina biková na mírných svazích).
Lokální biocentrum BC 4.3 "Pod Křížem" – biocentrum vymezené, funkční; zahrnuje
remízky, malé lesíky a louky podél drobné vodoteče u Kácovy Lhoty. V ploše jsou
vymapovány přírodní biotopy – mezofilní ovsíkové louky a ochuzené dubohabřiny na
stanovišti lesního typu 2K3 (kyselá buková doubrava biková). Nutno zpřesnit hranici
biocentra.
Lokální biokoridor BK 5 je vymezený, funkční, je vázán na lesní porosty v oblasti Čihadla,
Pod hůrkou. Na svahu smrková monokultura v lemu s břízou a modřínem na stanovišti
lesního typu 3K3 (kyselá dubová bučina biková na mírných svazích). Biokoridor propojuje
systém ÚSES v k.ú. Tatouňovice (obec Čakov; LBK 15) a Teplýšovice (LBK 16).
Návrh opatření: při obnově lesního porostu podpořit přirozenou druhovou skladbu dřevin dle
lesního typu.
Interakční prvky (IP) - jedná se o plošnou, bodovou a liniovou zeleň v zemědělské krajině,
která doplňuje biocentra a biokoridory. Interakční prvky jsou v návrhu ÚP Kozmice
vymezeny na základě kontextového mapování biotopů a na základě průzkumu v terénu:
IP1 "Na Kubíčkových" - sad
IP2 "Nad hůrkou" - mozaika společenstev (travinokřovinaté remízky, louky, lesík)
IP3 "Nad Lhotským potokem" - soustava remízků
Systém lokálních biokoridorů a interakčních prvků doplňují liniové krajinné prvky (stávající i
navrhované).
Ze závěru ÚAP Benešov vyplývá, že vymezené skladebné části ÚSES je nutno upřesňovat i
v nově vznikajících územně plánovací dokumentaci obcí. V rámci zpracování ÚPD obcí je
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nutné prověřit provázanost prvků ÚSES mezi jednotlivými správními území obcí, respektovat
hierarchii ÚSES na úrovni nadregionální, regionální a lokální.
Generel místních ÚSES zpracovaný pro k.ú. Bělčice u Ostředka, Choratice, Kozmice u
Benešova, Ostředek, Třemošnice, Vodslivy (Atelier krajinné architektury a krajinné ekologie,
Ing. M. Svrčková, Ing. J. Krause; 12/1995) není již k dispozici, proto se vychází zejména z
územních plánů. Hranice všech skladebných částí ÚSES jsou vymezovány přednostně
mimo stávající střety zájmů, resp. mimo rozvojové plochy, prioritně v detailu hranice
pozemků parcel. Tam, kde nebylo možné využít parcelního členění (např. velké parcely
apod.), jsou hranice skladebných částí ÚSES určeny na základě existujících přirozených či
antropogenních terénních hranic v krajině (např. lesní oddělení v lesních pozemcích, vodní
tok, hrana svahu, liniová zeleň, mez, polní cesty, komunikace apod.) a hranic odlišného
způsobu využití pozemků (lesní okraj, rozhraní louka – pole).
Prověřeny byly rovněž návaznosti na systém v sousedních katastrech, tzn. v navazujících
obcích mimo řešené území. V řadě případů bude potřeba zajistit návaznost v obcích za
hranicí řešeného území a to při nejbližší změně ÚP:
- nenavazuje lokální biocentrum BC 4.2 na hranicích s k.ú. Ostředek. Biocentrum bylo v
každé obci vymezeno zcela jinak, včetně biokoridoru BK 4; v rámci ÚP Kozmice byla
provedena úprava, aby pokud možno prvky na sebe navázaly. Totéž bude potřeba
provést v ÚP Ostředek;
- chybí propojení biokoridoru BK 1 mezi BC 1.4 a BC 1.5 (k.ú. Petroupim) přes k.ú.
Vranovskou Lhotu;
- chybí propojení biokoridoru BK 1 mezi BC 1.4 a BC 1.3 (k.ú. Bělčice u Ostředka) přes
k.ú. Vranov u Čerčan.
Orgán ochrany přírody na MěÚ Benešov v rámci navazujících správních území obcí Vranov
a Ostředek zajistí v dokumentacích územních plánů provázanost (propojenost) ÚSES za
hranicí řešeného území.
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Pravidla pro vymezování ÚSES

Umístění biocenter je nutno považovat za dané. Hranice navržených biocenter může
autorizovaný projektant ÚSES upřesnit. Při upřesňování nutno dodržet prostorové a
funkční parametry biocentra.


Biokoridory, vyžadující zábor částí parcel mohou být upřesněny s ohledem na průběh
projednání vlastnických vztahů (více vpravo, nebo vlevo od vodoteče či polní cesty, které
tvoří jeho osu). Nesmí však být přesměrovány, nesmí být zúženy pod 15 m u biokoridorů
lokálního významu.



Je nutné dodržovat zásadu, že pro výsadbu a případné jiné zásady do prvků ÚSES se
používá pouze geograficky původních rostlinných druhů. Jako podklad pro tuto původní
skladu slouží především rekonstruované mapy původních geobotanických jednotek a
mapy lesních typologických jednotek.



Plochy ÚSES a chráněných území přírody je třeba chránit před degradací nejčastěji
antropogenního původu, před znečištěním složek životního prostředí, kultivací a
ruderalizací.

Regulativy pro plochy ÚSES
Obecné
- Obecné podmínky vymezení a hodnocení ÚSES stanoví vyhláška MŽP č.395/92 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č.114/92 Sb. o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění.
- Cílem biocentra je dosažení přirozené druhové skladby bioty odpovídající trvalým
stanovištním podmínkám, rušivé činnosti (jako je umisťování staveb, pobytová rekreace a
intenzivní hospodaření) a činnosti snižující ekologickou stabilitu jsou nepřípustné.
- Cílem biokoridoru je umožnit migraci všech organismů mezi biocentry, proto jsou zde
přípustné širší možnosti využití – za určitých podmínek může být biokoridor z části tvořen
antropickými společenstvy s dostačující ekologickou stabilitou (trvalé travní porosty,
parkové úpravy ap.) Možné je souběžné vedení biokoridorů s účelovými komunikacemi. V
nezbytných případech je podmíněně přípustné povolování liniových staveb (příčné
křížení), vodohospodářských zařízení. Ostatní změny a činnosti zhoršující ekologickou
stabilitu jsou vyloučeny.
- Nelze připustit takovou změnu ve využití území, která budoucí realizaci znemožní nebo
výrazně ztíží.
Regulativy vyplývající z ÚP
- nová zástavba mimo stavby uvedené v přípustném využití se vylučuje;
- vylučuje se rekonstrukce stávajících staveb, které by znamenaly zvýšení standardu, s
výjimkou opatření šetřících životní prostředí;
- plochy pro ÚSES mohou být využívány pouze jako plochy zeleně (trvalé travní porosty,
rozptýlené liniové porosty dřevin a bylin, porosty lesního charakteru) a vodní plochy.
Doplňkové funkční využití: cyklistické stezky, pěší komunikace, nezbytná liniová vedení
TV, drobná zařízení sloužící pro obsluhu a k údržbě vodních ploch nebo k provozním
účelům správce vodních ploch;
- umisťování staveb v systému ÚSES je omezeno jen na příčné přechody inženýrských a
dopravních staveb.
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Regulační opatření:
- umisťování staveb v systému ÚSES je omezeno jen na příčné přechody inženýrských a
dopravních staveb;
- regulace lesního hospodářství s důrazem na druhovou skladbu dřevin, která by měla být
co nejbližší původním lesním společenstvům;
- revitalizace vodních toků tak, aby po splnění nezbytných vodohospodářských funkcí plnily
co největší měrou i funkce ekologické.
Navrhovaná opatření a uvedené požadavky zajistí funkčnost prvků ÚSES, které jsou
nezbytné pro naplňování požadavků vyplývajících ze zákonného zmocnění chránícího
veřejný zájem.
I.4.6

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA V KRAJINĚ, PROSTUPNOST KRAJINY

Dle ZÚR SK ve znění poslední aktualizace z r. 2015 je navržena územní rezerva pro
přeložku komunikace II/110 v Kozmicích. Má se dosáhnout lepšího zprůjezdnění komunikace
ve smyslu kapacity a především bezpečnosti. Pro obchvat komunikace II. třídy určuje ZUR
územní ochranu koridoru v celkové šíři 180 m. Navrhovaný koridor dopravní stavby se
dostává do kolize s LBK 4.
Teprve až v dalších stupních dokumentace bude trasa upřesněna a bude i zjištěno k jakým
skutečně zásahům do chráněných prvků dochází. Případná úprava lokálního biokoridoru
bude řešena v následných dokumentacích pro územní a stavební povolení stavby. Křížení
vodoteče bude řešeno technickými opatřeními tak, aby byla zajištěna průchodnost pro lokální
biokoridor. Úprava trasy a prostupnost biokoridoru bude v rámci navazujících správních
řízení projednána a dohodnuta s orgánem ochrany přírody a krajiny.
Územním plánem jsou respektovány turisticky značené trasy - přes území vede dvojice
značených turistických tras. Červená trasa tvoří širší okruh spojující Benešov s údolím
Sázavy (Hvězdonice, Zlenice). Žlutá trasa spojuje Hvězdonice s Českým Šternberkem.
Území je z většiny obsluhované zpevněnými místními komunikacemi. Místní komunikace
napojují i rekreační zástavbu a zároveň slouží jako provozní komunikace pro zemědělství a
lesní hospodářství. Nezpevněné a polní cesty se nacházejí především v jihozápadní části.
Z Rousínova vede účelová komunikace do osady Zálesí na k.ú. Teplýšovice. Nové
komunikace v zástavbě jsou prováděny jako asfaltové dle platných předpisů.
Plochy lesní, zemědělské a rekreační jsou přístupné historicky vzniklou sítí účelových
komunikací. Tato síť umožňuje prostupnost krajiny a dostupnost okolních sídel. Cesty v
extravilánu jsou většinou nezpevněné. ÚP Kozmice doplňuje síť místních a účelových
komunikací spolu s doprovodnou liniovou zelení a vytváří tak podmínky pro prostupnost
území jak pro pěší, tak pro cyklisty, vytváří podmínky i pro zlepšení provozu a zvýšení
bezpečnosti (viz. výkresová dokumentace ÚP). Rozvoj cestní sítě je umožněn i v souladu se
stanovenými podmínkami využití ploch v nezastavěném území.
Prostupnost krajiny nesmí být narušena oplocováním pozemků ve volné krajině (za
„oplocení“ nejsou považovány oplocenky na PUPFL z důvodů ochrany před škodami
způsobenou zvěří či dočasná oplocení pastvin pomocí ohradníků či dřevěných bradel).
Oplocení jako stavba může být realizováno pouze v rámci současně zastavěného nebo
zastavitelného území, přičemž musí zůstat zachováno napojení základního komunikačního
systému obce na síť účelových komunikací v krajině. Při oplocování či ohrazování pozemků,
které nejsou vyloučeny z práva volného průchodu pole, musí vlastník či nájemce zajistit
technickými nebo jinými opatřeními možnost jejich volného průchodu na vhodném místě
pozemku.
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I.4.7

KRAJINNÉ A KRAJINOTVORNÉ PRVKY

Z hlediska ochrany přírody a krajiny je nutno v celém zájmovém území chránit veškeré
fragmenty, které se dochovaly v přírodním nebo přírodě blízkém stavu, bez ohledu na to, zda
jsou či nejsou součástí chráněných území přírody. Jedná se o přirozené vodní toky a jejich
nivy, lesní komplexy, sady, vlhké i suché louky, skupiny keřů, meze, mokřady, tůňky, aleje,
stromořadí meze, remízy atd.;
Veškerá zeleň ve volné krajině bude tvořena dřevinami zajišťujícími dostatečnou, přírodě
blízkou druhovou pestrost. V druhové skladbě budou zastoupeny vesměs domácí dřeviny,
geograficky původní, v každém případě vhodné pro dané stanovitě.
Územní plán navrhuje nové plochy a prvky zeleně – nezastavitelné plochy v zastavěném a
zastavitelném území:
• veřejná prostranství a veřejná zeleň ve sportovním areálu (ZV51, ZV52);
•

zeleň ochranná a izolační (ZO51 až ZO55) – navrženo je vytvoření kompaktní
bariéry izolačního pásu zeleně s vysokou funkční účinností k eliminaci negativních
vlivů. V daném případě se jedná o liniové a plošné výsadby mezi obytnou zástavbou
a zdroji prachu a hluku (např. zemědělská výroba, doprava aj.). Založena bude
souvislá, víceetážová výsadba listnatých stromů a keřů; dominantní postavení bude
mít zeleň střední kategorie, doplněná vysokou zelení (rychlerostoucí a kosterní);

Územní plán navrhuje nové plochy a prvky zeleně v nezastavěném území:
• zemědělská půda s trvalým travním porostem navržena na svazích a v údolí
Lhoteckého potoka ke snížení vodní eroze (NZ-T51). Jedná se o změnu kultury.
•

plochy vodní a vodohospodářské (VV51) – návrh retenční nádrže v údolí bezejmenné
vodoteče, levostranného přítoku Kozmického potoka; jedná se o opatření ke zvýšení
ekologické stability krajiny a k zadržování vody v krajině.

•

nezastavěná smíšená přírodní a břehová zeleň (NSpb51, NSpb52, NSpb53) krajinotvorné prvky, které jsou součástí skladebných částí ÚSES, VKP (údolní nivy) a
interakčních prvků

•

nezastavěná smíšená břehová zeleň (NSb54) - krajinotvorné prvky, které jsou
součástí skladebných částí ÚSES, VKP (údolní nivy) a interakčních prvků; navrženo v
ploše LBK 4 v údolí Kozmického potoka pod Kozmicemi.

•

nezastavěná smíšená – mez (NSo55 až NSo57) - Technické liniové prvky protierozní
ochrany zemědělských pozemků. Vedle základní funkce protierozní (trvalá překážka
povrchovému odtoku) budou mít meze s doprovodnou dřevinnou zelení velký význam
i z hlediska estetického a ekologického. Navržený systém protierozních mezí včetně
navržené zeleně s protierozní funkcí bude v krajině fungovat i jako nezbytná součást
lokálních ÚSES – interakční prvky.

•

liniová zeleň - nová alej, která by měla pohledově odclonit a doplnit navrhovaný
sportovní areál.

•

územní plán chrání všechny stávající aleje a stromořadí a vytváří podmínky pro
možnost vzniku nových.

Územní plán navrhuje všechna opatření z důvodu ochrany a zachování pestrosti krajiny.

II.. Odůvodnění ÚP Kozmice 06/2019

78

I.4.8

VODNÍ REŽIM V KRAJINĚ, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ

Část pozemků v řešeném území je ohrožena vodní erozí, zejména se svažitější pozemky s
dlouhou délkou svahu, nepřerušené žádnou terénní překážkou; zejména se jedná o oblasti
pahorků a svahů Bařiny, V mněsným, nad údolím Kozmického potoka, v jižní části území Za
Hýnovým, Na oborách. Potenciální ohroženost katastrů vodní erozí byla stanovena na
základě faktoru erodovatelnosti půdy a sklonitosti území.
V řešeném území se vyskytují půdy ohrožené, silně ohrožené (i nejohroženější). Půdní bloky
ohrožené vodní erozí jsou evidovány v rámci LPIS – tj. veřejného registru půdy, kde jsou
navržena i konkrétní protierozní opatření. V současné době problematiku ochrany půdy před
erozí částečně řeší ochranné zatravnění a protierozní osevní postupy.
Navržena je kombinace technických (protierozní meze), organizačních (zatravnění) a
agrotechnických (protierozní technologie pěstování plodin) protierozních opatření, příp.
pouze organizačních opatření, která výrazně omezí škodlivé působení povrchového odtoku.
V lokalitách oblasti pahorků a svahů Bařiny, V mněsným, nad údolím Kozmického potoka, v
jižní části území Za Hýnovým, Na oborách se navrhuje vyloučení širokořádkových plodin, ale
zároveň se doporučuje při pěstování úzkořádkových plodin používat protierozní technologie
(vrstevnicové obdělávání, setí do mulče, mělké zpracování půdy, apod.).
Pozemky v nivě a na svazích Lhoteckého potoka jsou navrženy k zatravnění (NZ-T51). V
lokalitách, které jsou nejvíce ohrožené vodní erozí, jsou navrženy protierozní meze s
průlehem umístěné po vrstevnicích (NSo55, NSo56, NSo57). Tyto liniové prvky vytvoří
trvalou překážku a přeruší příliš velké délky svahů. Po vytyčení navrženého pozemku bude
následovat naorání průlehu a fixace směru pomocí výsadby stromové a keřové zeleně.
Vytvořením 30 – 50 cm hlubokého a 3 – 4 m širokého průlehu a neustálým odoráváním ze
svahu bude vytvořena postupně mez se záchytným prvkem. Návrh řešení vytvoří
předpoklady pro výrazné zlepšení stávající stavu.
Mezi protierozní opatření je možno zařadit i ochrannou / izolační zeleň – pásy zeleně po
obvodu zastavitelné plochy navržené ke zmírnění účinků nátoků vod z polí z vyšší oblasti.
Tyto pásy budou mít jak funkci ochrannou, tak i retenční. Jedná se o plochy ZO51, ZO52,
ZO54, ZO55.
Podél komunikací v krajině – pěších cest a cyklostezek budou postupně vysazeny alespoň
jednostranné pásy zeleně, které budou krajinotvorným, stabilizačním prvkem a prvkem
snižující vodní a větrnou erozi.
Na plochách smíšených nezastavěného území NS s indexem p – přírodní v kombinaci s
dalšími funkcemi jako je z – zemědělská, o – ochranná, protierozní, b – břehové, mezové a
ostatní linie, l - lesní … budou ve vyšší míře uplatněny prvky zvyšující ekologickou stabilitu
území, tzn. trvalé travní porosty, liniové porosty a rozptýlená zeleň.
Funkci protierozní ochrany tvoří dále prvky ÚSES. Další protierozní opatření lze dle potřeby
budovat v souladu se stanovenými podmínkami využití ploch v nezastavěném území.
Při obhospodařování ZPF a návrhu protierozních opatření nutno dodržet podmínky dané
NV č. 262/2012, o stanovení zranitelných oblastí, o používání a skladování hnojiv a
statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech.
Veškerá výše uvedená opatření byla provedena z důvodu ochrany krajiny a zajištění
možnosti provádění protierozní ochrany, která byla vyhodnocena jako nezbytná opatření
zajišťující ochranu půdy před neuváženými zásady jak samotném obhospodařování
pozemků tak před přívalovými dešti a splachy půdy.
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I.4.9

OPATŘENÍ PROTI POVODNÍM A ŽIVELNÝM POHROMÁM

Celé správní území spadá do úmoří Severního moře, prostřednictvím hlavního Povodí Labe
(1), dílčího povodí Dolní Vltavy (1-09) a základního povodí Sázavy od Želivky po ústí (1-0903).
Řešené území se nachází v pramenné oblasti vodotečí - v povodích Drhlavského potoka
(ČHP 1-09-03-118), Petroupimského potoka (ČHP 1-09-03-138), Kozmického /Ostředeckého
potoka (ČHP 1-09-03-095), Křešického potoka (ČHP 1-09-03-094) a jejich zdrojnic.
Vodní toky v řešeném území nemají vyhlášeno záplavové území.
Kozmický potok je Povodím Vltavy zařazen do programu revitalizace. Navrhována je
revitalizace nivy, rehabilitace potočního pásu přírodě blízkého charakteru, rekonstrukce
břehových a doprovodných porostů, hloubení tůní a mokřadů a to v úseku od Kozmic až po
Mžížovice. Důvodem je zlepšení ekologického stavu vodního toku a nivy, zadržení vody v
krajině, zpomalení odtoku. V rámci ÚP Kozmice se jedná o krajinotvorný prvek NSb 54,
součást lokálního biokoridoru LBK 4.
V údolí bezejmenné vodoteče, levostranného přítoku Kozmického potoka je navržena
retenční nádrž VV 51. Jedná se o opatření ke zvýšení ekologické stability krajiny a k
zadržování vody v krajině – cílem je zvýšení retenční schopnosti území. Retenční nádrž
bude realizována v souvislosti s návrhem sportovního a rekreačního areálu Kozmice –
Kodína. Nádrž bude realizována přírodě blízkým způsobem (tůně apod.) vzhledem k tomu,
že v současné době jsou zde mokřadní společenstva a přírodní biotopy vlhké pcháčové
louky (T1.5) a vlhká tužebníková lada (T1.6).
V plochách nezastavěného území smíšeného NS s indexem p - přírodní, b - přírodní
břehová, o – ochranná, protierozní meze budou ve větší míře uplatněny prvky zvyšující
retenční kapacitu území. Další protipovodňová opatření v krajině lze dle potřeby budovat v
souladu se stanovenými podmínkami využití ploch v nezastavěném území.
Navrženy jsou krajinotvorné prvky zvyšující ekologickou stabilitu krajiny s funkcí protierozní
ochrany (NZ-T51, NSo55, NSo56, NSo57).
Pro zvýšení ochrany území je nutno dále dodržet:
podél koryt vodních toků bude zachováno volné nezastavěné a neoplocené území 6 m u
drobných vodních toků od břehové hrany na obě strany (tzv. potoční koridory), pro
průchod velkých vod a zároveň jako manipulační pruh pro účel správy a případné údržby
koryta vodního toku, ve kterém nebudou umisťovány žádné nové stavby ani vysazovány
nové trvalé porosty;
-

v území určeném k zástavbě je třeba zabezpečit, aby odtokové poměry z povrchu
urbanizovaného území byly po výstavbě srovnatelné se stavem před ní. Odvodnění
nutno řešit kombinovaným systémem přirozené / umělé retence, např. vsakem na
pozemcích, odvedením obvodovým drenážním systémem do jímek v nejnižším místě
plochy (regulovaný odtok do recipientu, popř. následné využití vody pro zálivku v době
přísušku).

-

u plošně významných lokalit a nově navrhovaných komunikací bude již ve fázi
parcelace, umístění staveb na těchto pozemcích, návrh opatřen hydrogeologickým
průzkumem a posouzením možného vsaku a velikosti případných retencí;

-

vodohospodářské meliorace určené k odvodňování pozemků, bez ohledu na vlastnictví,
jsou plnohodnotnými dokončenými a funkčními stavbami vodních děl. Jakékoli zásahy
do těchto existujících staveb (tj. jejich údržba, opravy, úpravy, změny, změny užívání,
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zrušení nebo odstranění) se řídí příslušnými ustanoveními platného vodního zákona,
příp. stavebního zákona.
-

Při jakékoli výstavbě (týká se všech staveb) na lokalitách, kde se zemědělské meliorace
vyskytují, je nutno postupovat podle uvedených zákonných ustanovení a jakékoli zásahy
do těchto vodních děl specifikovat a řešit již od prvních stupňů předprojektové, resp.
projektové dokumentace s ohledem na zachování funkčnosti v rozsahu celého vodního
díla.

-

Pouze malé zásahy lze kvalifikovat jako opravy a udržovací práce. Protože rekonstrukci
meliorovaných celků na ploše zástavby není možné ve většině případů provést
zodpovědně bez znalostí souvislostí a téměř každá stavba může meliorace porušit, je
nutné povinnost komplexního řešení uložit již prvnímu stavebníkovi na dotčené
meliorované ploše. Dokumentaci na úpravu, příp. rekonstrukci meliorací musí obsahovat
každá dokumentace pro povolení stavby, příp. pro ohlášení stavby.

I.4.10 REKREACE
Území není využíváno pro hromadnou rekreaci, pouze minimálně pro individuální rekreaci.
V území se nachází pro rekreaci pouze cca 24 chat (RI) a jeden veřejně nepřístupný
rekreační areál v lese u prameniště Drhlavského potoka (RH1) v majetku ČR, s právem
užívání Ministerstva vnitra ČR. Územní plán umožňuje využít k zástavbě RI proluky v
zastavěném území určeném pro shodnou funkci to pouze za podmínky, že plocha pozemku
pro umístění nového objektu naplní stanovené prostorové podmínky. Tímto zvoleným
postupem se umožní zcela nevýrazné navýšení nových objektů pro RI v osadě Kácova
Lhota.
Územím neprochází cyklotrasy, cyklostezky nebo naučné stezky. Přes území vede dvojice
značených turistických tras. Červená trasa tvoří širší okruh spojující Benešov a údolí Sázavy.
Žlutá trasa spojuje Hvězdonice s Českým Šternberkem. Nové cyklotrasy jsou navrženy
v generelu cyklistických tras a cyklostezek Středočeského kraje.
Obec Kozmice v současnosti nemá, kromě motokrosového areálu a vodní plochy s hřištěm
pro míčové hry na západním okraji sídla, žádnou stávající funkční plochu pro sport. Dříve
využívanou plochu fotbalového hřiště při příjezdu do sídla od východu již nelze pro sportovní
činnost využívat, neboť pozemky jsou v majetku několika soukromých vlastníků, kteří s nimi
mají jiné záměry a fungování hřiště znemožňují.
Obec Kozmice se rozhodla v rámci změny č. 3 ÚPO vymezit novou plochu. Nechala
zpracovat územní studii, která je zaregistrovaná ve smyslu stavebního zákona. Územní plán
převzal závěry proveditelnosti z této studie, které vymezily vhodnou plochu v majetku obce a
navrhly její možné využití pro sport a rekreaci vzhledem k potřebám obyvatel obce.
Záměrem je vybudování komplexního areálu sportovišť a dalších objektů umožňujících
provozování rekreačních sportovních aktivit, odpočinek i jiné aktivní trávení volného času
dětí, rodičů i seniorů. Jedná se o plochu OS51, ZV51, ZV52 Kozmice - Kodína. Plocha je
převzata z platného ÚPO a v rozsahu zpracované ÚS (plocha K2). Areál bude veřejnosti
volně přístupný, nebude provozován komerčně. Výměra dotčených pozemků č. 130/18,
130/19 a 130/20 v k. ú. Kozmice u Benešova činí cca 3,56 ha (počítáno včetně zeleně). Je
předpoklad, že zde bude provozováno fotbalové hřiště, dráha pro hasičský sport; hřiště pro
malou kopanou a tenis; hřiště pro volejbal; dětské hřiště; hřiště parkour. Dále jsou
navrhovány plochy zeleně - ovocný sad, sportovní a relaxační park. V rámci celkového
řešení areálu bude vytvořena zpevněná cyklistická a bruslařská stezka po obvodu areálu.
Součástí areálu bude odstavné parkoviště pro 5 parkovacích míst. V rámci celkového řešení
areálu budou vysazeny nové stromy a okrasné rostliny. Západní, jižní a východní hranice
pozemku bude osázena souvislou linií stromů a dalších dřevin.
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Současně ÚP Kozmice navrhuje plochy občanské vybavenosti (OM51) – penzion s možností
ubytování a stravování pro 20 osob a 5 zaměstnanců; rozšíření bicrossové dráhy (OS52) a
nové využití stávajícího motokrosového areálu.
Ke krátkodobé rekreaci slouží i vymezené plochy veřejné zeleně ve sportovním areálu (ZV
51, ZV 52) a zeleň doplňující plochy pro sport (ZV 53);
V nezastavěném území (v krajině) není možné umisťovat žádné stavby pro rodinnou ani
hromadnou rekreaci (viz. podmínky využití ploch - kap. F ve výrokové části).
Nezastavěné území bude i nadále sloužit pro nepobytovou rekreaci, pro kterou budou
využívány účelové cesty v krajině.
Územní plán vhodným způsobem zapracoval požadavky kladené orgánem obce tak, aby se
minimalizovaly budoucí možné konfliktní situace ve styku dvou od sebe odlišných funkčních
ploch.
I.4.11 DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ, INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉ POMĚRY, RADONOVÉ
RIZIKO
Ve správním území obce Kozmice nejsou evidovaná chráněná ložisková území, nejsou zde
dobývací prostory. ÚP nenavrhuje žádné nové plochy těžby;
V řešeném území se nevyskytují lokality s nepříznivými inženýrsko-geologickými poměry.
Podle mapování indexu radonového rizika v rámci Radonového programu České republiky,
leží celé správní území v oblasti s převažující vysokou kategorií radonového indexu
geologického podloží (granodiority a diority (tonalitová řada) ).
Kategorie radonového indexu geologického podloží vyjadřuje statisticky převažující kategorii
v dané geologické jednotce. Index radonového rizika tak v podstatě modifikuje geologickou
stavbu území, kdy pro granity a granodiority je převažující index Rn střední až vysoký.
Výsledky měření radonu na konkrétních lokalitách se proto mohou odlišovat, především
vlivem rozdílů mezi regionální a lokální geologickou situací.
S ohledem na zařazení území do oblasti vysokého radonového rizika, bude před zahájením
nové výstavby (ať už se jedná o výstavbu rodinných domů nebo komerčních objektů s
pobytovými místnostmi) průzkum radonového rizika v dané lokalitě a v případě zjištění
zvýšených hodnot radonu pocházejícího z horninového prostředí, budou navržena potřebná
ochranná opatření proti průniku do objektů.

I.5

OCHRANA HODNOT ÚZEMÍ

I.5.1

OCHRANA HISTORICKÝCH, URBANISTICKÝCH, ARCHITEKTONICKÝCH A
PŘÍRODNÍCH HODNOT

I.5.1.1

Historické hodnoty

Celé území je definováno jako území s archeologickými nálezy. Toto území je definováno
jako území, na němž se vyskytují archeologické nálezy nemovité povahy vytvořené
člověkem nebo vzniklé přírodním procesem na základě působení či využití člověkem a
archeologickými nálezy. V § 22 odst. 2 zák. 20/1987 Sb., je dána stavebníku povinnost již od
doby přípravy stavby oznámit záměr stavební činnosti Archeologickému ústavu, či jím
pověřené organizaci.
Nejvýznamnější lokalita:
– areál tvrze – tvrziště Na Valech, archeologické stopy, ÚSKP ev. č. 33348/2-261
tvrz (ev. č. 33348/2-261/1)
příkop (ev. č. 33348/2-261/2)
fragmenty valu (ev. č. 33348/2-261/3)
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Archeologická naleziště dle databáze archeologického ústavu:
– /432 Intravilán Kozmice
– 1967/522 Stavba střelnice a tanečního parketu
– 1969/722 V obci, na Z straně od školy, v poloze Vala (Na valech, Turyna)
– 1984/808, 841 Tvrziště ve vsi
– motokrosový stadion
I.5.1.2

Urbanistické hodnoty

Jako území s místní urbanistickou a architektonickou hodnotou je v ÚP plně respektován
historický střed sídla Kozmice s kostelem sv.Jakuba včetně fary a bývalými statky a
zemědělskými usedlostmi a přiléhající veřejný prostor. V sídle Kácova Lhota se jedná o
drobnou náves s barokní kapličkou a bývalými zemědělskými usedlostmi.
I.5.1.3

Architektonické hodnoty

Památkově chráněné objekty
–

areál Kostela sv. Jakuba Většího, zapsaná nemovitá kulturní památka ÚSKP ev. č.
15702/2-76
kostel sv. Jakuba Většího (ev. č. 15702/2-76/1)
ohradní zeď kostela (ev. č. 15702-76/2)
fara (ev. č. 15702-76/3)
stodola (ev. č. 15702-76/4)

Pro svoje architektonické řemeslné hodnoty mimo zapsané kulturní památky je potřeba
zachovat projevy drobné sakrální architektury. V Kácově Lhotě barokní kapličku na parcele
p.č. 70 st., památník a kovový kříž. V Rousínově např. kamennou zvoničku na parcele p.č.
1571.
Územní plán zajišťuje územní ochranu i všech další místně významných staveb jako jsou
zvoničky, kříže, boží muka, kapličky památníku.
I.5.1.4

Ochrana přírodních hodnot

Zvláště chráněná území, Natura
V řešeném území se nenacházejí zvláště chráněná území přírody (dle zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění) v kategoriích: národní park, chráněná
krajinná oblast, národní přírodní rezervace a přírodní památka, přírodní rezervace a přírodní
památka (a ani sem nezasahují jejich ochranná pásma).
V řešeném území se nenachází evropsky významná lokalita ani ptačí oblast.
Významné krajinné prvky (VKP)
Významné krajinné prvky jsou ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části
krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability. Využívat je lze
pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení jejich stabilizační funkce.
Významnými krajinnými prvky jsou v řešeném území lesy, rybníky, vodní toky a údolní
nivy (dle ustanovení §3 odst. b) zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění).
Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 zákona orgán ochrany přírody
jako významný krajinný prvek. Registrovaným VKP se mohou stát zejména mokřady, stepní
trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i
přirozené skalní útvary.
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V řešeném území nebyl registrován žádný významný krajinný prvek.
V řešeném území se vyskytuje několik významných stromů. Jedná se zejména o lípy v
Kozmicích - na návsi, u kostela a na západním konci obce u silnice II/110; stromy v poli u
Rousínova.
Územní systém ekologické stability
V řešeném území se vyskytují pouze prvky lokálního ÚSES. Ty jsou zcela respektovány a
místně doplněny o nové prvky. Jedná se o nové interakční prvky v jihozápadní části území a
nový lokální biokoridor ve východní části území.
I.5.1.5

Ochrana civilizačních hodnot

Z důvodu fungování sídla je nutné udržovat a doplňovat také všechny inženýrské sítě,
komunikace a občanskou vybavenost. Zásadní vliv na funkci sídla má komunikace II/110,
doplnění inženýrských sítí v celém území a zachování a rozvoj občanské vybavenosti
veřejné infrastruktury (viz přehled kap. „Hlavní cíle ochrany a rozvoje“ textové části –
výroková části ÚP).
I.5.2
I.5.2.1

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Hygiena životního prostředí

Ovzduší
Stacionární zdroje znečišťování ovzduší
Na znečištění ovzduší se podílejí střední spalovací zdroje a malá topeniště domácností
rodinných domů. Správní území obce Kozmice není plynofikované.
Přímo ve správním území obce Kozmice nejsou dle aktuálně dostupné evidence REZZO1 a
integrovaného registru znečištění evidovány zvláště velké a velké stacionární zdroje
znečišťování ovzduší. Nejblíže řešenému území jsou kotelna Ostředek – Sanatorium Lotos
s.r.o. a spalovací kotle umístěné v kulturním domě v obci Petroupim.
Kvalitu ovzduší také utváří dálkový přenos imisí jiných velkých stacionárních zdrojů v rámci
regionu Benešova a Středočeského kraje.
Liniové zdroje znečišťování ovzduší
Liniovým zdrojem znečišťování ovzduší jsou silnice II. třídy a místní komunikace. Z hlediska
intenzity dopravy je významná silnice II/110 (2418 všech vozidel/24 hod.), která vede z
dálničního sjezdu D1 – Exit 34 Ostředek a dále přes obec Kozmice ve směru do Benešova;
jedná se o spojnici měst Sázavy a Benešova.
Správním územím neprochází železniční trať.
Plošné zdroje znečištění ovzduší
Okolí obce je tradiční zemědělskou krajinou. Zemědělské činnosti jsou plošným zdrojem
fugitivních emisí pachových látek, skleníkových plynů a polétavého prachu. Možnosti
uvolňování fugitivních emisí jsou závislé na aktuálně prováděných činnostech a klimatických
podmínkách (rychlosti a směru větru, vlhkosti vzduchu, vlhkosti prašného materiálu). Lokálně
a časově omezeně se může projevovat šíření zápachu nebo prachu ze zemědělských
činností.
Kvalita ovzduší
Z hlediska orografie terénu je celé území kromě údolí a terénních sníženin dobře
provětrávané. Koncentrace zdrojů znečištění ovzduší v území a jeho okolí není výrazná.
Přirozený výskyt inverzních dějů je možné očekávat zejména v chladné části roku, nebo ve
večerních hodinách po ukončení aktivity konvektivních proudů, častěji potom na dně údolí
nebo v údolních nivách.
V oblasti Kozmic byly v období za roky 2011 až 2015 dosahovány následující průměrné
koncentrace škodlivin:
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oxid dusičitý NO2 - roční průměr: 10,5 až 10,8 µg/m3 (imisní limit 40 µg/m3)
polétavý prach PM10 - roční průměr: 19,5 až 20,1 µg/m3 (imisní limit 40 µg/m3)
polétavý prach PM2,5 - 36. nejvyšší 24.hodinová koncentrace: 34,0 až 34,9 µg/m3 (imisní
limit 50 µg/m3)
benzo(a)pyren BaP - roční průměr: 0,63 až 0,67 ng/m3 (imisní limit 1 ng/m3)
U znečišťujících látek nejsou v žádné imisní charakteristice překračovány příslušné imisní
limity.
Hluk a vibrace
Hluk je jedním z faktorů, který negativně ovlivňuje životní prostředí a jeho působení může
vyvolávat nepříznivé dopady na zdraví obyvatel. Odborná literatura uvádí, že víc než 90%
hluku je způsobeno lidskou činností, z toho přibližně 80% hluku je vytvářeno dopravou,
zejména automobilovou.
Problematika ochrany před hlukem je legislativně řešena zákonem č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví, jehož novela provedená zákonem č. 267/2015 Sb., je účinná od 1.
12. 2015.
V návaznosti na stále rostoucí důraz na řešení zajištění ochrany objektů pro bydlení,
školských, zdravotnických a obdobných staveb před hlukem byla novelou zákona stanovena
stavebníkům rodinných domů nová povinnost spočívající v tom, že záměr stavebníka musí
být posouzen z hlediska ochrany před hlukem a v případě potřeby je to stavebník, kdo musí
zajistit (zaplatit) protihluková opatření podle stavu aktuálního, ale i budoucího hlukového
zatížení území (např. plánovaná výstavba dopravní komunikace) pro svou stavbu, a to i pro
stavbu rodinného domu, kupříkladu v případě výstavby v blízkosti významné komunikace.
Pokud tak stavebník neučiní, nemůže žádat, aby tato opatření provedl provozovatel zdroje
hluku.
Hygienické limity pro hluk jsou stanoveny nařízením vlády, č. 272/2011 Sb. Nařízení vlády o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a jsou vztaženy k chráněným
venkovním prostorům, chráněným venkovním prostorům staveb a chráněným vnitřním
prostorům dle definice v zákoně č. 258/2000 Sb.
Hluk z dopravy na pozemních komunikacích – hluk ze silniční dopravy
V okolí silnic III. třídy a místních komunikací III. třídy k posuzování zatížení venkovního
prostoru hlukem z dopravy lze, dle odst. (1) § 12 a přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 272/2011
Sb., u chráněných venkovních prostor ostatních staveb a u chráněných ostatních venkovních
prostor uvažovat pro celou denní a noční dobu s hygienickými limity v ekvivalentních
hladinách akustického tlaku A v hodnotách:
LAeq,16h = 50 + 5 = 55 dB – denní doba
LAeq,8h = 50 + 5 – 10 = 45 dB – noční doba
V okolí hlavních pozemních komunikací (dálnice, silnice I. a II. třídy a místní komunikace I. a
II. třídy), kde je hluk z dopravy na těchto komunikacích převažující nad hlukem z dopravy na
ostatních pozemních komunikacích lze pak uvažovat pro celou denní a noční dobu s
hygienickými limity v ekvivalentních hladinách akustického tlaku A v hodnotách:
LAeq,16h = 50 + 10 = 60 dB – denní doba
LAeq,8h = 50 + 10 – 10 = 50 dB – noční doba
V případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích lze pro hodnocení
zatěžování venkovního prostoru hlukem z pozemní dopravy použít korekci + 20 dB.
Hluk z provozu stacionárních zdrojů hluku
Dle odst. (1) § 12 a přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb. je třeba u chráněných
venkovních prostor ostatních staveb a u chráněných ostatních venkovních prostor uvažovat
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pro osm na sebe navazujících nejhlučnějších hodin v denní době a pro nejhlučnější hodinu v
noční době s hygienickými limity v ekvivalentních hladinách akustického tlaku A z přenosu
hluku z těchto zdrojů v hodnotách:
LAeq,8h = 50 dB – denní doba
LAeq,1h = 50 – 10 = 40 dB – noční doba
Pozn.:
Stanovené limitní hodnoty hluku neplatí pro vysoce impulsní hluk. Z obecné charakteristiky činností
vyplývá, že emitovaný hluk nebude mít charakter vysoce impulsního hluku. Je očekáván hluk ustálený
a nejvýše proměnný.

V polovině června 2016 vláda schválila návrh, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Novela nařízení vlády
reaguje především na změny zakotvené v novele zákona o ochraně veřejného zdraví platné
od 1. 12. 2015. Nařízení vlády nyní nově stanovuje pojem „prostor významný z hlediska
pronikání hluku z venkovních prostor do vnitřních chráněných prostor staveb″. Je nově
upraveno hodnocení chráněného venkovního prostoru staveb, které jsou hodnoceny z
hlediska dopadajícího zvuku.
Bylo stanoveno, že základní hygienický limit s korekcí +20 dB na starou hlukovou zátěž je
možné aplikovat na pozemní komunikace a dráhy uvedené do provozu před rokem 2001
pouze dočasně, a to dokud nedojde k navýšení hluku z jejich provozu o více než 2 dB (tento
rozdíl je již sluchově rozpoznatelný). Pokud tato situace nastane a limit staré hlukové zátěže
již nelze uplatnit nebo je překročen, má provozovatel zdroje hluku povinnost přijmout
příslušná opatření ke snížení hluku s tím, že v tomto případě je nutné pro přesně definované
případy stávajících komunikací a drah dodržet základní hygienický limit (tj. bez korekce na
starou hlukovou zátěž) navýšený o +5dB, což ve stávající zástavbě představuje realistický,
zdravotně odůvodnitelný a ekonomicky dosažitelný požadavek.
Zdroje hluku lze z hlediska druhové skladby charakterizovat jako liniové, plošné a bodové.
Liniové jsou tvořeny silniční dopravou. Plošné zdroje jsou např. skladovací, výrobní a
průmyslové areály. Jako bodové zdroje hluku působí jednotlivé objekty, technologická
zařízení a provozovny.
Území má charakter otevřené venkovské krajiny s vyšším zastoupením obhospodařované
zemědělské půdy, není zde hustá zástavba, nenacházejí se zde významné průmyslové zóny
a obchodní areály generující vysoké dopravní zatížení.
Akustické poměry území mimo dosah vlivu dálnice jsou utvářeny lokálními stacionárními
zdroji drobné zemědělské a řemeslné výroby, místně se může projevovat hluk ze silniční
dopravy na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích a občasný hluk z provozu
zemědělské mechanizace ve specifických obdobích jejího intenzivního používání a souběhu
zařízení (žně apod.).
Opatření navržené v ÚP
ÚP navrhuje změnu využití motokrosového areálu na bikrosový areál, aby bylo sníženo
zatížení okolní obytné zástavby hlukem, emisemi a dopravou. Zároveň se tím sníží i
nebezpečí kontaminace území i nároky na likvidaci odpadů. Motokrosový areál není trvalým
zdrojem znečištění ovzduší nebo plošným zdrojem, ale přesto zatěžuje nevhodně okolní
zástavbu.
Vzhledem k tomu, že KHS v Benešově uplatňuje požadavek na obsah návrhu územního
plánu vyplývající z právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, bude nutno
prověřit nově navrhované plochy v blízkosti dopravních staveb (zejména komunikace II.
třídy) s ohledem na hlukové limity způsobené jejich provozem a v nezbytném případě využít
možnost podmíněně přípustného řešení. Tento požadavek je do výrokové části zapracován.
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Odpady
Řešení nakládání s odpady je dáno vyhláškou Obce Kozmice č. 1/2015. Ta určuje, jakým
způsobem se má který druh odpadu likvidovat. Územní plán akceptuje stávající řešení v
obci.
I.5.2.2 Čistota vod, vodní zdroje
Kvalita a čistota vody se v Kozmickém potoce zásadně zlepší po vybudování splaškové
kanalizace a čistírny odpadních vod ČOV.
Oblast patří do zranitelné oblasti povrchových a podzemních vod a při zemědělské činnosti
je nutné dodržovat „Nařízení vlády č. 262/2012 Sb. o stanovení zranitelných oblastí a akčním
programu“, tj. nařízení o používání hnojiv. V případě Kozmic je to zvláště důležité, protože
území je zásobeno lokálně z hydrovrtů. V severní části Kozmic nad lokalitou Kodína jsou
umístěny zdroje místního systému pitné vody pro Kozmice. Kvalita pitné vody z těchto zdrojů
je silně ovlivňována hlavně obsahem dusičnanů z hnojení polí.
I.5.2.3

Radonové riziko

Podle mapování indexu radonového rizika v rámci Radonového programu České republiky,
leží celé správní území v oblasti s převažující vysokou kategorií radonového indexu
geologického podloží (granodiority a diority (tonalitová řada) ).
Kategorie radonového indexu geologického podloží vyjadřuje statisticky převažující kategorii
v dané geologické jednotce. Index radonového rizika tak v podstatě modifikuje geologickou
stavbu území, kdy pro granity a granodiority je převažující index Rn střední až vysoký.
Výsledky měření radonu na konkrétních lokalitách se proto mohou odlišovat, především
vlivem rozdílů mezi regionální a lokální geologickou situací.
S ohledem na zařazení území do oblasti vysokého radonového rizika, bude před zahájením
nové výstavby (ať už se jedná o výstavbu rodinných domů nebo komerčních objektů s
pobytovými místnostmi) zajištěn budoucím investorem průzkum radonového rizika v dané
lokalitě a v případě zjištění zvýšených hodnot radonu pocházejícího z horninového prostředí,
budou navržena potřebná ochranná opatření proti průniku do objektů.
I.5.3
I.5.3.1

CIVILNÍ OCHRANA A POŽÁRNÍ OCHRANA ÚZEMÍ
Civilní ochrana

Požadavky civilní ochrany nejsou u venkovského osídlení stanoveny zákonem, jedná se o
doporučení, vyplývající z vyhlášky o zabezpečení integrovaného záchranného systému dle
vyhl. 380/2002 Sb.
a) Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní
Zástavba sídel ve správním území Kozmic se nenachází v záplavové oblasti. Tato
problematika se řešení ÚP obce netýká, obec se nachází v pramenné oblasti potoků.
b) Zóny havarijního plánování
V okolí obce se nenacházejí nebezpečné provozy, které vyžadují řešení této
problematiky, a územní plán nepředpokládá výstavbu těchto provozů. Dle sdělení
HZS Středočeského kraje se území nenachází v zóně havarijního plánování.
c) Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádných událostí
Obec Kozmice nemá zpracován plán ukrytí obyvatel, stálé tlakově odolné kryty ani
stálé tlakově neodolné úkryty v obci nejsou (dle sdělení HZS Středočeského kraje).
Pro ukrytí obyvatelstva v případě mimořádných událostí budou sloužit improvizované
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úkryty budované svépomocně ke snížení ozáření, destrukčních a radioaktivních
účinků a spadu, nemohou však chránit proti chemickým zbraním nebo průmyslovým
aerosolům.
Stávající rodinná zástavba je vybavena sklepními prostorami, u nové zástavby se
předpokládá využití podsklepení RD a bytových domů včetně suterénních garáží.
d) Evakuace obyvatelstva
Evakuace obyvatel není celkově řešena, protože území není v zóně havarijního
plánování.
Jako evakuační místo budou sloužit prostory obecního úřadu. Pro evakuaci mohou
být určeny vybrané prostory stávajících a navrhovaných objektů občanské a
komerční vybavenosti např. OV 52, OV53, OM51.
e) Skladování materiálu civilní ochrany
Materiál civilní ochrany je možné skladovat na Obecním úřadu. Dalšími vhodnými
prostorami může být objekt bývalé fary, nebo hasičská zbrojnice.
f) Vymezení a uskladnění nebezpečných látek
Na území se nevyskytuje žádný provoz s nebezpečnými látkami a návrh územního
plánu nepředpokládá, že zde takový provoz bude umístěn. Obec má smluvně řešený
odvoz nebezpečného odpadu z obytné zástavby.
g) Záchranné, likvidační a obnovovací práce
Plochy pro potřeby záchranných, likvidačních a obnovovacích prací budou operativně
stanoveny Obecním úřadem v případě mimořádné události, např. plochy na sportovní
ploše OS51 nebo plochy u obecního úřadu.
h) Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných na území

i)

Na území nejsou v současné době a nepředpokládá se, že v budoucnu budou
uskladněny škodlivé látky.
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a el. energií

j)

Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou bude zajištěno mobilními cisternami
a dodávkami balených pitných vod z nově budovaného systému pitné vody
(skupinový vodovod CHOPOS).
Nouzové zásobování el. energií by bylo zajišťováno mobilními generátory el. energie
přes krizový štáb obce.
Systém varování a vyrozumění obyvatelstva
Varování obyvatelstva bude v případě mimořádných událostí zajištěno těmito
způsoby:
využitím veřejných mediálních prostředků (rozhlas, televize)
využitím místních rozhlasových a mobilních prostředků pro varování
sirénou

I.5.3.2. Požární ochrana
V obci je umístěna hasičská zbrojnice Dobrovolného sboru hasičské ochrany. Profesionálně
je požární ochrana vázána na stanice Benešově a ve Vlašimi. Zajištění hasicí vody je
navrženo z nového vodovodu, na kterém budou umístěny požární hydranty cca po 200 m.
Pro účely hasicí vody je možné rybník v Rousínově a Kozmicích včetně hasičské nádrže
v Kácově Lhotě.
Zajištění přístupu k jednotlivým stavbám bude umožněno po silnicích nebo místních
komunikacích, kde musí být prokázány odpovídající parametry zajišťující zpřístupnění složek
zajišťující požární ochranu.
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Z hlediska zajištění lokalit vnější požární vody je třeba postupovat v souladu s požadavky
ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou a ČSN 73 6639
Zdroje požární vody.
Pro nové lokality je nutno zajistit:
V dalších stupních řízení a v následných projektových dokumentacích se požaduje plnění
normativních požadavků a požadavků zvláštních právních předpisů (např. vyhl. 137/1998
Sb.) pro územní řízení ve smyslu § 41 odst. 1 vyhl. č. 246/2001 Sb.:
- Splnění požadavků na požární ochranu, zejména ČSN 73 0802 – přístupové
komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a požární zásah a záchranné
práce, tj. projektová dokumentace, která jednoznačně a závazně naplní požadavky
ČSN 73 6100, 73 6101, 73 6110 a 73 6114. Jedná se zejména o ztíženou
průjezdnost místními komunikacemi způsobenou průjezdnou šíři komunikací,
nevytvářením míst otáčení pro požární techniku a tím znemožňující nebo ztěžující
průjezdnost vozidel hasičských sborů.
-

Dále Technický předpis Ministerstva dopravy a spojů TP 103 ze dne 21. 11. 2008
„Navrhování obytných a pěších zón“.

-

V této souvislosti vyhodnotit stávající místní přístupové komunikace obce
k pozemkům RD z hlediska souladu s ČSN a TP, a v případě nevyhovujícím řešit
jejich stav.

-

V rámci řešení technické vybavenosti řešit zásobování požární vodou ve smyslu ČSN
73 0873.

-

Zdroje požární vody řešit splněním požadavků ČSN 75 2411.

-

V případě nutnosti, podle požadavku na technologie provozu a stavebního využití a
řešení zamýšlené výstavby, plně splnit požadavky § 41 odst. 1 písm. b) vyhl. č.
246/2001 Sb..

-

Při projektování staveb vycházet z ČSN 73 0802, 73 0804 a normativních odkazů.

I.5.3.3. Obrana státu
Vyjmenované druhy staveb, pro které je k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení,
v souladu s ustanovením § 175 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) vždy nutné souhlasné
stanovisko VUSS Pardubice:
1) Návrhy ÚPD a návrhy na vydání územního rozhodnutí o chráněném území nebo o
ochranném pásmu.
2) Výstavba, rekonstrukce, likvidace železničních tratí, vleček a nakládacích ramp.
Výstavba a rekonstrukce dálnic, silniční sítě I. – II. třídy.
3) Výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech druhů, včetně jejich ochranných pásem
a přidružených objektů a zařízení.
4) Výstavba a rekonstrukce rozvodů elektrické energie od 22 kV výše.
5) Trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů s použitím elektrického roznětu.
6) Výstavba
radioelektronických
a
telekomunikačních
zařízení
vyzařující
elektromagnetickou energii všeho druhu (radiové vysílače, TV, TVP základnové
stanice
radiotelekomunikačních
sítí,
radioreléová
stanice,
radiolokační,
radionavigační, telemetrická zařízení) včetně jejich anténních systémů a nosičů (i
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těch, jejichž stavba je povolována na základě oznámení) a požadovaných
ochranných pásem.
7) Výstavba a rekonstrukce objektů, konstrukcí a zařízení vyšších než 30 metrů na
terénem a staveb jevících se jako dominanta v otevřeném terénu.
8) Výstavba větrných a fotovoltaických elektráren.
MO ČR si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy
AČR.
I.5.4
I.5.4.1
-

OSTATNÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Přehled limitů jevů dle ZÚR SK

zařazení území do typu krajiny N – relativně vyvážená
komunikace II. a III. třídy
rezerva přeložky komunikace II/110, 180 m
trasa zemního plynu VTL
ochranné pásmo dálkového přivaděče pitné vody Želivka

I.5.4.2. Přehled limitů dle ÚAP Benešov
1) plynovod VTL DN 200

-

2) plynovod VTL DN 80

-

3) plynovod STL

-

4) regulační stanice VTL/STL

-

5) nadzemní vedení el. energie 400 kV

-

ochranné pásmo 4 m na obě strany
v nezastavěném území
ochranné pásmo 1 m na obě strany
v zastavěném území
ochranné pásmo 4 m všemi směry
bezpečnostní pásmo 10 m všemi směry
OP 20 m od krajního vodiče na obě strany

6) nadzemní vedení el. energie 110 kV

-

OP 15 m od krajního vodiče na obě strany

7) nadzemní vedení el. energie do 35
kV

-

8) Stožárové a věžové el. stanice (TS)

-

vodiče bez izolace - 7 m (10 m) od krajního
vodiče na obě strany
vodiče se základní izolací - 2 m od krajního
vodiče na obě strany
závěsná kabelová vedení - 1 m od osy na
obě strany
7 m od vnější hrany půdorysu všemi směry

9) Kompaktní a zděné el. stanice (TS)

-

2 m od vnějšího pláště stanice všemi směry

10) Podzemní telekomunikační vedení

-

1,5 m od krajního vodiče na obě strany

11) Nadzemní telekomunikační vedení

-

1 m od krajního vodiče na obě strany

12) Vodovodní přivaděč pitné vody

-

1,5 m od vnějšího líce na obě strany

13) Přivaděč splaškové kanalizace

-

2 m od vnějšího líce na obě strany
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14) Čistírna odpadních vod, pásmo

-

25 m od zakrytých objektů všemi směry

ochrany prostředí
15) Komunikace II. a III. třídy

-

Ochranný prostor ohraničený svislými
plochami do výšky 50 m a ve vzdálenosti 15
m od osy přilehlého jízdního pruhu

16) Štolový přivaděč Želivka
-

pásmo 500 m na obě strany od osy

-

pásmo 2 000 m na obě strany od osy

Dle vyhlášky Okresního úřadu Benešov bylo stanoveno ochranné pásmo přivaděče Želivka
s těmito omezeními v předmětném území:
• První pásmo v minimální šířce 500 m na každou stranu od osy přivaděče v rozsahu
dle zákresu v přiložené situaci (měř. 1 : 50 000) za účelem ochrany kvality
dopravované vody. V tomto pásmu je nutné posuzovat:
•

•

veškeré trhací práce malého i velkého rozsahu ve smyslu platných zákonů a
předpisů

Druhé pásmo v minimální šířce 2 000 m na každou stranu od osy přivaděče dle
zákresu v přiložené situaci (měř. 1 : 50 000) za účelem ochrany kvality dopravované
vody. V tomto pásmu je nutné posuzovat:
-

trhací práce, při kterých jednotlivé nálože přesáhnou 50 kg trhavin a celková
nálož přesáhne 200 kg současně odpalovaných trhavin

-

provádění podzemních staveb, tunelování atp., kdy jednotlivé nálože přesáhnou
10 kg trhavin a celkové množství současně odpalovaných trhavin přesáhne 100
kg, v souvislé výstavbě však jen 30 kg trhavin

-

trhací práce při destrukcích, kdy celkové množství současně odpalovaných
trhavin přesáhne 10 kg na destrukci celého objektu

Hlavní nežádoucí činnosti a zásady v území podél štoly jsou:
-

rozsáhlejší zemní nebo skalní práce (hluboké výkopy, silniční zářezy apod.)

-

otvírka lomů, velkých zemníků

-

stavba podzemních objektů (štoly, tunely, kaverny, sklady apod.)

-

zřizování hlubších vrtaných studní a hloubení vrtů obecně (hloubka > 8 m)

-

použití trhacích prací, vyvolávání seismických účinků

-

zřizování skládek, ČOV nebo kanalizačních systémů

-

zřizování staveb a provozů s ropnými deriváty (čerpací stanice PHM)

-

zřizování staveb a provozů s jinými látkami, které mohou způsobit kontaminaci
pitné vody

-

činnost mající za následek vznik rozsáhlejších polí bludných elektrických proudů,
produktovody, kabely s vysokým napětím

Objekty a plochy památkové péče
- kostel sv.Jakuba se zvoničkou z pol. 14. století, zapsaná kulturní památka, ev. č.
15702/2-76;
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-

tvrz - tvrziště Na Valech, zapsaná kulturní památka, archeologické stopy, ev. č.
33348/2-261;

-

celé řešené je vedeno jako území s archeologickými nálezy

Ochrana přírody a krajiny
• les - VKP ze zákona, využití plochy pro změnu ve vzdálenosti 50 m od okraje
lesních pozemků až na základě prokázání vhodnosti navrhovaného řešení
•

vodní plochy, toky a nivy - VKP ze zákona

•

všechny plochy lokálního systému ekologické stability

•

nezastavitelné manipulační pásmo podél vodních toků a nádrží v min. šířce 6 m od
břehové čáry

•

ochranná pásma vodních zdrojů I. a II. stupně

I.6.

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU 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 VYVLASTNIT

Z důvodu zajištění realizovatelnosti návrhů dopravní a technické infrastruktury, se
zohledněním zákona č.183/2006Sb., v platném znění (ve smyslu § 2 odst. (4) písm. l) a m)
za použití § 170 stavebního zákona), navrhuje územní plán tyto záměry jako veřejně
prospěšné stavby s možností vyvlastnění. Jako veřejně prospěšné stavby jsou navrženy
plochy staveb a trasy technické infrastruktury, které nebylo možné realizovat v jiných
vhodnějších trasách nebo na plochách ve vlastnictví obce Kozmice:
I.6.1

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY

TECHNICKÉ KORIDORY (společné trasy dopravy a technických sítí)
WT 1 technický koridor pro místní komunikaci a inženýrské sítě – lokalita SV 52
Návrh zařazení mezi VPS je nezbytný pro zajištění příjezdu a dalších technických sítí k ploše
SV52 , kterou nelze zpřístupnit jiným vhodnějším způsobem. navrhovaným řešením rovněž
bude vyřešen kvalitnější příjezd k občanské vybavenosti – hřbitovu od centrální části obce
mimo silnici II. třídy, kde nelze zajistit bezpečnost chodců.
KORIDORY A PLOCHY PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
WTi 1 Nová čistírna odpadních vod TI51
WTi 2 Nová trafostanice TS12 pro lokalitu OS51, SV51
WTi 3 Nová trafostanice TS10 pro lokalitu OV52, SV53, SV54, TI51
WTi 4
Nová trafostanice TS11 pro vysílač TI2, OH
WTi 5
Nová trafostanice TS8 pro lokalitu OV54, OM51, DS52
WTi 7
Nová regulační stanice STL/VTL (včetně připojení na el. vedení NN)
WTi 8
Koridor pro trasu VTL
Vymezením plochy pro ČOV je zohlednění a akceptování naplňování priorit územního
plánování vyplývajícího nadřazené dokumentace – politiky územního rozvoje. Plocha je
umístěna východním směrem od sídla Kozmice s přístupem ze silnice, v dostatečné
vzdálenosti od ploch bydlení. Územní plán zapracoval výsledky studie odkanalizování a
čištění odpadních vod v obci Kozmice, kterou objednala Obec Kozmice a její vymezení
požaduje v návrhu akceptovat.
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Vymezení nových trafostanic je nezbytné pro umožnění nové výstavby v navazujících
zastavitelných plochách.
Vymezení koridoru pro trasu VTL a vymezení plochy pro regulační stanici otevírá možnost
napojení objektů na další zdroj veřejné infrastruktury.
I.6.2

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ

Opatření ke zvyšování retenčních schopností území a protizáplavová opatření
WR 1
Retenční nádrž dešťových vod VV51 Kozmice - Kodína
Plocha zajistí udržení dešťové vody v krajině, což bylo s ohledem na úbytek vody v zrychlený
odtok vody z krajiny posouzeno jako veřejný zájem. Retenční nádrž může rovněž v případě
požáru být dalším zdrojem vody použitým k hašení.
Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a plochy pro asanaci se v území
nenavrhují.
I.7.
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 § 8
KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA
I.7.1.

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A VEŘEJNÁ ZELEŇ

PV 1
–
–

Veřejné prostranství PV 51 Rousínov
předkupní právo se zřizuje ve prospěch obce Kozmice
plocha je vymezena na pozemcích p.č.: 1425; k.ú. Kozmice

PV 2
–
–

Veřejné prostranství PV 52 Kácova Lhota
předkupní právo se zřizuje ve prospěch obce Kozmice
plocha je vymezena na pozemku p.č. 575; 576; 582/5, 10; k.ú. Kozmice

Územní plánem dochází k vymezení a možnosti zkvalitnění veřejného prostranství v
osadách.
I.7.2.

OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

PO 1 Občanská vybavenost – (školství, zdravotnictví, sociální služby, správa obce,
integrovaný záchranný systém ) předkupní právo se zřizuje ve prospěch obce
Kozmice
– plocha je vymezena na pozemku p.č. 130/1; k.ú. Kozmice
PO 2 Občanská vybavenost – (školství, zdravotnictví, sociální služby, správa obce) OV54
– předkupní právo se zřizuje ve prospěch obce Kozmice
– plocha je vymezena na pozemku p.č. 199/1, 5, 6; 200/5; k.ú. Kozmice
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Vhodnost vymezení ploch byla provedena na základě předpokládaného stavebního rozvoje
v obci. Naplňování vymezeného rozvoje ploch pro bydlení neměl v obci zajištěnou
provázanost a odpovídající možnost pro realizování dalších navazujících služeb, které by
svou kvalitou a umístěním činností v nich odpovídaly současným potřebám. Vymezení ploch
pro další občanskou vybavenost je základní předpokladem k naplňování možností realizace
výše staveb např. pro školství, zdravotnictví, sociální služby, správu obce, integrovaného
záchranného systému. Rozsah ploch a jejich vymezení bylo provedeno s ohledem na dobré
silniční napojení a nemožnost jejich umístění blíže ke středu obce.

J.

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ
ÚZEMÍ obsahující základní informace o výsledcích tohoto
vyhodnocení včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Krajský úřad Středočeského kraje jako příslušný úřad z hlediska posuzování vlivů koncepce
na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydal k návrhu zadání územního plánu
stanovisko ze dne 9.8.2017 pod č.j. 092464/2017/KUSK, kde konstatuje, že v navrhovaném
území nebyly shledány významné střety zájmů nebo závažné problémy v oblasti ochrany
životního prostředí a veřejného zdraví, nebo významné vlivy koncepce na udržitelný rozvoj
území. S přihlédnutím ke kritériím uvedeným v příloze 8 cit. zákona, příslušný úřad dospěl
k závěru, že koncepci není nutné posuzovat podle zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí (tzv. SEA).
Požadoval však zohlednit podmínky souhlasného stanoviska k vyhodnocení vlivů změny č. 3
ÚPO Kozmice na životní prostředí podle § 22 písni, e) dle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, č. j. 175437/2011/KUSK
ze dne 14. 9. 2011, kterými byla stanovena opatření pro vydání a uplatňování územního
plánu. Jedná se o závazné podmínky stanovené pro plochy Občanského vybavení –
tělovýchovná a sportovní zařízení – OS a plochy Výroby a skladování – větrná elektrárna –
VE.
Požadavky uplatněné ze strany dotčeného orgánu byly naplněny.

K.

STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50, odst. 5 SZ

Vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno,
samostatné stanovisko podle § 50, odst. 5 stavebního zákona nebylo vydáno. Krajský úřad
zapracoval své stanovisko z hlediska dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů do koordinovaného stanoviska ze dne
14.8.2018, č.j. 081081/2018/KUSK , kde nemá další připomínky.

L.

SDĚLENÍ, jak bylo stanovisko dle § 50, odst. 5 SZ zohledněno

Sdělení nebylo zpracováno, viz výše uvedené.

M.

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
A VYHODNOCENÍ POTŘEBY ZASTAVITELNÝCH PLOCH

M.1

VÝVOJ ÚZEMÍ

M.1.1 OBYVATELSTVO
Vývoj počtu obyvatel byl ve 20.st. až do roku 2000 regresivní. Úbytek byl způsoben více
vlivy, pravděpodobně největším byla změna systému hospodaření v zemědělství (menší
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potřeba pracovních sil), odchod mladších obyvatel do měst za lepšími životními podmínkami,
obec ve stavu bez perspektivy aj.
Územím Kozmic neprocházejí, mimo komunikace II/110, žádné nadregionální, regionální
nebo místně důležité dopravní tahy. Ani dříve zde neprocházela významná cesta nebo
obchodní stezka. Území však patří do rozvojové osy OS5a dle PÚR a má velmi dobré
napojení na dálnici D1 (exit Ostředek). Vzhledem k vzdálenostem do vyšších celků jako je
Benešov a Praha, se zde prvotní deglomerace a suburbanizace především Prahy, ale také
Benešova projevila minimálně. Až s ekonomickým rozvojem od r. 2000 a postupným
vyčerpáním kapacit příměstských oblastí v okolí Prahy, lze vysledovat pozvolný nárůst
obyvatel. Předpokladem pro další pozitivní vývoj počtu obyvatel je možnost využití
rozvíjejícího se centra – město Benešov, i komerčních zón podél dálnice D1, které jsou
snadno dopravně dostupné a také poskytují pracovní příležitosti, občanskou vybavenost
komerční i veřejného sektoru (školství, zdravotnictví, správa území).
Historický Vývoj obyvatel v letech 1869 - 1980
Rok

1869

1880

1890

1900

1910

1921

1930

1950

1961

1970

1980

Počet
obyvatel

545

626

678

575

654

543

460

391

375

358

309

Nárůst počtu obyvatel od r. 1991 do r. 2016
Rok

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Kozmice

234

222

213

209

208

209

204

195

198

194

Okres
Benešov

87 971

87 852

87 622

87 297

86 893

88 884

88 688

88 692

88 656

92 538

Rok

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2016

Kozmice

223

222

222

215

218

216

226

228

246

285

310

Okres
Benešov

93 082

93 220

93 392

93 301

93 516

94 110

92 631

93 446

94 091

95 445

97 085

Tabulka vzdělanostní struktury r. 2011
sídlo
Kozmice
ORP Benešov
Středočeský
kraj
Česká
republika

celkem
ve věku
15
a
více let
234
48 812
1 089
911
8 947
632

vyučení
a
základní
a
střední
neukončené
odborné bez
(%)
maturity (%)
15
45
16
34

úplné
střední
s maturitou
(%)
22
29

vyšší
odborné a
nástavbové
(%)
5
4

vysokoškolské
vč.
vědecké
přípravy (%)
8
10

0,4
0,5

16,9

33,6

28,2

4,3

11,5

0,4

15,5

28,3

23,3

3,5

10,7

0,4

bez
vzdělání
(%)

Vzdělanostní úroveň se lišila v ORP Benešov jak v roce 2001, tak v r. 2011. Zatímco i
v průměru všech vyšších statistických celků v r. 2001 bylo v obci vyšší procento občanů se
základním vzděláním a velmi nižší procento s vysokoškolským vzděláním, v r. 2011 se
poměr výrazně zlepšil ve prospěch středního a vysokoškolského vzdělání. Nyní má obec
skupinu občanů se základním vzděláním nižší o cca 11 % proti r. 2001. Zvýšil se počet
občanů se středním a vyšším vzděláním do úrovně průměru vyšších celků. Nejvyšší nárůst
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vykazuje skupina občanů s vysokoškolským vzděláním (nárůst oproti r. 2001 o 6 %). Celkově
se zvýšil ze 4% na 13% podíl obyvatel s vyšším odborným a vysokoškolským vzděláním (tj.
9% nárůst)
M.1.2 BYDLENÍ
Obec Kozmice má charakter obytné zástavby, která se vyvinula z původních statků a chalup
přestavbami a dostavbami na obytnou zástavbu. Po roce 1990, resp. 2000 se zde rozvíjela
také novodobá zástavba.
Vývoj domovního a bytového fondu
Rok
Počet domů
Počet obyvatel
Obložnost

1869
74
545
7,4

1880
81
626
7,7

1890
90
678
7,5

1900
97
575
5,9

1910
102
654
6,4

1921
102
543
5,3

1930
103
460
4,5

Rok
Počet domů
Počet obyvatel
Obložnost

1950
108
391
3,6

1961
105
375
3,6

1970
99
358
3,6

1980
92
309
3,4

1991
112
234
2,1

2001
115
223
1,9

2011
131
285
2,2

Rok
Počet domů
Počet obyvatel
Obložnost

2015
136
310
2,3

Poznámky:
1) 1869 – 1950- celkový počet domů
1961 – 1980- počet trvale obydlených domů
1980 – 2016- celkový počet domů
2) Obložnost: počet obyvatel na 1 dům
3) Obložnost v roce 2011 přibližně odpovídá obložnosti 1 bytu, při výpočtu byly odečteny
neobydlené a rekreační domy

Dokončené byty v obci a v okrese Benešov v období 2002 - 2015
rok
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

okres
Benešov
220
275
355
411
616
326
429
400
441
421
398
282
231
-
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Kozmice
3
1
1
5
2
20
1
1
3
1
-
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Index vývoje bytového fondu
Období
1880 / 1869
1890 / 1880
1900 / 1890
1910 / 1900
1921 / 1910
1930 / 1921
1950 / 1930
1961 / 1950
1970 / 1961
1980 / 1970
1991 / 1980
2001 / 1991
2011 / 2001

Index vývoje
bytového
fondu
109
111
107
105
100
100
104
97
94
92
121
102
113

Stáří a využití bytového fondu v r. 2011
Domy úhrnem
Domy obydlené
z toho podle
fyzická osoba
vlastnictví
obec, stát
domu
bytové
družstvo
spoluvlastnictví
vlastníků bytů
z toho podle
1919 a dříve
období
1920 – 1970
výstavby nebo 1971 – 1980
rekonstrukce
1981 – 1990
domu
1991 – 2000
2001 - 2011

celkem
133
94
84
2
-

rodinné domy
131
92
84
1
-

bytové domy
1
1
-

ostatní budovy
1
1
-

6

6

-

-

17
28
11
13
11
12

16
28
11
13
11
11

1

1
-

Z uvedeného přehledu vyplývá, že cca 80 % domů bylo postaveno do r. 1950. Nejvíce se
zastavil vývoj v letech 1961 – 1980, kdy dokonce domy postupně ubývaly.
V nových ekonomických poměrech se rozvíjela výstavba velmi pomalu, v období 1991 –
2000 byly postaveny 3 RD (tj. 2,3 % zástavby obce za 10 let). Rozvoj obytné zástavby začal
se zlepšením ekonomické situace společnosti kolem r. 2001. V období mezi lety 2001 – 2011
bylo postaveno 16 RD. Rozvoj od r. 2000 lehce kolísá bez ohledu na zhoršenou
ekonomickou situace po r. 2009. Mezi lety 2011 až 2015 bylo postaveno 6 RD.
Celkově vzniklo v obci v období 2001-2015 cca 33 bytových jednotek, z toho 22 bytových
jednotek v RD a 10 bytových jednotek přestavbou původní školy.
Obec nemá dobrou technickou infrastrukturu. Mimo el. energie zavedené v celé obci, chybí
splašková kanalizace, ČOV a vodovod. Pouze v části Kozmic je proveden rozvod pitné vody
a kanalizace. Dešťová kanalizace je pouze na 1/3 plochy zástavby. Obec zatím těží zřejmě
ze svého dobrého napojení na dálnici D1 a blízkost Benešova s rekonstruovanou železniční
tratí Praha- Benešov. Svoji roli hraje i cena pozemků, která je (vzhledem k větší vzdálenosti
od Prahy) nižší než u obcí blíže Prahy, a to i z důvodu neúplné technické infrastruktury.
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M.1.3 HOSPODÁŘSKÉ A EKONOMICKÉ PODMÍNKY
Trh práce v r. 2011
Hospodářská
činnost

Počet podnikatelských subjektů celkem
Podle
Zemědělství, lesnictví, rybářství
převažující Průmysl celkem
činnosti
Stavebnictví
Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba
motorových vozidel
Doprava a skladování
Ubytování, stravování a pohostinství
Informační a komunikační činnosti
Peněžnictví a pojišťovnictví
Činnosti v oblasti nemovitostí
Profesní, vědecké a technické činnosti
Administrativní a podpůrné činnosti
Veřejná správa a obrana, povinné sociální
zabezpečení
Vzdělávání
Zdravotní a sociální péče
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
Ostatní činnosti
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů,
činnosti domácností produkujících blíže neurčené
výrobky a služby pro vlastní potřebu
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů
Nezjištěno
Podle
Státní organizace
právní
Akciové společnosti
formy
Obchodní společnosti
Družstevní organizace
Finanční podniky
Živnostníci
Samostatně hospodařící rolníci
Svobodná povolání
Zemědělští podnikatelé
Ostatní právní formy

81
4
15
18
18
3
3
1
1
1
9
2
1
1
2
-

2
1
67
1
-

Ekonomické subjekty podle počtu pracovníků – vývoj 2010 - 2015
2010
Ekonomické subjekty
celkem
Neuvedeno
Bez zaměstnanců
1 – 5 zaměstnanců
6 – 9 zaměstnanců
10 – 19 zaměstnanců
20 – 24 zaměstnanců
25 – 49 zaměstnanců
50 – 99 zaměstnanců
100 – 199 zaměstnanců
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Registrované subjekty
2012
2013

2011

2014

2015

78

81

83

66

69

73

-

-

48
31
3
1
-

33
29
3
1
-

-

-
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Ekonomické subjekty podle právní formy – vývoj 2010 - 2015

Ekonomické subjekty celkem
Vybrané
Fyzické osoby
agregace Právnické osoby
právních
fyzické osoby podnikající dle
forem
živnostenského zákona
samostatně hospodařící rolníci
fyzické osoby podnikající dle
jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství
obchodní společnosti
družstva

Registrované subjekty
2010
2011
2012
78
81
83
69
72
73
9
9
10

2013
66
56
10

2014
69
62
7

2015
73
65
8

64

67

66

50

52

57

1

1

1

1

2

2

2

2

4

5

5

4

1
-

1
-

1
-

1
-

1
-

1
-

Ekonomické subjekty dle odvětví (NACE)

Ekonomické subjekty celkem
A Zemědělství, lesnictví, rybářství
B-E Průmysl celkem
F Stavebnictví
G Velkoobchod a maloobchod;
opravy a údržba
motorových vozidel
H Doprava a skladování
I Ubytování, stravování
a pohostinství
J Informační a komunikační činnosti
K Peněžnictví a pojišťovnictví
L Činnosti v oblasti nemovitostí
M Profesní, vědecké
a technické činnosti
N Administrativní a
podpůrné činnosti
O Veřejná správa
a obrana;
povinné sociální zabezpečení
P Vzdělávání
Q Zdravotní a sociální péče
R Kulturní, zábavní
a rekreační činnosti
S Ostatní činnosti
X nezařazeno

Registrované subjekty (podniky se zjištěnou aktivitou)
2010
2013
2016
36
43
41
2
4
4
5
7
5
11
10
13
7
7
4

1
1

2

2

1
1
2

3
3

2
5

-

-

1

1

1

2

1
-

1
1

-

3
-

2
2

2
-

Vývoj hospodářských aktivit obyvatel území se shoduje s vývojem ekonomiky v celém
prostoru okresu Benešov. Obec Kozmice byla původně zemědělskou oblastí s výjezdem
části obyvatel za prací do okolních větších sídel – Benešov a Praha. Po r. 1990 a hlavně po
r. 2000 došlo k velkému útlumu zemědělství v místě bydliště. Tím více se zvyšuje dojížďka
za prací mimo obec hlavně v oblasti různých typů občanské vybavenosti (obchody, služby,
servisy), dále se zvýšil počet obyvatel ve stavebnictví a hlavně v profesní, vědecké a
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odborné činnosti v souvislosti se zvýšením počtu vysokoškolsky vzdělaných obyvatel na 8 %
v r. 2011 oproti roku 2001 – 2 % obyvatel.
Vyjíždějící do zaměstnání 2001
Vyjíždějící
celkem

celkem mimo obec
denně mimo obec
denně mimo obec nad 60 min

74
67
5

Vyjíždějící do zaměstnání a škol 2011
vyjíždějící celkem
v tom
vyjíždějící do zaměstnání
v tom

vyjíždějící do škol
v tom

69
48
19
9
19
1
21
1
20

v rámci obce
do jiné obce okresu
do jiného okresu kraje
do jiného kraje
do zahraničí
v rámci obce
mimo obec

Z 200 občanů ve věku 15 až 64 let vyjíždí za prací 48 občanů tj. 24,0 %. Oproti roku 2001 se
do roku 2011 vyjížďka za prací a do škol výrazně zlepšila (v roce 2001 to bylo 55,0 %).
Z přehledu činností dle právní formy je evidentní zásadní převaha živnostníků. Proto je také
v území jasná převaha firem bez zaměstnanců. V území se nachází pouze 3 malé firmy se
zaměstnanci (do 5 zaměstnanců) a větší firma (do 25 zaměstnanců).
Mezi největší zaměstnavatele patří: nakladatelství Svojtka&Co.
Nezaměstnanost
Vývoj nezaměstnanosti v nadřazených územních jednotkách
Území
SO ORP Benešov
Středočeský kraj
Česká republika

2008
2,15
3,43
6,0

2009
4,4
5,51
9,2

2010
4,69
6,1
9,57

2011
4,35
5,63
8,6

2012
6,13
9,3

2013*
6,05
6,9
8,2

2014*
4,07
6,36
7,5

2015*
3,64
5,41
6,2

Vývoj nezaměstnanosti v Kozmicích
Uchazeči o zaměstnání
Uchazeči o zaměstnání dosažitelní
Podíl nezaměstnaných osob

2009
3
3
1,9

2010
9
9
5,3

2014
12
12
6,3

2015
8
8
4,1

2016
5
5
2,5

*Pozn.: v r. 2013 se změnila metodika výpočtu na nový ukazatel registrované míry nezaměstnanosti v
ČR s názvem ,,Podíl nezaměstnaných osob“, který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o
zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku.

Podíl nezaměstnaných osob se od propadu v letech 2010 -2014 oproti zbytku SO ORP
Benešov i Středočeského kraje za posledních 5 let výrazně zlepšil a dosahuje hodnoty
výrazně pod průměrem jak v ORP, tak kraji.
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2016*
2,5
4,31
5,2

Hospodářský potenciál území v plochách
Přehled zastoupení druhů pozemků
Druh pozemku
ha
Orná půda
Chmelnice
Vinice
Zahrady
Ovocné sady
Trvalé travní porosty
Celkem zemědělská půda
Lesní půda
Vodní plochy
Zastavěné plochy
Ostatní plochy
Celkem

403,17
12,47
1,99
60,40
478,03
266,64
6,23
9,25
36,06
796,23

%
z celkové
plochy k.ú.
50,6
1,6
0,2
7,6
60,0
33,5
0,8
1,2
4,5
100

Území je stále silně zemědělsky využíváno, protože 60,0 % plochy katastru tvoří ZPF (z toho
50,6 % orná půda). V řešeném území hospodaří na pronajatých pozemcích AGRO
Přestavlky a.s., Společnost pro zemědělskou výrobu Ostředek a.s., DZD Nova a.s., TEMOS
spol. s r.o. a soukromí zemědělci Vladimír Škvor, Petr Bohata.
Lesní půdní fond (PUPFL) tvoří skoro třetinu celého území - 33,5 % ploch, vodní plochy jsou
minimální, netvoří ani 1 % katastru. Lesy jsou zařazeny do přírodní lesní oblasti č. 10
Středočeská pahorkatina. Lesy jsou ve vlastnictví Lesů ČR, s.p., obce a soukromých osob.
Jedná se o lesní oddělení a porosty 51 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Pro hospodaření v lesích
jsou zpracovány lesní hospodářské plány (LHC Benešov) a lesní hospodářské osnovy (LHO
Benešov), ZO Konopiště s platností deseti let ( 2015-2024).
Pro další rozvoj je výhodná nízká míra zastavěnosti – dosud pouze 1,2 % území.
Celkově je ekologická stabilita území velmi nízká, stupeň ekologické stability KES = 0,78 (dle
územně analytických podkladů ČSÚ).

M.2

PODMÍNKY ROZVOJE ÚZEMÍ A PROGNÓZA DEMOGRAFICKÉHO
VÝVOJE

M.2.1 PODMÍNKY ROZVOJE ÚZEMÍ
Z uvedených přehledů vyplývá, že situace v Kozmicích je obdobná jako v ORP Benešov.
Zvýšil se počet obyvatel, a velmi výrazně se zlepšil index stáří obyvatel ze 159 v r. 2001 na
93 v r. 2015 díky nárůstu počtu nejmladších obyvatel.
Se změnami v ekonomickém systému státu bude mít větší význam migrace z okrajových
částí republiky a z útlumových oblastí do středočeského regionu, jehož cílem nadále ale
nebude zřejmě hl. m. Praha (vzhledem k vyšším cenám bydlení a všem ostatním nákladům).
To se týká i např. umístění různých menších provozoven a rozvoje pracovních příležitostí
mimo hlavní město, tím samozřejmě návazných služeb atp. Nadále je nutné počítat s migraci
z Prahy, kde dochází ke stálému zvyšování cen nájmů a ještě většímu nárůstu cen
prodávaných bytů do osobního vlastnictví. Za posledních 6 let je celkový nárůst cca o 15-20
tis.Kč/m2 plochy bytů.
Nárůst obyvatel správního území Kozmice je uvažován z několika hledisek, které působí
kladně i záporně na růst počtu obyvatel:
– Správní území leží v území rozvojové osy OS5a dle PUR ČR.
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– Dopravní dostupnost z hl. m. Prahy je dobrá – cca 40 minut osobní automobilovou
dopravou a 1h 30 min hromadnou dopravou (vlak v systému PID a autobus). Do
Benešova je dojezdová doba cca 20 osobním automobilem a 35 min hromadnou
dopravou.
– Atraktivní přírodní podmínky s rekreačním potenciálem.
– Obec nemá rozvinutou technickou infrastrukturu (není zaveden zemní plyn, pitná voda
a splašková kanalizace je jen částečně v Kozmicích).
– V obci je nedostatečná občanská a komerční vybavenost (chybí mateřská škola,
základní škola, lékař atp.).
– V obci chybí pracovní příležitosti. Výjezd za prací mimo obec tvoří skoro 25 %
z celkového počtu ekonomicky aktivního obyvatelstva. V novém ÚP je potřeba řešit
plochy pracovních příležitostí.
– Nabídka volných pozemků pro obytnou i jinou zástavbu je přiměřená, ale bez rezervy.
Vývoj počtu obyvatel se v urbanizovaném území podél rozvojové osy OS5a nedá určitě
uvažovat ve stejné křivce jako v celé ČR. Vzhledem k atraktivitě území z hlediska dopravní
dostupnosti Prahy a Benešova (včetně příjemného krajinného prostředí) je nutné počítat
s dalším rozvojem obce ve třech hlavních směrech:
1) obytná zástavba a s tím související občanská vybavenost,
2) komerční, výrobní a skladové plochy menšího rozsahu
3) sport a rekreace
M.2.2 PŘEDPOKLÁDANÝ DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ
M.2.2.1

Prognóza vývoje dle Čsú

Český statistický úřad zveřejnil prognózu rozvoje vývoje obyvatelstva ČR (střední varianta)
jako „Projekce obyvatelstva v krajích a oblastech ČR do roku 2065“, která předpokládá
následující vývoj ve Středočeském kraji:
rok
2008
2010
2020
2030
2040

počet
obyvatel
1 230 691
1 235 250
1 238 968
1 213 907
1 178 274

z toho
muži
608 114
610 870
613 122
599 430
581 421

ženy
622 577
624 380
625 846
614 477
596 853

z toho ve věku (let)
0-14
15-64
183 490 871 832
189 587 861 060
202 102 785 619
162 172 766 805
154 133 687 079

65+
175 369
184 603
251 247
284 930
337 062

z toho ve věku (v %)
0-14
15-64
65+
14,9
70,8
14,2
15,3
69,7
14,9
16,3
63,4
20,3
13,4
63,2
23,5
13,1
58,3
28,6

Územní plán obce se navrhuje s horizontem 15 – 20 let, tedy do roku 2028 až 2033. Ve
Středočeském kraji by mělo docházet až do r. 2020 k mírnému nárůstu počtu obyvatel, po r.
2020 k mírnému poklesu. Český statistický úřad však v komentáři uvádí, že do tvorby
prognózy nebyla promítnuta migrace obyvatel za prací a bydlením. Tím jsou ale výsledky
prognózy pro příměstské části hl. m. Prahy velmi nepřesné, nemají vypovídající hodnotu,
podle které by bylo možné se řídit.
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M.2.2.2

Předpokládaný místní rozvoj

Vzhledem ke kvalitám území a předpokládanému rozvoji v příštích 15 – 20 letech můžou
vzniknout 3 rozvojové modely:
- Maximální model – území se bude rozvíjet stejně jako v období posledních 10 let
(nárůst obyvatel o 94 obyvatel v období 2006-2016), včetně zohlednění polohy
v rozvojové ose OS5a. Z toho vyplývá úvaha pro nárůst počtu obyvatel o dalších cca
225 obyvatel (při obložnosti RD cca 2,1 obyvatelé / 1 RD). Počet obyvatel na 1 RD se
asi nebude prudce zvyšovat při současných nárocích na kvalitu bydlení. Z toho
vyplývá plocha pro cca 107 RD se všemi potřebnými veřejnými prostory,
prostranstvími a celou veřejnou infrastrukturou na úrovni cca 15,0 – 18,0 ha.
-

Minimální model – území se bude rozvíjet pouze 30 – 40 % „rychlostí“ vzhledem
k vývoji v posledních dvou dekádách, ale zásadně se bude rozvíjet vzhledem k
dobrému dopravnímu napojení tj. cca 80 obyvatel a 38 RD s potřebnými prostory jako
při maximální variantě úměrně zmenšenými. Nový ÚP by neměl podkročit rozvojové
plochy pod úroveň 5,3 – 6,5 ha.

-

Průměrná střední varianta – navýšení počtu obyvatel o cca 170 občanů v 15 – 20
letech, což představuje při obložnosti 2,1 obyv. / 1 RD cca 80 RD s potřebnými
plochami veřejných prostor, prostranství a veřejné infrastruktury cca 11,5 – 13,5 ha.

Je možné počítat s vyšší úrovní rozvoje za předpokládané podmínky vybudování vodovodu,
splaškové kanalizace a ČOV jako základního bodu rozvoje území a zájmu všech investorů.
Rozvoj obce Kozmice bude podpořen i určitou vyčerpaností volných pozemků blíže k hl. m.
Praze a Benešovu i jejich cenou a zároveň předpokládanou imigrací do území dopravně
dostupného z hl. m. Prahy. Intenzita imigrace není úplně jasná, ale bude mít zásadní dopad
na území obce, která nebude určitě závislá na obecně předpokládané demografické křivce
v rámci Středočeského kraje nebo předpokládanému zveřejněnému demografickému vývoji
ČR do r. 2065
Vzhledem k různým vlivům by měl nový ÚP předpokládat rozvoj území mezi průměrným a
maximálním modelem rozvoje území.

M.3

VYHODNOCENÍ VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A DALŠÍCH POTŘEB
ROZVOJOVÝCH PLOCH

Vyhodnocení stávajícího zastavění vychází ze stavu území k 31.12.2017. Zastavěné území
obce je tvořeno těmito plochami:
Plochy bydlení v rodinných a bytových domech (BH, Bi)
3,64 ha
Plochy smíšené obytné venkovské (SV)
16,45 ha
Plochy hromadné rekreační
2,85 ha
Plochy pro individuální rekreaci
1,27 ha
Plochy občanského vybavení včetně sportovních ploch (OV, OM, OS, OH)
2,03 ha
Plochy drobné a řemeslné výroby (VD)
0,79 ha
Plochy technické infrastruktury a zázemí obce (Ti)
0,03 ha
Celkem

27,06 ha

Uvedené stávající zastavěné plochy zahrnují i větší a menší proluky v plochách obytných,
které mají dopravní a technickou infrastrukturu, ale nejsou plně využity. Ostatní funkční
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plochy jsou již plně využity, i když z hlediska funkčního a urbanistického ne vždy
nejvhodnějším způsobem.
Potřeba rozvojových ploch vychází z rozvojového potenciálu ploch OS5a dle PÚR ČR,
z rozvoje obce po r. 1991 a 2011 a z Prognózy demografického vývoje. Celkově se
předpokládá, že se území bude rozvíjet po ekonomické stránce (občanská vybavenost,
výroba, služby), ale největší rozvoj bude pokračovat hlavně ve sféře bydlení. Ve
Středočeském kraji a oblasti OS5a je předpokládán stálý přírůstek obyvatel až do r. 2030,
způsobený novými migračními přírůstky ať již z Prahy, částí Středočeského kraje nebo
sousedních krajů, ale i zahraniční migrací (možná spíše druhotně). Vzhledem k nárůstu
počtu obyvatel v posledních letech se začne projevovat i přirozený přírůstek a prodlužování
věku dožití. Předpokládá se střední a nadprůměrný nárůst počtu obyvatel tj. cca o 170
obyvatel (viz kap. M.2.) vzhledem k předpokládanému poklesu v úrovni obložnosti na 2,1
obyv. / byt v r. 2033, to je cca 80 byt. jednotek. Předpokládaný stav počtu obyvatel v cílovém
roce ÚP 2032 je cca – 485 obyvatel.
M.3.1 VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH DLE
METODICKÉHO POKYNU MMR A ÚUR
Plochy pro bydlení ve vydané územně plánovací dokumentaci:
a)
Bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI)
b)
Plochy smíšené obytné – venkovské (SV)
CELKEM

4,97 ha
3,52 ha
8,49 ha

Odborný odhad zastavitelných ploch pro bydlení:
1)
Požadavky vyplývající z demografického vývoje
2)
Požadavky vyplývající z nechtěného soužití
3)
Požadavky vyplývající z polohy obce v rozvojové ose
CELKEM

62 b.j.
5 b.j.
15 b.j.
82 b.j.

Vzhledem k charakteru obce a přepokládanému zájmu žadatelů se navrhuje poměr b.j.
takto:
0 % bytů v bytových domech
0 b.j.
100 % bytů v rodinných domech
82 b.j.
CELKEM
82 b.j.
1 b.j. v rodinném domě
cca
1100 m2
Výpočet potřeby zastavitelných ploch pro bydlení:
potřeba ploch pro bydlení v bytových domech
potřeba ploch pro bydlení v rodinných domech
potřeba ploch pro bydlení
rezerva 10 % 9 200 m2
potřeba ploch pro bydlení celkem

II.. Odůvodnění ÚP Kozmice 06/2019

0 m2
90 200 m2
90 200 m2

99 220 m2 tj. 9,92 ha

104

M.3.2 VYHODNOCENÍ POTŘEBY ZASTAVITELNÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ DLE .
URBANISTICKÉ KALKULAČKY URBANKA
Vyhodnocení je provedeno v souladu s § 53, odst. 5, písm. f) stavebního zákona.
Datum výpisu :
Lokalizace obce:

2.2.2018

obec
obec s rozšířenou působností
okres
kraj

Kozmice
Benešov
Benešov
Středočeský

Vstupní údaje:
výchozí rok vyhodnocení
výchozí počet obyvatel v bytech
výchozí počet bytů (bytové domy, rodinné domy a jiné objekty)
vypočtená průměrná zalidněnost bytů ve výchozím roce

2018
316
136
2,32

Vyhodnocení potřeby bytů:
cílový rok vyhodnocení
předpokládaný počet obyvatel
odhad průměrné roční intenzity odpadu bytů
vypočtený odpad bytů
odhad ročního poklesu zalidněnosti bytů
vypočtená průměrná zalidněnost v cílovém roce
potřeba nových bytů do cílového roku

2033
485
0,5 %
10
0,65 %
2,1
74 bytů

Vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch:
podíl nových bytů na zastavitelných plochách (mimo zastavěné území)
podíl nových bytů v rodinných domech
průměrná velikost pozemku RD vč. funkčně propojených ploch
průměrná velikost pozemku pro 1 byt v bytovém domě
včetně funkčně propojených ploch
navýšení potřeby ploch z hlediska nedostupnosti pozemků
a jiných lokálních faktorů
potřeba zastavitelných ploch pro bydlení

95 %
100 %
1 480 m2
340 m2
20 %
11,64 ha

Tento výpis byl pořízen z internetové aplikace URBANKA – urbanistická kalkulačka.
URBANKA je nástrojem pro vyhodnocení potřeby zastavitelných pro bydlení v územních
plánech obcí.
Uvedený nástroj vznikl v rámci projektu „Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich
socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit“, podpořeného
Ministerstvem pro místní rozvoj pod číslem WD-05-07-3.
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M.3.3 ZÁVĚR – NÁVRH PLOCH DLE ÚP


Plochy bydlení

V obci je dle předchozích výpočtů celková potřeba ploch pro bydlení cca 9,92 – 11,64 ha,
což odpovídá navrhovaným plochám v novém ÚP, kde je celkem vyhrazeno 9,87 ha pro
všechny typy bydlení.
Pro rozvoj obce je nutné řešit další oblasti rozvojových a funkčních ploch tak, aby byla
zachována vyváženost mezi jednotlivými segmenty rozvoje.
Návrh nových zastavitelných ploch pro bydlení dle ÚP:
BI
Plochy pro bydlení v rodinných domech městské a příměstské
4,47 ha
SV
Plochy smíšené obytné venkovské
4,51 ha
Celkem
8,98 ha
•

•

Průměrný rozsah pozemku pro RD včetně přidružených funkcí (komunikace, veřejné
prostory, veřejná zeleň aj.) je 1 400 m2, z toho vlastní pozemek je cca 1100 m2.
Počet nových RD na nově zastavitelných plochách (b.j.):
8,98 ha / 1 400 m2 = 64 b.j. (RD)
Počet obyvatel při obložnosti 2,1 obyv./1 RD: 64 b.j. x 2,1 = 134 osob
Počet nových bytových jednotek vzniklých změnami dokončených staveb (nástavby,
přístavby, dostavby dle stavebního zákona) nebo využitím proluk v zastavěném
území je dle výpočtů cca 20 % potřeby tj. 13 b.j. (RD).
Počet obyvatel: 13 b.j. x 2,1 = 27 osob

Celkem dle návrhu ÚP vzniká
Nárůst počtu obyvatel
Navrhovaný celkový stav počtu obyvatel dle ÚP

81 b.j. (RD)
161 osob
474 obyvatel

Vzhledem ke stáří některých objektů obytné zástavby (RD) dojde zřejmě k odpadu bytů kvůli
jejich stavebnětechnickému stavu, ale i kvůli nevyhovující velikosti, dispozici a vybavení
objektů. Předpokládá se odpad cca 15 – 20 bytů. Zároveň ale ÚP počítá s tím, že na
pozemcích demolovaných objektů dojde k nové výstavbě, takže není nutné z tohoto důvodu
určovat další zastavitelné plochy v území.
Metodiky výpočtu uvádějí nutnou minimální rezervu z hlediska nemožnosti zástavby části
navržených pozemků z různých důvodů (majetkoprávní, držení pozemků pro mladší
generaci, spekulace aj.). Rezerva je nutná i z ekonomických důvodů, protože pokud by byla
nabídka pozemků nižší než poptávka, došlo by k neúměrnému navyšování cen pozemků.
Tím dochází k určitému navýšení zastavitelných ploch.
Celková bilance:
- Nově zastavitelné plochy (Bi, SV) – 68 b.j. – plocha celkem 9,87 ha včetně rezervy
- Změny stávající obytné zástavby a využití proluk v zastavěném území
-

13 b.j. – bez nároků na nové zábory pozemků

•

Celkem nově vzniklé bytové jednotky ve formě RD

68 – 81 b.j.

•

Potřeba nových zastavitelných ploch pro obytnou zástavbu

9,87 ha
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•
Předpokládaný počet obyvatel v cílovém roce ÚP 2033
cca 485 obyvatel
Nelze přímo úměrně stanovovat počet obyvatel dle počtu jednotek. Potřeba nových bytových
jednotek je v ČR dle průzkumů Institutu regionálních informací silně ovlivňována zvyšováním
úrovně bydlení, řešením nechtěných soužití více generací v jednom RD a nároky na druhé
bydlení nebo ekonomickými záměry.
•

Plochy občanské vybavenosti
občanská vybavenost veřejné infrastruktury (OV)
občanská vybavenost komerční (OM)
sportovní a rekreační plochy (OS)
celkem

•

Plochy technické infrastruktury
technická zařízení a inženýrské sítě (Ti)
dopravní infrastruktura – silniční
celkem

•

0,22 ha
0,38 ha
0,60 ha

Plochy výrobní
větrná elektrárna (VE)
drobná řemeslná výroba (VD)
smíšené výrobní plochy (VS)
celkem

•

0,78 ha
0,60 ha
3,53 ha
4,91 ha

0,33 ha
0,57 ha
0,87 ha
1,77 ha

Veřejná prostranství a veřejná zeleň
plochy veřejných prostranství (PV)
celkem

0,33 ha
0,33 ha

Celkem ÚP navrhuje včetně ploch pro bydlení (9,87 ha) a pro ostatní funkce (8,82 ha) nové
plochy v rozsahu 18,69 ha. Dochází k nárůstu zastavitelných ploch o 45,5 % proti stávající
platné ÚPD stavu, z toho je 10,7 % pro bydlení a 34,87 % pro ostatní funkce.

N.

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A
POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA

N.1

STRUKTURA PŮDNÍHO FONDU

Dle podkladů katastrálního úřadu je celková rozloha řešeného území 796,2255 ha, z toho
zemědělská půda činí 477,9893 ha (60 %), lesní pozemky 266,6437 ha (33,5 %), vodní
plochy 6,2346 ha (0,8 %). Stav ke dni 15.10.2017.
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Přehled úhrnných hodnot druhů pozemků (ÚHDP)
druh pozemku

Kozmice u Benešova - výměra (ha)

orná půda
zahrada
ovocný sad
trvalý travní porost
celkem ZPF
lesní pozemek
vodní plocha
zast. plocha a nádvoří
ostatní plocha
celkem

403,1462
12,4707
1,9890
60,3834
477,9893
266,6437
6,2346
9,1924
36,1655
796,2255

Území je velmi málo urbanizované a silně zemědělsky využívané. Z celkové plochy ZPF je
zorněno 403,1462 ha, tj. 84,3 %; trvalé travní porosty o celkové rozloze 60,3834 ha (12,6 %)
se vyskytují v údolních nivách potoků, méně na svazích pahorků nad údolími. Zahrady o
výměře 12,4707 ha (2,6 %) jsou součástí zastavěné zastavěného území obce, ovocné sady
se vyskytují okrajově (interakční prvky v krajině). Část pozemků v řešeném území je
ohrožena vodní erozí, zejména se svažitější pozemky s dlouhou délkou svahu, nepřerušené
žádnou terénní překážkou. V obci byly v minulosti uskutečněny investice do půdy za účelem
zlepšení půdní úrodnosti. Jedná se o stavby systematického odvodnění drenáží. Celkem je
odvodněno 132,55 ha, tj. 27,7 % zemědělské půdy.
Velkou část území zabírají lesní pozemky, celkem 266,6437 ha (tj. 33,5 %); tvoří třetinu
plochy celého katastru. Na území obce jsou lesy zařazené do kategorií lesy hospodářské.
Lesy jsou významnými krajinnými prvky ze zákona, část je využita pro prvky ÚSES lokálního
významu.
Vodních ploch je relativně málo, celkem 6,2346 ha, tj. 0,78 %. Jedná se o katastrálně
vedené vodní plochy (vodní nádrže přirozené, vodní nádrže umělé, rybníky, vodní toky
přirozené, vodní toky umělé, zamokřené plochy), tzn. Drhlavský potok s přítoky v lese,
Kozmický potok s přítoky, Smilovský potok; bezejmenné vodoteče v polích od Kozmic, od
Kácovy Lhoty, Lhotský potok. V řešeném území se vyskytuje řada malých rybníčků, zejména
v blízkosti pramenišť vodotečí. Významné jsou Kozmický rybník, koupaliště Kozmice,
Rousínský rybník (Horní) a vodní nádrž (Dolní), umělá vodní nádrž v Kácově Lhotě, která
slouží i jako požární.
Dle informací Státního pozemkového úřadu nebyly v řešeném území zahájeny ani
zpracovány žádné pozemkové úpravy.

N.2

POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA (PUPFL)

N.2.1 PŘÍRODNÍ PODMÍNKY ÚZEMÍ
Lesy posuzovaného území náleží do přírodní lesní oblasti 10 Středočeská pahorkatina.
Lesní porosty o rozloze 266,6437 ha tvoří na území katastru 33,5 % území. Dle mapy
potenciální přirozené vegetace (Neuhäuslová a kol., 2001) je potenciální přirozenou vegetací
v řešeném území lipová bučina s lípou srdčitou (Tilio cordatae-Fagetum) a biková a/ nebo
jedlová doubrava (Luzulo albidae – Quercetum petraeae, Abieti-Quercetum). V nivách
vodotečí střemchová jasenina v komplexu s mokřadními olšinami (Pruno-Fraxinetum), popř.
v lesích olšiny s olší šedou (Alnus incana).

II.. Odůvodnění ÚP Kozmice 06/2019

108

Významný je komplex lesa v severní části území mezi Kozmicemi a Vranovem (Hartošice,
Dubovka). Zde se kromě smrkového kulturního lesa nacházejí i fragmenty přírodních a
přírodě blízkých lesních biotopů – acidofilní bučiny (L5.4) s bukem lesním a s příměsí dalších
listnáčů jako jsou javor klen, dub zimní, dub letní, lípa srdčitá. V podrostu se vyskytují druhy
vázané na bučiny – papratka samičí, kapraď samec, jestřábník zední, pstroček dvoulistý,
šťavel kyselý, věsenka nachová, kokořík přeslenitý, borůvka aj.; dále suché acidofilní
doubravy (L7.1) s dominancí dubu a s příměsí břízy bělokoré, borovice lesní, v podrostu s
převahou travin – metlička křivolaká, třtina rákosovitá, kostřava ovčí, bika hajní, lipnice hajní,
silenka nicí aj. Podél lesních vodotečí jsou to degradované údolní jasanovo-olšové luhy
(L2.2B) s olší lepkavou, jasanem ztepilým a příměsí javorů, habru, dubu i lípy. Hojné jsou
druhy nížinných lesů jako střemcha obecná, bez černý, mokrýš střídavolistý, čarovník
prostřední, vrbina hajní. Na řadě míst se nacházejí lesní prameniště bez tvorby pěnovců
(R1.4).
V zemědělské části území se vyskytuje několik remízků a různě fragmentované lesní porosty
s typickou převahou smrku ztepilého a s vtroušeným modřínem opadavým, okrajově se
uplatňuje řada dalších dřevin, zejména bříza bělokorá, lípa srdčitá, buk lesní. V okolí potoků
jsou degradované jasanovo-olšové luhy (L2.2B) s olší lepkavou a jasanem ztepilým; a
vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů (K2.1).
Lesy jsou významnými krajinnými prvky ze zákona, mají funkci stabilizační, půdoochrannou,
biologickou, krajinotvornou a vodohospodářskou.
Lesy jsou ve vlastnictví Lesů ČR, s.p., obce a soukromých osob. Jedná se o lesní oddělení a
porosty 51 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Pro hospodaření v lesích jsou zpracovány lesní
hospodářské plány (LHC Benešov) a lesní hospodářské osnovy (LHO Benešov), ZO
Konopiště s platností deseti let ( 2015-2024). Na území obce jsou lesy zařazené do
kategorie lesy hospodářské. Hospodářské využití lesů by mělo akceptovat charakteristické
druhy dřevin cílového stavu krajiny v tomto území dle lesní typologie.
N.2.2 VYHODNOCENÍ ŘEŠENÍ V ÚP
Územním plánem není navržena žádná rozvojová plocha pro bydlení, chatová nebo
sportovní zástavba na pozemcích určených k plnění funkcí lesa. Na pozemcích určených k
plnění funkcí lesa (PUPFL) není navržena těžba nerostů. Část pozemků určených k plnění
funkcí lesa je navržena jako součást vymezeného ÚSES – lokální biocentrum a lokální
biokoridory.
Do ochranného pásma lesa, tj. do vzdálenosti do 50 m od okraje lesa, zasahuje zastavěné i
zastavitelné území. V rámci zastavitelného území se jedná o lokality: BI51 Kozmice –
Kodína (bydlení v rodinných domech městské a příměstské).
Tabulka parcel v zastavitelných plochách dotčených ochranným pásmem lesa
Lokalita
parc.č.
BI51
178/38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
U lokalit navržených pro výstavbu je nutno dodržet ochranné pásmo lesa 50 m - zástavbu
situovat až za touto hranicí. V případě potřeby zmenšit toto pásmo, nebo umístit stavbu do
tohoto pásma je nutno postupovat podle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a
doplnění některých zákonů (lesní zákon) - §14, odst. (2). U případných staveb do 50 m od
kraje lesa musí být veškeré stavby navrženy do vzdálenosti větší, než je průměrná výška
přiléhajícího porostu, které může daný porost dosáhnout v mýtním věku. K dotčení pozemků
do vzdálenosti 50 m od okraje lesa je vždy třeba souhlasu příslušného orgánu státní správy
lesů, který může svůj souhlas vázat na splnění podmínek.
Nelze předjímat výsledky dalších řízení, udělení výjimky k umístění stavby blíže jak 50 m od
hranic lesa nelze předem nárokovat.
V řešeném území nejsou navrhovány žádné plochy určené k zalesnění.
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N.3

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND (ZPF)

N.3.1 PŘÍRODNÍ PODMÍNKY PRO ZEMĚDĚLSKOU VÝROBU
Klimatické podmínky
Řešené území převážně spadá do klimatického regionu KR5 (mírně teplý, mírně vlhký),
okrajově do klimatického regionu KR7 (mírně teplý, vlhký). Charakteristika jednotlivých
klimatických regionů je uvedena v následující tabulce:
KR
suma teplot
průměrná roční
průměrný roční
pravděpodob.
nad 10 °C
teplota °C
úhrn srážek
suchých vegetač.
v mm
období %
5
2200-2500
7-8
550-650 (700)
15-30
7
2200-2400
6-7
650-750
5-15
Půdní podmínky
V řešeném území se vyskytují níže uvedené hlavní půdní jednotky (HPJ), což je účelové
seskupení půdních forem příbuzných ekonomickými vlastnostmi (v kódu BPEJ se jedná o 2.
a 3. číslo).
Skupina hnědých půd (kambizemí)
HPJ 29 - kambizemě modální eubazické až mezobazické včetně slabě oglejených variet, na
rulách, svorech, fylitech, popřípadě žulách, středně těžké až středně těžké lehčí, bez skeletu
až středně skeletovité, s převažujícími dobrými vláhovými poměry (BPEJ 5.29.11, 5.29.51)
HPJ 32 - kambizemě modální eubazické až mezobazické na hrubých zvětralinách,
propustných, minerálně chudých substrátech, žulách, syenitech, granodioritech, méně
ortorulách, středně těžké lehčí s vyšším obsahem grusu, vláhově příznivější ve vlhčím
klimatu (BPEJ 5.32.01, 5.32.11, 5.32.14, 5.32.41, 5.32.44, 5.32.51, 5.32.54)
Skupina mělkých půd
HPJ 37 - kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery modální
na pevných substrátech bez rozlišení, v podorničí od 30 cm silně skeletovité nebo s pevnou
horninou, slabě až středně skeletovité, v ornici středně těžké lehčí až lehké, převážně
výsušné, závislé na srážkách (BPEJ 5.37.16)
Skupina půd velmi sklonitých poloh
HPJ 40 - půdy se sklonitostí vyšší než 12 stupňů, kambizemě, rendziny, pararendziny,
rankery, regozemě, černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středně těžké lehčí až lehké,
s různou skeletovitostí, vláhově závislé na klimatu a expozici (BPEJ 5.40.67, 5.40.77,
5.40.78)
Skupina oglejených (mramorovaných) půd
HPJ 47 - pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizemě oglejené na svahových
(polygenetických) hlínách, středně těžké, ve spodině těžší až středně skeletovité, se sklonem
k dočasnému zamokření (BPEJ 5.47.00, 5.47.10, 7.47.10)
HPJ 50 - kambizemě oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných pevných
horninách, středně těžké lehčí až středně těžké, slabě až středně skeletovité, se sklonem k
dočasnému zamokření (BPEJ 5.50.01, 5.50.11, 5.50.51)
Skupina hydromorfních půd
HPJ 64 - gleje modální, stagnogleje modální a gleje fluvické na svahových hlínách, nivních
uloženinách, jílovitých a slínitých materiálech, zkulturněné, s upraveným vodním režimem,
středně těžké až velmi těžké, bez skeletu nebo slabě skeletovité (BPEJ 5.64.01, 5.64.11)
HPJ 68 - gleje modální i modální zrašelinělé, gleje histické, černice glejové zrašelinělé na
nivních uloženinách v okolí menších vodních toků, půdy úzkých depresí včetně svahů,
obtížně vymezitelné, středně těžké až velmi těžké, nepříznivý vodní režim (BPEJ 5.68.11)
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Převažující zastoupení mají kambizemě modální eubazické až mezobazické na hrubých
zvětralinách, propustných, minerálně chudých substrátech, žulách, syenitech, granodioritech,
méně ortorulách (HPJ 32) a dále skupina oglejených (mramoravaných) půd (HPJ 47, HPJ
50). Gleje a půdy zrašelinělé na nivních uloženinách se vyskytují v úzkých pásech podél
vodotečí.
Terénní poměry, skeletovitost a hloubky
V kódu BPEJ jsou vyjádřeny posledním dvojčíslím. Rovina a mírný svah (4.číslice kódu
tzn.0;1) a hluboký až středně hluboký půdní profil a žádná až slabá skeletovitost (5. číslice
kódu tzn. 0; 1; 2) jsou vhodné pro zemědělskou výrobu (mimo intravilán).
Podmínky pro zemědělskou výrobu
Převládá zde výrobní typ pšeničný, zemědělská výrobní oblast řepařská.; pěstují se hlavně
ozimé obiloviny, řepka olejka a pícniny, zcela nevhodné jsou širokořádkové plodiny, zejména
kukuřice.
V řešeném území hospodaří na pronajatých pozemcích AGRO Přestavlky a.s., Společnost
pro zemědělskou výrobu Ostředek a.s., DZD Nova a.s., TEMOS spol. s r.o. a soukromí
zemědělci Vladimír Škvor, Petr Bohata.
V území se nachází brownfield zemědělského areálu. Plocha (VS51) je určena k přestavbě
se zachováním funkce pro zemědělskou výrobu.
Protierozní ochrana - návrh
Část pozemků v řešeném území je ohrožena vodní erozí, zejména se svažitější pozemky s
dlouhou délkou svahu, nepřerušené žádnou terénní překážkou; zejména se jedná o oblasti
pahorků a svahů Bařiny, V mněsným, nad údolím Kozmického potoka, v jižní části území Za
Hýnovým, Na oborách. Potenciální ohroženost katastrů vodní erozí byla stanovena na
základě faktoru erodovatelnosti půdy a sklonitosti území.
V řešeném území se vyskytují půdy ohrožené, silně ohrožené (i nejohroženější). Půdní bloky
ohrožené vodní erozí jsou evidovány v rámci LPIS – tj. veřejného registru půdy, kde jsou
navržena i konkrétní protierozní opatření. V současné době problematiku ochrany půdy před
erozí částečně řeší ochranné zatravnění a protierozní osevní postupy.
Navržena je kombinace technických (protierozní meze), organizačních (zatravnění) a
agrotechnických (protierozní technologie pěstování plodin) protierozních opatření, příp.
pouze organizačních opatření, která výrazně omezí škodlivé působení povrchového odtoku.
V lokalitách oblasti pahorků a svahů Bařiny, V mněsným, nad údolím Kozmického potoka, v
jižní části území Za Hýnovým, Na oborách se navrhuje vyloučení širokořádkových plodin, ale
zároveň se doporučuje při pěstování úzkořádkových plodin používat protierozní technologie
(vrstevnicové obdělávání, setí do mulče, mělké zpracování půdy, apod.).
Pozemky v nivě a na svazích Lhoteckého potoka jsou navrženy k zatravnění (NZ-T51). V
lokalitách, které jsou nejvíce ohrožené vodní erozí, jsou navrženy protierozní meze s
průlehem umístěné po vrstevnicích (NSo55, NSo56, NSo57). Tyto liniové prvky vytvoří
trvalou překážku a přeruší příliš velké délky svahů. Po vytyčení navrženého pozemku bude
následovat naorání průlehu a fixace směru pomocí výsadby stromové a keřové zeleně.
Vytvořením 30 – 50 cm hlubokého a 3 – 4 m širokého průlehu a neustálým odoráváním ze
svahu bude vytvořena postupně mez se záchytným prvkem.
Mezi protierozní opatření je možno zařadit i ochrannou / izolační zeleň – pásy zeleně po
obvodu zastavitelné plochy navržené ke zmírnění účinků nátoků vod z polí z vyšší oblasti.
Tyto pásy budou mít jak funkci ochrannou, tak i retenční. Jedná se o plochy ZO51, ZO52,
ZO53, ZO54, ZO55.
Podél komunikací v krajině – pěších cest a cyklostezek budou vysazeny alespoň
jednostranné pásy zeleně, které budou krajinotvorným, stabilizačním prvkem a prvkem
snižující vodní a větrnou erozi.
Na plochách smíšených nezastavěného území NS s indexem p – přírodní v kombinaci s
dalšími funkcemi jako je z – zemědělská, o – ochranná, protierozní, b – břehové, mezové a
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ostatní linie, l - lesní … budou ve vyšší míře uplatněny prvky zvyšující ekologickou stabilitu
území, tzn. trvalé travní porosty, liniové porosty a rozptýlená zeleň.
Funkci protierozní ochrany tvoří dále prvky ÚSES. Další protierozní opatření lze dle potřeby
budovat v souladu se stanovenými podmínkami využití ploch v nezastavěném území.
Při obhospodařování ZPF a návrhu protierozních opatření nutno dodržet podmínky dané
NV č. 262/2012, o stanovení zranitelných oblastí, o používání a skladování hnojiv a
statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech.
N.3.2 HODNOCENÍ ZPF DLE BPEJ A TŘÍD OCHRANY
V grafické příloze a v následující tabulce jsou uvedeny údaje, z nichž lze charakterizovat
kvalitu zemědělského půdního fondu vyplývající z BPEJ:
• třídy ochrany zemědělské půdy (možné rozpětí 1. - 5.; vyhláška MŽP 48/2011 Sb. o
stanovení tříd, ze dne 8.3.2011).
•

základní hodnotový ukazatel dle sazebníku odvodů za odnětí půdy ze ZPF přílohy
k zákonu ČNR č.334/92 Sb., v platném znění, část A)

•

tato úřední sazba může být v daném místě zvýšena 5x, dojde-li k odnětí zemědělské
půdy na území bez platné územně plánovací dokumentace. Další 5ti násobné
zvýšení je v ploše CHKO ve III. zóně ochrany, v ploše významných krajinných prvků,
v chráněných ložiskových územích; 10ti násobné zvýšení je v ploše CHKO v II. zóně
ochrany, v ploše územního systému ekologické stability, v chráněné oblasti přirozené
akumulace podzemních a povrchových vod a v ochranných pásmech vodních zdrojů
II.stupně; 15ti násobné zvýšení je v plochách CHKO v I. zóně ochrany, v přírodní
rezervaci a v přírodní památce; 20ti násobné zvýšení je v plochách národní přírodní
rezervaci a v národní přírodní památce.

•

Ekologická váha vlivu více faktorů se sčítá.

•

důvody ke snížení základní sazby odvodů za odnětí půdy ze ZPF mohou být učeny
dle přílohy části C na základě podrobnějšího průzkumu (zemědělská půda poškozená
spady z prům.exhalací, úniky pevných nebo tekutých toxických látek, ropnými
látkami, větrnou nebo vodní erozí nebo nalézající se v současně zastavěném území
sídelního útvaru).

•

výsledná sazba odvodů se zjistí tak, že se základní sazba odvodů za odnětí půdy ze
ZPF zjištěná dle části B) a části C) vynásobí koeficientem třídy ochrany: I. třída - koef.
9; II. třída - koef. 6; III. třída - koef. 4; IV. třída - koef. 2; V. třída - koef. 2.

•

celková výsledná částka odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu je
součtem výsledných sazeb podle výměr jednotlivých bonitovaných půdně
ekologických jednotek a jejich zařazení do tříd ochrany zastoupených na odnímaném
pozemku.

•

odvody za trvale odnímanou půdu se nepředepisují, jde-li o odnětí půdy pro stavby
zemědělské prvovýroby, pro výstavbu zemědělských účelových komunikací, pro
zřizování chovných rybníků, pro meliorační zařízení; výstavbu objektů a zařízení
potřebných pro čištění odpadních vod; komunikace, nádvoří, zpevněné plochy a
zeleň při bytové výstavbě a pro výstavbu občanského a technického vybavení a pro
účely vyjmenované v § 9 odst.2 č.334/92 Sb., v platném znění.
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Přehled BPEJ v řešeném území:
BPEJ
třída
52911
52951
53201
53211
53214
53241
53244
53251
53254
53716
54067
54077
54078
54700
54710
55001
55011
55051
56401
56411
56811
74710

II.
IV.
III.
IV.
V.
IV.
V.
IV.
V.
V.
V.
V.
V.
III.
III.
III.
III.
IV.
III.
III.
V.
III.

odvod. ukazatel
tis.Kč/ha
75
75
49
49
49
49
49
49
49
21
9
9
9
42
42
42
59
59
19
19
12
38

- do 1. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických
regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno
odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry
související s obnovou ekologické stability krajiny, popř. pro liniové stavby zásadního
významu. V řešeném území půdy zařazené do 1. třídy ochrany nevyskytují.
- do 2. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci klimatického
regionu nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního
fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní
plánování také jen podmíněně zastavitelné. V řešeném území se vyskytuje 10,3 % půd
zařazených do 2. třídy ochrany ZPF.
- do 3. třídy jsou sloučeny půdy v klimatickém regionu s průměrnou produkční schopností a
středním stupněm ochrany, které je možné v územním plánování využít pro event.
výstavbu. V řešeném území se vyskytuje 28,7 % půd zařazených do 3. třídy ochrany
ZPF.
- do 4. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností
v rámci příslušného klimatického regionu, s jen omezenou ochranou a využitelné i pro
výstavbu. V řešeném území se vyskytuje 37,9 % půd zařazených do 4. třídy ochrany
ZPF.
- do 5. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající BPEJ, které představují zejména půdy s velmi
nízkou produkční schopností, vč. půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních,
štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské
pozemky pro zemědělské účely postradatelné, lze předpokládat efektivnější
nezemědělské využití. Jde o půdy s nižším stupněm ochrany, s vyjímkou vymezených

II.. Odůvodnění ÚP Kozmice 06/2019

113

ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí. V
řešeném území se vyskytuje 23,2 % půd zařazených do 5. třídy ochrany ZPF.
- Vyhláška č. 412/2008 Sb., v platném znění, kterou se stanoví seznam katastrálních
území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků odvozenými
z BPEJ uvádí pro řešené území tyto hodnoty (k 1.1.2011):
- k. ú. Kozmice .................. 5,50 Kč/m2
N.3.3 INVESTICE V PŮDĚ
V obci byly v minulosti uskutečněny investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti.
Jedná se o stavby systematického odvodnění drenáží. Realizace v řešeném území byla
prováděna v letech 1963, 1972, 1977, 1983 a 1985. Odvodněny jsou zejména oblasti
údolnic vodotečí a oblasti svahů se sklonem do údolnic především v jižní části území.
Celkem je odvodněno 132,55 ha, tj. 27,7 % zemědělské půdy.
Rozvoj obce se investice do půdy dotýká okrajově. Jedná se o plochu určenou pro
technickou infrastrukturu - ČOV (TI51) a krajinářské úpravy související se založením prvků
ÚSES a s protierozní ochranou. Návrhem je celkem dotčeno 0,3 ha odvodněných půd, tj.
7%.
Životnost odvodnění je 40 let, přestože stavby doznaly změn (rekonstrukce) při stavební
činnosti, jsou odvodňovací systémy plně funkční. V rámci budoucí realizace staveb je nutno
drenážní systém podchytit vně zájmového území záchytnými drény a svést vody do
nejbližších recipientů, případně provést rekonstrukci odvodňovacího systému. Narušení části
systému se projeví na funkčnosti celého systému.
Součástí odvodňovacího systému jsou hlavní meliorační zařízení (HMZ) - otevřené
vodoteče, odvodňovací příkopy a trubní vedení. Drobné vodoteče sloužící jako hlavní
odvodňovací zařízení a meliorační příkopy (HOZ) jsou ve správě Státního pozemkového
úřadu České republiky, oddělení správy vodohospodářských děl při Odboru řízení správy
nemovitostí – Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov. Detail odvodňovacího systému jednotlivé svodné a hlavní drény jsou ve vlastnictví majitelů pozemků.
Vodohospodářské meliorace určené k odvodňování (a příp. k zavlažování) pozemků, bez
ohledu na vlastnictví, jsou plnohodnotnými dokončenými a funkčními stavbami vodních děl.
Jakékoli zásahy do těchto existujících staveb (tj. jejich údržba, opravy, úpravy, změny,
změny užívání, zrušení nebo odstranění) se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.
254/2001 Sb., v platném znění (vodní zákon), příp. stavebního zákona.
Při jakékoli výstavbě (týká se všech staveb) na lokalitách, kde se zemědělské meliorace
vyskytují, je nutno postupovat podle uvedených zákonných ustanovení a jakékoli zásahy do
těchto vodních děl specifikovat a řešit již od prvních stupňů předprojektové, resp. projektové
dokumentace s ohledem na zachování funkčnosti v rozsahu celého vodního díla.
Pouze malé zásahy lze kvalifikovat jako opravy a udržovací práce. Protože rekonstrukci
meliorovaných celků na ploše zástavby není možné ve většině případů provést zodpovědně
bez znalostí souvislostí a téměř každá stavba může meliorace porušit, je nutné povinnost
komplexního řešení uložit již prvnímu stavebníkovi na dotčené meliorované ploše.
Dokumentaci na úpravu, příp. rekonstrukci meliorací musí obsahovat každá dokumentace
pro povolení stavby, příp. pro ohlášení stavby.
N.3.4 VYHODNOCENÍ DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ÚP NA ZPF
V návrhu ÚP Kozmice byly prověřeny
z předchozích plánovacích dokumentací,
Zapracovány jsou veškeré požadavky na
žadatelů dle návrhu zadání. Konečná
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lokalizace jednotlivých rozvojových lokalit závisí na konečném vyhodnocení a vyjádření
orgánu ochrany ZPF.
Celkový rozsah všech rozvojových ploch (včetně převzatých) činí 13,68 ha. Z předchozích
plánovacích dokumentací byly převzaty plochy o rozsahu 12,43 ha, v rámci návrhu je pro
rozvoj nově požadováno 1,25 ha ploch.
V rámci návrhového období je celkem dotčeno 12,97 ha zemědělské půdy. Z celkové plochy
rozvojových lokalit činí zemědělská půda 95 %, zbývající část tvoří ostatní nezemědělské
plochy.
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VYHODNOCENÍ ZÁBORU ZPF A PUPFL v řešeném území UP k.ú. Kozmice
ZASTAVITELNÉ PLOCHY K.Ú. KOZMICE DLE SCHVÁLENÉ ÚPD, JEJICHŽ ODNĚTÍ JIŽ BYLO SCHVÁLENO SOUHLASEM ORGÁNU OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU

ZÁBOR ZPF PODLE JEDNOTLIVÝCH KULTUR (ha)

ZÁBOR ZPF PODLE TŘÍD OCHRANY
(ha)

Č.
LOKALITY

ZPŮSOB VYUŽITÍ
PLOCHY

CELKOVÁ
PLOCHA
(ha)

CELKOVÝ
ZÁBOR
ZPF (ha)

BPEJ

BI51

Plochy bydlení
městské a
příměstské

1,97

0,97

5.50.11

0,97

0,97

BI52

Plochy bydlení
městské a
příměstské

2,93

2,93

5.50.11
5.32.11

2,93

0,16

SV 51

Plochy smíšené
obytné venkovské

0,50

0,50

5.50.01

0,50

0,50

SV 52

Plochy smíšené
obytné venkovské

1,00

1,00

5.32.11

1,00

SV 54

Plochy smíšené
obytné venkovské

0,73

0,33

5.50.11

0,33

SV 55

Plochy smíšené
obytné venkovské

0,45

0,25

5.32.11

0,25

SV 56

Plochy smíšené
obytné venkovské

0,15

0,15

5.50.11

0,15

SV 57

Plochy smíšené
obytné venkovské

0,50

0,50

5.32.14
5.32.44

0,50

PLOCHY BYDLENÍ CELKEM

7,23

6,63

3,13

3,13

3,13

3,13

0,57

0,57

Občanské
vybavení tělovýchova
PLOCHY OBČANSKÉHO
VYBAVENÍ CELKEM

OS51

VD51

Drobná řemeslná
výroba
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ORNÁ
PŮDA

6,63
5.50.01

VINICE

I.

II.

III.

V.

INVESTICE
DO PŮDY
(ha)

4,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV.

2,77

1,00
0,33
0,25
0,15
0,50
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,13
3,13

5.32.11

LES

TRVALÝ
OVOCNÉ
ZAHRADY
TRAVNÍ
SADY
POROST

2,11
3,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,57

0,00

0,00

0,00

3,13

0,57
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ZÁBOR ZPF PODLE JEDNOTLIVÝCH KULTUR (ha)
Č.
LOKALITY

ZPŮSOB VYUŽITÍ
PLOCHY

Výroba a
skladování větrná elektrárna
PLOCHY VÝROBY A
SKLADOVÁNÍ CELKEM

VE51

CELKEM ZÁBORY ZPF

ZÁBOR ZPF PODLE TŘÍD OCHRANY
(ha)

CELKOVÁ
PLOCHA
(ha)

CELKOVÝ
ZÁBOR
ZPF (ha)

BPEJ

0,33

0,33

5.32.14
5.32.11

0,33

0,9

0,9

0

0,9

0

0

0

0

0

0

0

11,26

10,66

0,00

10,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ORNÁ
PŮDA

LES

VINICE

TRVALÝ
OVOCNÉ
ZAHRADY
TRAVNÍ
SADY
POROST

I.

II.

III.

INVESTICE
DO PŮDY
(ha)

IV.

V.

0,26

0,07

0

0,83

0,07

0

5,24

5,35

0,07

0,00

ZASTAVITELNÉ PLOCHY K.Ú. KOZMICE - PLOCHY VYMEZENÉ NÁVRHEM ÚP

ZÁBOR ZPF PODLE JEDNOTLIVÝCH KULTUR (ha)
Č.
LOKALITY

ZPŮSOB VYUŽITÍ
PLOCHY

CELKOVÁ
PLOCHA
(ha)

CELKOVÝ
ZÁBOR
ZPF (ha)

BPEJ
ORNÁ
PŮDA

OV54

Občanské vybavení
- veřejná
infrastruktura

0,60

0,60

5.50.11
5.32.11

0,49

OM51

Občanské vybavení
- komerční zařízení
malá a střední

0,60

0,60

5.50.11
5.32.11

0,60

OS52

Občanské vybavení
- tělovýchova

0,40

0,29

5.32.11

0,29

PLOCHY OBČANSKÉHO
VYBAVENÍ CELKEM

1,60

1,49

Technická
infrastruktura inženýrské sítě

0,22

0,22

0,22

0,22

TI 51

PLOCHY TECHNICKÉ
INFRASTRUKTURY
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1,38

LES

VINICE

ZAHRADY

OVOCNÉ
SADY

ZÁBOR ZPF PODLE TŘÍD OCHRANY
(ha)

TRVALÝ
TRAVNÍ
POROST

I.

II.

0,11

III.

IV.

0,14

0,46

0,05

0,55

V.

INVESTICE
DO PŮDY
(ha)

0,00

0,00

0,29
0,00

0,00

0,00

0,00

0,11

0,00

0,00

0,19

1,30

0,22

5.64.11

0

0

0

0

0
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0

0

0

0,22

0,08

0

0

0,08

ZÁBOR ZPF PODLE JEDNOTLIVÝCH KULTUR (ha)
CELKOVÁ
PLOCHA
(ha)

CELKOVÝ
ZÁBOR
ZPF (ha)

BPEJ

Veřejné prostranství

0,22

0,22

5.50.11
5.32.11

PLOCHY VEŘEJNÉ
INFRASTRUKTURY CELKEM

0,22

0,22

Č.
LOKALITY

PV52

ZPŮSOB VYUŽITÍ
PLOCHY

ORNÁ
PŮDA

LES

VINICE

TRVALÝ
OVOCNÉ
ZAHRADY
TRAVNÍ
SADY
POROST

ZÁBOR ZPF PODLE TŘÍD OCHRANY
(ha)

I.

II.

0,22

0

0

0

0

0

0,22

0

0

III.

IV.

0,21

0,01

0,21

0,01

0,20

0,03

V.

INVESTICE
DO PŮDY
(ha)

0,03

0

0,03

DS 51

Dopravní
infrastruktura silniční

0,23

0,23

5.32.11
5.50.11

DS 52

Dopravní
infrastruktura silniční

0,15

0,15

5.32.11

0,15

PLOCHY DOPRAVY CELKEM

0,38

0,38

0,00

0,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,23

0,00

0,00

0,20

0,18

0,00

0,00

CELKEM ZÁBORY ZPF

2,42

2,31

0,00

1,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,56

0,00

0,00

0,82

1,49

0,00

0,22

CELKEM ZÁBORY ZPF

13,68

12,97

0,00

12,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,56

0,00

0,00

6,06

6,84

0,07

0,11
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N.3.5 ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ V ÚP
Koncepce rozvoje navazuje na schválenou ÚPD (Územní plán obce Kozmice, r. 2000,
Změna č.1 Územního plánu Kozmic, r. 2005, Změna č.2 Územního plánu Kozmic, r. 2005,
Změna č.3 Územního plánu Kozmic, r. 2012). Rozsah zastavitelných ploch vychází
z předpokládaného demografického vývoje obce do roku 2032. Předpokládaný vyšší zájem o
bydlení v obci reflektuje dobrou dopravní dostupnost vůči vyšším centrům v rámci osídlení
(Benešov, Praha)
Zábory tvořící zastavitelné plochy jsou především orientovány k již zastavěnému území.
Jsou vymezeny tak, aby umožnili efektivní obhospodařování zemědělských ploch, a
nevznikaly nepřístupné zbytkové plochy.
Uvedené zábory ZPF sice tvoří celkovou plochu 12,97 ha, ale z platné dokumentace bylo
převzato 11,09 ha. To je cca 85% všech záborů ploch ZPF. Nově je navrženo pouze 1,88 ha
tj. cca 15% celkových záborů ZPF. Většinu nových záborů (cca 60%) tvoří zábory ZPF pro
občanskou vybavenost, dopravu a plochy pracovních příležitostí.
Z celkové plochy zastavitelných ploch tvoří zábory pro obytnou zástavbu cca 51%, tj. 6,63 ha
(včetně již dříve schválených záborů dle platné územní dokumentace) a 49%, tj. 6,34 ha
plochy pro občanskou vybavenost včetně sportu, výroby, dopravy, technické infrastruktury a
veřejných prostranství (opět včetně již dříve schválených záborů).
Z výše uvedeného vyplývá, že ÚP je navržen jako polyfunkční sídlo, kde mimo rozvoje
obytné zástavby je navržena a doplněna chybějící občanská vybavenost, sportovní plochy,
plochy pracovních příležitostí, včetně ploch pro doplnění a vybudování technické
infrastruktury. V obci by tak měla být zajištěna základní vybavenost pro odpovídající životní a
obytné prostředí. Rozvoj zástavby a funkcí by měl být relativně vyvážený.

O.

ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ

L. P., písemnost ze dne 7.3.2019
Námitka vlastníka pozemku
oznámení řízení návrhu územního plánu Kozmice.
Reaguji na Veřejnou vyhlášku obecního úřadu Kozmice č.p. 12, Benešov, ze dne 4.2.2019
Č.j. 061/19.
Dne 25.7.2018 jsem podal Obecnímu úřadu v Kozmicích jak osobně - písemně, tak
prostřednictvím datové schránky, námitku v souladu s ust. § 52 odst. 2, stavebního zákona,
jako vlastník pozemku p.č. 130/14 k.ú. Kozmice u Benešova. Nesouhlasím s návrhem ÚP,
námitku a odůvodnění zasílám v příloze datové schránky.
Námitka: V souladu s návrhem územního plánu pro obec Kozmice u Benešova podávám já,
L. P, jako vlastník pozemku, p.č. 130/14, k.ú. Kozmice u Benešova, připomínku a námitku - v
souladu s ust. §52 odst. (2) stavebního zákona.
Odůvodnění uplatněné námitky:
Z výkresu návrhu územního plánu číslo 1.3, kde je nově, pod označením (N4), lokalita OV52,
stávající využití plochy ZPF (orná půda), navrhováno: plocha s rozdílným způsobeni využití Občanské vybavení, veřejná infrastruktura, která má být nově zřízena na soukromém
pozemku p.č. 130/14. LV 222, k.ú. Kozmice u Benešova, který je v mém vlastnictví, a to
včetně sousedních pozemku p.č. 130/5, 130/6, 130/14, LV 222, k.ú. Kozmice u Benešova.
Návrh ÚP vychází ze Strategického plánu obce Kozmice u Benešova, kde pro sídlo Kozmice
je mj., nově navržena koncepce likvidace splaškových vod včetně nové (již druhé) výstavby
ČOV - dle nákresu lokalita TI51. Návrh zakresluje vybudování veřejné infrastruktury v lokalitě
OV52, kde má vzniknout napojení na novou ČOV v lokalitě TI51. Tato realizace je ovšem
umisťována na soukromém pozemku, který je v mém vlastnictví- p.č. 130/14, LV 222.
Předpokládaný návrh je tudíž v rozporu se zásadou minimalizací zásahů do vlastnického
práva garantovaného Ústavou a Listinou základních práv a svobod. Omezuje práva
vlastníků, ačkoliv tato realizace není nezbytně nutná, vzhledem k tomu, že je v obci již jedna
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ČOV vybudována, ale dosud stále není plně využívána. Dle mého názoru by obec Kozmice
měla použít pro účely veřejně prospěšných staveb primárně vlastní pozemky, jelikož ty slouží
a měly by sloužit občanům. Umístěním veřejné infrastruktury na pozemku č. 130/14 LV 222,
k.ú. Kozmice u Benešova, by došlo k jeho značnému znehodnocení. Pozemek má dobrou
polohu a dostatečnou výměru pro realizaci stavebních záměrů, avšak umístěním veřejné
infrastruktury, by došlo k jejich zmaření. Dále lze předpokládat další omezení ve smyslu
ochranného pásma, čímž se de facto celý pozemek stane nepoužitelným. V neposlední řadě
je nutné vzít také v potaz potřebu údržby veřejné infrastruktury, kdy všechny tyto okolnosti
nepřiměřeně omezí výkon vlastnického práva. Uvádím, že dle mého názoru, nejsou splněny
zákonné předpoklady pro takové omezení vlastnického práva a žádám o odstranění na
dotčeném pozemku (lokalita OV 52). Pozemek p.č.130/14 LV 222 k.ú. Kozmice u Benešova,
spolu s dalšími výše jmenovanými pozemky, je již po mnoho generací v majetku mé rodiny.
Vzhledem k tomu, že mám tři děti, chtěl bych, aby v budoucnu tento pozemek sloužil k
výstavbě rodinného domu a mé děti si mohly v obci zřídit trvalé bydliště. Žádám a navrhuji v
ÚP změnu plochy p.č. 130/14 změnit z lokality OV 52 Občanské vybavení - veřejná
infrastruktura
na:
plochu
SV
plocha
smíšená
obytná
venkovská.
Přílohou zasílám nákres s vyznačením.
Rozhodnutí o námitce: Námitce bylo vyhověno ještě před veřejným projednáním. Část
pozemku par.č. 130/14 v rozsahu zastavitelné plochy byla začleněna do plochy SV - plocha
smíšená obytná venkovská.
Odůvodnění: Na základě posouzení provedeného pořizovatelem, určeným zastupitelem a
projektantem byl rozsah plochy před veřejným projednáním upraven. Část pozemku par.č.
130/14 vymezená jako zastavitelná plocha byla začleněna do plochy SV - plocha smíšená
obytná venkovská, což si mohl navrhovatel v zákonem stanoveném termínu ověřit na
Obecním úřadu Kozmice a v elektronické podobě na jejích stránkách, místa vystavení byly
uvedeny ve Veřejné vyhlášce, oznámení řízení o návrhu územnímu plánu Kozmice
vydávaného opatřením obecné povahy, která byla vyvěšena na úřední desce od 4. února
2019 do 15. března 2019.
Pozn. Plocha lokality OV52 byla ke společnému projednání vymezena za účelem posílení
ploch občanského vybavení – veřejné infrastruktury ve smyslu ustanovení § 2 odst.1 písm. 3
stavebního zákona a ne z důvodu zajištění napojení kanalizace na novou ČOV. Obavy z
vymezení ochranného pásma jsou irelevantní. Ke stavbám sloužícím pro vzdělání a
výchovu, sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, veřejnou správu a ochranu
obyvatelstva se ochranná pásma nevymezují. Není pravdou, že územní plán závazně
stanovil trasy vedení kanalizačního řadu na pozemku par.č. 130/14. V ploše ponechal
možnost vedení kanalizačních řadů až po vymezení veřejného prostranství ve smyslu
ustanovení § 22 vyhlášky č.500/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. V
rámci posuzování návrhu plochy TI, která bude sloužit pro umístění nové ČOV uvádíme, že
návrh řešení se opírá o podrobné zdůvodnění včetně posouzení kapacitních možností
stávající ČOV v lokalitě Kodína a zohledňuje možnosti napojení stávající zástavby a nárůst
splaškových vod v obci ze zastavitelných ploch. Zdůvodnění je podrobně uvedeno v části
odůvodnění v kap. I.3.2.2 Kanalizace. Na stávající ČOV může být napojeno pouze 34 RD
z lokality Kodína. Je zcela prokazatelné, že stávající ČOV nemůže koncepčně vyřešit
odkanalizování sídla Kozmice. Věta : „V neposlední řadě je nutné vzít také v potaz potřebu
údržby veřejné infrastruktury, kdy všechny tyto okolnosti nepřiměřeně omezí výkon
vlastnického práva“, je zcela nekonkrétní znění ve vztahu k ploše OV52 a jejímu určenému
hlavnímu využití. Označení (N4) se v textu vyskytuje pouze ve spojitosti s lesním typem 3N4,
což se prokazatelně netýká plochy pozemku 130/14.
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P.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK

Připomínky uplatnění v rámci společného projednání
GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, písemnost ze dne 12.7.2018
Stanovisko:
V řešeném území se nachází následující plynárenská zařízení ve správě společnosti
GasNet, s.r.o.: - vysokotlaké plynovody. Tato plynárenská zařízení, včetně jejich
příslušenství, jsou součástí distribuční soustavy zemního plynu.
V územním plánu požadujeme:
1. respektovat stávající plynárenská zařízení včetně jejich ochranných a bezpečnostních
pásem v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů energetického
zákona,
2. zakreslit plynárenská zařízení v aktuálním stavu v detailech časti ÚP. Aktuální podklady a
podmínky k poskytnutí všeobecných dat o plynárenském zařízení ve správě GasNet, s.r.o.,
jsou
Vám
k
dispozici
na
e-mailové
příp.
internetové
adrese:
http://www.gasnet.cz/cs/distribuce-plynu-online/, nebo http://www.gasnet.cz/cs/zadost-ovektorova-data/,
3. před zahájením přípravných a projektových prací na jednotlivých případech (stavbách,
opatřeních apod.) zajistit si u GasNet, s.r.o. vyjádření o sítích a stanovisko ke konkrétním
řešením míst kolizí těchto případů se všemi plynárenskými zařízeními. Projektová
dokumentace, která bude obsahovat detailní řešení těchto kolizních míst bude odsouhlasena
GasNet, s.r.o.
Při respektování uvedených podmínek s návrhem územního plánu Kozmice souhlasíme.
Pozn.: Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí
GasNet, s.r.o., platných k datu vydání tohoto stanoviska.
Příloha: Orientační situace plynárenského zařízení v měřítku 1 : 25000
Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými
předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska
k jiným částem stavby.
Vyhodnocení: Připomínky byly akceptovány. Před veřejným projednáním byla prověřena
trasa vysokotlakého plynovodu včetně ochranných a bezpečnostních pásem. Bod 3 se týká
až navazujících úkonů, které zajistí investor v součinnosti s projektantem v době přípravy
staveb. GasNet, s.r.o. následně k veřejnému projednání vydal dne 8.2.2019 písemnost, kde
uvádí, že k návrhu územního plánu nemají žádné námitky.
Povodí Vltavy, státní podnik, Praha, písemnost ze dne 7.8.2018
Vyjádření:
Dne 22.6.2018 jsme obdrželi oznámení o společném jednám o návrhu územního plánu
Kozmice, pořizovatel Obec Kozmice, zpracovatel C.H.S. Praha s.r.o., Ing. arch. Jaroslav
Sixta (z.č. 2017-016).
Obec Kozmice se skládá ze 3 sídel- Kozmice, Kácova Lhota a Rousínov. Obec má částečně
vybudován systém pro zásobování pitnou vodou. Jedná se pouze o sídlo Kozmice zásobené
z vlastních vrtů přes vodárnu, zbytek území je zásoben z individuálních zdrojů. Obcí
prochází při východní hranici štolový vodovodní přivaděč Želivka- Praha, včetně ochranných
pásem.
V současné době je místní vodovod pouze v části Kozmic, Bude nutné zajistit další zdroje
pitné vody z nových vrtů. Na stávající ČOV je v současné době napojeno 17 RD, součástí
návrhu ÚP je stanovení koncepce odkanalizování, včetně vymezení plochy pro umístění
nové ČOV (plocha pro technickou infrastrukturu TI 51 - ČOV). Recipientem vypouštěných
odpadních vod z ČOV bude Kozmický potok. Na novou ČOV budou sváženy i splašky z
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jímek v Rousínově a Kácově Lhotě, kde se nepočítá s výstavbou sítě splaškové kanalizace.
Srážkové vody budou likvidovány vsakem na pozemku majitele nemovitosti.
Jako správce povodí, který vykonává správu v oblasti povodí Dolní Vltavy, a správce výše
uvedených drobných vodních toků máme k návrhu územnímu plánu Kozmice následující
připomínky :
1. Kanalizace v nových zastavitelných územích bude provedena oddílná, srážkové vody z
návrhových lokalit budou v případě vhodných hydrogeologických podmínek přednostně
zasakovány na vlastních pozemcích, případně akumulovány v jímkách a následně
využívány pro zálivku.
2. Nově navržené plochy pro zástavbu v blízkosti vodních toků (včetně plochy TI 51 pro
výstavbu ČOV) budou vymezeny tak, aby podél vodního toku byl zachován manipulační
pruh v šíři min. 6 m pro správu a údržbu toku.
3. Technologie nově navržené ČOV bude navržena s ohledem na dosažení imisních
standardů pro lososové vody dle nařízení vlády č. 71/2003, Sb., o stanovení povrchových
vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o
zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod, v platném znění, a to v souladu
s nejlepšími dostupnými technologiemi. Technologii ČOV doporučujeme upřesnit až
v rámci územního a stavebního řízení, projektovou dokumentaci požadujeme předložit ke
stanovisku správce povodí.
4. V případě vybudování obecní kanalizace ukončené novou ČOV budou v části Kozmice
jednotlivé objekty napojeny na veřejnou kanalizaci a jímky na vyvážení či čistící zařízení
budou odstaveny z provozu.
Toto vyjádření správce povodí platí dva roky ode dne vydání.
Vyhodnocení: Připomínkám bylo částečně vyhověno.
1. Do výrokové části nelze zapracovávat technické řešení odkanalizování obce.Likvidace
srážkových vod musí být provedena v souladu s platnými právními předpisy.
2. Nově navržené plochy pro zástavbu v blízkosti vodních toků (včetně plochy TI 51 pro
výstavbu ČOV) jsou vymezeny tak, aby podél vodního toku byl zachován manipulační pruh v
šíři min. 6 m pro správu a údržbu toku jako nezastavitelné území.
3. Technologie nově navržené ČOV nelze řešit v územně plánovací dokumentací ÚP.
Následně dokumentaci ČOV bude navrhována tak, aby splňovala požadavky kladené na
lososové vody. Povodí Vltavy jako správci povodí bude dokumentace předložena ke
stanovisku a tento si následně může zkontrolovat naplnění svých požadavků.
4. Po vybudování obecní kanalizace ukončené novou ČOV bude v sídle Kozmice
prověřována možnost napojení jednotlivých objektů na veřejnou kanalizaci a jímky na
vyvážení či čistící zařízení budou po jejich napojení odstaveny z provozu. Zdůvodnění
navrhovaného řešení je uvedeno k odůvodnění ÚP v kap.I.3.2.2.
Pozn. Vyjádření k územně plánovací dokumentaci nemá platnost 2 roky, v rámci pořizování
územně plánovací dokumentace se připomínky nebo stanoviska znovu neobnovují. Dotčený
orgán nebo oprávněný investor v případě, že se v území změnily podmínky, může zvolit
postup dle ustanovení § 44 stavebního zákona.
Ing. J. P., písemnost ze dne 29.6.2018
Připomínka: Jsem vlastníkem parcel č. 1486/9 a 1486/10 v k.ú. Kozmice u Benešova.
V souladu s ustanovením zákona § 50 odst. 3 stavebního zákona uplatňuji připomínku k
navrhované změně územního plánu Kozmice vedené pod spisovým číslem ÚP/326.1/N/2018
Č.j: 248/18. Uvedená změna územního plánu se týká změny plochy využití území vedené v
návrhu změnu územního plánu pod značkami ZV53 (změna využití území z trvalý travní
porost na veřejnou zeleň) a OS53 (změna využití území z trvalý travní porost na občanské
vybavení-tělovýchovná a sportovní zařízení).
Odůvodnění:
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Uvedenou změnu územního plánu nemohu akceptovat z důvodu instalovaného plošného
zemního kolektoru tepelného čerpadla pro rodinný dům č.p.7 a dešťové kanalizace pro
rodinný dům č.p. 7 a č.p.8 na parcele č. 1486/10, ke které mám vlastnické právo. S ohledem
na využití uvedeného pozemku pro zemědělskou činnost (nyní sušení sena a do budoucna
pastva pro ovce) není vhodná uvažovaná změna územního plánu pod značkami ZV53 a
OS53 z důvodu přístupu na parcelu 1486/9 přes parcelu 1486/10.
Vyhodnocení: Připomínka byla akceptována. Na základě posouzení provedeného
pořizovatelem, určeným zastupitelem a projektantem byla plocha ZV53 a plocha OS53 před
veřejným projednáním vypuštěna. Územní bylo začleněno do ploch smíšených
nezastavěného území s hlavním využitím NSpb tak, jak je určeno k využití i v navazujícím
území.
L. P., písemnost ze dne 25.7.2018
Námitka: V souladu s návrhem územního plánu pro obec Kozmice u Benešova podávám já,
L. P., jako vlastník pozemku, p.č. 130/14, k.ú. Kozmice u Benešova, připomínku a námitku v souladu s ust. §52 odst. (2) stavebního zákona.
Vyhodnocení: V rámci společného projednání vedeného ve smyslu ustanovení § 50
stavebního zákona uplatňuje veřejnost připomínky a ne námitky. Na tuto skutečnost byla
veřejnost upozorněna vyhláškou oznámením o projednání územního plánu.
Odůvodnění:
Z výkresu návrhu územního plánu číslo 1.3, kde je nově, pod označením (N4), lokalita OV52,
stávající využití plochy ZPF (orná půda), navrhováno: plocha s rozdílným způsobeni využití Občanské vybavení, veřejná infrastruktura, která má být nově zřízena na soukromém
pozemku p.č. 130/14. LV 222, k.ú. Kozmice u Benešova, který je v mém vlastnictví, a to
včetně sousedních pozemku p.č. 130/5, 130/6, 130/14, LV 222, k.ú. Kozmice u Benešova.
Návrh ÚP vychází ze Strategického plánu obce Kozmice u Benešova, kde pro sídlo Kozmice
je mj., nově navržena koncepce likvidace splaškových vod včetně nové (již druhé) výstavby
ČOV - dle nákresu lokalita TI51. Návrh zakresluje vybudování veřejné infrastruktury v lokalitě
OV52, kde má vzniknout napojení na novou ČOV v lokalitě TI51. Tato realizace je ovšem
umisťována na soukromém pozemku, který je v mém vlastnictví- p.č. 130/14, LV 222.
Předpokládaný návrh je tudíž v rozporu se zásadou minimalizací zásahů do vlastnického
práva garantovaného Ústavou a Listinou základních práv a svobod. Omezuje práva
vlastníků, ačkoliv tato realizace není nezbytně nutná, vzhledem k tomu, že je v obci již jedna
ČOV vybudována, ale dosud stále není plně využívána. Dle mého názoru by obec Kozmice
měla použít pro účely veřejně prospěšných staveb primárně vlastní pozemky, jelikož ty slouží
a měly by sloužit občanům. Umístěním veřejné infrastruktury na pozemku č. 130/14 LV 222,
k.ú. Kozmice u Benešova, by došlo k jeho značnému znehodnocení. Pozemek má dobrou
polohu a dostatečnou výměru pro realizaci stavebních záměrů, avšak umístěním veřejné
infrastruktury, by došlo k jejich zmaření. Dále lze předpokládat další omezení ve smyslu
ochranného pásma, čímž se de facto celý pozemek stane nepoužitelným. V neposlední řadě
je nutné vzít také v potaz potřebu údržby veřejné infrastruktury, kdy všechny tyto okolnosti
nepřiměřeně omezí výkon vlastnického práva. Uvádím, že dle mého názoru, nejsou splněny
zákonné předpoklady pro takové omezení vlastnického práva a žádám o odstranění na
dotčeném pozemku (lokalita OV 52). Pozemek p.č.130/14 LV 222 k.ú. Kozmice u Benešova,
spolu s dalšími výše jmenovanými pozemky, je již po mnoho generací v majetku mé rodiny.
Vzhledem k tomu, že mám tři děti, chtěl bych, aby v budoucnu tento pozemek sloužil k
výstavbě rodinného domu a mé děti si mohly v obci zřídit trvalé bydliště. Žádám a navrhuji v
ÚP změnu plochy p.č. 130/14 změnit z lokality OV 52 Občanské vybavení - veřejná
infrastruktura
na:
plochu
SV
plocha
smíšená
obytná
venkovská.
Přílohou zasílám nákres s vyznačením.
Vyhodnocení: Připomínce se vyhovuje.
Na základě posouzení provedeného pořizovatelem, určeným zastupitelem a projektantem
byl rozsah plochy před veřejným projednáním upraven. Část pozemku par.č. 130/14
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vymezená jako zastavitelná plocha byla začleněna do plochy SV - plocha smíšená obytná
venkovská, což si mohl navrhovatel v zákonem stanoveném termínu ověřit na Obecním
úřadu Kozmice a v elektronické podobě na jejích stránkách, místa vystavení byly uvedeny ve
Veřejné vyhlášce, oznámení řízení o návrhu územnímu plánu Kozmice vydávaného
opatřením obecné povahy, která byla vyvěšena na úřední desce od 4. února 2019 do 15.
března 2019.
Pozn. Plocha lokality OV52 byla ke společnému projednání vymezena za účelem posílení
ploch občanského vybavení – veřejné infrastruktury ve smyslu ustanovení § 2 odst.1 písm. 3
stavebního zákona a ne z důvodu zajištění napojení kanalizace na novou ČOV. Obavy z
vymezení ochranného pásma jsou irelevantní. Ke stavbám sloužícím pro vzdělání a
výchovu, sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, veřejnou správu a ochranu
obyvatelstva se ochranná pásma nevymezují. Není pravdou, že územní plán závazně
stanovil trasy vedení kanalizačního řadu na pozemku par.č. 130/14. V ploše ponechal
možnost vedení kanalizačních řadů až po vymezení veřejného prostranství ve smyslu
ustanovení § 22 vyhlášky č.500/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. V
rámci posuzování návrhu plochy TI, která bude sloužit pro umístění nové ČOV uvádíme, že
návrh řešení se opírá o podrobné zdůvodnění včetně posouzení kapacitních možností
stávající ČOV v lokalitě Kodína a zohledňuje možnosti napojení stávající zástavby a nárůst
splaškových vod v obci ze zastavitelných ploch. Zdůvodnění je podrobně uvedeno v části
odůvodnění v kap. I.3.2.2 Kanalizace. Na stávající ČOV může být napojeno pouze 34 RD
z lokality Kodína. Je zcela prokazatelné, že stávající ČOV nemůže koncepčně vyřešit
odkanalizování sídla Kozmice. Věta : „V neposlední řadě je nutné vzít také v potaz potřebu
údržby veřejné infrastruktury, kdy všechny tyto okolnosti nepřiměřeně omezí výkon
vlastnického práva“, je zcela nekonkrétní znění ve vztahu k ploše OV52 a jejímu určenému
hlavnímu využití. Označení (N4) se v textu vyskytuje pouze ve spojitosti s lesním typem 3N4,
což se prokazatelně netýká plochy pozemku 130/14.
Připomínky uplatnění v rámci veřejného projednání
Připomínky v rámci veřejného projednání uplatnili samostatně, avšak ve zcela shodném
znění: P. G., písemnost ze dne 11.3.2019; A. G., písemnost ze dne 11.3.2019; V. G.,
písemnost ze dne 11.3.2019; I. Ř a R. Ř., písemnost ze dne 12.3.2019.
Věc: Připomínka k návrhu územního plánu Kozmice u Benešova
Podle ustanovení § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) nejpozději do 7 dnů
od veřejného projednání může každý písemně uplatnit své připomínky. K později uplatněným
připomínkám se nepřihlíží.
Popis nebo vymezení území dotčeného připomínkou - výmaz.
V územním plánu obce Kozmice je navržena lokalita s označení, VE51 ( ve změně ÚP č. 3
označené jako Z3-9) na využití pro stavbu větrné elektrárny. Dávám tímto připomínku ve
smyslu vymazání této lokality z územního plánu.
Odůvodnění:
1) Navržení lokality VE51 ke stavbě větrné elektrárny je v rozporu s výsledkem místního
referenda, které na území obce Kozmice proběhlo v roce 2013. Obec Kozmice následně
vydala dne 6.8.2014 závazné nesouhlasné stanovisko k výstavbě větrné elektrárny. Obec
Kozmice by měla nesouhlasné závazné stanovisko v současně probíhajícím řízení o návrhu
územního plánu Kozmice uplatnit a lokalitu VE51 ( ve změně ÚP č. 3 označené jako Z3-9)
určenou k výstavbě větrné elektrárny z návrhu územního plánu, jako zadavatel a pořizovatel,
vyškrtnout.
2) Navržení lokality VE51 ke stavbě větrné elektrárny je v rozporu s politikou územního
rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. V dokumentu „ÚP Kozmic –
návrh - II. odůvodnění- textová část“ je od strany 5 tohoto dokumentu provedeno
vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací
vydanou krajem a dále je v tomto na straně 7 v bodě 16 uvedeno toto: Při stanovování
způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním
řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích
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zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také
požadavky rozvoje životní úrovně obyvatel, zvyšování kvality života a hospodářského rozvoje
území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i
s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů
vymezených v PÚR ČR.
Navržení lokality VE51 ke stavbě větrné elektrárny je právě příkladem uplatnění
jednostranného hlediska, které zhoršuje stav a hodnotu řešeného území a nezohledňuje
rozvoj životní úrovně obyvatel a zvyšování kvality života. Řešení územního rozvoje bylo sice
ve spolupráci s obyvateli území provedeno formou místního referenda, avšak platný a
závazný výsledek referenda není v návrhu územního plánu respektován. Z hlediska
celkového vyznění požadavku stanoveného v bodě 16 je takový postup v rozporu s politikou
územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.
Vyhodnocení: Připomínce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Plocha VE51 bude ponechána ve shodném rozsahu, jak byla schválená a
vydaná ve změně č. 3 územního plánu obce v roce 2012 a je shodně vymezena územním
plánem Kozmice. Obec v rámci pořizování územního plánu neuplatňuje stanoviska nebo
závazná stanoviska. Písemnost byla uplatněna v rámci navazujícího správního řízení.
Zastupitelstvo obce má zákonem stanovené zmocnění, kdy do procesu pořizování může
vstoupit. Obecní úřad vykonávající přenesenou působnost pro výkon územně plánovací
činnosti není vázán výsledkem místního referenda. Zastupitelstvo obce vydalo změnu č. 3
před konáním referenda a investor od doby vydání změny koná v souladu s touto dosud
platnou dokumentací. Výsledek místního referenda nemůže nahradit posouzení určitého
záměru v režimu podle zvláštních zákonů, smyslem konání referenda proto nemůže být
nahrazení činnosti jiných orgánů, nýbrž pouze zjištění politického názorů občanů. Je
potřebné zdůraznit, že investor v rámci legálního očekávání koná, všechny úkony provádí
v souladu s platnou dokumentací. V případě vypuštění plochy obci hrozí jak uplatnění
ustanovení § 102 stavebního zákona tak i soudní vymáhání dalších náhrad, což je v tomto
případě doložitelné a nezpochybnitelné.
Samotná existence závazného výsledku místního referenda nemůže být dostatečným
pokladem pro změnu územního plánu. Veřejný zájem na vyloučení plochy musí být výslovně
formulován ve vztahu ke konkrétní posuzované záležitosti a musí být přesvědčivě odlišen od
zájmů soukromého či kolektivního. Označit vypuštění plochy za veřejný zájem z důvodu
vysloveného nesouhlasu některých občanů s umístěním větrné elektrárny, jejíž existence je
v obecné rovině legální, nelze. Dále zmiňujeme, že pokud by podkladem veřejného zájmu
byl negativní postoj k určitým stavbám, pak by zřejmě nebylo možno nikde umístit likvidaci
odpadů, produkující energie, zajišťující dopravu apod. V této souvislosti odkazujeme na
judikaturu NSS, v níž znemožnění určitého legálního typu ekonomické či stavební aktivity za
srovnatelných podmínek jinde na území ČR provozované označil za vybočení z mezí daných
požadavkem subsidiarity a minimalizace zásahů do práv jednotlivců.
Není pravdou, že navržení lokality VE51 ke stavbě větrné elektrárny je příkladem uplatnění
jednostranného hlediska, které zhoršuje stav a hodnotu řešeného území a nezohledňuje
rozvoj životní úrovně obyvatel a zvyšování kvality života. Plocha pro zástavbu byla
posuzována z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území (SEA) v rámci pořizování změny č. 3.
Provedená hodnocení a vydaná souhlasná stanoviska ke koncepci prokázala, že je možné
do dané lokality provoz větrné elektrárny umístit.
Dokumentace ÚP byla posouzena nadřízeným orgánem územního plánování, stanovisko
bylo vydáno dne 11.9.2018 pod č.j 120527/2018/KUSK. Dokumentaci ÚP nadřízený orgán
posoudil podle ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona z hlediska zajištění koordinace
využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy a z hlediska souladu s politikou
územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a konstatuje, že
neshledal žádné rozpory.
V zásadách územního rozvoje Středočeského kraje se umístění větrné elektrárny na území
kraje nevylučuje, v politice územního rozvoje v republikových prioritách se požaduje vytvářet
územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie
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z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních
vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi.
Vhodnost umístění plochy byla v průběhu pořizování územně plánovací dokumentace ve
smyslu ustanovení stavebního zákona dostatečným způsobem prokázána. Dotčené orgány
a nadřízený orgánem územního plánování z hlediska jim svěřených speciálními zákony
souhlasí s výsledkem projednání.

Poučení:
proti územnímu plánu Kozmice vydanému formou opatření obecné povahy nelze podle
ustanovení § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
podat opravní prostředek.

Helena Matoušková v.r.
starostka obce

Radek Krupa v.r.
místostarosta obce

otisk úředního razítka
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