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VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
Řešené území je vymezeno hranicí správního území obce Volduchy (okres Rokycany) o rozloze
1259 ha a zahrnuje pouze jedno katastrální území Volduchy (784770). Ve střední části řešeného území se
nachází dominantní sídlo Volduchy, dále jsou součástí řešeného území dvě menší osady Díly a Habr
a solitérní výrobní areál firem Borgers CS s.r.o. a Duvenbeck Logistik s.r.o. a část areálu ŘSD ČR (Správa
Plzeň) v blízkosti dálnice D5.
Trvale zde žije 1221 obyvatel (k 1.1.2021).

A.

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
1.

V řešeném území se vymezují zastavěná území ke dni 1.2.2022. Jsou zobrazena na výkresech
č. 01, 02, 05 a 06 grafické části ÚP.

B.

ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO
HODNOT

B1.

ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

1.

B2.
1.

Jsou stanoveny tyto hlavní zásady koncepce rozvoje řešeného území:
a) rozvoj ploch bydlení, občanského vybavení a ekonomických aktivit koncentrovat do sídla
Volduchy s úzkou vazbou na dálnici D5, resp. rozvojovou osu;
b) nezakládat v řešeném území žádná nová sídla ani samoty;
c) vytvořit podmínky pro intenzifikaci využití zastavěného území a stávající veřejné infrastruktury;
d) směrovat rozvoj ploch lehké výroby s vazbou na rozvojovou osu na severozápadní okraj sídla
Volduchy, resp. v kontextu plánovaného rozvoje výrobních ploch na východním okraji
sousedního sídla Osek;
e) v sídlech stabilizovat veřejná prostranství a plochy veřejné zeleně a umožnit jejich další
rozvoj;
f) umožnit realizaci mimoúrovňové křižovatky na dálnici D5 (sjezd Volduchy / Svojkovice –
severní a jižní část) v koridoru CNZ-SD5/01 (dle ZÚR PK) v souběhu s realizací koridoru
pro jihozápadní obchvat sídla Volduchy;
g) chránit a prověřit dopravní koridor R5-2323 pro přeložku silnice III. třídy č.2323 v centrální
části řešeného území (jihozápadní ochvat sídla Volduchy);
h) chránit a prověřit koridor územní rezervy R4-VRT vysokorychlostní dopravy VR1 (Nürnberg-)
hranice ČR-Plzeň-Praha (dle ZÚR PK) v jižní a jihovýchodní části řešeného území;
i) umožnit rozvoj pěší a cyklistické dopravy v řešeném území;
j) soustředit rekreační zázemí sídla zejména do SV a V části řešeného území (Habr, Přírodní park
Radeč);
k) chránit volnou krajinu před negativními zásahy, posílit její ekologickou stabilitu a možnosti
využívání jejího rekreačního potenciálu;
l) umožnit realizaci protierozních a protipovodňových opatření, dále revitalizačních opatření
na vodních tocích a další zásahy podporující retenci vod v území;
m) vytvořit podmínky pro doplnění chybějících sítí a zařízení technické infrastruktury.
ZÁKLADNÍ KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
Jsou stanoveny tyto základní zásady koncepce ochrany a rozvoje přírodních a krajinných, kulturních
a civilizačních hodnot řešeného území:
a) podporovat zvyšování ekologické stability zemědělské krajiny v řešeném území doplňováním
přírodě blízkých ploch a jejich vzájemným propojováním, chránit a realizovat prvky ÚSES;
b) respektovat polohu sídla v rovinaté otevřené krajině na pozadí s lesním celkem Přírodního
parku Radeč;
c) využívat efektivně a úsporně zastavěné území a zastavitelné plochy a tím chránit cennou
zemědělskou půdu;
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d) respektovat a podporovat urbanistické, architektonické a historické hodnoty sídla a prvky
v krajině.
2.

Jsou vytvořeny podmínky pro ochranu a rozvoj následujících kulturních a přírodních hodnot území:

B2.1. ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÁ STAVBA:
a) Betlémská kaple na pozemku s p.č. st. 753 v k.ú. Volduchy (A4)
Způsob ochrany:
- při veškerých stavebních úpravách zachovat objemové, resp. hmotové řešení stavby a její
celkový charakter,
- chránit tuto hodnotu při všech zásazích a stavebních úpravách tak, aby nebyl narušen charakter
stavby a jejího okolí, aby nemohlo navrhovanými úpravami dojít k narušení dochovaných
historických, urbanistických a architektonických hodnot daného místa nebo k narušení
architektonické jednoty celku,
- hmotové, architektonické (ve smyslu použitého tvarosloví) řešení nových staveb
v území sousedícím s výše uvedenou hodnotou je třeba navrhovat s respektem k této hodnotě,
- kultivovanými zásahy přispět k obnovení / navrácení pietního rázu místa včetně kultivace
předprostoru stavby,
- pro tuto stavbu se stanovuje podmínka povinného zpracování architektonicko-stavební části
projektové dokumentace staveb autorizovaným architektem.
B2.2. URBANISTICKY HODNOTNÉ PROSTORY:
a) centrální návesní prostor kolem kostela Sv.Bartoloměje, ZŠ a MŠ v sídle Volduchy (U1);
b) podlouhlý ulicový veřejný prostor podél silnice z Oseku v západní části sídla Volduchy (U2);
Způsob ochrany výše uvedených prostorů:
- charakter nových staveb a stavební úpravy stávajících objektů ve frontách vymezujících tyto
prostory je třeba navrhovat s respektem k architektonickému rázu této lokality a k její estetické
hodnotě,
- zachovat důsledně stávající rozsah obou veřejných prostorů, tzn. neměnit jejich půdorys daný
především stavbami,
- v proluce uliční fronty vymezující tyto prostory bude hmota hlavní stavby umístěna na uliční čáru,
- ve vymezeném prostoru U2, kde lze toto prokazatelně dohledat v historických zdrojích, je nutné
dodržet původní půdorysnou stopu hlavních staveb, tzn. fasáda hlavních staveb musí být
umístěna na hranici veřejného prostoru; zejména v severní frontě U2 zachovat štítovou orientaci
hlavních staveb;
- zachovat štítovou nebo okapovou orientaci hlavních staveb v místech, kde se tyto orientace
zachovaly;
- při revitalizaci či úpravách parteru těchto prostorů je třeba zachovat jejich venkovský charakter,
dbát na zklidnění dopravy, dostatečné dimenze a jasné vymezení či odlišení odstavných ploch
a doplnění drobné architektury a prvků parteru,
- zachovat a podporovat podíl prostorotvorné vysoké zeleně, nesmí zde dojít k výrazné redukci
veřejné zeleně.
B2.3. PŘÍRODNÍ HODNOTY ÚZEMÍ – OCHRANA LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN:
a) výhradní ložisko nerostných surovin Volduchy (č. 318620003 – cihlářská surovina, hlína –
břidlice, dosud netěženo), situované západně od sídla Volduchy (PH1);
b) výhradní ložisko nerostných surovin Volduchy (č. 318620001 – cihlářská surovina, hlína –
břidlice, dosud netěženo), situované východně od sídla Volduchy (PH2);
c) výhradní ložisko nerostných surovin Volduchy (č. 318620002 – cihlářská surovina, hlína –
břidlice, dosud netěženo), situované jižně od sídla Volduchy (PH3);
Způsob ochrany výše uvedeného ložiska:
- chránit zdroje nerostných surovin před znehodnocením jako neobnovitelné zdroje a součást
potenciálu území ve smyslu horního zákona,
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-

povrch ložiska nesmí být využit pro stavby a zařízení, které nesouvisejí s dobýváním ložiska,
v případě povrchově těžených ložisek nesmí dojít ke znehodnocení suroviny redeponováním
v rámci prováděných terénních úprav.

C.

URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, VYMEZENÍ
PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH
PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

C1.

ZÁSADY URBANISTICKÉ KONCEPCE A KOMPOZICE
Jsou stanoveny následující základní zásady urbanistické koncepce a kompozice:

C1.1.

PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PLOŠNÉ (FUNKČNÍ) USPOŘÁDÁNÍ
a) rozvíjet sídla v řešeném území:
- tak, aby dominantní podíl ve struktuře zástavby zaujímaly plochy určené k bydlení s výjimkou
osady Habr,
- zejména využitím volných ploch a proluk v místech nevyužitých či konverzí urbanistické struktury
v místech zdevastovaných v rámci zastavěného území,
- vymezováním zastavitelných ploch pouze v návaznosti na zastavěné území,
- nerozšiřovat pásovou zástavbu podél komunikací směrem ven ze sídel,
- tak, aby bylo zajištěno logické a ekonomické dopravní řešení dílčí části sídla, slepé komunikace
lze umožnit pouze v ojedinělých odůvodněných případech,
- dále nerozšiřovat zástavbu do pohledově exponovaných, výše situovaných svažitých partií sídel
(např. v severní části sídla Volduchy v blízkosti lesního celku Přírodního parku Radeč),
- nepodporovat další rozvoj trvalého bydlení a individuální rekreace v osadě Habr;
b) v sídle Volduchy:
- stabilizovat centrální část sídla formou polyfunkčních ploch smíšených obytných venkovských
(SV),
- rozvíjet plochy občanského vybavení pro sport a rekreaci zejména ve východní části sídla,
- kultivovat urbanisticky hodnotné veřejné prostory: centrální náves s prostory kolem kostela
Sv.Bartoloměje, ZŠ a MŠ (U1) a podlouhlý veřejný prostor podél silnice z Oseku
s charakteristickou venkovskou zástavbou menšího měřítka,
- rozvíjet dominantní podíl ploch bydlení (BV) v severovýchodní a jižní části sídla,
- plochy lehké výroby (VL) rozvíjet při severozápadním okraji sídla a minimalizovat jejich
negativní dopady na bydlení,
- nepodporovat další rozvoj ploch zemědělské výroby situovaných v severozápadní části sídla,
- výhledově umožnit doplnění dominantně obytné zástavby v rozlehlé mezeře / proluce, resp.
stabilizované ploše AZ v severozápadní části sídla (mezi plochami Z6, P3 a R3),
- klást důraz na zlepšení prostupnosti sídla zejména pro pěší a cyklisty,
- zlepšit prostupnost stávající obytné zástavby v jihozápadní části sídla (zejména mezi plochami
Z7, P2, P4 a R1),
- při okrajích sídla rozvíjet distanční nejen travnaté pásy, zajišťující přirozené zapojení zástavby
sídla do krajiny,
c) chránit prostor podél Voldušského potoka a rybníků Horního Haberského a Trnovského
a podporovat jeho rekreační potenciál pro každodenní využití;
d) ve dvou částech koridoru dopravní infrastruktury CNZ-SD5/01 v jižní části řešeného území
v rámci rozvojové osy OS1 (Praha-Plzeň-hranice ČR/Německo) umožnit realizaci mimoúrovňové
křižovatky (MÚK) na dálnici D5 (sjezd Volduchy / Svojkovice) včetně souvisejících investic;
e) v koridoru územní rezervy R4-VRT v jižní a jihovýchodní části řešeného území prověřit
výhledovou realizaci vysokorychlostní železniční trati VR1 (Nürnberg-) hranice ČR-Plzeň-Praha
(dle PÚR ČR) včetně souvisejících investic;
f) v koridoru R5-2323 umožnit realizaci přeložky silnice III. třídy č.2323, tzn. jihozápadního
obchvatu sídla Volduchy včetně souvisejících investic;
g) stabilizovat stávající solitérní výrobní areál v blízkosti dálnice D5 v jihovýchodní části řešeného
území, nerozvíjet jej plošně severním a východním směrem;
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h) významně nerozvíjet areály hromadné rekreace (vymezené formou ploch RH) u osady Habr;
i) nepodporovat postupnou transformaci staveb pro rodinnou rekreaci v osadách na objekty
trvalého bydlení;
j) podpořit v řešeném území síť funkčních cest pro pěší a cyklisty, spojujících mezi sebou všechna
sídla a cíle s návaznostmi na okolní obce.
C1.2.

PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ
a) respektovat výškovou hladinu současné zástavby sídel ve vazbě na morfologii terénu
a krajinné vztahy se zachováním stávajících dominant, pohledových os a nenarušených
dálkových pohledů;
b) zástavbu citlivě začleňovat do krajinného kontextu a osazovat do terénu;
c) v centrální části sídla Volduchy, zejména pak v rámci urbanisticky hodnotných prostorů U1 a U2,
kde lze toto prokazatelně dohledat v historických podkladech, je třeba:
- respektovat jednotnou uliční nebo stavební čáru, charakter a měřítko tradiční okolní
venkovské zástavby,
- dodržet původní půdorysnou stopu hlavních staveb, jejich orientaci vůči veřejnému
prostoru (okapovou či štítovou) a celkové hmotové řešení;
d) struktura zástavby ve stabilizovaných plochách i v plochách změn určených k bydlení (BV
a SV) je stanovena jako zástavba dodržující jednotnou stavební čáru, tzn. hlavní stavba musí
být situována v rozmezí 0-7 m od hranice veřejného prostranství podle kontextu okolní zástavby;
e) nové stavby (situované zejména na svažitých pozemcích) nesmí svými terénními úpravami
včetně oplocení a opěrných zdí významně změnit terénní poměry na hranici se sousedními
pozemky a v její těsné blízkosti, s výjimkou hranice pozemků, kde k sobě stavby přiléhají;
f) zástavba navrhovaná na vnějších okrajích sídel v rámci stabilizovaných ploch i navrhovaných
ploch bude situována tak, aby do volné krajiny byla orientována zahrada (tedy méně intenzivně
zastavěná část pozemku), pokud není do volné krajiny situovaná přístupová komunikace.

C2.
C2.1.

VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
VYMEZENÍ PLOCH

1.

Plochy jsou rozlišeny na plochy stabilizované; plochy změn a územní rezervy (viz legenda
grafické části ÚP). Pro každou plochu je stanoveno funkční využití formou plochy s rozdílným
způsobem využití, podmínky pro využití ploch a podmínky prostorového uspořádání. Níže uvedené
plochy jsou opatřeny kódováním.
a) plochy stabilizované … X / XX
- jedno/dvoumístný kód skládající se z jednoho/dvou písmen udává typ plochy s rozdílným
způsobem využití
b) plochy změn … X0
- první písmeno udává typ plochy změny (viz kap. C2.2. dále)
- druhé číslo udává pořadové číslo plochy v řešeném území
Tzn. např. pod kódem Z1 je označena zastavitelná plocha (Z) s pořadovým číslem (1).

C2.2.
1.
-

PLOCHY ZMĚN
Plochy změn jsou dále děleny na:
zastavitelné plochy pod kódem ZX;
plochy přestavby pod kódem PX;
plochy změn v krajině pod kódem KX.
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C2.3.

VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ MIMO NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ

Označení

Název plochy s rozdílným způsobem využití

Kód plochy

F1.

BYDLENÍ VENKOVSKÉ

BV

F2.

REKREACE INDIVIDUÁLNÍ

RI

F3.

REKREACE HROMADNÁ – REKREAČNÍ AREÁLY

RH

F4.

SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ

SV

F5.

OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÉ

OV

F6.

OBČANSKÉ VYBAVENÍ – SPORT

OS

F7.

VYBRANÁ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S PŘEVAHOU
ZPEVNĚNÝCH PLOCH

PP

F8.

VYBRANÁ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S PŘEVAHOU ZELENĚ

PZ

F9.

ZELEŇ – ZAHRADY A SADY

ZZ

F10.

ZELEŇ PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU

ZP

F14.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

T

F15.

VÝROBA TĚŽKÁ A ENERGETIKA

VT

F16.

VÝROBA LEHKÁ

VL

F17.

VÝROBA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ

VZ

F18.

VÝROBA ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

VE

F19.

VODNÍ PLOCHY A TOKY

WT

F21.

LOUKY A PASTVINY

AL
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C3.
1.

Ozn.

ZASTAVITELNÉ PLOCHY
Jsou navrženy tyto zastavitelné plochy (ZX):

Kód

Název - umístění

Typ plochy s rozdílným způsobem využití

Výměra
2

Z1
Z2
Z3

BV
BV
BV
PP

Z4

BV
PP

Z5
Z6
Z7
Z8
Z9
Z10
Z11

BV
VL
BV
BV
BV
BV
BV
PP

Z12
Z13
Z14
Z15
Z16
Z17

BV
BV
RI
OV
SV
RI

Volduchy - sever
Volduchy - sever
Volduchy - sever

bydlení venkovské
bydlení venkovské
bydlení venkovské
vybraná veřejná prostranství s převahou
zpevněných ploch
Volduchy - severovýchod bydlení venkovské
vybraná veřejná prostranství s převahou
zpevněných ploch
Volduchy - východ
bydlení venkovské
Volduchy - západ
výroba lehká
Volduchy - západ
bydlení venkovské
Habr
bydlení venkovské
Díly
bydlení venkovské
Díly
bydlení venkovské
bydlení venkovské
Volduchy - jih
vybraná veřejná prostranství s převahou
zpevněných ploch
Volduchy - jih
bydlení venkovské
Volduchy - jihovýchod
bydlení venkovské
Habr
rekreace individuální
Volduchy - hřbitov
občanské vybavení veřejné
Volduchy - škola
smíšené obytné venkovské
Habr
rekreace individuální

Celkem:

plochy (m )
4 240
8 380
25 930
6 110
84 400
270
5 930
98 960
20 950
2 090
3 900
6 760
12 050
3 550
8 650
3 360
1 550
5 150
810
2 310
305 350

Pozn.: Výměry jsou zaokrouhleny na desítky metrů.

C4.
1.

Ozn.

PLOCHY PŘESTAVBY
Jsou navrženy tyto plochy přestavby (PX):

Kód

Název - umístění

Typ plochy s rozdílným způsobem využití

Výměra
2

P1
P2
P3
P4

SV
BV
BV
BV
SV

Volduchy - střed
Volduchy - západ
Volduchy - západ
Volduchy - západ

smíšené obytné venkovské
bydlení venkovské
bydlení venkovské
bydlení venkovské
smíšené obytné venkovské

Celkem:

plochy (m )
7 950
1 330
3 530
7 110
6 900
26 820

Pozn.: Výměry jsou zaokrouhleny na desítky metrů.

C5.
1.
-

SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ
Systém sídelní zeleně je navržen takto:
v zastavěném území je systém vymezen dílčí doprovodnou zelení v rámci stabilizovaných ploch
venkovského bydlení (BV) a ploch smíšených obytných venkovských (SV), vybraných veřejných
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-

prostranství s převahou zpevněných ploch (PP) a s převahou zeleně (PZ) a v rámci vodních ploch
a toků (WT);
větší celky parkově či pobytově upravené zeleně uvnitř sídla jsou stabilizovány formou ploch
vybraných veřejných prostranství s převahou zeleně (PZ);
podél Voldušského potoka vedoucího středem sídla jsou kontinuálně vymezeny překryvné prvky
ÚSES;
stávající zahrady a sady jsou integrovány zejména v rámci ploch venkovského bydlení (BV) nebo
stabilizovány formou ploch zeleně – zahrad a sadů (ZZ).

2.

Po obvodu zástavby (zejména stabilizovaných a zastavitelných ploch bydlení) při přechodu do volné
krajiny je třeba stabilizovat distanční travnaté pásy (AL) či tyto pásy navrhovat (plochy K10, K12
a K19). Tyto pásy / plochy v sobě mohou integrovat:
- kontinuální záhumenní cestu vedoucí v rámci travnatého pásu, který bude zajišťovat distanční
ochranu hrany zástavby vůči zemědělsky obhospodařované půdě a prostupnost území. Šířka tohoto
pásu nemusí být konstantní.
- vysokou krajinnou zeleň (stromy, event. keře), která nemusí mít nutně kontinuální formu aleje
a bude zajišťovat pohledové zapojení či krytí zástavby v dálkových pohledech na sídlo;
- další přírodě blízká opatření (malé vodní nádrže přírodního charakteru, mokřady, vegetační
úpravy apod.);
- sportovně rekreační prvky a dětská hřiště přírodního charakteru, drobnou architekturu apod.

3.

Podél Kamýckého potoka, ústícího do stávající vodní nádrže (Nádržka) v severozápadní části sídla,
jsou kontinuálně vymezeny překryvné prvky ÚSES spolu se stabilizovanými plochami PZ, ZP, ZZ
a AL.

4.

Ve fragmentovaných územích mezi koridorem R5-2323 pro přeložku silnice III/2323 a stávající
či budoucí zástavbou sídla Volduchy budou doplněny distanční travnaté pásy, plnící obdobné funkce
jako výše uvedené pásy a plochy v bodě 2. této kap.

5.
-

Pro koncepci systému sídelní zeleně obecně platí:
sídelní zeleň bude dle možností vzájemně propojována komunikacemi pro pěší a cyklisty
s návazností na veřejné prostory v zastavěném území a na účelové komunikace v krajině;
ve stabilizovaných a navrhovaných plochách veřejných prostranství (PP a PZ) bude podle
prostorových možností doplňována vysoká zeleň (liniové nebo plošné výsadby);
k redukci na úkor staveb by mělo docházet pouze ve výjimečných a odůvodnitelných případech
pro funkce nezbytné k provozu obce.

-

D.

KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ
UMÍSŤOVÁNÍ, VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU,
VČETNĚ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ

Jsou stanoveny následující principy koncepce veřejné infrastruktury zřizované nebo užívané
ve veřejném zájmu:
D1.
D1.1.

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
SILNIČNÍ DOPRAVA
Při obsluze řešeného území zůstane do budoucna prioritní dálnice D5 a radiální síť komunikací silnic
III. třídy, které jsou mimo hranice zastavěného území stabilizované formou ploch dopravy silniční (DS).
V souladu se ZÚR PK jsou pro realizaci mimoúrovňové křižovatky na dálnici D5 (MÚK
Svojkovice, resp. sjezd Volduchy / Svojkovice) navrženy v jižní části řešeného území dva navrhované
překryvné koridory dopravní infrastruktury proměnlivé šířky pod označením CNZ-SD5/01 (severní a jižní
část). Oba koridory jsou určené pro umístění silničních těles sjezdů a nájezdů na dálnici D5, souvisejících
staveb a úprav průběhu navazující silniční sítě a jsou zároveň vymezeny jako VPS (VD1).
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Ozn. - kód

Umístění

Specifikace

Výměra
koridoru
2

CNZ-SD5/01 jižní část řešeného území
CNZ-SD5/01 jižní část řešeného území

dálnice D5 - mimoúrovňová dálniční křižovatka
(severní část)
dálnice D5 - mimoúrovňová dálniční křižovatka
(jižní část)

Celkem:

(m )
90 270
39 410
129 680

Pozn.: Výměry jsou zaokrouhleny na desítky metrů.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V rámci koridoru CNZ-SD5/01 (severní část) jsou stanoveny tyto podmínky:
do doby započetí užívání dokončené stavby dopravní infrastruktury se ve vymezeném průhledném
koridoru použijí pouze podmínky využití stanovené pro tento koridor, zatímco podmínky využití
překrytých ploch se použijí až po započetí užívání dokončené stavby,
koridor je vymezen pro umístění stavby hlavní, některé ze staveb vedlejších (souvisejících) mohou
být umístěny i s přesahem mimo vymezený koridor,
případné zásahy do tohoto koridoru nesmí znemožnit, ztížit nebo ekonomicky znevýhodnit umístění
a realizaci mimoúrovňové dálniční křižovatky, souvisejících staveb a terénních úprav v tomto
koridoru,
v ploše křížení tohoto koridoru s koridorem územní rezervy vysokorychlostní dopravy R4-VRT nesmí
dokončené stavby dopravní infrastruktury znemožnit nebo podstatně ztížit realizaci vysokorychlostní
železniční tratě. V místě křížení obou dopravních těles musí být realizováno mimoúrovňové křížení.
optimalizovat dopravní řešení stavby dopravní infrastruktury tak, aby byl minimalizován střet
s výhradním ložiskem nerostných surovin Volduchy (PH3),
minimalizovat křížení mimoúrovňové dálniční křižovatky s nefunkčním LBK RO016-RO025,
po realizaci stavby dopravní infrastruktury LBK případně prostorově optimalizovat tak, aby byl
zachován jeho kontinuální průběh,
umožnit realizaci úseku účelové komunikace K14 s napojením na stávající účelovou komunikací,
vedoucí paralelně s dálnicí D5,
řešit křížení s korytem bezejmenného vodního toku při hranici řešeného území,
umístit doprovodnou ochrannou a izolační zeleň a další protihluková opatření při severozápadní
hranici stavby dopravní infrastruktury tak, aby nedošlo k významnému navýšení hlukové zátěže
v sídle Volduchy,
v částech koridoru ve styku s plochou územní rezervy R6, kde přímo nevzniknou stavby dopravní
infrastruktury, bude umožněno prověřit způsob využití stanovený vymezenou plochou územní
rezervy R6 za podmínky respektování budoucího ochranného pásma dopravní stavby.
V rámci koridoru CNZ-SD5/01 (jižní část) jsou stanoveny tyto podmínky:
do doby započetí užívání dokončené stavby dopravní infrastruktury se ve vymezeném průhledném
koridoru použijí pouze podmínky využití stanovené pro tento koridor, zatímco podmínky využití
překrytých ploch se použijí až po započetí užívání dokončené stavby,
koridor je vymezen pro umístění stavby hlavní, některé ze staveb vedlejších (souvisejících) mohou
být umístěny i s přesahem mimo vymezený koridor,
případné zásahy do tohoto koridoru nesmí znemožnit, ztížit nebo ekonomicky znevýhodnit umístění
a realizaci mimoúrovňové dálniční křižovatky, souvisejících staveb a terénních úprav v tomto
koridoru,
řešit křížení s korytem bezejmenného vodního toku při hranici řešeného území,
umístit doprovodnou ochrannou a izolační zeleň a další protihluková opatření při východní hranici
stavby dopravní infrastruktury tak, aby nedošlo k významnému navýšení hlukové zátěže v sídle
Svojkovice.

Na úrovni sítě silnic III. třídy se předpokládá změna koncepce obsluhy řešeného území. Je
navrhován koridor územní rezervy o průměrné šířce 50 m pro přeložku silnice III. třídy č. 2323
pod označením R5-2323, resp. jihozápadní obchvat sídla Volduchy. Podmínky pro prověření tohoto
koridoru jsou uvedeny v kap. J. dále.
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Dopravní napojení ploch změn určených k bydlení bude řešeno místními komunikacemi, příp. sjezdy
ze stávajících místních a účelových komunikací tak, aby byla zajištěna maximální prostorová prostupnost
sídla. Jsou navrženy tyto koridory místních komunikací proměnlivých šířek, resp. dopravní, technické
infrastruktury a veřejných prostranství (CNU-VPX):
a) CNU-VP1 (Volduchy – sever) zajišťující dopravní obsluhu, napojení na sítě technické
infrastruktury a odpovídající veřejná prostranství zastavitelné ploše venkovského bydlení Z2
a sousední stávající zástavbě v severní části sídla Volduchy;
b) CNU-VP2 (Volduchy – sever) zajišťující dopravní obsluhu, napojení na sítě technické
infrastruktury a odpovídající veřejná prostranství východní části zastavitelné plochy venkovského
bydlení Z3 v severní části sídla Volduchy;
c) CNU-VP3 (Volduchy – severozápad) zajišťující dopravní obsluhu, napojení na sítě technické
infrastruktury a odpovídající veřejná prostranství v ploše přestavby venkovského bydlení P3
a okolní stávající zástavbě v severozápadní části sídla Volduchy.

-

-

-

V rámci koridorů CNU-VP1, CNU-VP2 a CNU-VP3 jsou stanoveny tyto podmínky:
v plochách koridoru, kde přímo nevzniknou stavby dopravní infrastruktury nebo veřejná prostranství,
zůstává v platnosti vymezená navrhovaná či stabilizovaná plocha s rozdílným způsobem využití;
případné zásahy do prostoru tohoto koridoru nesmí znemožnit, ztížit nebo ekonomicky znevýhodnit
možnost realizace staveb dopravní a technické infrastruktury nebo veřejných prostranství v tomto
koridoru;
zastavitelné plochy venkovského bydlení Z2 a Z3 je nutné propojit prostřednictvím veřejného
prostranství, které umožňuje minimálně jednosměrný průjezd vozidel, průchod pro pěší včetně
integrace gravitační splaškové kanalizace a odvodnění komunikací;
v rámci koridoru CNU-VP1 je nutné realizovat minimálně pěší propojení západním směrem přes
stabilizované plochy bydlení;
je třeba prověřit možnost realizace minimálně pěšího propojení z koridoru CNU-VP3 východním
směrem přes stabilizované plochy bydlení (kolem objektu hasičů).

Nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující
pozemek bytového domu, je 12 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 10,5 m. Nejmenší
šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek rodinného
domu, je 8 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 6,5 m. Preferovat je třeba vzájemné
propojování či zokruhování místních komunikací tak, aby slepé komunikace byly realizovány pouze
v ojedinělých odůvodněných případech. Uspořádání místních komunikací je doporučeno postupně upravit
s rozlišením obslužných a zklidněných komunikací.
Nové zastávky veřejné hromadné dopravy není nutné doplnit.
1.

ÚČELOVÉ KOMUNIKACE
Hlavní trasy účelových komunikací, polních a lesních cest jsou fixovány stabilizovanými plochami
dopravy – ostatní komunikace (DX), které zdůrazňují jejich hlavní funkci. V místech, kde je nutné zlepšit
prostupnost území a obsluhu pozemků, jsou navrženy tyto plochy změn v krajině, resp. úseky účelových
komunikací (DX):
- K2 v severozápadní části řešeného území vedoucí směrem na Osek a zároveň zpět do Volduch;
- K3 vedoucí západním směrem ze sídla Volduchy podél silnice III/2323 směrem do sousedního
Oseku – jedná se o již zrealizovanou cestu pro pěší a cyklisty;
- K4 v západní části řešeného území vedoucí směrem na Osek;
- K5 v jihozápadní části řešeného území severně nad osadou Díly při Voldušském potoce;
- K8 v jihozápadní části řešeného území severozápadně nad osadou Díly;
- K9 v jihozápadní části řešeného území spojující osadu Díly se sídlem Volduchy;
- K13 na západním okraji osady Habr;
- K14 jihovýchodně od sídla Volduchy;
- K15 v jihovýchodní části řešeného území spojující sídlo Volduchy a stávající výrobní areál se
sousedním sídlem Svojkovice – jedná se o cestu pro pěší a cyklisty (T2 a zároveň stávající
regionální cyklotrasu č. 2157), která musí mít charakter prostorově segregované cyklostezky;
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-

K18 severovýchodně od sídla Volduchy spojující sídlo Volduchy a rekreační osadu Habr – jedná se
o cestu pro pěší a cyklisty (T1), resp. prostorově segregovanou cyklostezku, na kterou je třeba poté
přesměrovat stávající regionální cyklotrasu č. 2153.

Na navrhovaných účelových komunikacích je předpokládán sdružený provoz pro hospodářskou
dopravu, zpřístupnění pozemků, technickou infrastrukturu a pro vedení pěších a cyklistických tras.
2.

DOPRAVA V KLIDU
Vzhledem k charakteru řešeného území lze konstatovat, že stávající převládající způsob
decentralizovaného odstavování vozidel je vyhovující. Parkovací místa je možné zřizovat v rámci stávajících
i navrhovaných veřejných prostranství tak, aby byla rozmístěna, pokud možno rovnoměrně ve vazbě
na místa s kumulací aktivit. V okrajových či koncových částech zástavby preferovat obytné zóny umožňující
dostatečný počet stání a podíl veřejné zeleně.
Parkování a odstavování vozidel je nutné řešit v rámci lokalit na pozemcích jednotlivých investorů
podle platných předpisů v závislosti na předpokládané kapacitě využití. Pro nové rodinné domy v plochách
změn budou zajištěna vždy minimálně 2 parkovací stání na pozemku jednotlivé nemovitosti s výjimkou velmi
stísněných pozemků (zejména ve stávající zástavbě), kde je nutné zajistit alespoň 1 parkovací stání
na pozemku.
D1.2.

CYKLISTICKÁ A PĚŠÍ DOPRAVA
Je navržena cyklotrasa T1 vedoucí řešeným územím přibližně ve směru Z-V ze sousedního sídla
Osek přes Volduchy do osady Habr. V úseku Osek – Volduchy má charakter segregované cyklostezky (K4),
v úseku Volduchy – Habr, resp. v rámci plochy K18, bude mít také charakter segregované cyklostezky, kam
bude možné přesměrovat úsek regionální cyklotrasy č. 2153.
Dále je navržena cyklotrasa T2 vedoucí řešeným územím přibližně ve směru S-J ze sousedního
sídla Březina přes Volduchy do sousedního sídla Svojkovice. V úseku Volduchy – Svojkovice má charakter
segregované cyklostezky (přesměrování úseku regionální cyklotrasy č. 2157).
Linie určené pro pěší a cyklistickou dopravu jsou fixovány překryvnými značkami na plochách
s rozdílným způsobem využití.

D2.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Stanovuje se, že je třeba minimalizovat délky vedení přípojek sítí technické infrastruktury pro stavby
na pozemcích v plochách změn v rámci veřejných prostranství, tzn. napojení realizovat zejména
prostřednictvím hlavních zásobovacích řadů, stok a vedení.

D2.1.
1.

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU, POŽÁRNÍ OCHRANA
Je respektován stávající způsob zásobování pitnou vodou sídla Volduchy, kdy je většina obyvatel
zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu, který je napojen na skupinový vodovod Osek –
Volduchy. Na tento veřejný vodovod jsou napojeni také obyvatelé v sídlech Osek, Svojkovice, dále stávající
výrobní areál a areál ŘSD ČR (Správa Plzeň). Pro menšinovou část obyvatel (osady Díly, Habr) jsou
zdrojem pitné vody domovní studny. Kapacita vodních zdrojů je plně vyhovující i ve výhledovém období.
Vodovod je průběžně dostavován, postupně jsou připojovány i lokality s novou zástavbou.
Nepředpokládá se změna koncepce zásobování. Nové vodovodní řady pro potřeby napojování
rozvojových ploch budou kladeny přednostně ve veřejných prostorech, kde budou pokud možno
zokruhovány. Kapacita stávajícího vodovodu je dostatečná i pro potřeby zásobování požární vodou. Jako
další zdroj požární vody jsou uvažovány stávající vodní toky a plochy. Příjezdové komunikace k těmto
prvkům musí splňovat podmínky pro příjezd požární techniky.
2.

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Je respektován stávající systém jednotné kanalizační sítě pro sídlo Volduchy, spočívající
v odvedení odpadních vod od většiny obyvatel stokami do mechanicko-biologické čistírny odpadních vod
Osek, situované mimo řešené území (na jižním okraji sídla Osek). Odtok přečištěné vody z této ČOV je
zaústěn do Voldušského potoka. Stávající výrobní areál u dálnice D5 je napojen na ČOV Svojkovice, ležící
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mimo řešené území. Naprostá menšina obyvatel individuálně akumuluje odpadní vody v bezodtokových
jímkách s vyvážením na ČOV (Osek, Svojkovice).
Koncepce respektuje společné čištění odpadních vod s obcí Osek i potřebu čištění odpadních vod
z dosud neodkanalizovaných částí obou sídel. V plochách změn je třeba přednostně budovat stoky oddílné
splaškové kanalizace. Podle konfigurace terénu je třeba odvádět srážkové vody dešťovými stokami
vyústěnými do blízkých vodních toků, pouze v nezbytných případech odvádět srážkové vody společně
s odpadními jednotnou kanalizací.
Jiné potenciální zdroje znečistění (mimo zástavbu určenou k bydlení) musí podléhat podrobnějšímu
posouzení.
Odkanalizování nových staveb mimo dosah ČOV bude řešeno podle umístění a velikosti konkrétních
staveb buďto domovní (mikro)ČOV s vypouštěním vyčištěné vody (podle umístění stavby buď do recipientu,
je-li v blízkosti pozemku, nebo zasakováním na pozemku, umožňují-li to geologické poměry) nebo v případě
technické neproveditelnosti předchozího způsobu bezodtokovou jímkou (s vyvážením na ČOV). Za domovní
ČOV lze považovat i vícekomorový septik doplněný vhodným biologickým nebo zemním filtrem.
3.

ODVÁDĚNÍ DEŠŤOVÝCH VOD
Dešťové vody jsou odváděny buďto jednotnou kanalizací nebo systémem příkopů, struh a propustků
do okolních vodotečí. U novodobé zástavby je částečně akumulována či zasakována na pozemku vlastníka.
Při realizaci nových staveb, úpravách staveb stávajících nebo změně využití staveb v řešeném
území je nutné zajistit vsakování nebo zadržování povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických
srážek na tyto stavby (s postupným přepouštěním vod do dešťové kanalizace) na pozemku stavby v souladu
s vodním zákonem, ve znění pozdějších předpisů.
Dešťové vody z komunikací a veřejných ploch je nežádoucí odvádět přímo do vodních toků. Tyto
vody budou odváděny s využitím přírodní či umělé retence mělkými stokami či otevřenými příkopy
do vodních toků. V plochách změn v rámci veřejných prostranství je třeba navrhovat zasakovací zařízení,
tůně či poldry s postupným přepouštěním do vodních recipientů. Před zaústěním do vodoteče budou
po vyhodnocení možného znečištění na stokách osazeny příslušné technické prvky, které zamezí
kontaminaci povrchových vod.
U navrhovaných nebo rekonstruovaných účelových komunikací a cest pro pěší a cyklisty mimo
zastavěná území a zastavitelné plochy bude provedeno posouzení, zda navrhované opatření nezpůsobí
nasměrování povrchové vody směrem do zástavby. Navržené řešení bude vypracováno tak, aby došlo
k bezkoliznímu odvedení povrchových vod do recipientu nebo neškodnému rozlivu.
D2.2.
1.

ENERGETIKA
ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
Koncepce zásobování řešeného území elektrickou energií vychází ze současné konfigurace sítě
VVN a VN a rozmístění trafostanic 22/0,4 kV. Budoucí potřeby elektrické energie budou případně řešeny
výměnou transformátorů pro zvýšení kapacity při převodu VN/NN. Napojení navržených lokalit bude řešeno
bez potřeby změny celé koncepce prodloužením stávajících rozvodů. Rozvoj zásobování elektrickou energií
se bude odvíjet postupně s realizací jednotlivých navržených ploch. Vlastní napájení bude realizováno
ze stávající distribuční sítě VN 22kV, a to buď z distribučních transformačních stanic (DTS) nebo přímo
z vedení VN 22 kV vybudováním vlastní trafostanice (TS).
2.

ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM
Západní částí řešeného území (mimo zastavěné lokality) prochází ve směru S-J stávající VTL
plynovod (včetně bezpečnostního ochranného pásma), jehož jedna větev vede podél silnice III/2323 (OsekVolduchy, kde je na západním okraji sídla situována regulační stanice plynu. Z této je napojen stávající STL
systém zásobování zemním plynem, který je respektován. Připojení ploch změn v řešeném území se
navrhuje realizovat jako středotlaké s nízkotlakou regulací pro jednotlivé objekty.
3.

OBNOVITELNÉ ZDROJE
Je stabilizována jedna plocha se specifickou funkcí (VE) na severozápadním okraji sídla Volduchy.
V řešeném území nelze nově umísťovat FVE ve volné krajině, resp. na terénu v plochách, a to zejména tam,
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kde se vyskytují půdy I. a II. třídy přednosti v ochraně ZPF. Je třeba preferovat lokalizaci těchto zařízení
na stavbách v zastavěném území či v rámci zastavitelných ploch.
D2.3.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Stávající funkční systém odvozu a likvidace komunálního odpadu je respektován. Sběrné místo
pro biologický odpad rostlinného původu nebylo vymezeno, stávající technické zázemí obce je dostačující.
Stanovuje se podmínka prověřovat prostorové nároky na umístění nádob na tříděný odpad
při realizaci nových ploch veřejných prostranství souvisejících s napojením nových zastavitelných ploch
bydlení.

D3.

OBČANSKÉ VYBAVENÍ
Koncepce uspořádání občanského vybavení je dána potvrzením stávajících ploch sloužících této
funkci, tzn. jejich zahrnutí jako ploch občanského vybavení veřejného (OV) a ploch občanského vybavení –
sport (OS) ve stabilizovaných částech území.
V podmíněně přípustném využití ploch s rozdílným způsobem využití pod kódovým označením BV je
stanoveno, že do ploch bydlení lze zahrnout i stavby souvisejícího občanského vybavení s výjimkou staveb
pro obchod s prodejní plochou o výměře větší než 200 m2. Jako multifukční z hlediska možností umisťování
staveb a zařízení občanského vybavení jsou ve svých regulativech definovány také plochy smíšené obytné
venkovské (SV).
Je navržena zastavitelná plocha Z15 s funkcí občanského vybavení (OV) ve prospěch rozšíření
prostorových možností stávajícího obecního hřbitova na východním okraji sídla Volduchy.
Dále je navržena zastavitelná plocha Z16 s funkcí smíšenou obytnou venkovskou (SV) - skládající se
ze dvou částí – východní a západní) rozšiřující prostorové možnosti budovy základní školy ve střední části
sídla Volduchy.
Pro rozvoj sportovně rekreačního zázemí obce je vymezena plocha územní rezervy R2 v návaznosti
na stávající stabilizované plochy občanského vybavení pro sport (OS).

D4.

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Jsou respektována všechna stávající funkční veřejná prostranství. Dále je umožněno doplňování
nových, vhodně umístěných veřejných prostranství v rámci ploch s rozdílným způsobem využití podle
regulativů stanovených v kap. F. textové části výroku.
Jsou navrženy tyto plochy změn vybraných veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch
(PP):
a) zastavitelná plocha Z3 (Volduchy – sever) vymezující po spádnici lokální veřejný prostor uvnitř
stávající i navrhované obytné zástavby;
b) zastavitelná plocha Z11 (Volduchy – jih) rozšiřující prostorové parametry místních komunikací
uvnitř stávající i navrhované obytné zástavby včetně vymezení budoucího napojovacího místa
na výhledový JZ obchvat sídla.

Jsou navrženy tyto sdružené koridory veřejných prostorů, resp. dopravní a technické infrastruktury
a veřejných prostranství (PPX):
d) PP1 (Volduchy – západ) zajišťující prostupnost území, resp. dopravní obsluhu, možnost
realizace sítí technické infrastruktury a odpovídajících veřejných prostorů v ploše přestavby P2;
e) PP2 (Volduchy – západ) zajišťující prostupnost území, resp. dopravní obsluhu, možnost
realizace sítí technické infrastruktury a odpovídajících veřejných prostorů v ploše přestavby P4.
Pro tuto lokalitu se stanovuje podmínka nutnosti realizace místní komunikace propojující plochu
Z11 (PP) a stabilizovanou místní komunikaci vedoucí při západní straně (po hrázi) obecního
rybníka.
f) PP3 (Volduchy – západ) zajišťující prostupnost území, resp. dopravní obsluhu, možnost
realizace sítí technické infrastruktury a odpovídajících veřejných prostorů v zastavitelné ploše Z7.
Pro tuto lokalitu se stanovuje podmínka nutnosti realizace cesty pro pěší a cyklisty zajišťující
propojení plochy Z7 (BV) s centrální částí sídla podél Voldušského potoka;
g) PP4 (Volduchy – západ) zajišťující prostupnost území, resp. dopravní obsluhu a možnost
realizace sítí technické infrastruktury pro zastavitelnou plochu Z6.
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Tyto koridory jsou vymezeny principiálně pouze směrovými šipkami, zabezpečujícími propojení bodů
či ploch, zachycených v grafické části ÚP.
Dále jsou navrženy koridory (CNU-VP1, CNU-VP2 a CNU-VP3) – viz kap. D.1. výše.

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

E1.

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
Cílem koncepce uspořádání neurbanizované krajiny je vymezení ploch pro zemědělské, lesnické
a jiné hospodářské využití krajiny, včetně stanovení některých omezujících podmínek pro takové využití.
Cílem je dále ochrana stávajících ekologických a krajinářských hodnot území, včetně funkčních částí
systému ÚSES a vytvoření odpovídajících územních podmínek pro doplnění a založení dostatečného podílu
nových prvků "environmentální infrastruktury" s biologickou, protierozní, retenční či krajinotvornou funkcí.
1. Jsou stanoveny tyto zásady koncepce uspořádání krajiny:
a) v nezastavěném území respektovat přirozený krajinný rámec sídel v mírně zvlněné otevřené
krajinné scéně (pohledové horizonty, přírodní dominanty a pohledové osy);
b) důsledně obnovovat a rozvíjet původní historické cesty a kulturní fragmenty v krajině;
c) optimalizovat strukturu krajiny vzhledem k nedostatečné schopnosti retence vody v území, tzn.
zvýšit retenci vody v území, posílit hydrologické sítě (zejména mikrotoky v horní části povodí),
udržovat stávající přírodní toky, rybníky a vodní plochy;
d) podporovat protierozní opatření (zejména v údolnicích a na svažitých pozemcích);
e) zachovat souvisle přístupné krajinné celky, umožňující prostupnost a rekreační využití při udržení
reprodukční schopnosti, zamezit fragmentaci krajiny;
f) vytvářet podmínky pro průběžnou stabilizaci zemědělsky využívané krajiny realizací komplexních
pozemkových úprav a prvků ÚSES;
g) podporovat péči o funkční prvky ÚSES a zajistit péči o zanedbané (částečně funkční) prvky
ÚSES (stabilizace vodního režimu apod.) a významné krajinné prvky; v lesních biocentrech
podporovat postupné přibližování k přirozené druhové skladbě;
h) umožnit revitalizaci Voldušského potoka a vznik nových retenčních / suchých nádrží v krajině;
i) chránit, podporovat a rozvíjet přírodní koridory a krajinotvornou zeleň;
j) zachovat stávající dominanty liniové a rozptýlené zeleně ve volné krajině;
k) v nezastavěném území v severní části od „hranice regulace nezastavěného území“,
vyznačené ve schématu níže, nesmí být umisťována pohledově rušivá nadzemní vedení
a zařízení sítí technické infrastruktury lokálního významu a zařízení pro výrobu energie
z obnovitelných zdrojů s výjimkou veřejného osvětlení a FVE, které jsou součástí staveb.
Hranice regulace nezastavěného území kopíruje severní stranu silnice III/2323, plochy změny
v krajině K18, část jižního břehu Horního haberského rybníka a poté se kolmo napojuje
na lomový bod hranice správního území obce. V těchto dvou specifikovaných částech řešeného
území je dále rozlišena míra regulace využití ploch s rozdílným způsobem využití – viz podmínky
uvedené v kap. F v textové části výroku ÚP.
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Schéma s vymezenou „hranicí regulace nezastavěného území“

E2.

VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ

Označení

Název plochy s rozdílným způsobem využití

Kód plochy

F10.

ZELEŇ PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU

ZP

F11.

DOPRAVA SILNIČNÍ

DS

F12.

DOPRAVA DRÁŽNÍ

DD

F13.

DOPRAVA – OSTATNÍ KOMUNIKACE

DX

F19.

VODNÍ PLOCHY A TOKY

WT

F20.

ZEMĚDĚLSKÉ

AZ

F21.

LOUKY A PASTVINY

AL

F22.

LESNÍ

LE
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E3.

VYMEZENÍ PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ
1.

Ozn.

Jsou navrženy tyto plochy změn v krajině s kódem KX:

Kód

Název - umístění

Typ plochy s rozdílným způsobem využití

Výměra
2

K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12
K13
K14
K15
K16
K17
K18
K19

AL
DX
DX
DX
DX
WT
WT
DX
DX
AL
AL
AL
DX
DX
DX
AL
AL
DX
AL

SZ od Volduch
SZ od Volduch
Volduchy - Osek
Volduchy - Osek
JZ od Volduch
SZ od Dílů
SZ od Dílů
SZ od Dílů
JZ od Volduch
Díly
Západně od Volduch
Volduchy - sever
Habr
JV od Volduch
Volduchy - Svojkovice
Východně od Volduch
SV od Volduch
Volduchy - Habr
Volduchy - severovýchod

louky a pastviny
doprava - ostatní komunikace
doprava - ostatní komunikace
doprava - ostatní komunikace
doprava - ostatní komunikace
vodní plochy a toky
vodní plochy a toky
doprava - ostatní komunikace
doprava - ostatní komunikace
louky a pastviny
louky a pastviny
louky a pastviny
doprava - ostatní komunikace
doprava - ostatní komunikace
doprava - ostatní komunikace
louky a pastviny
louky a pastviny
doprava - ostatní komunikace
louky a pastviny

Celkem:

plochy (m )
10 180
5 740
2 200
14 930
8 460
16 940
13 880
2 770
14 780
6 610
5 250
3 930
2 000
5 920
1 780
9 350
22 130
8 090
7 100
162 040

Pozn.: Výměry jsou zaokrouhleny na desítky metrů.

2. Je navržen přírodní koridor PK1, situovaný v severozápadní části řešeného území, vedoucí
od hranice řešeného území až ke stávající místní komunikaci v zastavěném území. Tento koridor se
stabilizační protierozní a krajinotvornou funkcí je vymezen přibližně po vrstevnici šipkou. Dále je navržen
přírodní koridor PK2, situovaný v jižní části řešeného území. Tento koridor se stabilizační protierozní
a krajinotvornou funkcí je vymezen přibližně v údolnici v místě dráhy soustředěného odtoku dvěma šipkami.
V naznačených liniích je nutné v následném podrobnějším rozpracování finální podobu koridorů
upřesnit. Přírodní koridor v sobě kromě trvalých travních porostů, retenčních tůní a vysoké zeleně může
integrovat nezpevněné cesty pro pěší a cyklisty.
3. Stávající plochy ZPF budou zachovány a chráněny pro zemědělské využití s výjimkou ploch
určených k zastavění uvedených v kap. C3., systému sídelní zeleně dle kap. C5. a prvků ÚSES dle kap. E3.
textové části výroku ÚP. Stávající vodní plochy, toky, vodní zdroje a jejich ochranná pásma jsou chráněny
pro plnění biologických a vodohospodářských funkcí v krajině. Dále je třeba respektovat volný pruh
v minimální šíři 8 m alespoň na jednom břehu podél vodních toků pro jejich správu a údržbu.
E4.

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
Jsou navrženy v řešeném území prvky ÚSES v podrobnosti Plánu (stav dle KPÚ k roku 2018). Tyto
prvky jsou vymezeny jako překryvná vrstva nad vymezenými plochami s rozdílným způsobem využití.
Vymezení skladebných částí ÚSES je ve veřejném zájmu. Nefunkční úseky vymezených skladebných částí
ÚSES na lokální hierarchické úrovni zahrnuje ÚP do veřejně prospěšných opatření (VPO).
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Pro všechny skladebné části ÚSES platí tyto podmínky:
Přípustné využití:
- opatření ve prospěch zachování či zvýšení funkčnosti ÚSES (revitalizace, renaturace, výsadby
autochtonních druhů, probírky, samovolná sukcese, zatravnění apod.);
- stavby a zařízení vodního hospodářství přírodního charakteru;
- protipovodňová opatření, stavby a opatření zvyšující retenční schopnost území.
Podmíněně přípustné využití:
- opatření pro hospodaření na daných plochách (zemědělství, lesnictví apod.), která nepovedou
ke snížení stabilizační funkce ÚSES, zneprůchodnění či přerušení kontinuity ÚSES;
- liniová vedení, stavby či zařízení technické infrastruktury za podmínky minimalizace jejich
plošného a prostorového střetu s plochami ÚSES;
- dopravní infrastruktura v biokoridorech za podmínky, že nezpůsobí přerušení prvku ÚSES
(průchodnost prvku ÚSES je třeba zajistit jiným opatřením) a dále za podmínky minimalizace
jejího plošného a prostorového střetu s plochami ÚSES;
- zahrady, veřejná zeleň a veřejná prostranství za předpokladu, že ÚSES prochází zastavěným
územím.
Nepřípustné využití:
- jakékoliv využití, které omezuje či znemožňuje funkčnost prvků ÚSES nebo snižuje dosažený
stupeň ekologické stability;
- v biocentrech umisťování nových staveb včetně staveb sloužících pro výrobu energie, oplocení
či ohrazení;
- v biokoridorech umisťování nových staveb kromě staveb dopravní a technické infrastruktury,
které ale musí umožňovat prostupnost, tak jako případná oplocení či ohrazení.
Pro všechny plochy s rozdílným způsobem využití, na kterých je vymezen ÚSES, platí následující
podmínky:
- pro skladebné části ÚSES, které jsou vymezeny na pozemcích evidovaných v katastru
nemovitostí v kategorii les (PUPFL), platí, že lze dále upřesňovat jejich vymezení
při zpracování lesního hospodářského plánu (LHP) nebo lesní hospodářské osnovy (LHO),
avšak pouze za dodržení přírodovědných kritérií pro vymezování ÚSES.
E3.1.

NADREGIONÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVEŇ ÚSES
V řešeném území se nevyskytují prvky ÚSES v nejvyšší nadregionální hierarchické úrovni
(nadmístní) ani prvky v regionální úrovni.

E3.2.

LOKÁLNÍ ÚROVEŇ ÚSES
V této nejnižší hierarchické úrovni byla v řešeném území vymezena následující biocentra:

Označení

Název prvku a jeho
charakteristika

Cílové využití

Návrh opatření

Plocha
v řešeném
území (ha)

Kód
VPO

Štěp
vodní a mokřadní
viz a)
0,66 hygrofilní (nivní) LBC,
ekosystémy
částečně funkční
a) Nefunkční část LBC: změnit druh pozemku na trvalý travní porost, zatravnit a doplnit skupinové
výsadby autochtonních dřevin odpovídajících cílovému společenstvu (případně ponechat samovolné
sukcesi). Cílovým společenstvem je hygrofilní systém – jasanovo-olšový potoční luh, popř. mokřadní
vrbina, vlhké pcháčové louky až tužebníková lada a vegetace vysokých ostřic. V OP plynovodu založit
pouze luční společenstvo.
LBC RO010 Nový Trnovský rybník
vodní a mokřadní
viz b)
4,23 hygrofilní (nivní) LBC,
ekosystémy
funkční
b) Ponechat bez zásahů, pouze podporovat přirozenou dřevinnou skladbu. Cílovým společenstvem je
olšovo-jasanový potoční luh.
LBC RO009
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U Habru
lesní ekosystémy
viz c)
6,67 kombinované LBC,
(hygrofilní až mezofilní
bučinné), funkční
c) V lesních porostech postupně upravovat skladbu dřevin podle STG.
LBC RO014 Niva u Volduch
vodní a mokřadní
viz d)
4,59 hygrofilní (nivní) LBC,
ekosystémy
funkční
d) Ponechat bez zásahů, pouze podporovat přirozenou dřevinnou skladbu. Cílovým společenstvem je
společenstvo olší a osik podél Voldušského potoka, aluviální psárkovou loukou a vlhkou pcháčovou
loukou.
LBC RO015 Volduchy
vodní a mokřadní
viz e)
3,10 VU4
hygrofilní (nivní) LBC,
ekosystémy
nefunkční
e) Cílovým stavem je hygrofilní společenstvo, tvořené jasanovo-olšovým luhem, popř. mokřadní vrbinou,
vlhké pcháčové louky až tužebníková lada a vegetace vysokých ostřic.
LBC RO016 Žáby
lesní ekosystémy
viz f)
3,10 mezofilní hájové LBC,
funkční
f) V lesních porostech postupně upravovat skladbu dřevin podle STG.
LBC RO017 Chlum
lesní ekosystémy
viz g)
13,74 mezofilní hájové LBC,
funkční
g) V lesních porostech postupně upravovat skladbu dřevin podle STG.
LBC RO018 Chýlava
lesní ekosystémy
viz h)
4,53 kombinované LBC,
(hygrofilní až mezofilní
bučinné), funkční
h) V lesních porostech postupně upravovat skladbu dřevin podle STG.
LBC RO027 Pod Kamýkem
vodní a mokřadní
viz i)
2,55 VU2
hygrofilní (nivní) LBC,
ekosystémy
nefunkční
i) Cílovým stavem je hygrofilní společenstvo, tvořené jasanovo-olšovým luhem, popř. mokřadní vrbinou,
vlhké pcháčové louky až tužebníková lada a vegetace vysokých ostřic. Okrajem LBC prochází elektrické
vedení VVN s ochranným pásmem. V OP el. vedení VVN založit pouze luční společenstvo.
LBC RO013

V této nejnižší hierarchické úrovni byly v řešeném území vymezeny následující biokoridory:
LBK
RO010RO009

hygrofilní (nivní) LBK,
částečně funkční

vodní a mokřadní
ekosystémy

tři funkční části
tři nefunkční části

1,52
2,10

VU6

viz j)
j) Cílovým stavem je hygrofilní společenstvo, tvořené jasanovo-olšovým luhem, popř. mokřadní vrbinou,
vlhké pcháčové louky až tužebníková lada a vegetace vysokých ostřic. Rozšíření lužních porostů v nivě
náhonu na potřebnou šířku provést ponecháním samovolné sukcesi.
LBK
hygrofilní (nivní) LBK,
vodní a mokřadní
funkční část
0,38 RO014částečně funkční
ekosystémy
nefunkční část
0,03 VU8
RO010
viz k)
k) Cílovým stavem je hygrofilní společenstvo, tvořené jasanovo-olšovým luhem, popř. mokřadní vrbinou,
vlhké pcháčové louky až tužebníková lada a vegetace vysokých ostřic.
LBK
hygrofilní (nivní) LBK,
vodní a mokřadní
tři funkční části
1,68 čtyři nefunkční části
1,00 VU5
RO014částečně funkční
ekosystémy
RO015
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viz l)
l) Cílovým stavem je hygrofilní společenstvo, tvořené jasanovo-olšovým luhem, popř. mokřadní vrbinou,
vlhké pcháčové louky až tužebníková lada a vegetace vysokých ostřic.
LBK
hygrofilní (nivní) LBK,
vodní a mokřadní
funkční část
1,12 RO015nefunkční
ekosystémy
nefunkční část
2,31 VU3
RO027
viz m)
m) Cílovým stavem je hygrofilní společenstvo, tvořené jasanovo-olšovým luhem, popř. mokřadní vrbinou,
vlhké pcháčové louky až tužebníková lada a vegetace vysokých ostřic. Biokoridorem prochází ochranné
a bezpečnostní pásmo podzemního vedení VTL plynovodu.
LBK
mezofilní hájové LBK,
travinobylinná
funkční část
0,18 RO016nefunkční
lada s dřevinami
nefunkční část
2,50 VU7
RO025
viz n)
n) Cílovým stavem jsou mezofilní hájová společenstva. Biokoridor přetíná elektrické vedení VVN s OP,
navrhovaný koridor CNZ-SD5/01 a koridor územní rezervy R4-VRT. V ochranném pásmu el. vedení VVN
založit pouze luční společenstvo.
travinobylinná
LBK
kombinované LBK,
funkční část
0,39 ((hygrofilní
až
mezofilní
lada s dřevinami
RO026nefunkční část
2,84 VU1
bučinné), nefunkční
RO027
viz o)
o) Cílovým stavem je nivní společenstvo, tvořené jasanovoolšovým luhem, popř. mokřadní vrbinou, vlhké
pcháčové louky až tužebníková lada a vegetace vysokých ostřic. Severní a jižní částí biokoridoru prochází
ochranné a bezpečnostní pásmo podzemního vedení VTL plynovodu.
LBK
hygrofilní (nivní) LBK,
vodní a mokřadní
viz p)
3,72 RO013funkční
ekosystémy
RO014
p) V lesních i ostatních dřevinných porostech upravit skladbu dřevin podle SLT/STG, vlhké louky využívat
výhradně extenzivně, nesečené louky a mokřady možno ponechat přirozenému vývoji (sukcesi), koryta
vodních toků i břehové porosty rybníka udržet v přírodě blízkém stavu.
LBK
mezofilní hájový LBK,
lesní ekosystémy
viz q)
5,10 funkční
RO013RO017
q) V lesních porostech upravit skladbu dřevin podle SLT (výhledově podle STG).
LBK
mezofilní hájový LBK,
lesní ekosystémy
viz q)
8,09 funkční
RO017výše
RO016
LBK
mezofilní hájový LBK,
lesní ekosystémy
viz q)
10,69 funkční
RO017výše
RO018
LBK
mezofilní hájový LBK,
lesní ekosystémy
viz q)
8,09 funkční
K63/050výše
RO018
mezofilní hájový LBK,
LBK
lesní ekosystémy
viz q)
0,81 funkční
1168/08výše
RO013
LBK
hygrofilní (nivní) LBK,
vodní a mokřadní
viz r)
5,41 RO???funkční
ekosystémy
RO013
r) V lesních i ostatních dřevinných porostech upravit skladbu dřevin podle SLT/STG, vlhké louky využívat
výhradně extenzivně, nesečené louky a mokřady možno ponechat přirozenému vývoji (sukcesi), koryta
vodních toků i břehové porosty rybníka udržet v přírodě blízkém stavu.
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Pro všechny plochy s rozdílným způsobem využití, na kterých je vymezen ÚSES, platí následující podmínky:
- Pro skladebné části ÚSES, které jsou vymezeny na pozemcích evidovaných v katastru nemovitostí
v kategorii les (PUPFL), platí, že lze dále upřesňovat jejich vymezení při zpracování lesního
hospodářského plánu (LHP) nebo lesní hospodářské osnovy (LHO), avšak pouze za dodržení
přírodovědných kritérií pro vymezování ÚSES.
- Pro nové skladebné části ÚSES, které jsou vymezeny na pozemcích evidovaných v katastru nemovitostí
v kategorii zemědělská půda (ZPF) platí, že lze dále upřesňovat jejich vymezení v rámci komplexních
pozemkových úprav (KPÚ), avšak pouze za dodržení přírodovědných kritérií pro vymezování ÚSES.
E5.

PROSTUPNOST KRAJINY
Jsou důsledně respektovány a stabilizovány stávající účelové komunikace v nezastavěném území.
Pro posilování vazeb a zkvalitnění prostorové prostupnosti sídel i krajiny jsou navrženy výše uvedené
účelové komunikace (viz kap. D1.1.) a cyklotrasy (viz kap. D1.2.). Navržené účelové komunikace obnovují
některé cesty, zaniklé v minulosti vlivem necitlivého hospodaření v krajině. Dále navazují na hlavní pěší trasy
v zastavěném území, na dochované lesní cesty a stávající i navrhované cesty mimo řešené území. Účelové
komunikace jsou dimenzovány prioritně pro společné užívání pro potřeby obhospodařování ZPF, pěšími
i cyklisty. Další cesty je možné podle potřeby zřizovat v krajině v souladu s podmínkami pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití.
Oba koridory územních rezerv pro dopravní infrastrukturu R4-VRT a R5-2323 (přeložka silnice
III/2323) významným způsobem naruší prostupnost v krajině a vyvolají nutnost nových dopravních propojení
nejen účelových komunikací.
Prostupnost krajinou nesmí být narušena oplocením pozemků ve volné krajině. Za oplocení nejsou
považovány dočasné oplocenky na lesních pozemcích a dočasná ohrazení pastvin pomocí ohradníků
či dřevěných ohrad.

E6.

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ
Pro zajištění ochrany území jsou stanoveny tyto podmínky:
a) jsou stabilizovány plochy lesních celků (LE), plochy zeleně přírodního charakteru (ZP) a síť
účelových komunikací včetně doprovodné zeleně;
b) jsou stabilizovány plochy luk a pastvin (AL) a to zejména v nivách vodních toků a v okolí vodních
ploch;
c) jsou navrženy plochy K16 a K17 určené k zatravnění (AL) podél Voldušského potoka při cestě
Volduchy – Habr (vymezeno též překryvně jako prvky ÚSES);
d) v okolí navržených suchých nádrží K6 a K7 je třeba realizovat doprovodnou zeleň a TTP;
e) podél účelové komunikace při severním břehu Kamýckého potoka z Volduch do Habru realizovat
doprovodnou vysokou zeleň;
f) vysazovat přirozenou vegetaci podél komunikací, cest a v údolnicích vodních toků;
g) realizovat technická opatření pro rozčlenění pozemků a zadržování přívalových vod – např.
meze, průlehy, zatravňovací pásy a zatravnění, ochranné hrázky apod.;
h) realizovat prvky ÚSES jako součást revitalizace krajinných prvků, zejména v rámci zastavěných
území a v návaznosti na něj se stabilizační protierozní funkcí (výsadba doprovodné vegetace,
údržba nezpevněných ploch atd.);
i) jako protierozní opatření s krajinotvorným, biologickým a protierozním významem jsou navrženy
také uvedené přírodní koridory PK1 a PK2, vymezené směrovými šipkami.

E7.

OCHRANA PŘED POVODNĚMI
Řešené území nepatří mezi rizikové záplavové oblasti. Jsou stanovena následující protipovodňová
opatření s cílem optimalizace vodního režimu:
a) revitalizovat upravené vodní toky, tzn. směrové a výškové úpravy vodních toků včetně úprav
břehových partií (např. revitalizace Voldušského potoka);
b) vytvářet poldry, rozlivová území a malé retenční nádrže, tůně (event. soustavy malých tůní)
a mokřady.
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E8.

DALŠÍ OPATŘENÍ K OBNOVĚ A ZVYŠOVÁNÍ STABILITY A BIODIVERZITY KRAJINY
Jsou stanovena následující opatření pro rehabilitaci důležitých funkcí krajiny:
a) zakládání a doplňování liniové zeleně s krajinotvorným, biologickým a protierozním významem
podél silničních komunikací (např. podél silnice III/2324 Volduchy-Habr), při navrhovaných
účelových komunikacích a koridorech cest pro pěší a cyklisty;
b) podporovat krajinu v údolích vodních toků, které v sobě integrují vsakovací travnaté pásy kolem
toků, doplnění břehových porostů a luk, obnovu či zakládání mokřadních biotopů;
c) prověření funkčnosti plošných a liniových meliorací a jejich odstranění v případě, kdy přispívají
k rychlému odtoku vod z území a ke vzniku sucha;
d) obecně zakládání liniové, skupinové či solitérní krajinné zeleně; zakládání druhově pestrých
extenzivních luk či extenzivních ovocných sadů na hospodářsky obtížně využitelných plochách
atd.

E9.

KONCEPCE REKREAČNÍHO VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY
Jsou stabilizovány:
- stávající rekreační objekty formou ploch individuální rekreace (RI) v osadě Habr, jejichž další
plošný rozvoj zde do budoucna není žádoucí;
- dva stávající rekreační areály (tábořiště / kempy) formou ploch hromadné rekreace (RH) v osadě
Habr v severovýchodní části řešeného území.
V osadě Habr jsou navrženy dvě zastavitelné plochy Z14 a Z17 s funkcí individuální rekreace (RI).
Rekreační využívání krajiny bylo kromě stabilizace sítě účelových komunikací v řešeném území
posíleno zejména vymezením nových účelových komunikací (viz výše), resp. možných vycházkových okruhů
pro potřeby každodenní rekreace obyvatel a dále cyklotras a jejich vzájemnou návazností – viz kap. D1.1.
a D1.2.

E10.

DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN
V řešeném území se nenachází ani se nenavrhuje žádná nová plocha určená pro dobývání
nerostných surovin.

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)
1.

Pro všechny plochy s rozdílným způsobem využití se stanovuje vždy:
a) hlavní využití, tedy převažující účel využití plochy; v případě, že není hlavní využití stanoveno,
pak je využitelnost přípustného a podmíněně přípustného využití v rozsahu 0-100 %;
b) přípustné využití, tedy další možné využití plochy, které doplňuje hlavní využití a které nesmí
zhoršovat podmínky hlavního využití plochy;
c) podmíněně přípustné využití, tedy využití plochy podmíněné konkrétní věcnou podmínkou;
d) nepřípustné využití, tedy využití v dané ploše vyloučené;
e) podmínky prostorového uspořádání, tedy podmínky určující přípustné prostorové parametry
zástavby a jejího okolí.

2. Regulace umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely stanovené v § 18 odst. 5
stavebního zákona je řešeno jejich vyloučením, resp. uvedením v nepřípustném využití u vybraných ploch
nezastavěného území.
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3. Jsou stanoveny následující podmínky pro využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití
a podmínky jejich prostorového uspořádání:
Označení

Název plochy s rozdílným způsobem využití

Kód plochy

F1.

BYDLENÍ VENKOVSKÉ

BV

F2.

REKREACE INDIVIDUÁLNÍ

RI

F3.

REKREACE HROMADNÁ

RH

F4.

SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ

SV

F5.

OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÉ

OV

F6.

OBČANSKÉ VYBAVENÍ – SPORT

OS

F7.

VYBRANÁ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S PŘEVAHOU
ZPEVNĚNÝCH PLOCH

PP

F8.

VYBRANÁ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S PŘEVAHOU ZELENĚ

PZ

F9.

ZELEŇ – ZAHRADY A SADY

ZZ

F10.

ZELEŇ PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU

ZP

F11.

DOPRAVA SILNIČNÍ

DS

F12.

DOPRAVA DRÁŽNÍ

DD

F13.

DOPRAVA – OSTATNÍ KOMUNIKACE

DX

F14.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

T

F15.

VÝROBA LEHKÁ

VL

F16.

VÝROBA TĚŽKÁ A ENERGETIKA

VT

F17.

VÝROBA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ

VZ

F18.

VÝROBA ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

VE

F19.

VODNÍ PLOCHY A TOKY

WT

F20.

ZEMĚDĚLSKÉ

AZ

F21.

LOUKY A PASTVINY

AL

F22.

LESNÍ

LE
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F1.
BYDLENÍ VENKOVSKÉ (BV)
Hlavní využití:
- stavby pro bydlení o max. 2 bytových jednotkách
Přípustné využití:
- související dopravní a technická infrastruktura
- veřejná prostranství
- soukromá a vyhrazená zeleň
- vodní plochy a toky
Podmíněně přípustné využití:
- vedlejší stavby a zařízení slučitelné s bydlením
- stavby občanského vybavení a služeb, které jsou slučitelné s bydlením, s výjimkou staveb pro obchod
(§3 vyhlášky č. 268/2009 Sb.) s prodejní plochou o výměře větší než 200 m2, a za podmínky, že nesnižují
kvalitu bydlení (zejména intenzitou dopravní obsluhy, hlukovou či imisní zátěží apod.)
- stavby a zařízení pro řemeslnou výrobu za podmínky, že nesnižují kvalitu bydlení (zejména intenzitou
dopravní obsluhy, hlukovou či imisní zátěží apod.)
- stavby pro krátkodobé ubytování typu hotel nebo penzion s kapacitou max. 10 lůžek
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím, zejména
stavby pro průmyslovou výrobu, zemědělskou výrobu, skladování a velkoobchod a stavby náročné
na dopravní obsluhu
- stavba ostatního ubytovacího zařízení charakteru ubytovny, vybavené pro poskytování přechodného
ubytování s výjimkou turistické ubytovny
- realizace masivního nebo neprůhledného oplocení
Podmínky prostorového uspořádání:
- koeficient zastavěné plochy KZP=0,30; při realizaci zelené střechy může být koeficient navýšen až
na KZP=0,40 a to v poměru 1:2, resp. 2 díly zelené střechy se rovnají 1 dílu zastavěné plochy navíc
- koeficient zastavěné plochy KZP=0,70 pro pozemky ve stabilizovaných plochách do max. 300 m2
- koeficient zeleně KZ=0,30
- výšková hladina zástavby se stanovuje na max. 1 nadzemní podlaží + podkroví (1NP+P) s výjimkou
stávajících staveb, které tento limit převyšují
- podmínkou stavebního využití plochy Z2 stavbami pro bydlení je realizace místní komunikace v koridoru
CNU-VP1, která musí být propojena s plochou Z3 (PP) způsobem, který umožní minimálně jednosměrný
průjezd vozidel, prostup pro pěší, průchod relevantních sítí technické infrastruktury (zejména splaškové
kanalizace a odvodu dešťových vod z komunikací) a zároveň je požadováno západním směrem zajištění
minimálně prostupu pro pěší až na stávající místní komunikaci
- podmínkou stavebního využití plochy Z3 stavbami pro bydlení je realizace relevantní části místní
komunikace a sítí technické infrastruktury v ploše Z3 (PP) nebo v koridoru CNU-VP2
- podmínkou stavebního využití poslední relevantní (myšleno jižní) části plochy Z3 stavbami pro bydlení je
realizace minimálně prostupu pro pěší jižním směrem kolem stávající vodní nádrže (Nádržky) až na stávající
místní komunikaci
- podmínkami stavebního využití plochy Z7 (nebo její relevantní části) stavbami pro bydlení je:
• realizace pěšího propojení východním směrem podél Voldušského potoka do středu sídla,
• zachování možnosti komunikačního propojení na opačnou stranu Voldušského potoka (tzn. směrem
k ploše R1) o min. šířce 8 m.
- podmínkou stavebního využití plochy P1 (BV) stavbami pro bydlení je realizace dopravní a technické
infrastruktury přes plochu P1 (SV)
- podmínkou stavebního využití plochy P2 je zachování minimálně prostupu pro pěší a cyklisty východním
směrem podél Voldušského potoka směrem do středu sídla (v rámci koridoru veřejných prostorů PP1)
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- podmínkou stavebního využití plochy P3 stavbami pro bydlení je realizace dopravní a technické
infrastruktury v koridoru CNU-VP3 včetně minimálně pěšího propojení stávající zástavbou směrem do středu
sídla, tzn. nelze realizovat napojení nových staveb pro bydlení přes stabilizované plochy z jihu (2. frontu
bydlení)
- struktura zástavby ve stabilizovaných plochách i v plochách změn určených k bydlení je stanovena
jako zástavba dodržující stavební čáru, tzn. hlavní stavba musí být situována v rozmezí 0-7 m od hranice
veřejného prostranství podle kontextu okolní zástavby
- struktura zástavby ve východní části ploch Z2 a Z3 (podél silnice III/2328), v ploše Z5 (podél stávající
místní komunikace) a v plochách Z11, Z12, Z13 a P3 se stanovuje jako zástavba dodržující jednotnou
stavební čáru
- v ploše Z8 může být umístěna max. jedna hlavní stavba dle hlavního využití
- v plochách Z1 a Z9 mohou být umístěny max. dvě hlavní stavby dle hlavního využití
- v ploše Z10 mohou být umístěny max. čtyři hlavní stavby dle hlavního využití
- stavby a zařízení v ploše Z5 musí být realizovány nad hladinou Q100
- maximální výměra vymezených stavebních pozemků se stanovuje na 1200 m2, dále je stanoveno, že
ve výjimečných odůvodněných případech 10 % z výměry příslušné plochy nebo minimálně jeden pozemek
může tuto podmínku překročit
- navrhované terénní úpravy včetně oplocení a opěrných zdí na pozemcích bydlení nesmí významně změnit
terénní poměry na hranici se sousedními pozemky, s výjimkou hranice pozemků, kde k sobě stavby přiléhají
- při východní straně plochy Z1 je třeba zachovat stávající pás vzrostlé zeleně podél bezejmenného vodního
toku
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F2.
REKREACE INDIVIDUÁLNÍ (RI)
Hlavní využití:
- stavby pro rodinnou rekreaci
Přípustné využití:
- veřejná prostranství
- související dopravní a technická infrastruktura
- pozemky určené k plnění funkcí lesa
- vodní plochy a toky
Podmíněně přípustné využití:
- vedlejší stavby a zařízení slučitelné s rodinnou rekreací
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím, zejména
stavby pro průmyslovou výrobu, zemědělskou výrobu, skladování a velkoobchod a stavby náročné
na dopravní obsluhu
Podmínky prostorového uspořádání:
- stavby pro rodinnou rekreaci mohou mít zastavěnou plochu max. 80 m2
- koeficient zeleně KZ=0,60
- výšková hladina zástavby se stanovuje na max. 7 m

F3.
REKREACE HROMADNÁ (RH)
Hlavní využití:
- stavby pro hromadnou rekreaci
Přípustné využití:
- stavby ubytovacích nebo stravovacích zařízení a služeb spojených s rekreací
- veřejná tábořiště
- stavby pro rodinnou rekreaci
- zařízení pro tělovýchovu a sport a dětská hřiště
- veřejná prostranství
- související dopravní a technická infrastruktura
- vodní plochy a toky
- přírodní koupaliště a rekreační louky
- pozemky určené k plnění funkcí lesa
Podmíněně přípustné využití:
- bydlení pouze pro správce rekreačního areálu
- vedlejší stavby a zařízení slučitelné s rekreací za podmínky, že nesnižují kvalitu prostředí
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
- koeficient zeleně KZ=0,60
- výšková hladina zástavby se stanovuje na max. 7 m
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F4.
SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ (SV)
Hlavní využití:
- není stanoveno
Přípustné využití:
- stavby pro bydlení
- stavby a zařízení občanského vybavení
- stavby pro krátkodobé ubytování typu hotel nebo penzion
- veřejná prostranství
- související dopravní a technická infrastruktura
- soukromé zahrady, sady a poloveřejná zeleň
- vodní plochy a toky
Podmíněně přípustné využití:
- vedlejší stavby a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a jsou slučitelné s bydlením
- stavby a zařízení pro řemeslnou výrobu a služby za podmínky, že nesnižují kvalitu (zejména obytného)
prostředí (zejména intenzitou dopravní obsluhy, hlukovou či imisní zátěží apod.)
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s přípustným a podmíněně přípustným využitím, zejména stavby
pro průmyslovou výrobu, zemědělskou výrobu a stavby náročné na dopravní obsluhu
- stavba ostatního ubytovacího zařízení charakteru ubytovny, vybavené pro poskytování přechodného
ubytování s výjimkou turistické ubytovny
Podmínky prostorového uspořádání:
- koeficient zastavěné plochy KZP=0,70; při realizaci zelené střechy může být koeficient navýšen až
na KZP=0,75 a to v poměru 1:2, resp. 2 díly zelené střechy se rovnají 1 dílu zastavěné plochy navíc
- koeficient zastavěné plochy KZP=0,30;
- výšková hladina zástavby se stanovuje na max. 2 nadzemní podlaží + podkroví (2NP+P) s těmito
dvěma výjimkami (vyznačenými níže modře):
- stabilizované plochy na západním okraji sídla Volduchy,
- západní poloviny zastavitelné plochy P4 v západní části sídla Volduchy, kde je stanovena
na 1NP+P nebo max. 8 m

Vyznačení dvou ploch, kde jsou stanoveny výjimky z výškové hladiny zástavby
- struktura zástavby ve stabilizovaných plochách i v plochách změn je stanovena jako zástavba
dodržující stavební čáru, tzn. hlavní stavba musí být situována v rozmezí 0-7 m od hranice veřejného
prostranství podle kontextu okolní zástavby
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- podmínkou stavebního využití plochy P1 je zachování minimálně prostupu pro pěší a cyklisty
do sousedního sportovního areálu, resp. do stabilizované plochy OS
- podmínkou stavebního využití plochy P4 je realizace místní komunikace propojující plochu Z11 (PP)
a stabilizovanou místní komunikaci vedoucí při západní straně (po hrázi) obecního rybníka, tzn. v rámci
koridoru veřejného prostoru PP2
- při severozápadní straně plochy P4 je třeba zachovat pás izolační / distanční zeleně podél Voldušského
potoka o min. šířce 5 m. Součástí tohoto pásu může být cesta pro pěší a cyklisty.
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F5.
OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÉ (OV)
Hlavní využití:
- není stanoveno
Přípustné využití:
- občanské vybavení veřejné
- církevní stavby
- stavby a zařízení pro pohřebnictví, hřbitovy
- pobytové a rozptylové plochy
- dětská hřiště
- související dopravní a technická infrastruktura
- veřejná prostranství
- vodní plochy a toky
Podmíněně přípustné využití:
- další vybavenost, která nesnižuje kvalitu prostředí a je slučitelná s občanskou vybaveností
- bydlení pouze pro správce objektu a nezbytný personál pro provoz a údržbu
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s přípustným a podmíněně přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
- plochy občanského vybavení musí být vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně dostačující dopravní
infrastrukturu a být z ní přístupné, musí zajišťovat odpovídající množství parkovacích stání
- koeficient zeleně KZ=0,20
- výšková hladina zástavby se stanovuje na max. 2 nadzemní podlaží + podkroví (2NP+P) s výjimkou
stávajících významných lokálních dominant (kostel apod.)

F6.
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – SPORTOVNÍ (OS)
Hlavní využití:
- stavby a zařízení pro tělovýchovu a sport
Přípustné využití:
- stavby a zařízení pro ubytování, stravování a služby
- veřejná koupaliště a pobytové plochy
- související dopravní a technická infrastruktura
- veřejná prostranství
- vodní plochy a toky
Podmíněně přípustné využití:
- vedlejší stavby a zařízení slučitelné s občanskou vybaveností
- bydlení pouze pro správce objektu a nezbytný personál pro provoz a údržbu
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím, zejména
stavby pro průmyslovou výrobu a zemědělskou výrobu
Podmínky prostorového uspořádání:
- plochy občanského vybavení musí být vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy
dopravní infrastruktury a být z nich přístupné, musí zajišťovat odpovídající množství odstavných stání
- koeficient zastavěné plochy KZP=0,30
- výšková hladina zástavby se stanovuje na max. 2 nadzemní podlaží + podkroví (2NP+P)
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F7.
VYBRANÁ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S PŘEVAHOU ZPEVNĚNÝCH PLOCH (PP)
Hlavní využití:
- veřejná prostranství
Přípustné využití:
- místní komunikace III. a IV. třídy a veřejně přístupné účelové komunikace
- vodní plochy a toky
- související dopravní a technická infrastruktura slučitelná s účelem veřejných prostranství
Podmíněně přípustné využití:
- stavby a zařízení urbanisticky dotvářející veřejné prostranství (malé objekty občanského vybavení, drobná
architektura, vodní prvky, venkovní kulturní zařízení, plošně nenáročná sportoviště apod.) za podmínky,
že jejich umístění nenaruší prostupnost a veřejnou přístupnost plochy
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
- oplocení zamezující volnému vstupu veřejnosti
Podmínky prostorového uspořádání:
- koeficient zeleně pro zastavitelné plochy KZ=0,20
- na veřejných prostranstvích v zastavěném území a zastavitelných plochách nesmí být umisťována nová
nadzemní vedení technické infrastruktury s výjimkou veřejného osvětlení

F8.
VYBRANÁ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S PŘEVAHOU ZELENĚ (PZ)
Hlavní využití:
- veřejná zeleň
Přípustné využití:
- chodníky, cesty pro pěší a cyklisty
- dětská hřiště
- vodní plochy, toky a prvky
Podmíněně přípustné využití:
- související dopravní a technická infrastruktura slučitelná s účelem veřejných prostranství (např. úseky
místních komunikací apod.) za podmínky minimalizace jejich plošného a prostorového střetu s plochami PZ
- stavby a zařízení urbanisticky dotvářející veřejné prostranství (malé objekty občanského vybavení, drobná
architektura, vodní prvky, venkovní kulturní zařízení, plošně nenáročná sportoviště apod.) za podmínky,
že jejich umístění nenaruší prostupnost a veřejnou přístupnost plochy
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
- koeficient zeleně KZ=0,60
- na veřejných prostranstvích v zastavěném území a zastavitelných plochách nesmí být umisťována nová
nadzemní vedení technické infrastruktury s výjimkou veřejného osvětlení
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F9.
ZELEŇ – ZAHRADY A SADY (ZZ)
Hlavní využití:
- zahrady a sady
Přípustné využití:
- poloveřejná zeleň
- související dopravní a technická infrastruktura
- terénní úpravy
- stavby a zařízení pro včelařské účely
- vodní plochy a toky
Podmíněně přípustné využití:
- vedlejší stavby a zařízení, např. garáže, kůlny, skleníky, altány, bazény, přístřešky apod. slučitelné s funkcí
zahrad a sadů
Nepřípustné využití:
- stavby pro bydlení
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
- koeficient zastavěné plochy KZP=0,20

F10. ZELEŇ PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU (ZP)
Hlavní využití:
- krajinná zeleň v přírodě blízkém stavu
Přípustné využití:
- prvky ÚSES
- doprovodná zeleň podél vodotečí
- vysoká nelesní zeleň
- vodní toky
- terénní úpravy, valy a průlehy
- malé vodní nádrže přírodního charakteru, odvodňovací příkopy, hráze sloužící k ochraně před zamokřením
nebo zátopou, ochranné terasy a vegetační úpravy zabraňující erozi, protipovodňová opatření, stavby
zvyšující retenční schopnost území apod.
- účelové komunikace, cesty pro pěší a cyklisty
- drobná architektura
Podmíněně přípustné využití:
- prvky technické infrastruktury, které zásadním způsobem nemění hlavní charakter plochy
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
- v nezastavěném území v severní části od „hranice regulace nezastavěného území“ nesmí být
umisťována pohledově rušivá nadzemní vedení a zařízení sítí technické infrastruktury lokálního významu
a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (s výjimkou veřejného osvětlení a FVE, které jsou
součástí staveb)
Podmínky prostorového uspořádání:
- nejsou stanoveny
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F11. DOPRAVA SILNIČNÍ (DS)
Hlavní využití:
- silnice a dálnice
Přípustné využití:
- místní komunikace I. a II. třídy
- stavby a zařízení, které jsou součástí komunikace např. náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty apod.
- ochranná a izolační zeleň
- stavby a zařízení dopravní vybavenosti (autobusové zastávky, areály údržby pozemních komunikací apod.)
- odstavné a parkovací plochy
- čerpací stanice pohonných hmot
- související občanské vybavení
- veřejná prostranství
Podmíněně přípustné využití:
- cesty pro pěší a cyklisty za podmínky mimoúrovňového křížení s dálnicí
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
- stavby musí architektonickým členěním a zejména celkovým objemem zástavby respektovat měřítko
a kontext okolní zástavby a krajiny
F12. DOPRAVA DRÁŽNÍ (DD)
Hlavní využití:
- stavby a zařízení drážní dopravy
Přípustné využití:
- stavby a zařízení, která jsou součástí dráhy například náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, kolejiště
- zařízení pro drážní dopravu například stanice, zastávky, nástupiště a přístupové cesty, provozní budovy
a pozemky dep, opraven, vozoven, překladišť a správních budov
- související občanské vybavení
- ochranná a izolační zeleň
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
- objekty musí architektonickým členěním staveb a zejména celkovým objemem zástavby respektovat
měřítko a kontext okolní zástavby a krajiny
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F13. DOPRAVA – OSTATNÍ KOMUNIKACE (DX)
Hlavní využití:
- cesty pro pěší a cyklisty
Přípustné využití:
- účelové komunikace
- místní komunikace III. a IV. třídy
- manipulační plochy a plochy skladování materiálu údržby pozemních komunikací
- zemědělský půdní fond
- související technická infrastruktura
- liniové trasy, stavby a zařízení technické infrastruktury nadmístního charakteru
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
- nejsou stanoveny

F14. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA (T)
Hlavní využití:
- technická infrastruktura
Přípustné využití:
- stavby a provozně související zařízení technického vybavení například vodovodů, vodojemů, kanalizace
a čistíren odpadních vod
- stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, rozvodny, energetické vedení, komunikační vedení
veřejné komunikační sítě, elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě a produktovody
- stavby a zařízení pro zásobování plynem
- stavby a zařízení pro potřeby technických služeb
- související dopravní infrastruktura (např. odstavné, parkovací a manipulační plochy apod.)
- související občanské vybavení
- ochranná a izolační zeleň
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
- na veřejných prostranstvích v zastavěném území a zastavitelných plochách nesmí být umisťována nová
nadzemní vedení technické infrastruktury s výjimkou veřejného osvětlení
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F15. VÝROBA LEHKÁ (VL)
Hlavní využití:
- areály lehké výroby
Přípustné využití:
- stavby a zařízení pro řemeslnou výrobu a služby mající charakter výroby
- stavby a zařízení pro skladování výrobků, hmot a materiálů
- související občanské vybavení, služby a administrativa
- účelové komunikace, cesty pro pěší a cyklisty
- manipulační plochy a parkoviště
- veřejná prostranství
- související dopravní a technická infrastruktura
- ochranná a izolační zeleň
- stavby a zařízení správy a údržby silnic a dálnic
- sběrný dvůr, obecní kompostárna
- stavby a zařízení cestovního ruchu (např. pro agroturistiku apod.)
Podmíněně přípustné využití:
- bydlení pouze pro správce areálu a nezbytný personál pro provoz a údržbu
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím zejména
hutnictví, metalurgie, těžká energetika, zbrojní výroba, výroba a zpracování surovin, chemický průmysl
a petrochemie a průmysl stavebních hmot
Podmínky prostorového uspořádání:
- výrobní plochy musí být v přímé návaznosti na plochy dopravní infrastruktury a být z nich přístupné
- koeficient zastavěné plochy KZP=0,70
- koeficient zeleně KZ=0,20
- výšková hladina zástavby se stanovuje na max. 8 m
- výšková hladina zástavby může být místně překročena max. však v rozsahu 10 % z celkové plochy
(např. komíny, stožáry, výměníky, zásobníky a další)
- podmínkami stavebního využití plochy Z6 (nebo její části) je zároveň:
• minimální velikost jedné etapy, resp. pozemku či pozemků určených k umístění stavby, 1 ha,
• nesmí zde být realizován pouze jeden uzavřený oplocený areál, zároveň nesmí být znemožněna
přístupnost dosud nevyužitých částí areálu ze silnice III/2323,
• maximální plocha zastavění jednou stavbou 2000 m2,
• zajištění prostupnosti pro pěší a cyklisty co nejkratší délky ze stávající účelové komunikace u FVE
směrem do středu sídla,
• umožnit alespoň jedno komunikační propojení ze silnice III/2323 na stávající účelovou komunikaci
severovýchodním směrem dle PP4,
• realizace pásu izolační zeleně (nebo jeho odpovídající části) podél silnice III/2323, resp. podél
stávající cyklostezky Volduchy – Osek. Izolační zeleň je chápána jako zatravněný pás o min. šířce
3 m s vysokou liniovou zelení doplněný o keřové patro, který může být realizován po obou stranách
cyklostezky.
• realizace pásu izolační zeleně (nebo jeho odpovídající části) podél Kamýckého potoka. Izolační
zeleň je chápána jako zatravněný pás o min. šířce 3 m s vysokou zelení doplněný o keřové patro
s paralelní cestou pro pěší a cyklisty o min. šířce 3 m. Tato cesta bude napojena na stávající
účelovou komunikaci u FVE. V případě že bude cesta integrována do PP4, nemusí být realizována.
• zpomalení a retence dešťových odtoků do Kamýckého potoka, např. prostřednictvím malých nádrží
integrovaných v této ploše,
• v navazující projektové dokumentaci musí stavebník prokázat, že umístěním svého záměru
neznemožní svým připojením ke komunikaci realizaci přeložky silnice III/2323 (koridor R5-2323
s napojením ve dvou místech na stávající silnici III/2323).
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F16. VÝROBA TĚŽKÁ A ENERGETIKA (VT)
Hlavní využití:
- areály strojírenského a spotřebního průmyslu (např. pro automobilový průmysl) s intenzivní dopravní
obsluhou
Přípustné využití:
- areály lehké výroby
- související občanské vybavení a služby
- účelové komunikace, cesty pro pěší a cyklisty
- manipulační plochy a parkoviště
- veřejná prostranství
- související dopravní a technická infrastruktura
- ochranná a izolační zeleň
- vodní plochy a toky
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím zejména
hutnictví, metalurgie, těžká energetika, zbrojní výroba, výroba a zpracování surovin, chemický průmysl
a petrochemie a průmysl stavebních hmot
Podmínky prostorového uspořádání:
- výrobní plochy musí být v přímé návaznosti na plochy dopravní infrastruktury a být z nich přístupné
- koeficient zeleně KZ=0,20
- výšková hladina zástavby nesmí významným způsobem překročit stávající hladinu, resp. převýšení může
být max. v rozsahu 5 % z celkové plochy (např. komíny, stožáry, světlíky, výměníky a další)
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F17. VÝROBA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ (VZ)
Hlavní využití:
- stavby pro zemědělství
Přípustné využití:
- stavby a zařízení pro odstavování osobních, nákladních a speciálních dopravních a mechanizačních
prostředků
- skladové a manipulační plochy, provozní nádrže
- stavby a zařízení pro řemeslnou výrobu a služby mající charakter výroby
- provozní čerpací stanice PHM
- stavby a zařízení pro zahradnictví
- stavby a zařízení pro rybářské a včelařské účely
- ochranná a izolační zeleň
- související dopravní a technická infrastruktura
- lesnická výroba
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
- výrobní plochy musí být situovány v přímé návaznosti na plochy dopravní infrastruktury a být z nich
přístupné
- výšková hladina zástavby se stanovuje na max. 10 m
- výšková hladina zástavby může být místně překročena s ohledem na umístění v krajině, max. však
v rozsahu 10 % z celkové plochy (např. komíny, stožáry, sila a další)

F18. VÝROBA ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ (VE)
Hlavní využití:
- stavby a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů
Přípustné využití:
- stavby a zařízení pro fotovoltaickou elektrárnu
- související dopravní a technická infrastruktura
- ochranná a izolační zeleň
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
- koeficient zeleně KZ=0,20
- výšková hladina zástavby se stanovuje na max. 6 m
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F19. VODNÍ PLOCHY A TOKY (WT)
Hlavní využití:
- vodní plochy a toky
Přípustné využití:
- vodohospodářské stavby a zařízení přímo související s vodními toky nebo vodními plochami
- stavby a zařízení pro chov ryb
- související technická infrastruktura
- veřejná prostranství
- břehové a doprovodné porosty, mokřady
- účelové komunikace
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
- v okolí vodních toků umožnit manipulační pruh o šířce min. 8 m od břehové čáry, který může správce toku
využívat při výkonu správy
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F20. ZEMĚDĚLSKÉ (AZ)
Hlavní využití:
- zemědělský půdní fond
Přípustné využití:
- účelové komunikace, místní komunikace IV. třídy
- krajinná zeleň v přírodě blízkém stavu
- stavby, zařízení a liniová vedení technické infrastruktury
- zařízení důležitá pro polní závlahy, malé vodní nádrže přírodního charakteru, rybníky, odvodňovací
příkopy, hráze sloužící k ochraně před zamokřením nebo zátopou, ochranné terasy a vegetační úpravy
zabraňující erozi, protipovodňová opatření, stavby zvyšující retenční schopnost území a biologické
dočišťovací rybníky apod.
- související dopravní infrastruktura
Podmíněně přípustné využití:
- doprovodné stavby pro hospodářská zvířata za podmínky, že nebudou situovány v přímém sousedství
se zastavěným územím a zastavitelnými plochami, že budou citlivě respektovat krajinný kontext (např.
budou umístěny mimo pohledově exponované polohy) a zároveň nebudou umístěny v severní části
od „hranice regulace nezastavěného území“ (zastavěná plocha bude max. 200 m2 a výška max. 6 m)
- nezbytné stavby a zařízení pro skladování zemědělských plodin či pro úkryt hospodářských zvířat
za podmínky, že nebudou situovány v přímém sousedství se zastavěným územím a zastavitelnými plochami,
že budou citlivě respektovat krajinný kontext (např. budou umístěny mimo pohledově exponované polohy)
a že charakter a měřítko těchto staveb bude odpovídat tradiční venkovské zástavbě (zastavěná plocha bude
max. 200 m2 a výška max. 6 m)
Nepřípustné využití:
- stavby pro zemědělství výše neuvedené
- stavby a zařízení pro nakládání s odpady
- stavby a zařízení pro těžbu nerostů
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
- v nezastavěném území v severní části od „hranice regulace nezastavěného území“ nesmí být
umisťována pohledově rušivá nadzemní vedení a zařízení sítí technické infrastruktury lokálního významu
a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (s výjimkou veřejného osvětlení a FVE, které jsou
součástí staveb)
Podmínky prostorového uspořádání:
- zařízení nesmí svým vzhledem a umístěním narušovat charakter okolní krajiny
- je nutné zachovat stávající sjezdy pro obsluhu zemědělských pozemků či zajistit nové
- v okolí vodních toků umožnit manipulační pruh o šířce min. 8 m od břehové čáry, který může správce toku
využívat při výkonu správy
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F21. LOUKY A PASTVINY (AL)
Hlavní využití:
- trvalý travní porost (louky a pastviny)
Přípustné využití:
- chmelnice, vinice, zahrady a ovocné sady
- krajinná zeleň v přírodě blízkém stavu
- účelové komunikace, místní komunikace IV. třídy
- stavby, zařízení a liniová vedení technické infrastruktury
- zařízení důležitá pro polní závlahy, malé vodní nádrže přírodního charakteru, rybníky, odvodňovací
příkopy, hráze sloužící k ochraně před zamokřením nebo zátopou, ochranné terasy a vegetační úpravy
zabraňující erozi, protipovodňová opatření, stavby zvyšující retenční schopnost území a biologické
dočišťovací rybníky apod.
- drobná architektura
- související dopravní infrastruktura
Podmíněně přípustné využití:
- nezbytné stavby a zařízení pro skladování zemědělských plodin či pro úkryt hospodářských zvířat
za podmínky, že nebudou situovány v přímém sousedství se zastavěným územím a zastavitelnými plochami,
že budou citlivě respektovat krajinný kontext (např. budou umístěny mimo pohledově exponované polohy)
a že charakter a měřítko těchto staveb bude odpovídat tradiční venkovské zástavbě (zastavěná plocha bude
max. 200 m2 a výška max. 6 m)
- dětská hřiště za podmínky, že se nachází uvnitř nebo v blízkosti sídla
Nepřípustné využití:
- orná půda
- stavby pro zemědělství výše neuvedené
- stavby a zařízení pro nakládání s odpady
- stavby a zařízení pro těžbu nerostů
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
- v nezastavěném území v severní části od „hranice regulace nezastavěného území“ nesmí být
umisťována pohledově rušivá nadzemní vedení a zařízení sítí technické infrastruktury lokálního významu
a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (s výjimkou veřejného osvětlení a FVE, které jsou
součástí staveb)
Podmínky prostorového uspořádání:
- zařízení nesmí svým vzhledem a umístěním narušovat charakter okolní krajiny
- je nutné zachovat stávající sjezdy pro obsluhu zemědělských pozemků či zajistit nové
- v okolí vodních toků umožnit manipulační pruh o šířce min. 8 m od břehové čáry, který může správce toku
využívat při výkonu správy
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F22. LESNÍ (LE)
Hlavní využití:
- pozemky určené k plnění funkcí lesa
Přípustné využití:
- krajinná zeleň v přírodě blízkém stavu
- prvky ÚSES
- vodní plochy a toky
- stavby a zařízení lesního hospodářství
- drobná architektura
- související dopravní a technická infrastruktura
- liniová vedení technické infrastruktury
- malé vodní nádrže přírodního charakteru, odvodňovací příkopy, hráze sloužící k ochraně před zamokřením
nebo zátopou, ochranné terasy a vegetační úpravy zabraňující erozi, protipovodňová opatření, stavby
zvyšující retenční schopnost území apod.
Podmíněně přípustné využití:
- prvky technické infrastruktury, které zásadním způsobem nemění hlavní charakter plochy
Nepřípustné využití:
- dálnice a silnice, místní komunikace I., II. a III. třídy
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
- nejsou stanoveny

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
Jsou navrženy tyto VPS, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit:

WD1

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
(cesta pro pěší a cyklisty, Volduchy – Osek)

K3

WD2

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
(cesta pro pěší a cyklisty, Volduchy – Svojkovice)

K15

VD1

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
CNZ-SD5/01
(severní a jižní část)
(MÚK na dálnici D5, sjezd Volduchy/Svojkovice), situovaná v jižní části řešeného území)

VD2

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
(místní komunikace, Volduchy – jih)
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Jsou navržena tato VPO k založení prvků ÚSES, pro která lze práva k pozemkům a stavbám
vyvlastnit:
VU1

LOKÁLNÍ BIOKORIDOR

LBK RO026-RO027

VU2

LOKÁLNÍ BIOCENTRUM

LBC RO027

VU3

LOKÁLNÍ BIOKORIDOR

LBK RO015-RO027

VU4

LOKÁLNÍ BIOCENTRUM

LBC RO015

VU5

LOKÁLNÍ BIOKORIDOR
(čtyři oddělené části)

LBK RO014-RO015

VU6

LOKÁLNÍ BIOKORIDOR
(tři oddělené části)

LBK RO010-RO009

VU7

LOKÁLNÍ BIOKORIDOR

LBK RO016-RO025

VU8

LOKÁLNÍ BIOKORIDOR

LBK RO014-RO010

Nejsou navrženy plochy pro asanaci ani stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu.

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 A NÁZVU
KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE § 8
KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA
Jsou navrženy tyto VPS, pro které lze uplatnit předkupní právo ve prospěch obce Volduchy:

WD1

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
(cesta pro pěší a cyklisty, Volduchy – Osek)
POZEMKY s p.č. v k.ú. Volduchy: 1826, 1827, 1014/10, 1014/18 (dle KN)

K3

WD2

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
(cesta pro pěší a cyklisty, Volduchy – Svojkovice)
POZEMKY s p.č. v k.ú. Volduchy: 1554, 1569, 1571, 1572, 1575 (dle KN)

K15

PO1

Z15

OBČANSKÉ VYBAVENÍ
(rozšíření obecního hřbitova, Volduchy – východ)
POZEMKY s p.č. v k.ú. Volduchy: 682/1, 682/2 (dle KN)

I.

STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO
ZÁKONA

Vzhledem k tomu, že příslušný orgán přírody a krajiny ve svém stanovisku k návrhu zadání ÚP
vyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu a ptačí oblast, nebylo posouzení těchto vlivů
zpracováno. Z tohoto důvodu se nepředpokládá stanovení kompenzačních opatření.

J.

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO
BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ
Pro účely ochrany území pro další rozvoj jsou vymezeny tyto plochy územních rezerv (RX):
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Ozn.

Kód

Název - umístění

Typ plochy s rozdílným způsobem využití

Výměra
2

R1 BV
R2 OS
R3 BV
R6 VL
Celkem:

Volduchy - jih
Volduchy - východ
Volduchy - severozápad
U Svojkovic

bydlení venkovské
občanské vybavení - sport
bydlení venkovské
výroba lehká

plochy (m )
37 930
18 480
36 500
12 230
105 140

Pozn.: Výměry jsou zaokrouhleny na desítky metrů.

Pro budoucí využití ploch je třeba prověřit:
- v ploše R1 možnost dopravního propojení (případně pouze pěšího propojení) se stávající
zástavbou či zastavitelnou plochou Z7 na protějším břehu Voldušského potoka; respektovat distanční pás
zeleně podél Voldušského potoka;
- v ploše R2 způsob zajištění pietního charakteru v sousedním areálu stávajícího hřbitova
i v navazující zastavitelné ploše Z15, určené k jeho rozšíření;
- v ploše R6 možnost rozšíření plochy do koridoru CNZ-SD5/01 (severní část) konkrétně
do sousedního prostoru, který nebude využit samotnou stavbou dopravní infrastruktury za podmínky, že tato
již bude realizována a že budoucí využití plochy nebude zasahovat do prostoru OP dopravní stavby;
- v ploše R6 možnost rozšíření plochy do koridoru R4-VRT konkrétně do sousedního prostoru, který
nebude využit samotnou stavbou dopravní infrastruktury za podmínky, že tato již bude realizována a že
budoucí využití plochy nebude zasahovat do prostoru OP dopravní stavby.
Pro účely ochrany území pro další rozvoj jsou vymezeny tyto koridory územních rezerv:

Ozn. - kód

Umístění

Specifikace

Výměra
koridoru
2

R4-VRT

Jižní a jihovýchodní část
řešeného území

R5-2323

Volduchy - jihozápad

koridor vysokorychlostní dopravy VR1 - hranice
SRN/ČR - Plzeň - Praha
přeložka silnice III. třídy č.2323 (jihozápadní
obchvat Volduch)

Celkem:

(m )
1 972 760
100 290
2 073 050

Pozn.: Výměry jsou zaokrouhleny na desítky metrů.

V souladu se ZÚR PK je vymezen a zpřesněn koridor R4-VRT vysokorychlostní dopravy
republikového významu VR1 (Nürnberg –) hranice /SRN/ČR – Plzeň – Praha jako koridor územní rezervy
proměnlivé šířky (v nejužším místě min. 250 m).

-

-

V rámci koridoru R4-VRT jsou stanoveny tyto podmínky prověření budoucího využití:
případné zásahy do tohoto koridoru nesmí znemožnit, ztížit nebo ekonomicky znevýhodnit možnost
realizace vysokorychlostní železniční tratě v tomto koridoru;
při realizaci vysokorychlostní tratě musí být minimalizován vliv provozu této tratě na okolí zejména
z pohledu hlukové zátěže okolí;
v ploše křížení tohoto koridoru s navrhovaným koridorem pro mimoúrovňovou křižovatku na dálnici
D5 (sjezd Volduchy / Svojkovice) CNZ-SD5/01 je třeba koordinovat řešení obou staveb dopravní
infrastruktury tak, aby bylo umožněno jejich mimoúrovňové křížení. Stavby dopravní infrastruktury
v CNZ-SD5/01 nesmí znemožnit nebo podstatně ztížit realizaci vysokorychlostní železniční tratě.
minimalizovat střet s výhradním ložiskem nerostných surovin Volduchy (PH3);
minimalizovat zábory PUPFL;
zachovat mimoúrovňové křížení s cestou pro pěší a cyklisty, resp. spojnicí sídel Volduchy
a Svojkovice;
v tomto koridoru je umožněna realizace účelových komunikací, ideálně příčně trasovaných;
minimalizovat dotčení NPP Vosek,
zajistit adekvátní způsob křížení s LBK RO026-RO027 a LBK RO016-RO025.
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-

-

V rámci koridoru R5-2323 jsou stanoveny tyto podmínky prověření budoucího využití:
případné zásahy do tohoto koridoru nesmí znemožnit, ztížit nebo ekonomicky znevýhodnit možnost
realizace přeložky silnice III. třídy;
v tomto koridoru je umožněna realizace účelových komunikací;
prověřit umístění doprovodné ochranné a izolační zeleně a dalších protihlukových opatření (nízký val
z výkopku, bariérová zeleň) na straně směrem k sídlu tak, aby nedošlo k významnému navýšení
hlukové zátěže v sídle Volduchy;
prověřit nutnost umístění kruhového objezdu na stykové křižovatce koridoru se silnicí III/2321;
prověřit v relevantním úseku jižně od sídla možnost souběhu se stávající účelovou komunikací,
vymezenou na základě KPÚ;
prověřit křížení s nefunkčním úsekem LBK RO014-RO015 v místě přemostění Voldušského potoka;
při prověřování umístění liniové dopravní stavby minimalizovat přeložky stávajících sítí technické
infrastruktury.

V plochách a koridorech územních rezerv v nezastavěném území je přípustné pouze jejich současné
využití a údržba. Mohou zde být v souladu s podmínkami prověření budoucího využití a zároveň podmínkami
dané stabilizované plochy umístěny dočasné stavby, např. přístřešky, mobilní objekty, demontovatelné
stavby a oplocení. V plochách územních rezerv jsou zakázány změny v území, které by mohly stanovené
využití podstatně ztížit nebo znemožnit.

K.

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

Nejsou navrženy žádné plochy či koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
dohodou o parcelaci.

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

Jsou vymezeny tyto plochy pro prověření změn jejich využití územní studií jako podmínka
pro rozhodování v území:
- vybraná část zastavitelné plochy Z4 v severovýchodní části sídla Volduchy (US1);
- zastavitelná plocha Z7 v západní části Volduchy (US2).
ÚS prověří zejména koncepci veřejné infrastruktury, resp. koncepci dopravního řešení, veřejných
prostranství, napojení na technickou infrastrukturu a umístění občanské vybavenosti. ÚS stanoví
podrobnější podmínky prostorového uspořádání území, zejména pak žádoucí strukturu zástavby. Pro každé
2 ha zastavitelné plochy bude vymezena s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného
prostranství o výměře nejméně 1000 m2 (do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace).
Podmínky pro zpracování ÚS:
V US1 bude prověřena nutnost napojení na stávající místní komunikaci v SZ rohu lokality, v tomto
místě bude zachováno minimálně propojení pro pěší.
V US2 bude zajištěna prostupnost lokalitou směrem do středu sídla (kolem rybníka) pro pěší
a cyklisty.
Přesný rozsah ploch řešených územní studií je zobrazen na Výkrese základního členění č. 01
grafické části ÚP.
Možnost využití ÚS bude schválena a data o nich do evidence územně plánovací činnosti vložena
do 4 let od nabytí účinnosti tohoto ÚP, čímž se stanou podkladem neopominutelným.
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M.

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH
V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU

V souladu se zadáním nejsou navrženy plochy ani koridory, ve kterých je rozhodování o změnách
v území podmíněno vydáním regulačního plánu.

N.

STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)

Je stanoveno, že projektová i realizační příprava výše uvedené mimoúrovňové křižovatky
na dálnici D5 (v koridoru CNZ-SD5/01) a přeložky silnice III/2323, resp. jihozápadního obchvatu sídla
Volduchy musí probíhat paralelně.
Etapizace v rámci vymezených ploch změn není stanovena. Přednostně je třeba využívat disponibilní
stavební pozemky uvnitř zastavěného území a plochy přestaveb.

O.

VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB

Navrhují se tyto soubory urbanisticky nebo architektonicky významných staveb, pro které se
stanovuje podmínka pro projektovou přípravu staveb, pro které je povinné zpracování architektonickostavební části projektové dokumentace staveb autorizovaným architektem:
- v rámci zastavitelné plochy občanského vybavení veřejného Z16 (A1), resp. stávající objekt základní
a mateřské školy (č.p. 121) situovaný ve střední části sídla Volduchy,
- stavby či soubor staveb, které vzniknou v rámci plochy přestavby P1 (A2) na návsi ve střední části
sídla Volduchy (podmínka platí pouze pro plochy SV),
- rozšíření a kultivace areálu obecního hřbitova Z15 (A3) ve východní části sídla Volduchy,
- Betlémská kaple na pozemku s p.č. st. 753 v k.ú. Volduchy (A4) v severní části sídla Volduchy.
Tyto stavby jsou zobrazeny na Hlavním výkrese č. 02 grafické části ÚP.

P.

ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU
PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI
Textová část ÚP (výroková část) má celkem 49 stran.
Grafická část ÚP (výroková část) obsahuje tyto 3 výkresy:
GRAFICKÁ ČÁST:
Číslo přílohy
01
02
03

Q.
a)

b)

c)
d)

Název přílohy
Výkres základního členění území
Hlavní výkres
Výkres VPS, VPO a asanací

Měřítko
M 1:5 000
M 1:5 000
M 1:5 000

VYMEZENÍ POJMŮ A ZKRATEK
Pro účely ÚP jsou definovány tyto vybrané pojmy:
Areály lehké výroby zahrnují převážně stavby a zařízení lehkého průmyslu, např. lehkého
strojírenství a spotřebního průmyslu, výroby oděvů, obuvi, nábytku, spotřební elektroniky, domácích
spotřebičů, papírenství a polygrafie, potravinářství, farmaceutické výroby, dřevovýroby, skladování,
výrobních služeb a činností spojených s provozováním sítí technické infrastruktury apod.
Brownfields jsou opuštěná, zanedbaná, nevyužívaná nebo nevhodně využívaná území povětšinou
v zastavěném území, která mohou, ale nemusí vykazovat ekologickou zátěž. Tato území
s nevhodnou prostorovou strukturou jsou určená k regeneraci, dostavbě, případně k asanaci a nové
výstavbě odpovídající navrhované urbanistické koncepci.
Bungalov je typ stavby pro bydlení, zpravidla pravidelného (až čtvercového) půdorysu, o jediném
podlaží na jedné výškové úrovni s rozlehlou střešní krajinou o malém sklonu
Cyklostezka je samostatná pozemní komunikace či cesta, prostorově oddělená od automobilového
provozu, určená pro smíšený provoz chodců, cyklistů apod.
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e)

f)

g)

h)
i)

j)

k)
l)

m)

n)
o)

p)
q)
r)
s)
t)

u)

v)

Cyklotrasa je dopravní cesta vedená převážně po silnicích, místních komunikacích nebo účelových
komunikacích, které jsou z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu automobilů vhodné pro provoz
cyklistů. Je značena orientačním dopravním značením pro cyklisty.
Doprovodné stavby pro hospodářská zvířata jsou stavby pro dosoušení a skladování sena a slámy,
stavby pro skladování chlévské mrvy, hnoje, kejdy, močůvky a hnojůvky a stavby pro konzervaci
a skladování siláže a silážních šťáv.
Drobná architektura jsou doprovodné objekty zpravidla veřejných prostranství nebo dílčích
významných či zajímavých míst v krajině, přispívající ke zvýšení jejich estetické či uživatelské
hodnoty. Typicky jde o drobný mobiliář, přístřešky, pergoly, altány, turistické informační tabule
a rozcestníky, umělecká díla, drobné sakrální stavby (kapličky, boží muka).
Hlavní stavba je stavba s určujícím způsobem využití v rámci pozemku či pozemků určených
k umístění stavby; zároveň se zpravidla jedná o hmotově (prostorově) dominantní stavbu.
Krajinná zeleň v přírodě blízkém stavu jsou plochy s převažující ekologickou a krajinotvornou funkcí
sloužící pro zachování a obnovu přírodních, krajinných a estetických hodnot území. Jedná se
zejména o tzv. rozptýlenou zeleň v krajině (vegetační prvky rostoucí mimo les) - skupiny stromů,
keřů, trvalých travních porostů na terénních nerovnostech, mezích, remízech, stržích, v břehových
hranách vodních toků a v litorálním pásu vodních nádrží a dále zeleň v dotěžených dobývacích
prostorech, lomech, pískovnách apod.
KZP – koeficient zastavěné plochy je podíl maximální zastavěné plochy pozemku (viz definice
zastavěné plochy pozemku dle § 2 odst. 7 stavebního zákona) k pozemku či vzájemně souvisejícím
pozemkům určeným k umístění stavby. Do KZP se dle definice „zastavěné plochy pozemku“ dle SZ
nezapočítávají zpevněné plochy.
KZ – koeficient zeleně stanovuje minimální podíl započítávaných ploch zeleně k pozemku
či pozemkům určeným k umístění stavby.
Nadzemní podlaží je podlaží, které má úroveň podlahy nebo její převažující části výše nebo rovno
800 mm pod nejvyšší úrovní přilehlého upraveného terénu v pásmu širokém 5,0 m po obvodu domu;
výška nadzemního podlaží musí odpovídat standardním požadavkům spojeným se způsobem využití
budovy.
Pojem „nesnižují kvalitu prostředí“ znamená bez negativních vlivů zhoršujících zejména hlukové
poměry a kvalitu ovzduší v území, mikroklima, čistotu povrchových nebo podzemních vod, půdu
a horninové prostředí anebo životní podmínky pro faunu a flóru;
Plochy přestavby jsou dle definice SZ plochy zejména v zastavěném území vymezené ke změně
stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území.
Plochy stabilizované tvoří území se zachovaným dosavadním charakterem a vysokou mírou stability
využití i prostorové struktury zástavby, zeleně nebo krajiny, v níž ÚP nepředpokládá podstatné
změny (viz legendy grafické části ÚP).
Plochy změn zahrnují rozvojová území, v nichž je předpokládán kvalitativně odlišný způsob jejich
využití (viz legendy grafické části ÚP).
Podkroví je ohraničený vnitřní prostor nad posledním nadzemním podlažím nalézající se převážně
v prostoru pod střešní konstrukcí a určený k účelovému využití.
Poloveřejná zeleň jsou větší souvislé nezastavitelné celky zeleně s omezeným režimem přístupu,
např. sady, zeleň uvnitř uzavřených areálů apod.
Prodejní plocha stavby pro obchod je maximální plošná výměra čisté prodejní plochy všech
prodejních jednotek, tzn. bez ploch určených pro skladování, zásobování a manipulaci se zbožím.
Řemeslná výroba je malosériová výroba, oproti těžkému průmyslu a areálům lehké výroby
s menšími nároky na výměry výrobních a skladovacích ploch a nároky na menší měřítko a objem
zástavby, zpravidla s nižším počtem zaměstnanců v jednom podniku či areálu a s nižšími nároky
na dopravní obslužnost nebo zcela bez nároků na dopravní obslužnost těžkou nákladní dopravou.
Stavební využití je stav před vlastním umístěním staveb, které musí být na vymezených pozemcích
v rámci ploch změn napojeny na relevantní veřejnou infrastrukturu, která musí být realizována
minimálně v takovém rozsahu, aby umožnila daný záměr uskutečnit v souladu s obecnými
požadavky na využívání území.
Územní rezervy jsou povětšinou ty části nezastavěného území, jejichž charakteristiky budou
v budoucnosti prověřeny, zdali jsou vhodné pro stanovený účel (viz legendy grafické části ÚP).
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w)

x)

y)
z)

Jejich dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, který by podstatně ztížil nebo znemožnil
prověřované budoucí využití.
Vedlejší stavby a zařízení slučitelné s bydlením slouží k provozu a údržbě samotného pozemku
a případné hlavní stavby nacházející se na pozemku. Oproti hlavní stavbě se jedná o hmotově
podružné stavby, např. garáže, kůlny, altány, pergoly, bazény, skleníky, domácí dílny, stavby
pro chov domácích zvířat, stavby pro chov hospodářských zvířat pro vlastní potřebu, stavby pro
skladování apod.
Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další
prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu
na vlastnictví k tomuto prostoru.
Výšková hladina zástavby je nejvyšší bod stavby, resp. atika, hřeben apod., měřený od nejvyššího
bodu rostlého terénu.
Zelená střecha je střecha opatřená vegetačním souvrstvím, z vnější strany pokrytá vegetací
(intenzivního či extenzivního charakteru). Jedná se o součást modro-zelené infrastruktury.

Pro účely ÚP jsou definovány tyto používané zkratky:
BD … bytový dům
BPEJ … bonitovaná půdně ekologická jednotka
ČKA … Česká komora architektů
ČOV … čistička odpadních vod
ČS … čerpací stanice
DKM … digitální katastrální mapa
DO … dotčený orgán
DTS … distribuční trafostanice
EO … ekvivalentní obyvatel
ES … ekologická stabilita
FVE … fotovoltaická elektrárna
CHLÚ … chráněné ložiskové území
IZS … integrovaný záchranný systém
JPÚ … jednoduchá pozemková úprava
KD … kulturní dům
KM … katastrální mapa
KN … katastr nemovitostí
KPÚ … komplexní pozemkové úpravy
LBC … lokální biocentrum
LBK … lokální biokoridor
LHO …lesní hospodářská osnova
LHP … lesní hospodářský plán
MMR … Ministerstvo pro místní rozvoj
MÚK … mimoúrovňová křižovatka
NN … nízké napětí
NPP … národní přírodní památka
NTL … nízkotlaký
OP … ochranné pásmo
ORP … obec s rozšířenou působností
OÚ … obecní úřad
PF … půdní fond
PK … pozemkový katastr
PP ... přírodní park / přírodní památka
PRVKPK … Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
PUPFL … pozemky určené k plnění funkcí lesa
PÚR ČR … Politika územního rozvoje ČR
RBC … regionální biocentrum
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RBK … regionální biokoridor
RD … rodinný dům
SLT … soubory lesních typů
SPÚ … Státní pozemkový úřad
STG … skupina typů geobiocénů dané biochory
STL … středotlaký
SÚ … správní území
SZ … stavební zákon
TS … trafostanice
TTP … trvalý travní porost
ÚAN … území s archeologickými nálezy
ÚAP … územně analytické podklady
ÚP … územní plán
ÚPO … územní plán obce (staré názvosloví)
ÚPD … územně plánovací dokumentace
ÚS … územní studie
ÚSES … územní systém ekologické stability
VKP … významný krajinný prvek
VN … vysoké napětí
VVN … velmi vysoké napětí
VPS … veřejně prospěšná stavba
VPO … veřejně prospěšné opatření
VTL … vysokotlaký
VÚMOP … Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
ZPF … zemědělský půdní fond
ZÚR PK … Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje v úplném znění
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POSTUP POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Územní plán Volduchy (dále jen "ÚP Volduchy ") je pořizován na základě usnesení Zastupitelstva
obce Volduchy (dále jen "zastupitelstvo") č.13 ze dne 17.5.2012, ve kterém bylo rozhodnuto o pořízení
nového ÚP Volduchy. Důvodem pro pořízení nového ÚP Volduchy byla potřeba mít v dalším období
(po zastarání původní ÚPD, tzn. ÚPO včetně jeho pěti změn z let 1999-2010) k dispozici komplexní územně
plánovací dokumentaci zpracovanou podle aktuální legislativy, metodických pokynů a standardů, která
stanoví hlavní zásady rozvoje řešeného území. Určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem byl
zastupitelstvem zvolen starosta Mgr. Michal Černý.
Na základě usnesení o pořízení územního plánu byl Městský úřad Rokycany, odbor stavební, jako
pořizovatel věcně a místně příslušný k pořizování na základě § 6 odst. 1, písm. c) stavebního zákona,
požádán o pořízení ÚP Volduchy. Městský úřad Rokycany, odbor stavební, vypracoval ve spolupráci
s určeným zastupitelem návrh zadání, zajistil jeho projednání a následnou úpravu a předal tento návrh
ke schválení zastupitelstvu. Návrh zadání ÚP Volduchy byl následně schválen zastupitelstvem dne
18.12.2012 pod usnesením č. 16. Vzhledem ke kapacitním problémům a časové prodlevě Městského úřadu
Rokycany, odboru stavebního, rozhodlo zastupitelstvo o uzavření příkazní smlouvy s osobou splňující
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kvalifikační předpoklady pro územně plánovací činnost dle § 24 stavebního zákona, s cílem zajištění
podmínky pro možnost pořizování ÚP Volduchy Obecním úřadem Volduchy dle § 6 odst. 2 stavebního
zákona. Následně, dle výše uvedeného, Obecní úřad Volduchy, jako pořizovatel, zajistil pořízení návrhu ÚP
Volduchy a předložil ho ke společnému jednání dle § 50 stavebního zákona.
Bude doplněno po společném jednání.

B.

VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM

ROZVOJE

A

ÚZEMNĚ

B1.

Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje ČR, schválenou dne 20. 7. 2009
usnesením Vlády ČR č. 929 (PÚR ČR); ve znění Aktualizace č.1 PÚR ČR, schválené dne
15.4.2015 usnesením Vlády ČR č.276; ve znění Aktualizace č.2 PÚR ČR, schválené dne
2.9.2019 usnesením Vlády ČR č.629; ve znění Aktualizace č.3 PÚR ČR, schválené dne 2.9.2019
usnesením Vlády ČR č.630, ve znění Aktualizace č.4 PÚR ČR, schválené dne 12.7.2021
usnesením Vlády ČR č.618; ve znění Aktualizace č.5 PÚR ČR, schválené dne 17.8.2020
usnesením Vlády ČR č.833
Dle PÚR ČR ve znění Aktualizací č.1-5 je řešené území součástí republikové rozvojové osy OS1
Praha–Plzeň–hranice ČR/Německo (–Nürnberg), tzn. jedná se o obec mimo rozvojovou oblast s výraznou
vazbou na významnou dopravní cestu, tj. dálnici D5 a část III. TŽK v úseku Praha–Plzeň–Stříbro. V rámci
rozvojové osy OS1, ve které jsou při spolupůsobení rozvojové dynamiky nedalekého města Rokycany
soustředěny aktivity mezinárodního a republikového významu, existují zvýšené požadavky na změny
v území. Tato vazba bude posílena navrhovaným sjezdem z dálnice D5 (viz kap. B3. dále). Řešené území
leží mimo rozvojové oblasti republikového významu a dále není součástí specifické oblasti republikového
významu, ve které se dlouhodobě projevují problémy z hlediska udržitelného rozvoje území.
ÚP navrhuje rozvoj odpovídající poloze středně velké obce na rozvojové ose republikového významu
s velmi dobrou dopravní dostupností (dálnice D5) do center vyššího řádu. Předpoklady pro intenzivní rozvoj
jsou v míře odpovídající velikosti obce vytvořeny vymezením dostatečných zastavitelných ploch pro bydlení
i pro lehkou výrobu. Související dopravní zatížení po potenciálním vzniku navrhované MÚK na dálnici D5 (viz
dále) je eliminováno vymezením koridoru územní rezervy pro dopravní infrastrukturu, konkrétně pro přeložku
silnice III/2323.
Řešené území nicméně leží v blízkosti rozvojové oblasti OB5 Plzně, kde je území ovlivněno
rozvojovou dynamikou krajského města Plzně. Jedná se o silnou koncentraci obyvatelstva a ekonomických
činností, z nichž značná část má mezinárodní význam. Dále je řešené území, resp. ORP Rokycany, součástí
zeširoka vymezené specifické oblasti republikového významu, ve které se projevuje aktuální problém
ohrožení území suchem SOB9. V SOB9 je potřeba zejména řešit problém sucha, které je způsobeno
nízkými úhrny srážek a vysokým výparem v kombinaci s malou zásobou povrchové a podzemní vody.
Úkoly pro územní plánování v SOB9
V rámci územně plánovací činnosti kraje a koordinace územně plánovací činnosti obcí:
a) vytvářet územní podmínky pro podporu přirozeného vodního režimu v krajině a zvyšování jejích
retenčních a akumulačních vlastností, zejm. vytvářením územních podmínek pro vznik a zachování odolné
stabilní vyvážené pestré a členité krajiny, tj. krajiny s vhodným poměrem ploch lesů, mezí, luk, vodních ploch
a vodních toků (zejména neregulované vodní toky s doprovodnou zelení), cestní sítě (s doprovodnou zelení),
a orné půdy (zejm. velké plochy orné půdy rozčleněné mezemi, cestní sítí, vsakovacími travními pruhy), –
Byla zapracována všechna relevantní opatření z platných KPÚ. ÚP důsledně stabilizuje a navrhuje plochy
zatravnění. Dále dochází k návrhu prvků zmenšujících rozsáhlé půdní bloky a návrhu dvou suchých nádrží.
b) vytvářet územní podmínky pro revitalizaci a renaturaci vodních toků a niv a pro obnovu ostatních
vodních prvků v krajině, – Podporováno v rámci principů stanovené koncepce uspořádání krajiny.
c) vytvářet územní podmínky pro hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích,
tj. dbát na dostatek ploch sídelní zeleně a vodních ploch určených pro zadržování a zasakování vody, –
Podél vodních toků jsou v sídlech respektovány prvky ÚSES. Ve větších zastavitelných ploch bydlení budou
v rámci podmíněného zpracování ÚS vymezeny plochy veřejných prostranství se zastoupením sídelní
zeleně s odpovídajícím způsobem propojení na okolní krajinné prvky. Tyto prvky přispějí k minimalizaci
efektu tepelných ostrovů. Pro plochy venkovského bydlení (BV) je stanovena adekvátní kombinace KZP
a KZ.
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d) vytvářet územní podmínky pro zvyšování odolnosti půdy vůči větrné a vodní erozi, zejm.
zatravněním a zakládáním a udržováním dalších protierozních prvků, např. větrolamů, mezí, zasakovacích
pásů a příkopů, – Byla zapracována všechna relevantní opatření z platných KPÚ. Dále dochází k návrhu
prvků zmenšujících rozsáhlé půdní bloky (přírodní koridory). Jsou stanoveny principy koncepce uspořádání
krajiny, které umožňují doplňovat vhodná krajinotvorná opatření.
e) vytvářet územní podmínky pro rozvoj a údržbu vodohospodářské infrastruktury, pro zabezpečení
požadavků na dodávky vody v období nepříznivých hydrologických podmínek, zejm. pro infrastrukturu
k zajištění dodávek vody z oblastí s příznivější vodohospodářskou situací a s ohledem na místní podmínky
pro budování nových zejm. povrchových zdrojů vody, – Řešené území je zásobováno vodou ze skupinového
vodovodu (Osek-Volduchy-Svojkovice). Tento způsob umožňuje další koordinovaný rozvoj. Oblasti řešeného
území, ve kterých se nachází vodní zdroje a prameniště, nejsou dotčeny žádnými záměry takové povahy,
které by ohrožovaly jejich kvalitu. Naopak jsou v těchto částech stabilizovány plochy TTP a zeleně
přírodního charakteru.
f) pro řešení problematiky sucha, zejm. tak jak je specifikováno výše v písm. a) až e) (příp. navrhovat
i další vhodná opatření pro obnovu přirozeného vodního režimu v krajině) využívat zejména územní studie
krajiny. – Pro širší okolí (pravděpodobně ORP Rokycany) zatím nebyla zpracována Územní studie krajiny.
V řešeném území nejsou umístěny žádné koridory ani plochy dopravní a technické infrastruktury
republikového významu. V PÚR ČR ve znění Aktualizací č.1-3 (2019) ještě řešeným územím procházel
navrhovaný koridor vysokorychlostní tratě VRT (VR1) Plzeň-Praha s cílem zajistit ochranu území vymezením
koridoru územní rezervy. V aktuálním platném znění PÚR ČR dle Aktualizací č.1-5 (2021) však tento záměr
absentuje a je nahrazen posílením stávající konvenční železniční trati v síti TEN-T v trase III. TŽK v úseku
Praha–Plzeň–Stříbro, který je však situován mimo řešené území. Tento fakt souvisí se současným politickým
rozhodováním v oblasti dlouhodobé koncepce koordinace způsobů dopravního propojení ČR
ve středoevropském kontextu včetně kooperace se zástupci SRN.

Srovnání grafického vyjádření koridorů železniční dopravy ze Schématu č.4 – Doprava železniční z PÚR ČR
Správa železnic na trati Praha-Plzeň-Domažlice-státní hranice o plnohodnotné vysokorychlostní trati
neuvažuje. Připravuje se zde soubor staveb, jejichž cílem je zdvojkolejnění v převážné délce, elektrifikace
a zvýšení rychlosti až na 200 km/h. Ze strany zástupců vedení města Plzně není toto rozhodnutí vnímáno
pozitivně. Bavorsko usiluje o dvojkolejnou elektrifikovanou železnici z Mnichova k hranici ČR a zároveň chce
jednat o VRT z Plzně do Prahy. V zásadě tedy jde o to, jak budou formulovány a naplňovány priority
návaznosti plzeňského regionu západním směrem.
Řešeného územní se dále netýká žádný další úkol stanovený v PÚR ČR.
Koncepce rozvoje řešeného území je v ÚP navržena v souladu s obecnými republikovými prioritami
územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území dle PÚR ČR.
ÚP respektuje požadavky vyplývající z celorepublikových priorit územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území uvedených v kapitole 2.2 PÚR ČR:
(14) ÚP chrání kulturní a urbanistické hodnoty sídel, navrhuje přiměřenou regulaci, která urbanistické
hodnoty vyzdvihuje. Dále jsou principy rozvoje řešeného území formulovány s cílem zachování rázu
jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem
identity území, jeho historie a tradice. Pro zdůraznění ochrany přírody a krajiny vymezuje prvky územního
systému ekologické stability. ÚP respektuje charakter zástavby sídla, regulativy prostorového uspořádání
vychází ze současné výškové hladiny zástavby. ÚP navrhuje zastavitelné plochy výhradně v návaznosti
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na zastavěné území. Uspořádání krajiny je zároveň řešeno komplexními pozemkovými úpravami, které ÚP
respektuje a zpracovává.
(16) a (16a) ÚP řeší nové zastavitelné plochy v návaznosti na stabilizované plochy v zastavěném
území se shodným způsobem využití a předchází tak možným střetům v území. Zastavitelné plochy jsou
vymezeny pro různé způsoby využití tak, aby nejlépe vyhovovaly specifickým podmínkám v jednotlivých
lokalitách.
(18) ÚP řeší samotné sídlo Volduchy jako hlavní sídlo s největším potenciálem rozvoje v řešeném
území, zajišťující základní občanskou vybavenost i pro menší osady Díly a Habr, kde jsou řešeny pouze
menší rozvojové plochy pro bydlení.
(19) V řešeném území nejsou plochy brownfieldů. Původně zemědělské objekty, které nejsou
pro zemědělství využity, slouží pro sklady a řemeslné dílny. ÚP vymezuje plochy pro lehkou výrobu.
(20) ZÚR PK situují do řešeného území část koridoru vysokorychlostní trati. ÚP zpřesňuje koridor
s ohledem na současný stav do bariérového území paralelně s dálnicí D5. Navržený rozvoj je situován mimo
území ochrany přírody.
(22) ÚP navrhuje na základě KPÚ využití účelových komunikací pro cykloturistiku a pěší turistiku.
Samostatnou stezku navrhuje v propojení se sousedními Svojkovicemi, která současně napojuje stávající
výrobní areál pro dojížďku za prací. Další cyklostezka směřuje do osady Habr, další cesty jsou navrženy
ve směru na Osek.
(25) ÚP umisťuje dvě nové suché nádrže na Voldušském potoce v západní části řešeného území.
Dále stanoví přiměřenou intenzitu zastavění pozemků, aby zabezpečil v maximální možné míře likvidaci
dešťových vod vsakováním na vlastních pozemcích.
(27-30) ÚP řeší koncepci dopravní a technické infrastruktury komplexně na základě vyhodnocení
stávajících podmínek v území a potřeb obyvatel obce, přičemž doplňuje další veřejnou infrastrukturu
nezbytnou pro zajištění budoucí využitelnosti nových rozvojových ploch.
B2.

Vyhodnocení souladu s Územním rozvojovým plánem
V současné době nelze vyhodnotit, neboť relevantní dokumentace zatím není k dispozici.

B3.

Vyhodnocení souladu se Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje, vydanými
Zastupitelstvem Plzeňského kraje dne 2.9.2008 usnesením č. 834/08 (ZÚR PK), ve znění
Aktualizace č.1 ZÚR PK, vydané dne 10.3.2014, Aktualizace č.2 ZÚR PK, vydané dne 10.9.2018
a Aktualizace č.4, vydané dne 17.12.2018 s účinností od 24.1.2019
Řešené území leží mimo rozvojové oblasti zpřesněné z PÚR ČR. Je však součástí:
- jednak nadmístní rozvojové osy OS1 Praha – Plzeň – hranice ČR/Německo (-Nürnberg),
zpřesněné z PÚR ČR, situované podél dálnice D5 a vymezené v ZÚR PK ve znění Aktualizací
č.1, 2 a 4;
- dále pak nadmístní rozvojové oblasti RO3 Rokycany, vymezené v ZÚR PK ve znění Aktualizací
č.1, 2 a 4.
Patrný je zde také bezesporu vliv nedaleké rozvojové oblasti OB5 krajského města Plzně
(zpřesněnou z PÚR ČR).
Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v ose OS1:
Využití území na ose OS1 regulovat s cílem omezení vzniku pásové zástavby s nadměrnou
koncentrací podnikatelských aktivit a přednostního zabezpečení funkcí území z hlediska infrastrukturních
podmínek a podmínek ochrany životního prostředí v návaznosti na vymezení specifické oblasti SON1 Český
les. – Tyto principy byly respektovány. Pásová zástavba není navrhována, není podporován rozvoj dalších
intenzivních podnikatelských aktivit nad rámec platné ÚPD, ÚP se soustřeďuje na podporu dopravní
infrastruktury a prostupnosti území s důrazem na respektování rekreačního zázemí řešeného území
ve vazbě na lesní masiv Přírodního parku Radeč.
Úkoly pro územní plánování obcí v OS1:
Usměrňovat využití území zejména s ohledem na širší region, funkce rozvojové osy a ochranu
životního prostředí (zejména ve specifické oblasti SON1 Český les).
Vytvářet podmínky pro využití přírodně-rekreačního potenciálu území pro cestovní ruch. – Bylo
respektováno v rámci principů stanovené koncepce rozvoje zejména severovýchodní části řešeného území.
Je kladen důraz na zvýšení prostupnosti území (zejména pak vymezení cest pro pěší a cyklisty).
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Podnikatelské aktivity na ose OS1 koncentrovat zejména do rozvojových zón nadmístního významu:
Bor – Vysočany, CTPark Bor, Rokycany – Jih a rozvojových území RU1 až RU3. – Bylo respektováno.
Chránit hodnoty krajinného typu rybničních oblastí, zejména nerozšiřovat výstavbu objektů
pro rodinnou rekreaci v nezastavěném území. – Netýká se přednostně řešeného území.
Na území obce Benešovice vymezit plochy pro výstavbu skladových nádrží u přečerpávací stanice
na ropovodu IKL. – Netýká se řešeného území.
Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v oblasti RO3:
Rozvoj zástavby koordinovat s ohledem na funkční vazby s rozvojovou oblastí OB5 Plzeň, dálnici D5
a místní předpoklady území. – Tyto principy byly respektovány. Dominantně je podporován rozvoj bydlení.
Zakotven je výhledový JZ obchvat sídla. Je kladen důraz na zvýšení prostupnosti území a rekreační zázemí.
Využití území orientovat na posílení obytných, výrobních a obslužných funkcí. Zástavbu koncentrovat
v návaznosti na stávající sídla. – Navrhovaná zástavba je soustředěna v návaznosti na stávající sídlo, je
dodržena kontinuita s předchozí platnou ÚPD.
Úkoly pro územní plánování obcí v RO3:
Zabezpečit optimální lokalizaci podnikatelských aktivit v území, opírajících se především o místní
předpoklady území s vazbami na širší okolí (Plzeň), využití vnitřních rezerv, při minimálních negativních
dopadech na životní prostředí. – Stávající solitérní výrobní areál je pouze stabilizován, neboť jeho poloha
neumožňuje kvůli záměrům nadmístního významu a limitům využití území jeho další rozvoj. Navrhované
plochy pro podnikatelské aktivity jsou situovány v kombinaci s výhledovým obchvatem v západní části sídla
v blízkosti výrobních zón sousední obce Osek (s vazbou na silnici II/232, resp. její budoucí přeložku).
Město Rokycany rozvíjet jako komplexní regionální centrum osídlení. – Netýká se řešeného území.
Do územních plánů zapracovat záměry mezinárodního, republikového a nadmístního významu
v souladu s kapitolou 5. – Respektováno.
Do řešeného území dále zasahují tyto navrhované prvky dopravní infrastruktury nadmístního
významu dle ZÚR PK ve znění Aktualizací č.1, 2 a 4:
- navrhovaná mimoúrovňová křižovatka na dálnici D5 (sjezd Volduchy / Svojkovice) vymezená
formou průhledného koridoru pod označením CNZ-SD5/01 nacházející se v jižní části řešeného území, který
je zároveň vymezen jako VPS. Tento koridor je vymezen ve dvou částech (severní a jižní část).
- koridor územní rezervy pod označením R4-VRT vysokorychlostní dopravy VR1 (Nürnberg-)hranice
ČR-Plzeň-Praha procházející západní částí řešeného území paralelně s dálnicí D5, vymezený na základě
PÚR ČR (viz kap. B1. výše). V tomto případě se jedná o aktuálně nezkoordinovanou problematiku, jejíž
budoucnost lze v současné době obtížně predikovat. Každopádně však je v ÚP tento koridor respektován
z důvodu souladu s bližší nadřazenou ÚPD.
Koridor dopravní infrastruktury CNZ-SD5/01 je záměrně vymezen formou průhledného koridoru,
pod kterým jsou viditelné plochy s rozdílným způsobem využití. U koridoru tohoto typu pro liniovou dopravní
infrastrukturu a související přidružené stavby a investice o proměnlivé šířce byl tento typ zvolen proto, neboť
bylo možné predikovat budoucí „zbytkové“ plochy s rozdílným způsobem využití z důvodu jeho lokalizace
(mimo zastavěná území sídel, zejména na orné půdě bez významných kolizí s limity využití území. Jedná se
o složitou investici, která se nachází v části řešeného území (orná půda, z velké části v bariérovém území
v souběhu s dálnicí D5), kde by rozhodování o změnách v území dle podmínek stanovených pro tento
koridor nemělo generovat jiné problémy. Po započetí užívání dokončené dopravní stavby, pro kterou je
koridor určen, tak nebude nutná změna ÚP. Pokud to bude v budoucnu relevantní, je třeba koridor
koordinovat s výhledovým koridorem vysokorychlostní železnice.
Koridor územní rezervy dopravní infrastruktury R4-VRT pro vysokorychlostní dopravu byl v rámci ÚP
zpřesněn. K této úpravě bylo přistoupeno proto, že v minulosti (před rokem 2006) došlo pravděpodobně
k chybné interpretaci šířky vymezeného koridoru dle ÚPO Volduchy „ve znění vydaných změn č.1-4“ (nejspíš
dle ÚPN VÚC PK) a bylo zde tak rozhodnuto mezi lety 2002-2004 o umístění 1.etapy solitérního výrobního
areálu. Tento areál se nadále v čase rozvíjel severovýchodním směrem paralelně s dálnicí. Pás území, kde
by výhledově bylo možné koridor VRT trasovat se tak definitivně zúžil na cca 270 m, což je stále dostačující.
Reálná šířka trati se v těchto terénních podmínkách může pohybovat mezi 30-40 m.
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Chronologicky seřazený růst výrobního areálu s vyznačením zbylého prostoru pro koridor VRT
Do řešeného území dále zasahují tyto stávající prvky technické infrastruktury nadmístního významu
dle ZÚR PK ve znění Aktualizací č.1, 2 a 4:
- stávající nadzemní vedení VVN 110 kV vedoucí jižní částí řešeného území;
- VTL vedení plynovodu vč. regulační stanice, zasahující do západní a severozápadní části řešeného
území.
Do řešeného území nezasahují prvky ÚSES nadregionální a regionální hierarchické úrovně.
Do východní části řešeného území, resp. dominantně do plochy Přírodního parku Radeč však zasahuje
ochranné pásmo nadregionálního mezofilního biokoridoru K 63 (Týřov-Křivoklát – Třemšín).
Dominantní západní část řešeného území je součástí krajinné oblasti 3–Rokycanské oblasti,
menšinový východní cíp řešeného území je součástí krajinné oblasti 4–Holoubkovské oblasti. V obou
krajinných oblastech je cílem uchování dochovaných, případně dotvoření narušených siluet. ÚP nenavrhuje
takový záměr, který by ovlivnil stávající krajinné siluety. Naopak stanovuje takové principy uspořádání
krajiny, které vylučují umisťování záměrů, které by negativně ovlivňovaly zdejší krajinu (viz stanovená
hranice regulace nezastavěného území). Ve východní části řešeného území se vyskytuje krajinná dominanta
a veduta (tvořená čelními svahy) – viz vrch Chlum (561 m n.m.) V územích krajinných dominant a vedut je
cílem jejich ochrany uchovávání dochovaných, případně dotvoření narušených siluet a struktur pohledově
exponovaných svahů, odvíjejících se od tradičních způsobů využívání. Dominantní krajinná veduta vrchu
Chlum není dotčena žádnými navrhovanými záměry dle ÚP. Dominantní krajinný pól (tvořený více či méně
izolovanými, ale relativně výrazně převýšenými kopci) se zde nevyskytuje.

Výřez z výkresu Uspořádání území kraje ze ZÚR PK (vlevo)
Výřez z výkresu Ploch a koridorů nadmístního významu ze ZÚR PK (vpravo)
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Výřez z Koordinačního výkresu ze ZÚR PK (vlevo)
Ze ZÚR PK dále vyplývají následující prvky, které ÚP respektuje:
- území Přírodního parku Radeč;
- maloplošné zvláště chráněné území přírody – malé (<100 ha);
- dominantní krajinná veduta (vrchu Chlum);
- záplavové území Q100 podél Voldušského potoka (zejména v sídle Volduchy);
- OP vodních zdrojů II. stupně;
- tři výhradní ložiska nerostných surovin Volduchy včetně CHLÚ;
- plošná poddolovaná území.
ÚP tvoří podmínky pro umírněný a diferencovaný rozvoj ploch venkovského bydlení (BV) a to
zejména formou ploch umožňujících i další navazující způsoby jejich využití (občanská vybavenost,
podnikání) a dále umožňuje rozvoj nejrůznějších typů podnikatelských aktivit v rámci ploch SV.
V rámci stanovení priorit územního plánování Plzeňského kraje pro zajištění udržitelného rozvoje
území včetně zohlednění priorit stanovených v PÚR ČR (dle kap.2) ÚP respektuje tyto požadavky územního
plánování.
Dle kap. 2.2.1. Prostorové uspořádání – rozvoj sídelní struktury:
změnami v území vytvářet podmínky pro posílení stability osídlení a hospodářské výkonnosti
Plzeňského kraje, zejména ve specifických oblastech se sociálně ekonomickými problémy
a v rozvojových oblastech, které představují přirozené póly ekonomického rozvoje území;
• ÚP navrhuje plochy pro rozvoj bydlení dominantně v sídle Volduchy. Důvodem je zabezpečení
příznivé demografické skladby obyvatel. Dále jsou vymezeny plochy pro rozvoj lehké výroby.
posilovat rozvoj okrajových, specifických oblastí, vedoucí ke snižování územních disparit;
• Netýká se řešeného území.
vytvářet územně plánovací předpoklady pro stabilizaci osídlení především posílením nabídky ploch
pro podnikání v rozvojových oblastech;
• ÚP navrhuje plochy pro rozvoj lehké výroby v části sídla, na které v sousedním správním území
obce Osek navazují rozvojové plochy obdobného charakteru (s vazbou na navrhovanou přeložku
silnice II/232).
posilovat polycentrickou sídlení strukturu Plzeňského kraje podporou rozvoje sídel v rozvojových
oblastech a osách a podporou center venkovského osídlení. Současný stav polycentrického osídlení
kraje by měl být dále rozvíjen, v rozvojových osách rozvoj koncentrovat do vymezených rozvojových
území, za základ sídelní struktury a sídelní centra považovat sídla pověřených obcí doplněná o další
centra venkovského osídlení;
• ÚP navrhuje největší podíl nových ploch pro bydlení a občanské vybavenosti do sídla Volduchy,
které je dominantním sídlem v řešeném území. Rozvoj je koncentrován do území řešené obce,
která je součástí rozvojové osy i rozvojové oblasti.
k rozvoji jednotlivých obcí přistupovat diferencovaně s ohledem na místní podmínky a preferované
funkce území;
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•

-

-

-

-

-

-

-

Stanovené principy urbanistické koncepce vycházejí z lokálních specifik (např. z kontrastu
intenzivně urbanizované jižní a západní části řešeného území vs. klidové rekreační východní části),
existujících hodnot a daností charakteristických pro širší území.
výstavbu v obcích usměrňovat s cílem omezit vznik nových satelitních obytných lokalit vyvolávajících
nadměrné infrastrukturní investice, vytvářejících prostorově – sociální segregaci s negativními vlivy
na soudržnost obyvatel území;
• ÚP navrhuje plochy změn výhradně v návaznosti na zastavěné území. Vymezování satelitních
lokalit ve volné krajině není přípustné. Dále je kladen důraz na vymezování nových veřejných
prostranství a stanovení podmínek zpracování podrobnějších ÚPP. ÚP dbá na zvýšení prostupnosti
zastavěných území i volné krajiny.
v sídlech je nutné lokalizaci a koncentraci vybavenosti regulovat především s ohledem na dopravní
předpoklady území a další funkce (zejména vytváření souvislých ploch veřejné zeleně, památkovou
ochranu a zachování civilizačních a kulturních hodnot);
• ÚP navrhuje největší podíl vybavenosti do sídla Volduchy, neboť se zde již v současné době
občanská vybavenost nachází a je tak logickým způsobem umožněn její rozvoj. Zároveň je sídlem
s dobrou dopravní dostupností, která může být v budoucnu posílena.
v rekreačně atraktivních územích specifických oblastí je nutné lokalizaci a koncentraci vybavenosti
usměrňovat především s ohledem na dopravní předpoklady a udržitelný rozvoj území;
• Netýká se řešeného území.
k vymezování nových rozvojových ploch na pozemcích, které jsou součástí ZPF, přistupovat až
po využití vnitřní rezerv sídel, areálů „brownfields“ a intenzifikaci využití stávajících podnikatelských
areálů;
• V řešeném území se nevyskytují areály brownfield. Nefunkční zemědělské stavby jsou využity
pro sklady, garáže, dílny řemeslné výroby. Vnitřní rezervní plochy sídla jsou využitelné zejména
pro rozvoj obytné a smíšené zástavby.
racionálním využitím území minimalizovat negativní dopady hospodářského rozvoje, zejména na životní
prostředí, při územně plánovací činnosti a při realizaci záměrů ZÚR vycházet ze závěrů stanoviska
k posouzení vlivů koncepce ZÚR na životní prostředí;
při urbanistickém rozvoji a intenzifikací využití zastavěného území minimalizovat fragmentaci krajiny
a vytvořit podmínky ke zvyšování biodiverzity krajiny;
• ÚP navrhuje plochy změn výhradně v návaznosti na zastavěné území. Vymezování satelitních
lokalit ve volné krajině není přípustné. Nadřazené záměry dopravní infrastruktury jsou navrženy
v souběhu s dálnicí D5. ÚP respektuje a navrhuje řadu opatření (nejen v souladu s platnými KPÚ),
které realizací povedou ke zvyšování biodiverzity krajiny.
zvýšenou pozornost věnovat optimálnímu využití území rozvojových os, nevytvářet v nich podmínky pro
vznik pásové zástavby.
• ÚP neumožňuje dle stanovené koncepce rozvoje řešeného území rozvoj pásové zástavby podél
dálnice D5.

Z hlediska širších vztahů v území není předpokládán významný vliv ÚP na území sousedních
a případně i dalších obcí, protože zastavitelné plochy s výrobní i obytnou funkcí jsou vymezeny v rozsahu
odpovídajícím komplexnímu posouzení podmínek v území a též v dostatečném odstupu od zastavěného
území jednotlivých sídel těchto obcí. Koordinace využívání území je zajištěna také z hlediska návaznosti
koridorů jednotlivých záměrů nadmístního významu na koridory vymezené v územně plánovací dokumentaci
obcí, se kterými má obec Volduchy společné správní hranice.
Dle kap. 2.2.2. Rozvoj dopravní infrastruktury:
rozvíjet základní dopravní osu kraje - IV. A transevropský multimodální koridor dálnice D5 a železniční
trati č. 170 a navazující optimalizovanou radiální síť silnic I. třídy číslo 20, 26 a 27, doplněnou
o celostátní obvodové silnice č. 19, propojený tah silnic č. 21 a 22, vymezený aglomerační a regionální
okruh a železniční trati č. 180, 190 a 183.
• ÚP naplňuje uvedené principy rozvoje dopravní infrastruktury.
zpřesnit návaznosti na koridory mezinárodních dálkových a regionálních cyklotras.
• ÚP respektuje trasování regionální cyklotrasy, resp. Vnitřního krajského okruhu (Aktualizace
koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji, 2021). Navrhuje jeho možnou
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optimalizaci či zkrácení do linie stávající regionální cyklotrasy č. 2157, pro kterou jsou vytvořeny
podmínky realizace v podobě úseku segregované cyklostezky vedoucí do sídla Svojkovice. Nebude
tak muset zabíhat východním směrem až k podjezdu dálnice D5 (U Chejlavy). Prostřednictvím
Vnitřního krajského okruhu je řešené území napojeno na mezinárodní dálkovou cyklotrasu KČT 3.
Dle kap. 2.2.3. Rozvoj technické infrastruktury:
územně stabilizovat koridory technické infrastruktury nadmístního významu. – V ÚP respektováno.
Dle kap. 2.2.4. Ochrana krajinných hodnot:
k ochraně volné krajiny je nutné podporovat intenzifikaci využití zastavěných a zastavitelných ploch;
• ÚP naplňuje principy stanovené urbanistické koncepce.
ve velkoplošných chráněných územích při územním rozvoji preferovat ochranu a dotváření
dochovaných krajinných hodnot před ostatními zájmy na využití území;
• Netýká se řešeného území.
v územích ostatních je třeba chránit základní krajinné matrice, přirozené osy a dominanty krajiny;
• ÚP naplňuje principy stanovené koncepce uspořádání krajiny.
krajinné dominanty, veduty a ohraničující horizonty je třeba chránit před změnami, které by mohly jejich
působení v krajině poškodit (krajinná dominanta bez ovlivňujících změn). Jednotlivé záměry je třeba
krajinářsky posoudit z hlediska snesitelnosti této změny;
• Dominantní krajinná veduta vrchu Chlum není dotčena žádnými navrhovanými záměry dle ÚP.
při umisťování větrných elektráren preferovat požadavky na ochranu osídlení, veřejné infrastruktury,
krajinného rázu a dalších hodnot území;
• V ÚP není navrhováno.
plochy pro výstavbu plošně rozsáhlých slunečních elektráren ve volné krajině lze vymezovat pouze
výjimečně, dbát přitom především na otázky ochrany přírody a krajiny. Preferovat lokalizaci těchto
elektráren na vhodných objektech (průmyslové a logistické areály) a v zastavěném území s nevhodným
způsobem funkčního využití (brownfields);
• V ÚP nejsou navrhovány FVE ve volné krajině. Naopak – zastavitelná plocha určená pro plošný
rozvoj stávající FVE dle Změny č.5 ÚPO Volduchy nebyla v ÚP potvrzena.
chránit územní hodnoty krajinného typu hluboce zaříznutých údolí, zejména zde nerozvíjet rekreační
zástavbu a dochované části údolí využívat především pro pohybovou rekreaci.
• Netýká se řešeného území.
Dle kap. 2.2.5. Protipovodňová ochrana:
Při protipovodňové ochraně v územním plánování vycházet z rozdělení území na:
- 1. území, kde je hlavním úkolem lokální ochrana sídel a zastavěného území, především ochrannými
hrázemi a opatřeními, které zlepšují odtokové poměry;
- 2. území s předpoklady pro opatření, která zlepšují odtokové poměry, a to pro vymezení vhodných
území k řízenému rozlivu povodní, případně k řízené inundaci, ve smyslu kapitoly 5.6.1.;
- 3. území s předpoklady pro umístění suchých nádrží nebo vodních nádrží a pro zvyšováním
retenční schopnosti území;
- 4. území, kde je nezbytné zvyšování retenčních schopností území.
K tomu v území využít:
- opatření ke zlepšení retenčních vlastností krajiny;
- návrhy nových malých vodních nádrží, přirozených v měřítku a ve struktuře krajiny;
- návrhy ochranných hrází a suchých nádrží a obtokových koryt;
- území řízené inundace;
- zpřesnění regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability;
- vytvoření podmínek pro využití územních rezerv, především zastavěných ploch s nevhodným
či žádným funkčním využitím (brownfields).
• ÚP navrhuje umístění dvou suchých nádrží, umožňuje revitalizace Voldušského potoka, v jehož
nivě důsledně stabilizuje a navrhuje plochy TTP v synergii s vymezenými prvky ÚSES.
Dle kap. 2.2.6. Vymezování rozvojových ploch:
Dále plochy výroby, skladování, obchodu a služeb vymezovat zejména:
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-

do obcí v rozvojové oblasti OB5 a v rozvojových oblastech nadmístního významu – V ÚP
respektováno.
Zastavitelné plochy pro bydlení přednostně vymezovat:
- v obcích, které jsou součástí rozvojových oblastí a os, v lokalitách s možností připojení na kapacitní
vodní zdroje a kanalizaci, – V ÚP respektováno.
Dle kap. 2.2.7. Limity využití území:
Při rozhodování o změnách ve využití území a jeho rozvoji je nutné vycházet z limitů využití území,
tedy respektovat omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních
předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území.
Z krajských územně plánovacích podkladů se řešeného území týkají územní studie:
- „Variantní řešení změn na vybrané silniční síti v Plzeňském kraji“ (Atelier T-plan, s.r.o., 2013) –
záměry týkající se řešeného území nebyly posuzovány.
- „Posouzení retenčních kapacit území Plzeňského kraje“ (IRI, s.r.o., 2010) – záměry týkající se
řešeného území se zde nevyskytují.

C.

VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA
S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT
V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

C1.

Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování dle § 18 SZ
(1)
ÚP vytváří optimální předpoklady pro výstavbu, konkrétně pak vytvořením podmínek
pro doplňování stávající struktury zástavby v rámci zastavěného území, vymezením ploch přestavby
a zastavitelných ploch. ÚP dále tvoří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém
vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství
obyvatel. ÚP se zaměřuje na posílení všech tří pilířů udržitelného rozvoje území (kategorie 2c). Přírodní pilíř
je (přes existenci přírodního parku Radeč ve východní části řešeného území) dlouhodobě hodnocen jako
nejslabší ze všech tří pilířů udržitelného rozvoje území (viz ÚAP ORP Rokycany – 4. aktualizace 2016).
Přírodní pilíř je posilován zejména vymezením ÚSES (včetně odpovídajících návrhových opatření – např.
zatravnění okolí vodních toků apod.), respektováním závěrů z KPÚ, fixováním ploch zeleně přírodního
charakteru a doplněním dalších podpůrných prvků (vodní nádrže, přírodní koridory, podpora prostupnosti
území podél vodních toků apod). V oblasti podmínek pro hospodářský rozvoj má sídlo vlastní potenciál
rozvoje vzhledem ke své velikosti (solitérní výrobní areál při dálnici D5, zastavitelná plocha Z6 na SZ okraji
sídla, která byla zakotvena již v původní platné ÚPD a odpovídá rozvojovému potenciálu dle ÚPD sousední
obce Osek v reakci na aktivity na výše zmíněné krajské rozvojové ose. Dostupnost do Rokycan a Plzně je
velmi dobrá. V oblasti podmínek pro soudržnost společenství obyvatel měla i má obec kladné migrační
saldo, mělo by se jednat o udržitelný stav. ÚP stabilizuje dominantní obytnou funkci sídla, pro život obyvatel
podstatná veřejná prostranství a plochy občanského vybavení. Dále kontinuálně respektuje v původní ÚPD
zakotvené rozvojové plochy pro bydlení, u nichž vhodnými nástroji dotváří a reguluje jejich urbanistickou
strukturu, a doplňuje proluky v zastavěném území.
(2)
ÚP prioritně využívá prostorové rezervy v zastavěném území. Při vymezování rozvojových
ploch byla sledována jejich optimální poloha ve vztahu ke stabilizovaným plochám, vztah k limitům využití
území a k možnostem využití stabilizované veřejné infrastruktury a soulad veřejných a soukromých zájmů.
S cílem účelného využití nově vymezovaných plošně rozsáhlých zastavitelných ploch navrhuje ÚP jednak
etapizaci výstavby a dále využívá podmínky pořízení územní studie, která nejlépe podrobněji prověří možné
využití a uspořádání daného území.
(3)
ÚP koordinuje veřejné a soukromé záměry na změny v území. V rámci zpracování návrhu
ÚP byly prověřovány všechny známé záměry na změny v území a v návrhu ÚP byly koordinovány
při respektování veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů a požadavků na ochranu
veřejných zájmů.
(4)
ÚP chrání a rozvíjí všechny přírodní, kulturní a civilizační hodnoty v území. Navrhuje
doplnění zejména s ohledem na celkový rozvoj území sídla a s ohledem na zajištění optimálních podmínek
obsluhy území dopravní a technickou infrastrukturou, občanským vybavením a veřejnými prostranstvími.
Ochrana jmenovaných hodnot je pro vybrané prvky specifikována ve výrokové části a dále je promítnuta
do podmínek pro využití ploch. Zastavitelné plochy byly vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území
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a míru využití zastavěného území. Zároveň byl konfrontován a zohledněn jejich rozsah v předchozí platné
ÚPD.
(5)
V kap. F. textové části výroku ÚP je v regulativech v nepřípustném využití ploch, které
převažují v nezastavěném území (volné krajině), tzn. ploch s kódovým ozn. AZ (zemědělské), AL (louky
a pastviny), LE (lesní), ZP (zeleň přírodního charakteru) vyloučeno umisťování vybraných staveb, zařízení
a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 SZ. Důvodem je zásadní nesoulad s charakterem těchto
ploch (jejich hlavním využitím) v kontextu zdejší sídelní struktury. Zpracovatel se domnívá, že s ohledem
na stanovenou koncepci rozvoje řešeného území bude dle předpokladu pouze v ojedinělých případech
nutné pořídit změnu ÚPD, která posoudí případný soulad záměru s uvedenou koncepcí. U ploch AZ a AL
jsou tak explicitně vyloučeny zejména stavby pro zemědělství, stavby a zařízení pro těžbu nerostů a stavby
a zařízení pro nakládání s odpady. Dále je regulováno umisťování vybraných staveb v překryvných
skladebných částech ÚSES.
(6)
Netýká se řešeného území.
C2.

Vyhodnocení souladu s úkoly územního plánování dle § 19 SZ
(1)
ÚP stanovuje vybrané kulturní a přírodní hodnoty území. Žádná z navrhovaných ploch změn
není ve střetu s žádnou z identifikovaných přírodních, kulturních ani civilizačních hodnot. Výjimkou jsou
pouze: navrhovaná účelová komunikace K4, která byla převzata z platných KPÚ a která je trasována přes
limit využití území PH1 (výhradní bilancované ložisko); a výhradní bilancované ložisko PH3, které je dotčeno
navrhovaným koridorem CNZ-SD5/01 dle ZÚR PK. Urbanistický návrh byl proveden při zvážení vzájemných
souvislostí a poměrů v území. ÚP stanovuje pořadí změn v území v oblasti dopravní infrastruktury.
Předmětem řešení jsou záležitosti týkající se snižování nebezpeční přírodních katastrof přírodě blízkého
charakteru. V ÚP byly stanoveny podrobné podmínky pro kvalitní bydlení a pro rozvoj rekreace. V návrhu
byly uplatněny poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování, ekologie
a památkové péče.
(2)
V rámci projednání návrhu zadání nebyl ze strany orgánu posuzování vlivů na životní
prostředí uplatněn požadavek na zpracování vyhodnocení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí.

D.

VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY
PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

STAVEBNÍHO

ZÁKONA

A

JEHO

D1.

Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona
ÚP je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování stanovenými v § 18 a 19 SZ
(vyhodnocení viz kapitola C. Odůvodnění výše). V souladu s § 6 odst. 2 SZ je pořizovatelem ÚP Obecní
úřad Volduchy ve smluvním vztahu s osobou splňující kvalifikační předpoklady pro územně plánovací
činnost dle § 24 SZ. V souladu s § 43 SZ se řešení dotýká celého správního území obce. ÚP nevymezuje
žádné záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR PK. ÚP využívá podrobnější nástroje
územního plánování vymezené v § 43 odst. 2 SZ (ÚS). V souladu s § 43 odst. 3 SZ ÚP zpřesňuje a rozvíjí
cíle a úkoly územního plánování stanovené v § 18 a 19 SZ. ÚP je zpracován v souladu s PÚR ČR a ZÚR PK
(viz výše). Věcné řešení ÚP nepřekračuje podrobnost náležející svým obsahem regulačnímu plánu. ÚP
splňuje požadavky na obsah územního plánu a jeho odůvodnění stanovené v § 43 odst. 6 a § 53 odst. 4 a 5
SZ (viz kap. G. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení níže).
Vymezení zastavěného území dle § 58 odst. 3 SZ je v ÚP provedeno v celém řešeném území.
V souladu s § 158 SZ je ÚP zpracován fyzickou osobou, která má oprávnění k výkonu vybraných
činností ve výstavbě (zpracování ÚPD) podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., ve znění
pozdějších předpisů).
Při projednávání jednotlivých fází ÚP bylo postupováno v souladu s § 50 až § 54, které upravují
postup pořízení ÚP standardním postupem.

D2.

Vyhodnocení souladu s ustanoveními vyhl. č. 500/2006 Sb.
V souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění je ÚP zpracován
na podkladě digitální katastrální mapy.
V souladu s § 13 odst. 1 vyhlášky obsahuje ÚP textovou část (výroková textová část ÚP Volduchy,
text odůvodnění ÚP Volduchy) a grafickou část (3 výkresy výrokové části a 3 výkresy odůvodnění) v rozsahu
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celého řešeného území, tzn. správního území obce Volduchy. Obsah ÚP včetně jeho odůvodnění odpovídají
Příloze č. 7 vyhlášky.
V souladu s § 13 odst. 2 vyhlášky jsou všechny výkresy ÚP vypracovány v měřítku 1:5 000.
V souladu s § 14 odst. 1 vyhlášky je dokumentace ÚP na všech jejích samostatných částech
opatřena záznamem o účinnosti obsahově odpovídajícím vyhlášce.
D3.

Vyhodnocení souladu s ustanoveními vyhl. č. 501/2006 Sb.
V souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
v platném znění člení ÚP vybrané části území na plochy, ve většině případů jsou to plochy větší než 2 000
m2. V souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky vymezuje ÚP plochy podle požadovaného cílového způsobu využití
a podle významu. V souladu s § 3 odst. 3 vyhlášky vymezuje ÚP plochy s cílem eliminace vzájemných střetů
vzájemně neslučitelných činností a požadavků na uspořádání a využívání území.
V souladu s § 3 odst. 4 vyhlášky ÚP přebírá podrobnější členění ploch s rozdílným způsobem využití
dle § 3 až § 19 (včetně stanovení podmínek pro jejich využití a uspořádání). Dále reflektuje znění § 20a SZ
(Jednotný standard ÚPD), resp. je v souladu s metodickým pokynem MMR: Standard vybraných částí
územního plánu (říjen 2019). Ve vztahu k § 3 odst. 5 vyhlášky řešení ÚP vytváří nová veřejná prostranství,
resp. nové veřejné prostory a cesty.
Nad rámec vyhlášky jsou, ovšem v souladu s metodickým pokynem vymezeny plochy zeleně (ZZ
a ZP).
Plochy zeleně – zahrady a sady (ZZ) byly vymezeny z důvodu funkční specifičnosti zejména
pro plochy, ve kterých má být zachován dominantní podíl nezastavěných a nezpevněných ploch, ale nemusí
zde být nutně zachována možnost volného přístupu bez omezení charakteristická pro veřejná prostranství
(např. poloveřejná zeleň areálů občanské vybavenosti, soukromé zahrady a sady apod.) Přípustné je zde též
umisťování vedlejších staveb a zařízení.
Plochy zeleně přírodního charakteru (ZP) byly vymezeny z důvodu potřebnosti vymezení
krajinotvorných prvků s mimoprodukční, preventivní protierozní a protipovodňovou funkcí původně
situovaných na zemědělských plochách. Na zemědělských plochách (AZ, AL) je také umožněno umisťovat
prvky zeleně přírodního charakteru, tyto však nefixují jejich specifickou ekologickou stabilizační funkci.

E.

VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE
STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ,
POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ
Bude doplněno po společném jednání.

F.

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ
ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ
VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí, resp. vyhodnocení vlivů na udržitelní rozvoj území nebylo
zpracováno, jelikož ze stanovisek krajského úřadu jako příslušného úřadu a příslušného orgánu ochrany
přírody k návrhu zadání ÚP nevyplynula potřeba tuto dokumentaci zpracovat.

G.

STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 SZ

Stanovisko krajského úřadu dle § 50 odst. 5 SZ nebylo uplatněno, jelikož v zadání ÚP nebylo
požadováno zpracovat vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.

H.

SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 ZOHLEDNĚNO,
S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO
PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY

Stanovisko krajského úřadu dle § 50 odst. 5 SZ nebylo uplatněno, jelikož v zadání ÚP nebylo
požadováno zpracovat vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.
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KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ
I1.

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Mapovým podkladem, nad kterým byl zpracován ÚP Volduchy, je digitální katastrální mapa (DKM)
včetně lokálních změn, platná od 16.12.2021.
V k.ú. Volduchy byly ukončeny KPÚ (datum zapsání do KN 19.3.2018) – zhotovitel: Foltánek, s.r.o.,
Praha 2 (Ing. Dalimil Foltánek).
Předchozí platná ÚPD:
- Územní plán obce (ÚPO) Volduchy (Ing. arch. Petr Leitl – URBIOPROJEKT, Plzeň, 9.9.1999 –
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD),
- Změna č.1 ÚPO Volduchy (Ing. arch. Petr Leitl – URBIOPROJEKT, Plzeň, nabytí účinnosti dne
14.5.2001),
- Změna č.2 ÚPO Volduchy (Ing. arch. Petr Leitl – URBIOPROJEKT, Plzeň, nabytí účinnosti dne
20.12.2001),
- Změna č.3 ÚPO Volduchy (Ing. arch. Petr Leitl – URBIOPROJEKT, Plzeň, nabytí účinnosti dne
16.6.2005),
- Změna č.4 ÚPO Volduchy (Ing. arch. Petr Leitl – URBIOPROJEKT, Plzeň, nabytí účinnosti dne
13.7.2007, opatření obecné povahy),
- Změna č.5 ÚPO Volduchy (Ing. arch. Petr Leitl – URBIOPROJEKT, Plzeň, nabytí účinnosti dne
30.8.2010, opatření obecné povahy).
Vymezení hranice zastavěného území vychází jednak z původního ÚPO, resp. z úplného znění ÚPO
včetně změn č.1-4, ve kterém bylo možné vyčíst vymezenou hranici zastavěného území, a dále
z aktualizované hranice ve všech následujících změnách ÚPO. Do zastavěného území byly dále zahrnuty
všechny prokazatelně zastavěné pozemky, proluky a jiné pozemky v souladu s ustanoveními SZ podle údajů
o pozemcích uvedených v KN. Zastavěná území jsou tvořena zejména plochami stabilizovanými a plochami
přestaveb.
Plocha vymezených zastavěných území činí 116,32 ha, což je cca 9 % celkové rozlohy správního
území obce (1259 ha). Ne všechny plochy zahrnuté do zastavěných území jsou však ve smyslu podmínek
pro využití ploch s rozdílným způsobem využití přímo určeny k zastavění.
I2.
I2.1.

ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT
HLAVNÍ CÍLE ROZVOJE ÚZEMÍ (VIZE)
Koncepce rozvoje řešeného území je souhrnem dlouhodobě platných zásad, jevů a prvků
uspořádání prostředí v sídlech a krajině, který vychází z charakteru a potenciálu území a jeho úlohy
v systému osídlení.
Řešené území, tzn. jedno katastrální území s jedním větším sídlem, situované vedle dálnice D5,
ve vzdálenosti cca 7 km od sjezdu na dálnici D5 (exit 62 Rokycany) na nadmístní rozvojové ose, vykazuje
mírně zvýšené požadavky na změny v území. Hlavní cíle udržitelného rozvoje řešeného území ležícího
v okrajové poloze v rámci Přírodního parku Radeč je tedy třeba vidět především v uchování a podpoře
kvality klidného bydlení a rekreace s možností integrace podnikání lokálního měřítka v kontextu
nenarušeného přírodního a krajinného zázemí.
Sídlo Volduchy s úzkou vazbou na dálnici D5 lze dle historického kontextu vnímat jako obsluhující
spádovou obec místního významu zejména v kooperaci se sousední obcí Osek. Proto dává smysl
koncentrovat do sídla veřejnou vybavenost a podnikatelské aktivity. Kooperaci obou obcí lze vnímat jako
žádoucí i v oblasti koordinace rozvojových záměrů v oblasti lehké výroby a dalších podnikatelských aktivit
zejména v případě budoucí realizace MÚK Svojkovice na dálnici D5.
Stabilizaci trvale bydlícího obyvatelstva by měla přispívat relativní velkorysost a polyfunkčnost
definovaných podmínek pro využití funkčních ploch (možnost umisťování doprovodných služeb
a podnikatelských aktivit v plochách bydlení (BV) a v plochách smíšených obytných venkovských (SV).
Hlavním mottem je zbytečně nebránit rozmanitosti využití území, tedy regulovat přiměřeně zejména zásadní
záležitosti veřejného charakteru. ÚP se dále snaží vytvořit podmínky pro kultivaci veřejných prostorů, které
by obecně přispívaly ke zvýšení kvality bydlení v sídlech, a dále důsledně dbát na jejich koncepční rozvoj
v nově navrhovaných plochách bydlení.
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ÚP se dále ve své koncepci zaměřuje na posílení ekologické a stabilizační funkce krajiny, ochraně
pohledově exponovaných krajinných partií a zpřístupnění krajiny pro potřeby každodenní rekreace zdejších
obyvatel. ÚP se snaží maximálně chránit nezastavěné území před významným rozrůstáním nové zástavby,
respektuje stávající urbanistickou strukturu sídel, jejich celkový obraz i zasazení do krajiny. ÚP se dále
soustřeďuje na zachování estetické hodnoty krajiny, na zvyšování jejích retenčních schopností, na realizaci
protierozních opatření a doplnění prvků ÚSES.
Obec Volduchy dosud nemá zpracovaný Strategický plán obce. Každopádně zpracování a pořízení
nového ÚP by měla být v oblasti územního rozvoje jedna z priorit, neboť přehlednost a aktuálnost stávající
platné ÚPD je sporná.
Hlavní cíle rozvoje území, stanovené v tomto ÚP, jsou formulovány v součinnosti se zástupci obce
především s ohledem na dosavadní úlohu obce v sídelní struktuře a vytvoření předpokladů pro zkvalitnění
životních podmínek zdejších obyvatel a podmínek pro další rozvoj obce. V koncepci rozvoje území byly
zohledněny limity využití území a prvky, které je nutno respektovat z hlediska ochrany přírodních, kulturních
a civilizačních hodnot území. Cílem všech návrhových opatření bylo vytvářet, kontinuálně udržovat
a koordinovat územní připravenost na požadavky změn v území při respektování republikových priorit
územního plánování.
I2.2.

OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ
KULTURNÍ HODNOTY ÚZEMÍ
V řešeném území se nachází tyto evidované nemovité kulturní památky:
o č. 10197/4-4965 - Kostel sv. Bartoloměje, Volduchy
(kostel, chráněno od 14.11.1994)

Jedná se o zděný jednolodní kostel s nesporným urbanistickým významem v rámci centrální části
sídla Volduchy. Původně středověká stavba byla přestavěna v pozdně barokním duchu a s velkou
pravděpodobností dodnes obsahuje zdivo ze 14. stol. K obdélné lodi přiléhá užší trojboce uzavřený
presbytář, k němuž je na severu připojena obdélná sakristie a na protější straně oratoř. Do západního
průčelí lodi je vtažena čtyřboká věž, po jejíž jižní straně je schodiště ke kruchtě. Všechny fasády jsou
členěné předsazeným soklem a profilovanou římsou.

Kostel sv. Bartoloměje, Volduchy

Sousoší Piety

o č. 38809/4-2624 – Sousoší Piety, Volduchy
(sousoší situované vně při presbytáři kostela sv. Bartoloměje, chráněno od 3.5.1958)
Vrcholně barokní plastika zpodobňující sedící Pannu Marii s Kristem na klíně, datováno na pamětní
desce do roku 1729.
o č. 28432/4-2625 – Venkovský dům č.ev. 11, Volduchy
(areál venkovského domu, chráněno od 3.5.1958)
Drobné přízemní stavení roubené z hladkých trámů, situované při veřejném prostranství jižně
od výše zmíněného kostela. Doklad historické lidové roubené zástavby centra sídla, drobná chalupnická
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usedlost či pozůstatek (snad výminek) větší usedlosti nejpozději ze 30. let 19. stol., zahrnuje dílčí novodobé
"chalupářské" úpravy.

Venkovský dům č.ev.11, Volduchy

Betlémská kaple, Volduchy

ÚP definuje jakožto kulturní hodnoty území tuto architektonicky nebo urbanisticky významnou stavbu
– viz kap. B2.1. textové části výroku ÚP:
o Betlémská kaple na pozemku s p.č. st. 753 v k.ú. Volduchy
Z urbanistického hlediska nevýrazný objekt, drobná sakrální stavba Církve československé husitské
situovaná v severní části sídla Volduchy u silnice vedoucí do obce Březina, byla postavena v roce 1937
a byla určena pro pořádání bohoslužeb. V současné době je v soukromém vlastnictví a slouží nejspíš jako
sklad. Pozemek stavby není oplocený, vhodná by byla kultivace veřejného předprostoru spolu se stávajícími
vzrostlými stromy. Jedná se o objekt hodný zvláštní ochrany, dokládající historický vývoj obce. ÚP
s ohledem na kvalitu této stavby stanovuje ve výrokové části zvláštní podmínky pro její ochranu. Pro tento
objekt je stanovena podmínka pro projektovou přípravu staveb, pro které je povinné zpracování
architektonické části projektové dokumentace staveb autorizovaným architektem (A4), neboť ÚP definuje
tuto stavbu jako architektonicky významnou.
ÚP definuje jakožto kulturní hodnoty území tyto dva urbanisticky hodnotné prostory (UX) – viz kap.
B2.2. textové části výroku ÚP:
o centrální návesní prostor kolem kostela Sv.Bartoloměje, budovy ZŠ a MŠ a víceúčelového
objektu čp. 125 a 97 (obecní úřad, restaurace a kulturní dům) v sídle Volduchy (U1);
o podlouhlý ulicový veřejný prostor podél silnice z Oseku v západní části sídla Volduchy
(U2);
Výrazně podlouhlý ulicový návesní prostor (U2) s přes 500 m dlouhou oboustrannou frontou
původně dřevěných stavení a půdorysně zahnutý návesní prostor (U1) s výškově dominujícími solitéry
kostela a budovy školy a následně vloženou horizontální hmotou odlišného měřítka v podobě víceúčelového
objektu (viz dále) jsou charakteristické jakožto historické jádro sídla podél jeho hlavních cest, ve kterých je
zachována původní kompaktní urbanistická struktura venkovských domů. Prostor tvoří zejména jednotná
uliční=stavební čára formovaná tradičně hmotově formovanými objekty (max. 1NP+P). Dochází zde
ke střídání štítové a okapní orientace staveb vůči veřejnému prostoru, každopádně však dominuje umístění
hlavních staveb přímo na hranici veřejného prostoru. Tuto strukturu je potřeba do budoucna pro zachování
tradičního a charakteristického venkovského uspořádání zachovat a při rekonstrukcích, příp. umisťování
nových objektů respektovat. Z tohoto důvodu je ve výrokové části textu stanoven způsob ochrany. Hodnota
těchto přirozeně tvarovaných a jasně vymezených prostorů tak spočívá v kvalitně dimenzovaném
a uživatelsky příjemném měřítku veřejného prostoru, které spolu s tradičně formovanými domy tvoří
působivý, urbanisticky charakteristický celek a přispívá tak k zachování identity místa.
Prostor návsi U1, uprostřed kterého se původně nacházel malý špalíček domů, působí v současné
době neuceleným dojmem. Rozsáhlé plochy (mimo zrekonstruované části podél procházející komunikace) je
třeba zrekonstruovat a věnovat pozornost optimální kompozici vysoké zeleně (jednak v severní části podél
upraveného koryta potoka, dále v předprostoru východní celistvé fronty původních usedlostí). Potřebným
zásahem by byla dostavba poměrně velké proluky ve východní frontě (plocha přestavby P1), ideálně by zde
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mohl vzniknout víceúčelový objekt s různými službami pro občany ve formě odkazující se na původní
zbouranou usedlost. Podmínkou je zachování komunikačního propojení východním směrem do sousedního
sportovního areálu. Náves je využívána každoročně pro pořádání tradiční poutě, která bývá hojně
navštěvována.
Po obou stranách prostoru U2 jsou záměrně stabilizovány plochy veřejných prostranství s převahou
zeleně, v prostoru U1 zase formou „distančního ostrova“ kolem kostela. V těchto místech je třeba zachovat
či doplnit parter prostranství ve prospěch úprav zeleně. Prostoru U2 by významně prospěla podpora vzniku
aleje stromů (pokud to umožní inženýrské sítě, přesun venkovních vedení elektro pod zem apod.) či alespoň
udržovaných předzahrádek tak, aby zde bylo úměrně regulováno živelné odstavování vozidel.

Centrální návesní prostor (U1) – uprostřed budova školy (skrytá za jehličnany), po pravé straně horizontální
hmota víceúčelového objektu (OÚ, restaurace a KD) + na pozadí s věží kostela

Podlouhlý ulicový návesní prostor (U2)
Dále je třeba zmínit památky mající vliv na zachování kulturních hodnot území:
o Budova základní a mateřské školy čp. 121 v sídle Volduchy
Dvoupodlažní budova se šikmou střechou, jejíž podoba je dodnes rámcově zachována, byla
postavena v letech 1901-1902 v historizujícím stylu. Symetricky komponovaná hlavní fasáda stavby se
vstupním rizalitem ukončeným věžními hodinami situovaná v sousedství kostela je orientovaná v pohledově
exponované poloze v zatáčce na historické návsi. Budova byla posléze upravena v 50. letech 20. století.
Škola má kapacitu 165 dětí, školní jídelna je umístěna v samostatné budově MŠ. Chybí zde školní zahrada.
Objekt školy je součástí navrhované zastavitelné plochy Z16 – viz dále.
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Budova školy, Volduchy, 1925 / současnost
o Víceúčelový objekt čp. 125 a 97 (obecní úřad, restaurace a kulturní dům) v sídle Volduchy
Výrazně horizontální hmota tohoto multifunkčního objektu je situována na historické návsi, právě
v sousedství kostela a školy. Jedná se o architekturu 20. století s výrazným členěním fasády. Střední část je
jednopodlažní, postranní části (OÚ a KD) pak dvoupodlažní s plochou střechou. Obvodový plášť budovy byl v roce
2015 zrekonstruován.

Víceúčelový objekt, Volduchy, 2017 / 70.-80.léta 20.stol.
o památníky, pomníky, válečné hroby, kříže, kapličky (nebo jejich pozůstatky), boží muka a další
drobné sakrální stavby, solitérní kameny, zbytky technických staveb (mosty, lávky, staré mlýnské
náhony a jiná vodní díla) a zbytky zaniklých cest.
V řešeném území jsou evidovány tyto archeologické lokality (naleziště a zóny – území
s archeologickými nálezy ÚAN I. a II.):
poř.č. SAS
název ÚAN
kategorie ÚAN
k.ú.
12-33-15/2
Volduchy – intravilán
II
Volduchy
ÚAN II. je území, na němž dosud nebyl pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů, ale určité
indicie mu nasvědčují (např. písemné prameny, geofyzikální či letecká prospekce atd., ale i těsná blízkost
kategorie ÚAN I.) Pravděpodobnost jejich výskytu je 51-100 %.
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PŘÍRODNÍ HODNOTY ÚZEMÍ
Zvláště chráněná území:
V řešeném území se nenacházejí tato zvláště chráněná území přírody dle §14 zákona č.114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ani jejich ochranná pásma (národní park,
chráněná krajinná oblast, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace). Nalézá se zde:
- národní přírodní památka (NPP) Vosek,
Předmětem ochrany je paleontologické naleziště křemenných konkrecí se zkamenělinami (šárecké
souvrství českého ordoviku) o rozloze cca 76 ha (ev.číslo 1162, s přesahem do sousedních správních
území). NPP byla vyhlášena v roce 5.10.1989. Horninové podloží zde tvoří jílovité břidlice šáreckého
souvrství. V břidlicích se hojně vyskytují křemenité kulovité konkrece tzv. rokycanské kuličky, které se
vyvětráním dostávají do ornice. Souběžně s nimi se zde nacházejí četné a výborně zachovalé zkameněliny
trilobitů, měkkýšů, ostnokožců, ramenonožců a mnoha dalších skupin. Zkameněliny z této lokality jsou
světově proslulé a je možno je nalézt ve sbírkách významných světových muzeí. Celkově odtud bylo
popsáno přes 150 druhů zkamenělin. Nejstarší sběry fosilií v prostoru chráněného území pochází z doby
okolo roku 1840 a mimo jiné se na nich podílel Joachim Barrande. Krajina je dlouhodobě využívána
k zemědělství, ale ani novodobá intenzivní zemědělská činnost neohrožuje předmět ochrany. Orba však
uvolňuje a vynáší zkameněliny na povrch a činí tak lokalitu atraktivní pro jejich sběratele, kteří mohou
intenzivními sběry a následným obchodem fosilie v národní přírodní památce vyčerpat. Jižní část národní
přírodní památky byla zničena při výstavbě dálnice D5. V ploše NPP jsou tak stabilizovány plochy luk
a pastvin (AL) v souladu se schválenými KPÚ (na základě požadavku CHKO Křivoklátsko). Chráněné území
slouží také jako migrační koridor a loviště pro různé druhy ptáků.

NPP Vosek
Autor: Juandev – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27859771

- přírodní památka (PP) Kašparův vrch,
Předmětem ochrany území je horninový výchoz břidlic s fosiliemi prvohorních graptolitů
v klabavském souvrství českého ordoviku o rozloze cca 0,096 ha (ev.číslo 1157). Paleontologickou lokalitu
objevil ve 20. letech 20. století učitel Vojtěch Kraft. Odborně ji zkoumal a poprvé popsal Bedřich
Bouček v roce 1933. Hlavním ohrožením lokality býval nekontrolovaný sběr zkamenělin, kterému aktuálně
brání souvislý porost stromů a keřů. V ÚP je z tohoto důvodu záměrně stabilizována formou ploch ZP. PP
byla vyhlášena v roce 5.9.1989.
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PP Kašparův vrch
- přírodní památka (PP) Niva u Volduch
Předmětem ochrany území jsou dochované přirozené olšové porosty (olšiny) v údolní nivě
meandrujícího Voldušského potoka pod hrází Horního haberského rybníka při okraji přírodního parku Radeč
o rozloze cca 1,5 ha (ev.číslo 1158). PP byla vyhlášena v roce 1989. V jižní části PP se nalézá prameniště
pitné vody (studánka / pramen V Habru), které napájí Voldušský potok. V severovýchodní části PP se
nachází oplocená lesní školka (k pěstování sazenic). V přírodní památce je nutné postupně odstraňovat
nestabilní smrky. V bylinném patře se vyskytuje množství kapraďorostů, žádné zvláště vzácné druhy rostlin
zde však nerostou. Odumírající a mrtvé dřevo poskytuje útočiště celé řadě bezobratlých, zejména broukům
vázaným na přirozené olšové porosty.
Obecně chráněná území:
Do východní části řešeného území zasahuje plocha přírodního parku dle § 12 zákona č.114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Přírodní park Radeč o výměře téměř 6000 ha
leží na rozhraní Brdské a Křivoklátské vrchoviny. Byl vyhlášen v roce 1997. Jedná se o zalesněný skalnatý
hřeben s několika vrcholy, který je cca 3 km dlouhý. Nejvyššími body jsou vrcholy Radeč (721 m n. m.)
a Brno (718 m n. m.). V řešeném území je park tvořen dominantně lesními porosty, do kterých jsou vklíněny
osada Habr a oba areály veřejných tábořišť.
V řešeném území se nachází dva registrované významné krajinné prvky (VKP), oba se nachází
v jihozápadní části řešeného území:
- VKP Remíz u Volduch (výměra 0,3 ha, nivní porost, součást LBK RO26-RO27),
- VKP Díly (výměra 0,7 ha, rybník s břehovými porosty).
V řešeném území se dále nachází významné krajinné prvky (VKP) ze zákona – lesy, vodní toky,
rybníky a údolní nivy dle § 3 písm. b zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů. VKP tvořící krajinnou matrix a základ krajinného rázu, musí být zachovány. Jedná se
v převážné většině o rozptýlenou krajinnou zeleň.
Natura 2000:
V řešeném území se nenachází oblast spadající pod ochranu soustavy Natura 2000 dle § 3 odst. 1
písm. q a r zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Dále se zde
nevyskytují území biosférické rezervace ani geoparku (Unesco).
Památné stromy:
V řešeném území se nenachází památné stromy dle § 46 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Do řešeného území nezasahuje žádné smluvně chráněné území (SCHÚ) dle § 39 zákona
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Další hodnoty:
Řešené území je součástí národního geoparku Barrandien. Geopark je území, které zahrnuje
konkrétní geologické dědictví a má strategii udržitelného územního rozvoje. Geologické lokality musí být
z odborného hlediska významné a reprezentativní. Geopark je iniciativou místních obyvatel zaměřenou
na dobrovolnou ochranu, prezentaci, interpretaci hodnot, vzdělávání a šetrné využívání území cestovním
ruchem. Národní geopark Barrandien zasahuje do tří krajů – Hlavní město Praha, Středočeský a Plzeňský
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kraj. Území geoparku je rozděleno do pěti oblastí: Praha, Berounsko, Brdy, Brdy Hřebeny, Radnicko,
Rakovnicko a Plzeňsko. Řešené území se nachází v oblasti Plzeňsko.
Přírodní hodnoty PH1-PH3, stanovené tímto ÚP, tzn.:
- výhradní ložisko nerostných surovin Volduchy (č. 318620003 – cihlářská surovina, hlína – břidlice, dosud
netěženo), situované západně od sídla Volduchy (PH1);
- výhradní ložisko nerostných surovin Volduchy (č. 318620001 – cihlářská surovina, hlína – břidlice, dosud
netěženo), situované východně od sídla Volduchy (PH2);
- výhradní ložisko nerostných surovin Volduchy (č. 318620002 – cihlářská surovina, hlína – břidlice, dosud
netěženo), situované jižně od sídla Volduchy (PH3);
byly vymezeny na základě kap. 6.4. Ochrana nerostného bohatství textové části ZÚR PK – viz
„Všechna zjištěná a předpokládaná ložiska nerostů, v daném případě ložiska výhradní a ložiska
nevyhrazeného nerostu, včetně schválených, registrovaných a evidovaných prognózních zdrojů vyhrazených
a nevyhrazených nerostů, jsou závazná pro územní plány obcí jako přírodní hodnoty území a jako limity
využití území.“ Jsou tedy vymezeny v Hlavním výkresu jako přírodní hodnoty území a zároveň jsou uvedeny
v Koordinačním výkresu jako limity využití území.
-

-

Řešené území lze z širšího krajinného hlediska v zásadě rozlišit na dvě části:
východní část, které dominuje zalesněný masiv, který je součástí přírodního parku Radeč s hlavním
vrchem / krajinnou dominantou Chlum (561 m n.m.), do kterého je vložen klín v podobě rekreačních
a vodních ploch podél Voldušského potoka a který je využíván jako rekreační zázemí sídla (klidová
část);
západní část – intenzivněji využívaná, výrazně ovlivněná činností člověka (zejména bariérou
rozvojové osy v podobě dálnice D5 se solitérním výrobním areálem a intenzivním způsobem
hospodaření na zemědělsky obdělávané půdě v plošně rozsáhlých celcích).

3D pohled na krajinný prostor řešeného území
I3.

URBANISTICKÁ KONCEPCE
Sídla řešeného území jsou svým charakterem a strukturou zástavby profilovaná jakožto obytná,
typické je zde dominantní zastoupení individuální výstavby v relativně kvalitním obytném prostředí. Tuto
kvalitu je třeba do budoucna zachovat a dále podporovat. Řešené území leží v mírně zvlněné krajině na
jihozápadním okraji Křivoklátské vrchoviny, v blízkosti spádového centra okresního města Rokycany. Je
intenzivně ovlivněno polohou na rozvojové ose OS1, tzn. při mezinárodním dopravním koridoru dálnice D5
a železniční tratě č.170 (Praha-Plzeň). Severovýchodní část řešeného území má rekreační charakter s lepší
dostupností přírodního prostředí (Přírodní park Radeč). Sídlo Volduchy je dobře dopravně dostupné
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prostřednictvím silnic III. třídy. Míra nezaměstnanosti je hodnocena jako nízká (cca 2,2 %), přičemž
průměrná nezaměstnanost v rámci ORP Rokycany je cca 3,4 % (2021). Více než polovina ekonomicky
aktivních obyvatel vyjíždí za prací mimo obec. Obec disponuje občanskou vybaveností (viz kap. I4.3.), která
je základním předpokladem dalšího udržitelného rozvoje řešeného území. Dalším podstatným předpokladem
je příznivá obslužnost veřejnou dopravou. Volduchy se tak dlouhodobě profilují jako prosperující obec
s příznivým vývojem počtu obyvatel a jejich věkovou strukturou (nižší index stáří), snažící se využívat svůj
potenciál i lokalizaci na rozvojové ose.
ÚP významně navazuje na principy formulované v rámci předchozí platné ÚPD, což se týká zejména
rozvoje ploch individuálního venkovského bydlení a potažmo i ploch výrobních. Menšinová část ploch je
v současné době již naplněna nebo se průběžně plní, jak je patrné z pozvolného přírůstku trvale bydlících
obyvatel v posledních 20 letech. Na základě reflexe možné využitelnosti ploch změn dle platné ÚPD
s ohledem k výše konstatovaným faktům, vycházejícím zejména z polohy řešeného území, nedošlo
k významné plošné redukci ploch změn oproti platné ÚPD. V ÚP je přihlédnuto i k principu vymezení ploch
územních rezerv ve prospěch bydlení.
Základní historická urbanistická struktura sídla (či sídel), patrná z Císařských otisků map stabilního
katastru Čech z let 1824-1843, soustředěná kolem dvou dominantních významných veřejných prostorů
(hlavní ulice a centra obce, viz U1 a U2), je zřetelná dodnes. Podél hlavní ulice (U2) se zachoval urbanismus
i typologie tradiční vesnické zástavby (lánová ulicová ves), kdy linie průčelí usedlostí (ať už štítovou
či okapovou orientací) vymezuje plochu veřejného prostranství. V centru obce / na návsi (U1) zůstala patrná
centrální pozice kostela a školní budovy, původní struktura se zachovala ve východní frontě, byť je částečně
narušená (viz plocha přestavby P1). Do západní fronty byly umístěny měřítkově odlišné novodobé objekty
(OÚ, KD). Na ortofotomapě z roku 1952 je vidět postupující rozšiřování zástavby severním směrem (až
k propojení s částí Nad Strouhou) a dále jihovýchodním směrem podél cesty na Svojkovice. Doposud
zůstává nezastavěná poměrně rozlehlá mezera / proluka, (resp. stabilizovaná plocha AZ v severozápadní
části sídla mezi plochami Z6, P3 včetně plochy územní rezervy R3), která je ovšem limitována dvojicí
vzájemně se křížících venkovních vedení VN. Výhledově se zde nabízí možnost doplnění dominantně
obytné zástavby v tomto místě, neboť tak bude efektivně využita okolní veřejná infrastruktura.

Volduchy – Císařské otisky map stabilního katastru Čech z roku 1838
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Severní část sídla Volduchy „Nad strouhou“ / osada Díly
– Císařské otisky map stabilního katastru Čech z roku 1838

Volduchy – Letecký snímek z roku 1952 (Geoportál Plzeňského kraje)
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Severní část sídla Volduchy „Nad strouhou“ / osada Díly – Letecký snímek z roku 1952 (Geoportál
Plzeňského kraje)
Rozvoj větších celků obytné zástavby (s přihlédnutím ke kontinuitě s koncepcí danou předchozí
ÚPD) je v sídle Volduchy logicky směřován do:
- severovýchodní části sídla, neboť zde bude zajištěna logická návaznost na stávající zástavbu
(z části U mlýna / Pod Strouhou) jednak ze západního směru, dále jsou zde příznivé terénní poměry
i orientace vůči světovým stranám, absentují zde významné limity využití území a lokalita je poměrně
vzdálená bariérovému území kolem dálnice D5;
- jižní a jihozápadní části sídla (uzavření zástavby sídla do kompaktního tvaru),
s výhledovým brzdným mechanismem v podobě chráněného koridoru pro případný JZ obchvat sídla
včetně distanční zeleně. V obou lokalitách je zajištěna srozumitelná krátká docházková vzdálenost
do střední části sídla.
Jedním z cílů stanovené urbanistické koncepce bylo zamezení neefektivnímu rozšiřování pásové
zástavby podél komunikací ven ze sídla, které nepřispívá kvalitní užitné hodnotě, není v souladu s krajskými
prioritami územního plánování a je zátěží pro vlastníky a správce veřejné infrastruktury. Jedná se
o nekoncepční řešení, které narušuje strukturu zástavby a obraz sídel při vjezdech a které nevhodným
způsobem zatěžuje a prodražuje dopravní a technickou infrastrukturu.
Smíšené obytné venkovské plochy (SV) byly v sídle obecně stabilizovány či navrženy v místech
(zejména v centrální části sídla), ve kterých současná zástavba svým charakterem jasně neodpovídá
regulativům pro bydlení venkovské (BV), tedy zejména kolem urbanisticky hodnotného prostoru U1 (zejména
zastoupení občanské vybavenosti). Plochy SV umožňují podle potřeby na intenzivněji využitelných
pozemcích umístění rozmanitější škály způsobů využití, které nelze zodpovědně v současné době předjímat
(různé druhy občanského vybavení a služeb podle potřeb a možností obce, nerušícího podnikání a služeb
či nestandardních forem bydlení). Budoucí potenciál těchto ploch je třeba co nejméně předurčovat, tzn.
determinovat, ale naopak ve středu sídla pozitivně stimulovat.
Pro novodobě doplňované celky zástavby je v některých částech sídla Volduchy charakteristický
nekoncepční a nekoordinovaný rozvoj, vyznačující se zejména absencí důrazu na prostupnost územím
(charakteristické slepé ulice, nezohlednění prostupů pro pěší, nemožnost prostupu podél potoka apod.)
Jedná se např. o „salámový“ způsob zástavby započaté v ploše Z4, dlouhý pás nových stavebních parcel
v ploše Z12 bez možnosti prostupu JZ směrem apod. Tento způsob využívání území způsobuje a bude
způsobovat do budoucna řadu komplikací, vede k neúčelnému, neefektivnímu a uživatelsky nepřívětivému
obytnému prostředí. Z tohoto důvodu ÚP klade důraz na zvýšení prostupnosti zastavěného území a ploch
změn (viz podmínka zpracování ÚS, stanovené principy urbanistické koncepce a dopravní obsluhy území,

Ing. arch. Petra Kolaříková, Unhošťská 2021, 272 01 Kladno, www.ateliervas.cz

24

Odůvodnění

Územní plán Volduchy

vymezené koridory místních komunikací (CNU-VPX) a veřejných prostorů (PPX) a konkrétní podmínky
pro konkrétní plochy změn).
Mezi další důležité zásady patří stanovená regulace výměr nově vymezených stavebních pozemků
v plochách venkovského bydlení (BV). Jedná se např. o omezení maximální výměry stavebního pozemku
samostatně stojícího (solitérního) RD z důvodu, aby se již nemohly v budoucnu opakovat extrémní případy
jako např. charakter stávající zástavby na pozemku s p.č. 745/3 v k.ú. Volduchy o výměře cca 2,4 ha.
V kontextu typické venkovské zástavby dochází takto k nehospodárnému využívání veřejné infrastruktury
a bezprecedentnímu přístupu k veřejnému prostoru.

Výsledný efekt způsobu zástavby na pozemku s p.č. 745/3 v k.ú. Volduchy na venkovský veřejný prostor
Principy urbanistické koncepce byly dále stanoveny s důrazem na to, aby v budoucnu nebyl
umožněn obdobný „velkorysý“ způsob zástavby, který v nedávné době vznikl na pozemcích s p.č. 1136/1
a 1136/2 na SV okraji osady Habr se dvěma novodobými solitérními „vilami“ s nadstandardně
dimenzovanými okolními pozemky v těsném sousedství s PUPFL. V ÚP byly oba pozemky zahrnuty
do stabilizovaných ploch BV, neboť obě stavby již byly zrealizovány a propsány do KN.

Výsledný efekt způsobu zástavby na pozemcích s p.č. 1136/1 a 1136/2 v k.ú. Volduchy
V hlavním využití ploch venkovského bydlení (BV) je záměrně omezen počet bytových jednotek
(na dvě jednotky oproti definici dané SZ), které mohou být součástí staveb pro bydlení. Cílem tohoto
regulativu je zamezit výstavbě pro investory ekonomicky nejvýhodnějších rodinných domů až s třemi
bytovými jednotkami („na ležato“), které však svým charakterem odpovídají řadové zástavbě o třech částech.
Tato zástavba je ve venkovském prostředí cizorodá, vytváří tak nekvalitní strukturu i charakter zástavby.
Z těchto důvodu byl počet omezen na dvě bytové jednotky, kdy může vzniknout max. dvojdům, který je svým
charakter pro řešené území akceptovatelný. Zároveň není principiálně vyloučena řadová zástavba, která
zapadá do struktury sídla.
V regulativech stanovených pro plochy venkovského bydlení (BV) je dále kladen důraz na vznik
zástavby odpovídající trvalému bydlení z důvodu, aby zde nevznikaly chatové objekty a další lokálně
netradiční objekty, které neodpovídají venkovskému charakteru (sruby, bungalovy apod.)
Rozvoj areálů lehké výroby (s přihlédnutím ke kontinuitě s koncepcí danou předchozí ÚPD) je v sídle
Volduchy směřován na SZ okraj sídla (Z6), neboť se zde budou nacházet v poloze separované vůči stávající
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obytné zástavbě z důvodu potenciálního vzniku negativních externalit (hluk, emise apod.), z důvodu dobré
dopravní dostupnosti výrobních kapacit na nadmístní rozvojové ose, z důvodu polohy na poměrně rovinatém
pozemku, který se nenachází v pohledově exponované poloze. Rozvoj dále navazuje na stabilizovanou
zejména zemědělskou výrobu. Vzhledem k limitům využití území a dalšího rozvoje pro bydlení se jeví tato
lokalita jako nevhodnější. V případě realizace MÚK Svojkovice na dálnici D5 bude plocha přístupná
z výhledového jihozápadního obchvatu sídla tak, že případná dopravní obsluha nebude průjezdem zatěžovat
sídlo Volduchy. Do budoucna lze ještě uvažovat o možném menším rozvoji výrobních kapacit u nové MUK
na D5, resp. jihovýchodně od obchvatu sídla (R6).
Sídlo Volduchy je po většině svého obvodu přímo vystaveno otevřené zemědělské krajině, která je
většinově intenzivně obhospodařována. Proto je zde velmi žádoucí doplnit „přechodové přírodní clony“, resp.
soustavu ekologicky významných segmentů stabilizujících okolní zemědělskou krajinu. Tato budoucí součást
systému sídelní zeleně má obecně formu stabilizovaných či navržených pásů TTP (např. K12, K19), jež by
do budoucna mohly plnit kromě izolační funkce (větrolam, ochrana před prachem, hlukem a zemědělskými
postřiky) také funkci rekreačního zázemí sídla (vycházkové okruhy, záhumenní cesty). Jejich výhledovým
účelem by mělo být postupné „zelené či přírodní“ (ve smyslu „přirozené pro zástavbu venkovského
charakteru“) zapojení zástavby sídla do krajiny v místech, kde je aktuálně zástavba odhalená a v přímém
styku s intenzivně obhospodařovanou zemědělskou půdou.
Cílem stanovené urbanistické koncepce v osadě Díly je udržení a podpora venkovského charakteru
zdejší zástavby. Proto jsou zde plochy změn navrhovány rovnoměrně v malých celcích s vizí zachování
kompaktnosti tvaru osady. Dále je držen záměrný distanc od plochy VKP s malou vodní plochou.
V řešeném území se nachází cca 10% podíl objektů, využívaných k rekreaci. Významným
střediskem letní rekreace u vody jsou dva kempy v osadě Habr. Vzhledem k poměrně intenzivnímu
sezonnímu využívání této části řešeného území je nežádoucí další intenzifikace osady zejména pro plochy
intenzivní rekreace v intencích původní ÚPD. V osadě je žádoucí zachování solitérní pozice a méně
intenzivně využívaného venkovského charakteru zástavby, k čemuž vede minimalizace vymezených ploch
změn. Prostor osady je situován v nezalesněném klínu v rámci masivu PP Radeč, kde se navíc nachází
maloplošné chráněné území (PP) soustava vodních zdrojů pro skupinový vodovod. Problematické je zde
také lokální řešení dopravní obsluhy a technické infrastruktury.
ÚP ve stabilizovaných plochách a v plochách změn určených k bydlení (BV a SV) stanovuje
strukturu zástavby, kde je nutné realizovat zástavbu dodržující stavební čáru v rozmezí 0-7 m od hranice
veřejného prostranství podle kontextu okolní zástavby. Cílem tohoto regulativu je zejména:
- zamezení vzniku novostaveb pro bydlení v zadních (obvykle zahradních) partiích parcel
ve stabilizovaných plochách, kde je v okolí jasně patrná jednolitá uliční fronta, kterou je vhodné dle
urbanistického kontextu dodržet. Toto je žádoucí zejména v pohledově exponovaných lokalitách.
- vytvoření jednolitě působících front obytné zástavby v zastavitelných plochách tak, aby bylo docíleno
prostorotvorného efektu obdobného charakteru jako u stávající zástavby a zároveň aby byla
jednotlivým investorům ponechána rozmezím možnost volby (např. pro umístění garáže či vedlejšího
objektu).
Stanovené rozmezí 0-7 m pro osazení hlavních staveb pružně reaguje na individuální kontext změn
v území, kde není nutné odstup vůči veřejnému prostranství jednotlivých staveb v uliční frontě definovat
úplně přesně, protože výsledný „uliční efekt“ by měl být tímto opatřením dostatečně garantován.
Při rozhodování v jednotlivých případech je nutné usilovat o individuální přístup, posouzení a interpretaci.
Jednotná stavební čára v těchto plochách umožní garantovat kvalitu struktury budoucí zástavby, přirozené
působení a dobrou orientaci uživatelů ve veřejných prostorech.
Výšková hladina zástavby je limitována z důvodu příznivého zapojení nové zástavby do krajinné
scény (viz výše). Ve vybraných lokalitách jsou však umožněny mimořádné lokální výjimky (ve smyslu
bodového nikoli plošného působení) ze stanovené výškové hladiny zástavby.
Záměry a požadavky obce, majitelů pozemků a podnikatelských subjektů na vymezení rozvojových
ploch byly v průběhu prací na návrhu ÚP prověřeny a posouzeny. Rozsah navrhovaných ploch byl upraven
na základě reálných potřeb obce na rozvoj a z hlediska kontextu v rámci okolní sídelní struktury.
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VYMEZENÍ PLOCH ZMĚN
ZASTAVITELNÉ PLOCHY
Z1 (Z1-BV … Volduchy-sever) … Tato menší zastavitelná plocha je vymezena v místě bývalého
sadu v návaznosti na pozemek stávajícího RD (dnes již zbouraného) v rámci zastavěného území
v nejvýše položené severní části sídla. Nachází se přímo u stávající silnice směrem na Březinu,
ze které je umožněna dopravní obsluha. Jedná se o doplnění struktury zástavby do kompaktního
tvaru. Počet hlavních staveb, které mohou v této ploše vzniknout, je regulován v poměru k velikosti
plochy proto, aby zde nedošlo k neúměrně intenzivnímu využití (např. vznikem řadového domu
apod.) Při východní straně plochy je třeba nad stávajícím vodojemem zachovat stávající pás vzrostlé
doprovodné zeleně podél bezejmenného vodního toku včetně navrženého distančního travnatého
pásu (K12). Toto je zdůrazněno jako podmínka prostorového uspořádání plochy proto, aby byl
zachován stávající vodní a odtokový režim v lokalitě a budoucí zástavba byla přirozeným způsobem
zapojena do krajiny v pohledově exponované vyvýšené poloze. V ploše se v současné době již staví
nový objekt.
Tato plocha byla již součástí původní ÚPD.
Podmínky využití plochy:
v této ploše mohou být umístěny max. dvě hlavní stavby dle hlavního využití,
jsou regulovány výměry nově vymezených stavebních pozemků – viz výroková část,
při východní straně této plochy je třeba zachovat stávající pás vzrostlé zeleně podél bezejmenného
vodního toku,
respektovat povrchový vodní tok.
Z2 (Z2-BV … Volduchy-sever) … Tato plošně málo rozsáhlá, k jihu mírně svažitá zastavitelná
plocha je vymezena opět uvnitř zastavěného území v severní části sídla. Nachází se zde oplocené
zahrady a sady. Využitím plochy dojde k intenzifikaci využití zastavěného území a stávající
infrastruktury. Plocha je umístěna v trojúhelníkové části mezi dvěma místními komunikacemi,
vedoucími severním směrem na Březinu. Pro plochu je navržena dopravní obsluha vymezená
v koncepční rovině navrhovaným koridorem místních komunikací CNU-VP1 (resp. sdruženým
koridorem dopravní, technické infrastruktury a veřejných prostranství zajišťujících prostupnost
území). V podrobnosti ÚP není žádoucí z důvodů možných budoucích komplikací přesně definovat
prostorové dimenze místních komunikací a veřejných prostranství. Navrhovaným koridorem CNUVP1 je však zakotven základní princip spočívající v nutnosti příčného propojení stávajících místních
komunikací (ve směru Z-V) a dále minimalizovaný požadavek na pěší propojení západním směrem
na druhou ze stávajících místních komunikací. Pěší prostup západním směrem je navržen přes
soukromý pozemek zahrady, z tohoto důvodu je požadavek minimalizován pouze na nejnutnější
prostup pro pěší (cca 3 m široký pruh), který je žádoucí z hlediska zajištění prostupnosti
zastavěného území. Jednotná struktura zástavby je zde navržena proto, aby se nově vzniklá
zástavba svým charakterem přirozeně blížila původní venkovské zástavbě. Při rozhodování
o změnách v tomto území je třeba pečlivě dodržovat stanovené regulativy tak, aby zde vzniklo
inspirativní obytné prostředí s příjemnými veřejnými prostory, které budou garantovat budoucí kvalitu
bydlení dle současných standardů.
Tato plocha byla částečně součástí původní ÚPD.

•
•

•
•

Podmínky využití plochy:
jsou regulovány výměry nově vymezených stavebních pozemků – viz výroková část,
podmínkou stavebního využití této plochy stavbami pro bydlení je realizace místní komunikace
v koridoru CNU-VP1, která musí být propojena s plochou Z3(PP) způsobem, který umožní
minimálně jednosměrný průjezd vozidel, prostup pro pěší, napojení relevantních sítí technické
infrastruktury (zejména splaškové kanalizace a odvodu dešťových vod z komunikací) a zároveň je
požadováno západním směrem zajištění minimálně prostupu pro pěší až na stávající místní
komunikaci.
ve východní části plochy (podél silnice III/2328) se stanovuje struktura zástavby jako zástavba
dodržující jednotnou stavební čáru,
respektovat stávající vodovod.
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Z3 (Z3-BV, Z3-PP … Volduchy-sever) … Tato zastavitelná plocha je vymezena v otvoru vymezené
hranice zastavěného území v rámci obytného celku v severní části sídla, čímž je zajištěna
intenzifikace využití zastavěného území a stávající infrastruktury. V rámci plochy (plošně větší než
2 ha) je navržena plocha veřejného prostranství Z3-PP přibližně ve směru S-J o proměnlivých
šířkových dimenzích (přibližně po spádnici) s výběžkem na východ směrem ke stávající místní
komunikaci. Pro tento výběžek je dopravní obsluha (obdobně jako u plochy Z2) navržena
v koncepční rovině navrhovaným koridorem místních komunikací CNU-VP2 (resp. sdruženým
koridorem dopravní, technické infrastruktury a veřejných prostranství zajišťujících prostupnost
území) naddimenzovaných šířkových parametrů. Do tohoto koridoru je nutné umístit odpovídající
místní komunikaci. Prostřednictvím plochy Z3 (PP) a koridoru CNU-VP2 je zajištěna žádoucí
prostupnost území na tři světové strany a zároveň její dopravní obsluha. V podmínkách výše
uvedené plochy Z2 je uvedena nutnost minimálně jednosměrného automobilového propojení
s plochou Z3. Regulativy stanovené pro tuto plochu umožňují její etapizace (ve směru V-Z a dále
na jih). Přesný rozsah jednotlivých etap je nutné upřesnit zejména po prověření konkrétních řešení
dopravní a technické infrastruktury (např. nutnost zřízení provizorního obratiště do doby
požadovaného propojení s plochou Z2). Dále jsou z důvodu determinujícího spádování plochy
stanoveny podmínky vyžadující zajištění minimálně prostupu pro pěší a relevantní sítě technické
infrastruktury jižním směrem kolem stávající vodní nádrže (Nádržky) až na stávající místní
komunikaci.
Jednotná struktura zástavby je zde navržena proto, aby se nově vzniklá zástavba svým charakterem
přirozeně blížila venkovské zástavbě. Při rozhodování o změnách v tomto území je třeba pečlivě
dodržovat stanovené regulativy tak, aby zde vzniklo inspirativní obytné prostředí s příjemnými
veřejnými prostory, které budou garantovat budoucí kvalitu bydlení dle současných standardů.
Tato plocha byla již součástí původní ÚPD. Její konkrétní urbanistické řešení bylo však odlišné.
Podmínky využití plochy:
podmínkou stavebního využití této plochy stavbami pro bydlení je realizace relevantní části místní
komunikace a sítí technické infrastruktury v ploše Z3 (PP),
podmínkou stavebního využití poslední relevantní části této plochy stavbami pro bydlení je realizace
minimálně prostupu pro pěší jižním směrem kolem stávající vodní nádrže (Nádržky) až na stávající
místní komunikaci,
jsou regulovány výměry nově vymezených stavebních pozemků – viz výroková část,
ve východní části plochy (podél silnice III/2328) se stanovuje struktura zástavby jako zástavba
dodržující jednotnou stavební čáru,
respektovat polohu trafostanice a její OP,
respektovat stávající trasu plynovodu.
Z4 (Z4-BV … Volduchy-severovýchod) … Tato plošně velmi rozsáhlá, k jihu mírně svažitá
zastavitelná plocha je vymezena v návaznosti na zastavěné území severovýchodní části sídla, čímž
je docíleno doplnění zástavby sídla jako celku do kompaktního tvaru. Zástavba v této lokalitě se již
dílčím ne zcela koncepčním způsobem živelně („salámovou metodou“) rozrůstá ve směru od jihu
na sever. Zatím je zde dodržován ortogonální princip vedení místních komunikací. Zcela absentují
větší veřejná prostranství, která by utvářela charakter lokality (nejsou zde tedy naplňovány
požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb.) V rámci stanovené podmínky nutnosti zpracování územní
studie je třeba navrhnout v ploše koncepci dopravního řešení, zajistit odpovídající dimenzi veřejných
prostranství a řešit napojení na technickou infrastrukturu, příp. umístění občanské vybavenosti.
Při východním okraji plochy je třeba respektovat a doplnit stávající liniovou mez s bezejmenným
vodním tokem, potažmo navržený distanční travnatý pás (K19), v rámci kterého je doporučeno
realizovat cestu pro pěší (záhumenní cestu). Tato cesta může být ukončena lávkou přes Kamýcký
potok, kde bude cesta napojena na účelovou komunikaci vedoucí podél potoka.
Tato plocha byla již součástí původní ÚPD. Její konkrétní urbanistické řešení se však s ohledem
na kvalitu obytného prostředí nezdá být dle současných standardů vhodné a je třeba jej revidovat.
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Chronologický vývoj zástavby v ploše Z4 (ortofotomapy z Mapy.cz)
•
•
•
•
•
•

-

•
•
•
•
•
•
-

Podmínky využití plochy:
rozhodování o změnách v území je podmíněno zpracováním územní studie (US1),
jsou regulovány výměry nově vymezených stavebních pozemků – viz výroková část,
respektovat OP silnice III. třídy,
respektovat plošné meliorace,
respektovat sousední nefunkční LBK,
je třeba respektovat oprávnění správce vodního toku k užívání pozemků sousedících s korytem
drobného vodního toku v šířce do 6 m od břehové čáry dle ustanovení vodního zákona.
Z5 (Z5-BV … Volduchy-východ) … Tato malá rovinatá zastavitelná plocha je vymezena opět
v návaznosti na zastavěné území východní části sídla, kde efektivně doplňuje řadu stavebních
pozemků podél stávající místní komunikace (ve směru S-J), která ústí u obecního koupaliště. Plocha
je v zásadě rozparcelována, na nejsevernějším pozemku je již vystavěn RD. Jednotná struktura
zástavby je zde navržena proto, aby se nově vzniklá zástavba svým charakterem přirozeně blížila
původní venkovské zástavbě, obdobným způsobem jako na protější straně komunikace. Při jižní
straně plochy je ponechán distanční pás TTP podél Voldušského potoka, neboť je zde umístěna
stávající TS včetně venkovního vedení.
Tato plocha byla již součástí původní ÚPD.
Podmínky využití plochy:
stavby a zařízení v této ploše musí být realizovány nad hladinou Q100,
jsou regulovány výměry nově vymezených stavebních pozemků – viz výroková část,
struktura zástavby v této ploše (podél stávající místní komunikace) je stanovena jako zástavba
dodržující jednotnou stavební čáru,
respektovat OP silnice III. třídy,
respektovat vedení VN včetně jeho OP, polohu trafostanice a její OP,
respektovat radioreléovou trasu.
Z6 (Z6-VL … Volduchy-západ) … Tato plošně poměrně rozsáhlá zastavitelná plocha je vymezena
v sousedství stávajícího zemědělského areálu v návaznosti na zastavěné území západní části sídla
za účelem plošného rozvoje areálů lehké výroby. Lokalita (Za Humny) je v současné době
zemědělsky obhospodařována. Plocha byla součástí původní ÚPD, byla však vymezena
ve prospěch intenzivněji využitelné a většími externalitami zatížené průmyslové výroby (Vp).
V kontextu současných socioekonomických podmínek, kdy:
- se řešené území nachází v takto těsné vazbě na rozvojové ose,
- kdy je v ZÚR PK stále v řešeném území zakotven navrhovaný sjezd z dálnice D5, na který ÚP
Volduchy reaguje vymezením koridoru územní rezervy pro JZ obchvat obce,
- kdy jsou ÚP sousední obce Osek (dle Změny č.1 ÚP Osek z 09/2021) vymezeny dvě větší
výrobní lokality na východním okraji sídla Osek (VL – plochy výroby a skladování – lehký
průmysl),

Ing. arch. Petra Kolaříková, Unhošťská 2021, 272 01 Kladno, www.ateliervas.cz

29

Odůvodnění

Územní plán Volduchy

- kdy byl tento záměr podporován i ze strany zástupců obce,
zpracovatel usoudil, že je vhodné zastavitelnou plochu v ÚPD ponechat. Jako žádoucí se však
ukázala úprava funkčního využití této plochy ležící v relativní blízkosti stávající obytné zástavby
(zejména v kontextu jejího rozlišení s intenzitou využití solitérního areálu firem Borgers CS s.r.o. a
Duvenbeck Logistik s.r.o., který byl vymezen formou ploch VT (výroba těžká a energetika). V ploše
Z6 by bylo s ohledem na výše uvedené a krajinný a terénní kontext vhodné umístit více menších
a měřítkově méně dominantních areálů. Vzhledem k faktu, že u tohoto charakteru cílového využití
se obtížně předvídají požadavky budoucích uživatelů, a tudíž by bylo obtížné predikovat
podrobnějším způsobem prostorové uspořádání lokality, nebyla záměrně u této plochy zvolena
podmínka zpracování územní studie. V ÚP je proto stanovena sada podmínek, které by měly
garantovat budoucí nekonfliktní způsob využití této plochy (viz níže, včetně odůvodnění (vyznačené
kurzívou). Dopravní obsluha plochy je zajištěna ze silnice III/2323.
Tato plocha byla již součástí původní ÚPD.

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

Podmínky využití plochy:
- podmínkami stavebního využití této plochy (nebo její části, resp. dílčí etapy) je zároveň:
minimální velikost jedné etapy, resp. pozemku či pozemků určených k umístění stavby, 1 ha …
z důvodu zamezení přílišné fragmentace plochy jako celku a pro zajištění snadnější koordinace
jednotlivých záměrů;
nesmí zde být realizován jeden uzavřený oplocený areál, zároveň nesmí být znemožněna
přístupnost dosud nevyužitých částí areálu ze silnice III/2323 … z důvodu, aby v této části řešeného
území nevznikla prostorová bariéra odlišného měřítka;
maximální plocha zastavění jednou stavbou 2000 m2 … z důvodu, aby v této části řešeného území
vznikla měřítkově méně kontrastní struktura zástavby oproti stávající struktuře sídla, která odpovídá
budoucímu funkčnímu využití (VL) a byl tak zajištěn odlišný charakter oproti plochám (VT);
zajištění prostupnosti pro pěší a cyklisty co nejkratší délky ze stávající účelové komunikace u FVE
směrem do středu sídla … pro zajištění adekvátní prostupnosti území pro pěší a cyklisty
(vycházkový okruh);
umožnit alespoň jedno komunikační propojení ze silnice III/2323 na stávající účelovou komunikaci
severovýchodním směrem dle PP4 … pro zajištění adekvátní prostupnosti území pro automobilovou
dopravu;
realizace pásu izolační zeleně (nebo jeho odpovídající části) podél silnice III/2323, resp. podél
stávající cyklostezky Volduchy – Osek. Izolační zeleň je chápána jako zatravněný pás o min. šířce
3 m s vysokou liniovou zelení doplněný o keřové patro … z důvodu přirozenějšího zapojení
budoucích staveb areálu do okolní otevřené krajinné scény a doplnění tradiční aleje podél
cyklostezky. Toto opatření je nutné koordinovat se stávajícími sítěmi technické infrastruktury, dále
není nutné realizovat jej jako součást oploceného výrobního areálu.
realizace pásu izolační zeleně (nebo jeho odpovídající části) podél Kamýckého potoka. Izolační
zeleň je chápána jako zatravněný pás o min. šířce 3 m s vysokou zelení doplněný o keřové patro
s paralelní cestou pro pěší a cyklisty o min. šířce 3 m, která bude napojena na stávající účelovou
komunikaci u FVE … … pro zajištění adekvátní prostupnosti území pro pěší a cyklisty podél vodního
toku a dále pro zajištění distanční vzdálenosti vůči vodnímu toku. Toto opatření není nutné realizovat
jako součást oploceného výrobního areálu.
zpomalení a retence dešťových odtoků do Kamýckého potoka, např. prostřednictvím malých nádrží
integrovaných v této ploše … pro zvýšení retenčních schopností území;
v navazující projektové dokumentaci musí stavebník prokázat, že umístěním svého záměru
neznemožní svým připojením ke komunikaci realizaci přeložky silnice III/2323 (koridor územní
rezervy R5-2323 s napojením ve dvou místech na stávající silnici III/2323) … jako pojistné opatření
v případě výhledové realizace JZ obchvatu sídla.
respektovat OP silnice III. třídy,
respektovat sousední funkční LBK podél Kamýckého potoka,
respektovat stávající linii segregované cyklostezky Volduchy – Osek,
respektovat vedení VN včetně jeho OP, polohu trafostanice a její OP,
respektovat stávající kanalizaci,
respektovat OP FVE,
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respektovat stávající trasu VTL plynovodu včetně jeho OP, polohu regulační stanice a její OP,
respektovat plošné meliorace.

Lokalita pro umístění zastavitelné plochy lehké výroby Z6 (Mapy.cz – Panorama 2018)
-

•

•

•
•
•
•
•
-

Z7 (Z7-BV … Volduchy-západ) … Tato rovinatá zastavitelná plocha je vymezena rámcově jednou
polovinou v zastavěném území a druhou v jeho návaznosti v prostoru u Voldušského potoka
v západní části sídla, kde vymezuje menší obytnou zónu s návaznostmi na sousední stávající
obytnou zástavbu. Plocha tedy opět přispívá k intenzifikaci využití zastavěného území. V současné
době je lokalita využívána jako louka. Nenachází se tu významné determinující limity využití území.
Při jižní straně plochy je třeba respektovat nefunkční LBK podél Voldušského potoka. V ÚP je
stanoveno několik podmínek, které by měly garantovat žádoucí urbanistické uspořádání lokality (viz
níže, včetně odůvodnění (vyznačené kurzívou). V rámci stanovené podmínky nutnosti zpracování
územní studie je třeba navrhnout v ploše koncepci dopravního řešení, zajistit odpovídající dimenzi
veřejných prostranství a řešit napojení na technickou infrastrukturu.
Tato plocha byla již součástí původní ÚPD.
Podmínky využití plochy:
- podmínkami stavebního využití této plochy (nebo její relevantní části) stavbami pro bydlení je:
realizace pěšího propojení východním podél Voldušského potoka směrem do středu sídla … aby
byla zajištěna srozumitelná, co nejkratší pěší vazba do středu sídla a tím bylo zamezeno vzniku
slepého „hnízda“ obsluhujícího pouze samotnou zónu; dále se předpokládá propojení s nedalekou
plochou přestavby P2;
zachování možnosti komunikačního propojení na opačnou stranu Voldušského potoka (tzn. směrem
k ploše R1) o min. šířce 8 m … pro zajištění výhledové návaznosti na budoucí zástavbu na protější
straně potoka, kde se předpokládá další rozvoj sídla;
rozhodování o změnách v území je podmíněno zpracováním územní studie (US2),
jsou regulovány výměry nově vymezených stavebních pozemků – viz výroková část,
respektovat sousední nefunkční LBK podél Voldušského potoka,
respektovat stávající kanalizaci,
respektovat ochranné pásmo letiště.
Z8 (Z8-BV … Habr) … Tato malá zastavitelná plocha je vymezena v zastavěném území
v sousedství stávající obytné zástavby na západním okraji osady Habr. Intenzifikuje opět možnosti
využití ploch v zastavěném území. Počet hlavních staveb, které mohou v této ploše vzniknout, je
regulován v poměru k velikosti plochy proto, aby zde nedošlo k neúměrně intenzivnímu využití
v kontextu venkovské zástavby v osadě, dále též z důvodu blízkosti OP vodního zdroje a VKP dle
zákona. Pro tradiční stavby na sousedních pozemcích v osadě je charakteristické umístění hlavní
stavby štítovou částí kolmo ke komunikaci, stejný princip by bylo žádoucí dodržet i v této ploše. Jako
cizorodý prvek by zde působilo umístění dvou rodinných domů typu bungalov, obsloužených
ze stávající účelové komunikace ze západní strany této plochy. Dopravní obsluha plochy je
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umožněna ze silnice III/2324, event. pro alternativní vjezd ze stávající účelové komunikace vedoucí
severním směrem.
Tato plocha byla již součástí původní ÚPD.
•
•
•
•
-

•
•
•
-

•
•
-

•
•
•
•
•

Podmínky využití plochy:
v této ploše může být umístěna max. jedna hlavní stavba dle hlavního využití,
jsou regulovány výměry nově vymezených stavebních pozemků – viz výroková část,
respektovat sousední funkční LBK podél Kamýckého potoka,
respektovat plošné meliorace.
Z9 (Z9-BV … Díly) … Tato malá zastavitelná plocha je vymezena v proluce vymezené
hranice zastavěného území v jižní části osady Díly. Její dopravní obsluha je umožněna přednostně
ze severní strany ze stávající účelové komunikace. Jižní strana plochy sousedí s navrhovanou
účelovou komunikací K9, vymezenou na podkladě schválených KPÚ, kterou bude možné
eventuálně využít pro dopravní obsluhu plochy v případě rozdělení pozemku. Počet hlavních staveb,
které mohou v této ploše vzniknout, je regulován v poměru k velikosti plochy/osady proto, aby zde
nedošlo k neúměrně intenzivnímu využití a zátěži na veřejnou infrastrukturu.
Tato plocha byla již součástí původní ÚPD.
Podmínky využití plochy:
v této ploše mohou být umístěny max. dvě hlavní stavby dle hlavního využití,
jsou regulovány výměry nově vymezených stavebních pozemků – viz výroková část,
západní část je menšinově dotčena OP NPP Vosek.
Z10 (Z10-BV … Díly) … Tato zastavitelná plocha je vymezena v zastavěném území v severní části
osady Díly. Podmínkou jejího využití je prověření způsobu dopravní obsluhy dle parametrů daných
platnou legislativou (min. šířka veřejného prostranství zpřístupňujícího pozemky rodinných domů,
max. délka místní komunikace bez možnosti zřízení obratiště, zajištění prostupnosti území apod.)
V těžišti plochy se nabízí možnost realizace poloveřejného prostoru „hnízda“ s širším využitím. Počet
hlavních staveb, které mohou v této ploše vzniknout, je regulován v poměru k velikosti plochy/osady
proto, aby zde nedošlo k neúměrně intenzivnímu využití a zátěži na veřejnou infrastrukturu.
Tato plocha byla již součástí původní ÚPD.
Podmínky využití plochy:
v této ploše mohou být umístěny max. čtyři hlavní stavby dle hlavního využití,
jsou regulovány výměry nově vymezených stavebních pozemků – viz výroková část.
Z11 (Z11-BV, Z11-PP … Volduchy-jih) … Tato větší rovinatá zastavitelná plocha je vymezena opět
v návaznosti na zastavěné území jižní části sídla, kde efektivně doplňuje řadu stavebních pozemků
podél stávající místní komunikace (ve směru Z-V). Plocha se nachází v krátké docházkové
vzdálenosti od středu sídla, tzn. v blízkosti stávající občanské vybavenosti (zejména ZŠ, MŠ, …)
V budoucí místní komunikaci (Z11-PP), dnes nezpevněné účelové komunikaci, jsou již rozvedeny
sítě technické infrastruktury. Plocha je v současné době zemědělsky obdělávána. Pro nastínění
výhledového využití lokality jako celku, tzn. ve vazbě na sousední plochu územní rezervy R1 je třeba
zvážit přeložku stávajícího venkovního vedení VN včetně TS, případně tyto integrovat do nově
vzniknuvšího veřejného prostranství obsluhujícího tuto lokalitu. Jednotná struktura zástavby je v této
pásové ploše navržena proto, aby se nově vzniklá zástavba svým charakterem přirozeně blížila
původní venkovské zástavbě.
Tato plocha byla již součástí původní ÚPD formou územní rezervy.
Podmínky využití plochy:
plocha Z11 (PP) je navržena jako veřejně prospěšná stavba dopravní infrastruktury VD2,
jsou regulovány výměry nově vymezených stavebních pozemků – viz výroková část,
struktura zástavby v této ploše je stanovena jako zástavba dodržující jednotnou stavební čáru,
respektovat vedení VN včetně jeho OP, polohu trafostanice a její OP,
respektovat radioreléovou trasu,
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•

respektovat stávající splaškovou kanalizaci, vodovod a plynovod,
respektovat plošné meliorace.

-

Z12 (Z12-BV … Volduchy-jih) … Tato zastavitelná plocha je vymezena opět v návaznosti
na zastavěné území jižní části sídla, kde efektivně doplňuje řadu stavebních pozemků podél
stávající místní komunikace do jednolité fronty (ve směru SZ-JV). Plocha je již rozparcelována.
Ve východní části plochy je situována v zásadě čtveřice stavebních pozemků, dva severní pozemky
lze obsloužit ze stávající místní komunikace ze severu a dva jižní pozemky ze stávající účelové
komunikace. Jednotná struktura zástavby je zde navržena proto, aby se nově vzniklá zástavba svým
charakterem přirozeně blížila původní venkovské zástavbě, nacházející se nedaleko v jihovýchodní
části sídla.
Tato plocha byla již součástí původní ÚPD.

•
•
•
•
•
•
-

•
•
•
•
-

•
-

Podmínky využití plochy:
jsou regulovány výměry nově vymezených stavebních pozemků – viz výroková část,
struktura zástavby v této ploše je stanovena jako zástavba dodržující jednotnou stavební čáru,
respektovat vedení VN včetně jeho OP,
respektovat radioreléovou trasu,
respektovat stávající splaškovou kanalizaci a plynovod,
respektovat plošné meliorace.
Z13 (Z13-BV … Volduchy-jihovýchod) … Tato malá rovinatá zastavitelná plocha je vymezena opět
v návaznosti na zastavěné území jihovýchodní části sídla, kde efektivně doplňuje řadu stavebních
pozemků podél stávající místní komunikace (ve směru S-J). Dosud nezastavěné jsou aktuálně
pouze dva stavební pozemky, které jsou využívány jako louka. Plocha je již rozparcelována.
Jednotná struktura zástavby je zde navržena proto, aby se nově vzniklá zástavba svým charakterem
přirozeně blížila původní venkovské zástavbě, obdobným způsobem jako na protější straně
komunikace. Při východní straně plochy je stabilizován úzký distanční pás TTP vůči zemědělsky
obhospodařované půdě. Na jihovýchodním okraji plochy v CHLÚ je záměrně stabilizována plocha
zeleně – zahrad a sadů (ZZ).
Tato plocha byla již součástí původní ÚPD.
Podmínky využití plochy:
jsou regulovány výměry nově vymezených stavebních pozemků – viz výroková část,
struktura zástavby v této ploše je stanovena jako zástavba dodržující jednotnou stavební čáru,
respektovat stávající splaškovou kanalizaci, vodovod a plynovod,
respektovat plošné meliorace.
Z14 (Z14-RI … Habr) … Tato malá zastavitelná plocha je vymezena uvnitř „ostrovního“ zastavěného
území, které je součástí osady Habr, za účelem rozšíření současné rekreační zástavby. V místě
současného sadu se již nachází malý rekreační objekt. Dílčí umírněný rozvoj individuální rekreace
na pozemku, který je obsloužen ze stávající účelové komunikace a který není zatížen jinými
významnými limity využití území, bylo možné s ohledem na celkový rekreační charakter
severovýchodní části řešeného území navrhnout.
Tato plocha byla již součástí původní ÚPD (ovšem intenzivnější formou větší plochy určené
pro hromadnou rekreaci).
Podmínky využití plochy:
respektovat ochrannou hranici 50 m od okraje PUPFL.
Z15 (Z15-OV … Volduchy-východ) … Tato zastavitelná plocha je vymezena opět v návaznosti
na zastavěné území, navazuje na východní stranu areálu stávajícího obecního hřbitova situovaného
na východním okraji sídla a je vymezena ve prospěch rozšíření jeho prostorových možností
do budoucna. Součástí plochy může být např. jednak prostor pro novodobé způsoby uctění památky
zemřelých (kolumbária) či přírodě blízká forma „lesního či přírodního hřbitova“, který může mít
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podobu lesoparku apod. Dále je zde možné zbudovat potřebné zázemí, odstavné plochy
či ochrannou zeleň (zejména vůči okolní zemědělsky obhospodařované půdě a venkovnímu vedení
VN). V ploše je stanovena podmínka, že navazující projektovou dokumentaci (tzn. zejména studii
rozšíření a kultivace areálu celého hřbitova) musí zpracovat autorizovaný architekt, neboť se jedná
o pro občany důležité (citlivé) místo, u kterého je třeba ochránit a dále zajistit jeho pietní charakter
a posílit jeho funkční a estetickou kvalitu. Dopravní obsluha je umožněna ze stávající místní
komunikace.
Tato plocha byla již součástí původní ÚPD.
•

•
-

•

•
•
•
-

•
•

Podmínky využití plochy:
pro areál obecního hřbitova je stanovena podmínka pro projektovou přípravu staveb, pro které je
povinné zpracování architektonické části projektové dokumentace staveb autorizovaným architektem
(A3), neboť ÚP definuje tuto stavbu jako architektonicky a urbanisticky významnou,
plocha je navržena jako občanské vybavení ve veřejném zájmu PO1.
Z16 (Z16-OV / 2 části … Volduchy-škola) … Tato zastavitelná plocha je vymezena ve dvou
částech (východní a západní) v návaznosti na stávající budovu základní školy, která spolupůsobí
jako jedna z dominant centrální části návsi (urbanisticky hodnotného prostoru) v sídle Volduchy.
Prostorové kapacity stávající budovy jsou vyčerpány, proto se nabízí možnost realizace přístavby /
či přístaveb, jejichž poloha se nabízí logicky v návaznosti na stávající tradiční budovu uprostřed sídla
s dobrou docházkovou vzdáleností a vazbou na veřejnou dopravu. Plocha nebyla záměrně
stabilizována jako občanské vybavení, neboť architektonické a typologické řešení této stavby nabízí
širší škálu možností jejího využití a není nutné ji zbytečně fixovat pouze pro jednu specifickou funkci.
Kolem stávající solitérní budovy se nachází nevyužité plochy veřejných prostranství, které bude
možné po optimalizaci dopravní obsluhy území smysluplně využít. V ploše je stanovena podmínka,
že navazující projektovou dokumentaci na tuto urbanisticky významnou stavbu musí zpracovat
autorizovaný architekt, neboť se jedná o důležité místo s významnou funkcí, která by měla
reprezentovat, inspirovat a udávat trendy do budoucna tak, jak tomu bylo v dřívějších dobách.
Tato plocha nebyla součástí původní ÚPD.
Podmínky využití plochy:
pro stávající objekt základní a mateřské školy (č.p. 121) a sousední zastavitelné plochy je stanovena
podmínka pro projektovou přípravu staveb, pro které je povinné zpracování architektonické části
projektové dokumentace staveb autorizovaným architektem (A1), neboť ÚP definuje tuto stavbu jako
architektonicky a urbanisticky významnou,
plocha je součástí urbanisticky hodnotného centrálního návesního prostoru (U1),
respektovat stávající splaškovou kanalizaci, vodovod a plynovod,
respektovat archeologické naleziště.
Z17 (Z17-RI … Habr) … Tato malá zastavitelná plocha je vymezena uvnitř „ostrovního“ zastavěného
území, které leží na západním okraji osady Habr, za účelem rozšíření současné rekreační zástavby.
V místě současného sadu se již nachází malý rekreační objekt. Dílčí umírněný rozvoj individuální
rekreace na pozemku, který je obsloužen z navrhované účelové komunikace K13 a který není
zatížen jinými významnými limity využití území, bylo možné s ohledem na celkový rekreační
charakter severovýchodní části řešeného území navrhnout.
Tato plocha nebyla součástí původní ÚPD.
Podmínky využití plochy:
respektovat sousední funkční LBC a plochu přírodního parku,
je třeba respektovat oprávnění správce vodního toku k užívání pozemků sousedících s korytem
drobného vodního toku v šířce do 6 m od břehové čáry dle ustanovení vodního zákona.

Zastavitelné plochy jsou v ÚP vymezeny v rozsahu cca 30,61 ha; tzn. zastavěné území by se tak
v případě naplnění všech zastavitelných ploch rozrostlo o cca 26 % své současné rozlohy.
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PLOCHY PŘESTAVBY
P1 (P1-SV, P1-BV … Volduchy-střed) … Tato poměrně velká plocha přestavby doplňuje možnost
výstavby v poměrně prostorné proluce ve východní frontě centrální části návsi (urbanisticky
hodnotného prostoru U1) v sídle Volduchy. Historicky se zde nacházely dvě venkovské usedlosti
s tradičním hmotovým uspořádáním (patrné jak na Císařských otiscích z roku 1838, tak na leteckém
snímku z roku 1952). V tomto místě se logicky nabízí dotvoření původní struktury, kterou dojde
k žádoucí intenzifikaci využití zastavěného území. Záměrně bylo zvoleno polyfunkčně komponované
funkční využití formou ploch smíšených obytných venkovských (SV), které umožňuje širokou škálu
využití zejména pro obecní účely (např. polyfunkční objekt služeb, vzdělávání či kulturního využití –
dům klidného stáří, byty pro znevýhodněné občany, školka, dětský klub apod.) Dominantní část
proluky (tzn. pozemky s p.č. 94/1 a 94/2 v k.ú. Volduchy) je ve vlastnictví obce. Při jižní straně
plochy se nachází zpevněná komunikace vedoucí z návsi do sportovně-rekreačního zázemí obce.
Tato komunikace nemusí nutně být zachována v tomto místě, pro prostupnost zastavěného území je
však důležité zachovat minimálně přes plochu P1 (SV) adekvátní prostup pro pěší a cyklisty
(v odpovídajících dimenzích pro pohyb lidí hromadného charakteru). V západní části plochy P1-SV
je vybudováno oplocené dětské hřiště. V ploše je stanovena podmínka, že navazující projektovou
dokumentaci na tuto urbanisticky a architektonicky významnou stavbu musí zpracovat autorizovaný
architekt, neboť se jedná o důležité místo s potenciálně významnými funkcemi ve prospěch obce,
která by měla inspirovat a zachovat venkovský charakter návesního prostoru.
Tato plocha byla součástí původní ÚPD.
Podmínky využití plochy:
podmínkou stavebního využití této plochy P1 (SV) je zachování minimálně prostupu pro pěší
a cyklisty do sousedního sportovního areálu, resp. do stabilizované plochy OS,
podmínkou stavebního využití plochy P1 (BV) stavbami pro bydlení je realizace dopravní a technické
infrastruktury přes plochu P1 (SV),
pro stavby či soubor staveb je stanovena podmínka pro projektovou přípravu staveb, pro které je
povinné zpracování architektonické části projektové dokumentace staveb autorizovaným architektem
(A2), neboť ÚP definuje tuto stavbu jako architektonicky a urbanisticky významnou,
jsou regulovány výměry nově vymezených stavebních pozemků – viz výroková část,
respektovat archeologické naleziště,
respektovat radioreléovou trasu,
respektovat stávající splaškovou kanalizaci, vodovod a plynovod.

Pohled z východu na plochu P1-SV směrem na náves
-

P2 (P2-BV … Volduchy-západ) … Tato plocha přestavby doplňuje stavební pozemky určené
k bydlení v návaznosti na stabilizované plochy bydlení, čímž dochází k intenzifikaci využití
zastavěného území. Plocha bude obsloužena ze stávajícího veřejného prostranství. Z důvodu
možnosti výběru více variant budoucího uspořádání plochy byl do plochy umístěn koridor PP1,
vyznačený šipkou, resp. sdružený koridor veřejných prostorů (dopravní, technické infrastruktury
a veřejných prostranství). Účelem tohoto koridoru je zajištění dopravní obsluhy pro stavební
pozemky a zároveň zajištění minimálně prostupu pro pěší a cyklisty východním směrem podél
Voldušského potoka směrem do středu sídla. Důvodem je zajištění prostupnosti území
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pro obyvatele, využívající služeb dostupných v centrální části Volduch, resp. dostupnost stávající
lávky přes potok.
Tato plocha byla součástí původní ÚPD.
•

•
•
-

•

•
•
•
•
-

Podmínky využití plochy:
podmínkou stavebního využití této plochy je zachování minimálně prostupu pro pěší a cyklisty
východním směrem podél Voldušského potoka směrem do středu sídla (v rámci koridoru veřejných
prostorů PP1),
respektovat archeologické naleziště,
respektovat stávající inženýrské sítě.
P3 (P3-BV … Volduchy-západ) … Tato plocha přestavby vymezuje liniovou obytnou zástavbu
v zadních partiích stávajících podlouhlých (cca 110-120 m dlouhých) historických parcel severní
fronty ulicového veřejného prostoru podél silnice z Oseku v západní části sídla Volduchy. V rámci
plochy je již zrealizován jeden RD, který je však nevhodně napojen na veřejnou infrastrukturu z jižní
strany přes stávající pozemek. Takový způsob zástavby není žádoucí, neboť generuje nutnost
individuálního neefektivního prodlužování inženýrských sítí a dopravní infrastruktury včetně
potenciálních problémů, které může způsobit budoucí majetkové uspořádání jednotlivých pozemků.
Pro dopravní obsluhu plochy je navržen koridor místních komunikací proměnlivých šířek, resp.
dopravní, technické infrastruktury a veřejných prostranství CNU-VP3, prostřednictvím kterého je
možné vyřešit relevantní napojení stavebních pozemků. Z výše popsaných důvodů je také
stanovena podmínka nutnosti napojení pozemků prostřednictvím koridoru CNU-VP3. Na západním
okraji koridoru je navrženo obratiště, neboť nebylo možné (zejména s ohledem na stávající
majetkové vztahy) vytipovat kratší a logické komunikační propojení jižním směrem do ulicového
veřejného prostoru a do středu sídla. Takový zásah by znamenal nutnost využití „tvrdých“ nástrojů
(vyvlastnění / odstraňování staveb), které se v daném kontextu jeví jako neadekvátní. Z tohoto
důvodu bude výstavba dopravní a technické infrastruktury pro stavby v této ploše zpočátku velmi
nákladná / neefektivní. V dlouhodobém výhledu bude však vhodné umožnit doplnění obytné
zástavby v rozlehlé proluce, resp. stabilizované ploše AZ (mezi plochami Z6, P3 a R3), což je
nastíněno v principech urbanistické koncepce dle tohoto ÚP.
Tato plocha byla součástí původní ÚPD.
Podmínky využití plochy:
podmínkou stavebního využití této plochy stavbami pro bydlení je realizace dopravní a technické
infrastruktury v koridoru CNU-VP3 včetně minimálně pěšího propojení stávající zástavbou směrem
do středu sídla, tzn. nelze realizovat napojení nových staveb pro bydlení přes stabilizované plochy
z jihu (2. frontu bydlení),
struktura zástavby v této ploše je stanovena jako zástavba dodržující jednotnou stavební čáru,
jsou regulovány výměry nově vymezených stavebních pozemků – viz výroková část,
respektovat archeologické naleziště,
respektovat vedení VN včetně jeho OP, polohu trafostanice a její OP.
P4 (P4-SV … Volduchy-západ) … Tato plocha přestavby vymezuje možné využití dosud volného
prostoru v návaznosti na stávající usedlost na levém břehu Voldušského potoka. Tím dochází
k intenzifikaci využití zastavěného území. Z důvodu možnosti výběru více variant budoucího
uspořádání plochy byl do plochy umístěn koridor PP2, vyznačený šipkou, resp. sdružený koridor
veřejných prostorů (dopravní, technické infrastruktury a veřejných prostranství). Účelem tohoto
koridoru je zajištění dopravní obsluhy plochy a zároveň zajištění prostupnosti do navazující stávající
okolní obytné zástavby. Výšková hladina zástavby je zde snížena z důvodu okrajové polohy plochy
vůči ostatním plochám SV, jinak koncentrovaných ve středu sídla, dále z důvodu pohledově
exponované polohy plochy na přechodu do volné krajiny.
Tato plocha byla součástí původní ÚPD.
Podmínky využití plochy:
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podmínkou stavebního využití této plochy je realizace místní komunikace propojující plochu Z11
(PP) a stabilizovanou místní komunikaci vedoucí při západní straně (po hrázi) obecního rybníka, tzn.
v rámci koridoru veřejného prostoru PP2,
při severozápadní straně této plochy je třeba zachovat pás izolační / distanční zeleně
podél Voldušského potoka o min. šířce 5 m. Součástí tohoto pásu může být cesta pro pěší
a cyklisty.
respektovat archeologické naleziště,
respektovat plošné meliorace,
respektovat stávající splaškovou kanalizaci, vodovod a plynovod.
V rámci zastavěných území je vymezeno 2,68 ha ploch přestaveb, tzn. na cca 2,3 % jejich plochy.
PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ
Jsou podrobněji řešeny v relevantních kapitolách níže.

I4.
I4.1.

KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Silniční doprava:
Silniční dopravní obsluha řešeného území je aktuálně stabilizovaná. Jihovýchodní částí řešeného
území prochází úsek dálnice D5, spojující Prahu s hranicí se SRN (Praha – Plzeň – Rozvadov – státní
hranice ČR/SRN) jakožto nejfrekventovanější dopravní tah Plzeňského kraje. Nejbližšími dálničními sjezdy
jsou ve směru na Prahu: MÚK Mýto / Holoubkov (exit 50 … cca 9 km / 10 min jízdy) a ve směru na Plzeň:
MÚK Rokycany (exit 62 … cca 7 km / 8 min jízdy). V řešeném se nachází pouze technický sjezd
(s nestandardními parametry) využívaný dálniční policií, údržbou, IZS a dalšími organizačními složkami.
Z principu nutně omezený počet křižovatek na dálnici D5 vede k tomu, že z některých směrů je napojení
na dálnici komplikovanější, což vede k zatěžování komunikací a přilehlého území, které tomu nejsou
uzpůsobené. Doprava z obcí východně od Rokycan směrem do Plzně najíždí na dálnici až na MÚK
Rokycany a zbytečně tak zatěžuje průjezd centrem města po silnici II/605.
V souladu se ZÚR PK je na dálnici D5 v jižní části řešeného území navržena MÚK (mimoúrovňová
křižovatka) Svojkovice formou dvou navrhovaných překryvných koridorů dopravní infrastruktury proměnlivé
šířky pod označením CNZ-SD5/01 (severní a jižní část).
Záměr MÚK Svojkovice je zpracovaný ve studiích „Dálnice D5 – MÚK Svojkovice“ (D PROJEKT
PLZEŇ Nedvěd s.r.o., 2009) a „Dopravně inženýrské podklady pro zpracování EIA pro MÚK Svojkovice“
(CITYPLAN spol. s r.o., 2010). MÚK Svojkovice by měla odklonit kamionovou dopravu vázanou zejména
na výrobní areál (Borgers, Duvenbeck) a přinést pokles intenzit dopravy na silnici II/605 v úseku MÚK
Rokycany – MÚK Mýto, resp. ulevit městu Rokycany a obcím Svojkovice a Holoubkov. Tento záměr
zahrnuje vybudování samotné MÚK včetně úpravy průběhu navazující silniční sítě a má být řešen v jedné
etapě. Záměr je třeba koordinovat s koridorem územní rezervy pro VRT (viz dále). Dále má tento záměr
přesah do interakce dopravní zátěže v souvislosti s plánovanou přeložkou silnice II/232 (exit 62 – obchvat
obce Osek – napojení severního Plzeňska) Jediné obci, které by nový sjezd přinesl problémy, jsou právě
Volduchy. S velkou pravděpodobností by došlo ke zvýšení intenzit provozu na silnicích III/2323 a III/2328
a tím i ke zvýšení hlukové zátěže v denní i noční době.
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Schéma umístění záměru na vybudování MÚK Svojkovice včetně úprav navazující silniční sítě
Do dosud platné ÚPD obce Volduchy zatím záměr MÚK nebyl promítnut. ÚPD obce Svojkovice (ÚP
Svojkovice, 2018) záměr předjímá, není však zakotven odpovídající formou koridoru. V reakci na tento
záměr, tak jak je zmíněno jako výhledové doporučení i ve zpracovaných výše uvedených studiích MÚK, tedy
ÚP Volduchy navrhuje s ohledem na výše uvedené koridor územní rezervy R5-2323, resp. výhledový
jihozápadní obchvat sídla. Jedná se tedy o přeložku silnice III. třídy č. 2323 o průměrné šířce 50 m
v kategorii min. S 8,0/80 a délce cca 2 km. Tímto opatřením dojde k odvedení tranzitní/zbytné dopravy mimo
obec a zklidnění dopravy stávajícího průjezdního úseku silnice III/2323 sídlem Volduchy.

Schéma širších územních vazeb výhledového trasování JZ obchvatu Volduch na podkladu ÚPD
Byť se jedná o silnici III. třídy, svým významem a dopravním zatížením předčí některé okolní silnice
II. třídy. Úpravu doznají i vedlejší silnice a místní komunikace normovým napojením („nakolmením“)
v návaznosti na budoucí přeložku. Dojde tím k ucelenému a smysluplnému napojení sídla na kapacitní
Ing. arch. Petra Kolaříková, Unhošťská 2021, 272 01 Kladno, www.ateliervas.cz

38

Odůvodnění

Územní plán Volduchy

sběrnou komunikaci mimo zastavěné území. Navržená trasa s vloženými většími směrovými oblouky
alespoň částečně využívá prostor stávajících cest či komunikací anebo kopíruje inženýrské sítě (např.
venkovní vedení VN) tak, aby byl minimalizován požadavek na jejich přeložky. Zároveň je koridor trasován
tak, aby naprosto minimalizovat dotčení výhradního ložiska nerostných surovin (cihlářské hlíny), situované
západně od sídla. Navrženo je jedno obousměrné napojení severním směrem do jižní části sídla
s vyústěním místní komunikace východně od budovy ZŠ a MŠ. Toto by znamenalo související úpravu křížení
této místní komunikace se stávající trasou III/2323. V trase přeložky bude muset být realizován minimálně
jeden mostní objekt přes koryto Voldušského potoka. Větší terénní úpravy nivelety přeložky se
nepředpokládají. Na straně směrem k sídlu může být trasa nové komunikace lemována protihlukovým
nízkým valem z výkopku pro konstrukční vrstvy vozovky a doplněna bariérová zeleň pro zajištění
minimalizace negativních vlivů dopravy na zastavěné území jižní části sídla. V dlouhodobém výhledu
předpokládá v ÚP stanovená urbanistická koncepce rozvoj obytné zástavby právě v jižní části sídla. Podél
obchvatu by tak mohl vzniknout dostatečně široký pás ochranné a izolační zeleně s doplňkovým rekreačním
využitím navázaný na cestní síť v sídle.

Schematický zákres trasování JZ obchvatu Volduch na podkladu ortofotomapy
Pokud by bylo na státní a krajské úrovni rozhodnuto o započetí podrobnější projektové přípravy
tohoto záměru (dokumentace k územnímu řízení), bylo by vhodné změnou ÚP převést po náležitém
prověření JZ obchvat sídla Volduchy do navrhovaného koridoru, který by umožnil jeho budoucí realizaci.
Řešeným územím dále prochází pouze silnice III. třídy:
- č.2321 (křížení se silnicí II/232 – Volduchy), vedoucí v jihozápadní části řešeného území;
- č.2323 (Osek – Svojkovice), vedoucí přes řešené území přibližně ve směru SZ-JV, která
mimoúrovňově kříží dálnici D5 (formou podjezdu);
- č.2324 (Volduchy – Habr – křížení se silnicí III/23210), vedoucí v severovýchodní části řešeného
území;
- č.2328 (Volduchy – Březina), vedoucí severní částí části řešeného území.
V řešeném území není evidována žádná stavební akce na silnicích (z rozpočtu PK, SFDI nebo
SÚSPK).
Navrhované úseky místních komunikací včetně jejich zokruhování zejména v plochách změn
určených k bydlení jsou blíže pod příslušnými kódy zdůvodněny v kap. I3.1. výše.
Podmínka explicitně citující § 22 vyhl. č. 501/2006 Sb., definující minimální šířky veřejných
prostranství zpřístupňujících pozemky RD a BD byla do textové části výroku ÚP zařazena na základě
zkušenosti zpracovatele ÚP zejména proto, aby byla zajištěna realizace dostatečných dimenzí veřejných
prostorů.
Řešené území je napojeno na své okolí autobusovými linkami (ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.),
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zejména směrem do Rokycan a Plzně. V řešeném území se nachází celkem 5 autobusových zastávek, které
svými docházkovými vzdálenostmi dostatečně pokrývají celé řešené území.
Účelové komunikace (DX):
Účelové komunikace jsou vázány na zastavěná území s přímým kontaktem zejména na silnice
III. tříd.
- K2 … Severozápadně od Volduch … Tato plocha změny v krajině je vymezena za účelem
umístění účelové komunikace spojující sousední správní území obce Osek se sídlem Volduchy. Je
vymezena ve tvaru „T“, její severní větev (trasovaná přibližně po spádnici) umožňuje obsluhu
zemědělských pozemků v SZ části řešeného území. Tato účelová komunikace byla vymezena
na podkladě schválených KPÚ za účelem rozčlenění rozsáhlého celku zemědělské půdy.
Komunikace se v její severní části napojuje na stávající účelovou komunikaci (Pod Plecháčem)
vedoucí též směrem na Osek a trasovanou přibližně po vrstevnici. Podél komunikace je doporučeno
vysázet doprovodnou krajinnou zeleň.
•
•
•
-

•
•
•
•
•
•
-

•
•
•
•
•
-

Podmínky využití plochy:
respektovat plošné meliorace,
respektovat stávající trasu vodovodu,
respektovat stávající vedení VN včetně jeho OP.
K3 … Volduchy – Osek … Tato lineární plocha změny v krajině je vymezena za účelem formálního
vymezení stávající prostorově segregované cesty pro pěší a cyklisty vedoucí západním směrem
z Volduch do sousedního Oseku při severovýchodní straně silnice III/2323, neboť celý pozemek není
samostatně vymezen v KN. Většinová část cyklostezky je však již do KN propsána. Krátký úsek
stezky byl vymezen také ve schválených KPÚ. Cyklostezka navazuje na stávající cyklostezku
vedoucí do Oseku. Hlavním účelem je zvýšení bezpečnosti zejména cyklistů a pěších pohybujících
se po silnici.
Podmínky využití plochy:
plocha je navržena jako veřejně prospěšná stavba dopravní infrastruktury WD1,
respektovat OP silnice III. třídy,
respektovat OP vodního zdroje II. stupně,
respektovat stávající vedení VTL plynovodu včetně jeho bezpečnostního a OP,
respektovat stávající vedení VN včetně jeho OP,
respektovat plošné meliorace.
K4 … Volduchy – Osek … Tato lineární plocha změny v krajině je vymezena za účelem umístění
účelové komunikace spojující sousední správní území obce Osek se sídlem Volduchy, resp. se
silnicí III/2321. Tato účelová komunikace byla vymezena na podkladě schválených KPÚ za účelem
rozčlenění rozsáhlého celku zemědělské půdy, zvýšení prostupnosti území a zajištění obsluhy
zemědělských pozemků v západní části řešeného území. V současné době existuje pouze část této
cesty (ke křížku). Podél komunikace je doporučeno vysázet doprovodnou krajinnou zeleň. V platné
ÚPD sousední obce Osek není zajištěna návaznost této komunikace. Jedná se však o velmi krátký
úsek s návazností do stávající zástavby jižní části sídla, který by bylo výhodné zrealizovat.
Podmínky využití plochy:
respektovat OP silnice III. třídy,
respektovat výhradní bilancované ložisko nerostných surovin a CHLÚ,
respektovat poddolované území,
respektovat stávající vedení VTL plynovodu včetně jeho bezpečnostního a OP,
respektovat plošné meliorace.
K5 … Jihozápadně od Volduch … Tato plocha změny v krajině je vymezena za účelem umístění
účelové komunikace zajišťující prostupnost (zpřístupnění) jihozápadní části řešeného území nad
osadou Díly paralelně s Voldušským potokem a vymezenými prvky ÚSES. Tato účelová komunikace
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byla vymezena na podkladě schválených KPÚ za účelem rozčlenění rozsáhlého celku zemědělské
půdy a zajištění obsluhy zemědělských pozemků. V současné době cesta neexistuje. Její tvar byl
koordinován s dalšími krajinnými opatřeními, konkrétně se dvěma navrhovanými suchými nádržemi
(K6 a K7). Jelikož je komunikace navržena v souběhu s nefunkčním LBK, podstatným souvztahem
je doplnění břehové krajinné vegetace. Cesta je tudíž vedena až na hranici správního území obce
při severní straně Voldušského potoka. Návaznost této komunikace v platné ÚPD sousední obce
Osek opět není zajištěna, cestu je však možně v krátkém úseku propojit s navrhovanou stezkou
pro pěší a cyklisty trasovanou podél silnice II/232 směrem do Rokycan.
•
•
•
•
•
•
-

•
•
•
•
•
•
-

•
•
•
•
•
•
•
-

Podmínky využití plochy:
respektovat nefunkční LBK,
respektovat poddolované území,
respektovat ochrannou hranici 50 m od okraje PUPFL,
respektovat stávající splaškovou kanalizaci,
respektovat stávající vedení VTL plynovodu včetně jeho bezpečnostního a OP,
respektovat plošné meliorace.
K8 … Severozápadně od Dílů … Tato plocha změny v krajině je vymezena za účelem umístění
účelové komunikace zajišťující prostupnost (zpřístupnění) jihozápadní části řešeného území u osady
Díly. Spojuje tak stávající úsek účelové komunikace vedoucí SZ od silnice III/2321, který obsluhuje
solitérní objekt č.p. 213 (Na Brabcovně), podél stávající meze severním směrem k navržené účelové
komunikaci K5 (viz výše). Tato účelová komunikace byla vymezena na podkladě schválených KPÚ
za účelem zvýšení prostupnosti území a zajištění obsluhy zemědělských pozemků. V současné
době cesta neexistuje. Komunikace je navržena v souběhu s nefunkčním LBK, stávající krajinnou
vegetaci je třeba zachovat.
Podmínky využití plochy:
respektovat funkční/nefunkční LBK včetně bezejmenného vodního toku,
respektovat poddolované území,
respektovat ochrannou hranici 50 m od okraje PUPFL,
respektovat stávající vedení VTL plynovodu včetně jeho bezpečnostního a OP,
respektovat stávající vedení VVN včetně jeho OP,
respektovat plošné meliorace.
K9 … Jihozápadně od Volduch … Tato plocha změny v krajině je vymezena za účelem umístění
účelové komunikace spojující osadu Díly se sídlem Volduchy (v návaznosti na stávající účelovou
komunikaci vedoucí z jižní části sídla). Dále je součástí této komunikace krátká spojka vedoucí
jižním směrem na hranici řešeného území směrem k čerpací stanici PHM u dálnice D5, ležící
ve správním území města Rokycany. Tato účelová komunikace byla vymezena na podkladě
schválených KPÚ za účelem rozčlenění rozsáhlého celku zemědělské půdy, zvýšení prostupnosti
území a zajištění obsluhy zemědělských pozemků v jihozápadní a jižní části řešeného území.
V současné době existuje pouze část této cesty, pouze v nezpevněné formě. Podél komunikace je
doporučeno vysázet doprovodnou krajinnou zeleň.
Podmínky využití plochy:
respektovat sousední nefunkční LBK,
respektovat sousední koridor územní rezervy R4-VRT,
respektovat OP silnice III. třídy,
respektovat NPP Vosek a jeho OP,
respektovat stávající vedení VN včetně jeho OP,
respektovat radioreléovou trasu,
respektovat plošné meliorace.
K13 … Habr … Tato plocha změny v krajině je vymezena za účelem umístění účelové komunikace,
která propojuje osadu Habr se sídlem Volduchy. Plocha je umístěna na západním okraji osady Habr
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a je trasována podél zamokřeného celku krajinné zeleně tak, aby zajistila propojení vycházkového
okruhu, zvýšila prostupnost území a zároveň zajistila dopravní obsluhu plochy Z17. Tato komunikace
je napojena na obou koncích na stávající účelové komunikace.
•
•
•
•
-

•
•
•
•
•
•
•
•
-

•
•
•
•
•
•
•

Podmínky využití plochy:
respektovat sousední funkční LBC,
respektovat stávající bezejmenný vodní tok,
respektovat ochrannou hranici 50 m od okraje PUPFL,
respektovat plošné meliorace.
K14 … Jihovýchodně od Volduch … Tato plocha změny v krajině je vymezena za účelem
umístění účelové komunikace spojující jižní část řešeného území se sídlem Volduchy. Dále je
součástí této komunikace spojka vedoucí východním směrem na stávající účelovou komunikaci
vedoucí paralelně s dálnicí D5. Tato účelová komunikace byla vymezena na podkladě schválených
KPÚ za účelem rozčlenění rozsáhlého celku zemědělské půdy, zvýšení prostupnosti území
a zajištění obsluhy zemědělských pozemků v jihovýchodní a jižní části řešeného území. část
komunikace je navržena v souběhu s nefunkčním LBK. Podél komunikace je doporučeno vysázet
doprovodnou krajinnou zeleň.
Podmínky využití plochy:
respektovat sousední nefunkční LBK,
respektovat koridor územní rezervy R4-VRT,
respektovat OP dálnice D5,
koordinovat trasování této komunikace se záměrem v koridoru CNZ-SD5/01 (severní část),
koordinovat trasování této komunikace se záměrem v koridoru územní rezervy R5-2323,
respektovat výhradní bilancované ložisko nerostných surovin a CHLÚ,
respektovat ochrannou hranici 50 m od okraje PUPFL,
respektovat plošné meliorace.
K15 … Volduchy – Svojkovice … Tento poměrně krátký úsek plochy změny v krajině je vymezen
(ve dvou částech) za účelem umístění prostorově segregované cesty pro pěší a cyklisty vedoucí
jihovýchodním směrem z Volduch do sousedních Svojkovic při severovýchodní straně silnice
III/2323, resp. až na hranici řešeného území. Tento úsek stezky sice nebyl vymezen ve schválených
KPÚ, je však po něm poptávka ze strany obce ve prospěch místních obyvatel a zaměstnanců
stávajícího výrobního areálu (Borgers CS s.r.o. a Duvenbeck Logistik s.r.o.). Cyklostezka by měla
navázat na stávající cyklostezku vedoucí z Volduch do výrobního areálu. Hlavním účelem je zvýšení
bezpečnosti zejména cyklistů a pěších pohybujících se po silnici. Komunikace by měla v podjezdu
podél silnice mimoúrovňově překonat dálnici D5.
Podmínky využití plochy:
plocha je navržena jako veřejně prospěšná stavba dopravní infrastruktury WD2,
respektovat koridor územní rezervy R4-VRT,
respektovat OP dálnice D5,
respektovat OP silnice III. třídy,
respektovat stávající vedení STL plynovodu včetně jeho bezpečnostního a OP,
respektovat radioreléovou trasu,
respektovat plošné meliorace.
K18 … Volduchy – Habr … Tato lineární plocha změny v krajině je vymezena za účelem umístění
cesty pro pěší a cyklisty, resp. cyklostezky vedoucí nivou při levém břehu Voldušského potoka
z Volduch severovýchodním směrem do osady Habr. Tato účelová komunikace byla vymezena
na podkladě schválených KPÚ za účelem zajištění prostupnosti severovýchodní části řešeného
území podél vodního toku (vycházkový okruh pro každodenní rekreaci) a zajištění obsluhy
zemědělských pozemků. V současné době cesta neexistuje. Jelikož je komunikace navržena
v souběhu s nefunkčními úseky LBK, podstatným souvztahem je doplnění břehové krajinné
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vegetace. Na tuto cestu je doporučeno mimo silnici přesměrovat stávající regionální cyklotrasu
č. 2153.
•
•
•
•
•
•
•
•

Podmínky využití plochy:
respektovat funkční i nefunkční prvky ÚSES,
respektovat záplavové území Q100,
respektovat OP vodního zdroje I. stupně a OP zařízení ČHMÚ,
respektovat CHLÚ výhradního bilancovaného ložiska nerostných surovin,
respektovat ochrannou hranici 50 m od okraje PUPFL,
respektovat stávající vedení VN včetně jeho OP,
respektovat radioreléovou trasu,
respektovat plošné meliorace.

Doprava v klidu:
Sídlo Volduchy a obě osady Habr a Díly v řešeném území mají charakter zástavby převážně
s rodinnými domy s minimálními nároky na odstavné nebo parkovací plochy, které lze uspokojit v rámci
vlastních pozemků. Vzhledem k velkému zastoupení novodobé zástavby v rodinných domech v sídle,
blízkosti dálnice D5 a města Rokycany (tzn. zvýšeným tendencím na přesunování nejen za prací) je pro
nové rodinné domy v plochách změn (ZX, PX) stanoveno, že na pozemku jednotlivé nemovitosti je třeba
zajistit minimálně dvě parkovací stání. Pro velmi stísněné pozemky (zejména ve stávající zástavbě) je
stanovena výjimka, bude tak záležet na posouzení konkrétní situace.
Veřejným prostorům, které dosud neprošly rekonstrukcemi, obecně chybí jasnější vymezení
odstavných, zejména návštěvnických stání. V rámci stávajících i nově navrhovaných veřejných prostranství
je doporučeno v maximální možné míře využívat zeleň a vhodně doplnit chodníky pro pěší. V rámci
zastavitelné plochy Z15 (rozšíření obecního hřbitova) se předpokládá s realizací odpovídajícího množství
parkovacích stání.
Velkokapacitní parkoviště se nachází v rámci solitérního výrobního areálu v JV části řešeného
území. V rámci navržených ploch změn určených pro výrobu se předpokládá realizace odpovídajícího
množství odstavných stání uvnitř těchto areálů.
Železniční a letecká doprava:
Řešeným územím neprochází stávající železniční trať. Nejbližší železniční zastávkou jsou
Svojkovice, ležící jihovýchodním směrem mimo řešené území na trati Praha – Rokycany – Plzeň (č.170 –
kategorie celostátní dráhy). Jedná se o dvoukolejnou elektrifikovanou železniční dráhu, která je významným
železničním koridorem v ČR a zároveň spojnicí ČR a západní Evropy.
V řešeném území se nenachází plocha letiště. ÚP respektuje ochranná pásma s výškovým
omezením neveřejného vnitrostátního letiště Rokycany (LKRY), zasahující do západní poloviny řešeného
území.
Cyklistická a pěší doprava:
Řešeným územím v zásadě diagonálně prochází tyto dvě regionální cyklotrasy:
- po silnicích III/2323 a III/2324 cyklotrasa č. 2153 (Chrást u Plzně – Osek – Volduchy – Mýto – Těně
s napojením na dálkovou cyklotrasu č.3 Praha-Plzeň) přibližně ve směru Z-V,
- po silnici III/2323 cyklotrasa č. 2157 (Volduchy – Svojkovice – Borek – Dobřív opět s napojením
na dálkovou cyklotrasu č. 3) přibližně ve směru SZ – JV.
Stávající cyklostezky se v řešeném území nachází:
- v úseku Osek – Volduchy podél silnice III/2323,
- v úseku Volduchy – výrobní areál (Borgers, Duvenbeck) podél silnice III/2323. Chybí však
prostorově segregovaný úsek vedoucí do sídla Svojkovice.
Podkladem pro návrh cyklotras T1 a T2 je Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy
v Plzeňském kraji (Aktualizace 2021, Ing. Jiří Ševčík, Plzeň). Tento koncepční materiál vznikl v koordinaci
s Národní koncepcí cyklodopravy a dává si za cíl vytvoření funkční sítě cyklotras, které budou nedílnou
součástí dopravního systému na území Plzeňského kraje. Koncepce řeší provázanost místních, regionálních
a nadregionálních cyklistických tras za účelem zvýšení úrovně bezpečné cyklistické dopravy pro každodenní
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přepravní potřeby obyvatel a vytvoření podmínek pro kvalitní využití volného času, prohloubení podpory
cestovního ruchu prostřednictvím cykloturistiky a zlepšení prostupnosti krajiny. Koncepce cykloturistiky
a cyklodopravy bude po schválení orgány Plzeňského kraje následně zapracována do ZÚR PK.
Řešeným územím prochází významná cyklotrasa regionálního významu – Vnitřní krajský okruh,
který je radiálou vzájemně propojující všechny páteřní trasy Plzeňského kraje (s výjimkou těch pohraničních)
a to v jednodenní dojezdové vzdálenosti od Plzně (pro výkonnostní a dálkové cyklisty). Jeho absolvování
může být velmi zajímavým příspěvkem do portfolia krajských cykloturistických atraktivit. Je převážně veden
po již vyznačených trasách. ÚP navrhuje možnou optimalizaci či zkrácení trasování tohoto okruhu doplněním
prostorově segregovaného úseku cyklostezky vedoucí od výrobního areálu (Borgers, Duvenbeck)
do sousedních Svojkovic (viz znázornění doplněnou modrou čárkovanou čarou ve schématu níže).

Navržená cyklotrasa T1 vedoucí řešeným územím přibližně ve směru Z-V ze sousedního sídla Osek
přes Volduchy do osady Habr je vedena po budoucích účelových komunikacích, tedy většinově mimo
pozemní komunikace se silničním provozem. Bude využitelná zejména pro zkrácení dojezdových
vzdáleností do sousedního Oseku a osady Habr a zároveň součástí možných vycházkových okruhů
pro každodenní rekreaci. Do úseku T1 Volduchy – Habr, resp. do plochy K18, je doporučeno přesměrovat
úsek regionální cyklotrasy č. 2153 tak, aby vedla mimo silnici III/2324.
Navržená cyklotrasa T2 vedoucí řešeným územím přibližně ve směru S-J ze sousedního sídla
Březina přes Volduchy do sousedního sídla Svojkovice je vedena po málo frekventované silnici III. třídy, dále
po místních komunikacích. V úseku Volduchy – výrobní areál (Borgers, Duvenbeck) má charakter
segregované cyklostezky. Zbylý úsek až do sousedních Svojkovic je také navržen formou prostorově
segregované cyklostezky. Tento úsek může být využíván zaměstnanci výrobního areálu. Do jihovýchodního
úseku T2, resp. nejen do plochy K15 je doporučeno přesměrovat úsek regionální cyklotrasy č. 2157 tak,
aby vedla mimo silnici III/2323.
Ve vybraných úsecích cyklotras je vhodné doplnění vybavenosti a mobiliáře pro pěší a cyklisty.
Severní částí řešeného území prochází červeně značená turistická trasa Klubu českých turistů
(z Volduch severně lesem na hradiště Březina), dále se v severovýchodní části řešeného území nachází
okružní zeleně značená trasa (přes vrchol Chlum, 561 m n.m.) Nové turistické trasy doplňovány nebyly.
I4.2.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Vodní zdroje a zásobování vodou:
Koncepce zásobování řešeného území pitnou vodou vychází z Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
Plzeňského kraje.
V řešeném území se nachází tyto vodní zdroje s vyhlášeným OP:
- vodní zdroj (Volduchy) v lokalitě Za humny v západní části řešeného území při silnici III/2323, se
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stanovenými OP I. a II. stupně, vyhlášeno 08/1988;
dva vodní zdroje (Volduchy HV1 a HV2, pro zásobování obcí Volduchy a Osek) v lokalitě U Habru
v severovýchodní části řešeného území, se stanovenými OP I. a II. stupně, vyhlášeno 11/1992;
vodní zdroj – vrtaná studna (Volduchy) v lokalitě U studánky v severovýchodní části řešeného
území, se stanoveným OP I. stupně, vyhlášeno 10/2007.
Dále se zde vyskytují pouze jednotlivé menší vodní zdroje k individuálnímu zásobování vodou.

Volduchy
Většina obyvatel sídla (90 %) je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu, který je
součástí skupinového vodovodu Osek-Volduchy. Na tento vodovod jsou napojeni obyvatelé sídel Osek,
Volduchy, Svojkovice a dále výrobní areál (Borgers, Duvenbeck), areál ŘSD ČR (Správa Plzeň) a další
drobné provozovny. Dále se jedná o propojení na skupinový vodovod Rokycany-Hrádek-Strašice. Cca 10%
obyvatel sídla využívá individuální zásobování (domovní studny).

Schematické znázornění skupinového vodovodu dle PRVKPK
Vodní zdroje tvoří tři vrty v lokalitě Habr (tyto vrty jsou ve vlastnictví obce Volduchy), ze kterých je
voda čerpána do úpravny vody (ve vlastnictví obce Osek), ležící severním směrem mimo řešené území.
Voda z vrtů nevyhovuje mikrobiologicky a obsahem železa a manganu. Při běžných klimatických poměrech
nedochází k nedostatkům v zásobení vodou. Výrazný nedostatek vody ve spotřebišti nastává v době déle
trvajícího sucha, kdy poklesne hladina podzemní vody a soukromé studny jsou bez vody (např. jaro 2007).
Jeden ze stávajících vrtů je ve špatném technickém stavu a nelze předpokládat jeho dlouhodobé využití.
Provozovatel vodovodu obec Osek (Osecká obecní vodárenská s.r.o.) a majitel zdrojů obec Volduchy
navrhují vybudování nového vrtu v Habru a zrušení stávajícího vrtu, který je ve špatném technickém stavu.
Průběžně je navržena a realizována dostavba vodovodní sítě. Technický stav vodovodu je
odpovídající, kvalita vody vyhovuje platné vyhlášce, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu.
Předpokládá se postupné napojování rozvojových lokalit prodloužením stávajících řadů. Bude však nutné
podrobněji posoudit způsob napojení jednotlivých ploch v závislosti na jejich kapacitách. V případě napojení
staveb, které nejsou určeny k bydlení (řemeslná výroba, občanská vybavenost apod.), bude nutné provést
individuální posouzení.
Nouzové zásobování:
Pitnou vodou – cisterny, Rokycany 5 km
Užitkovou vodou – Mlýnská strouha, Holoubkovský a Voldušský potok
Osady Habr a Díly
Většina obyvatel osad je zásobena pitnou vodou z domovních studní. Množství vody ve studních je
dostatečné, kvalita vody je dobrá. S ohledem na velikost a polohu sídel se do budoucna nepředpokládá
změna koncepce zásobování.
Zásobování požární vodou:
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V sídle Volduchy je veřejný vodovod, který je zdrojem požární vody odpovídajícím požadavkům
ČSN. V osadách a rekreačních areálech lze využít k hašení požárů stávající vodní nádrže, rybníky a koryta
vodních toků.
Odvádění dešťových a čištění odpadních vod:
Koncepce systému likvidace odpadních vod v řešeném území vychází z Plánu rozvoje vodovodů
a kanalizací Plzeňského kraje.
Odpadní vody od většiny obyvatel v sídle Volduchy (84 %) jsou odváděny jednotnou kanalizační sítí
na centrální mechanicko-biologickou ČOV Osek (s kapacitou 3000 EO / 35 % vod splaškových a 65 % vod
dešťových). ČOV je situovaná na jižním okraji sídla Osek při Voldušském potoce mimo řešené území a je
vlastnictví obce Osek. Přečištěné odpadní vody jsou z ČOV odváděny výustí do Voldušského potoka.
Stávající čerpací šachta je situovaná při silnici III/2321 jihozápadním směrem od sídla Volduchy.
Vlastníkem kanalizace pro veřejnou potřebu je obec Volduchy. Vlastníkem ČOV je obec Osek,
provozovatelem je obec Osek.

Schematické znázornění kanalizační sítě dle PRVKPK
Kanalizace pro veřejnou potřebu je zhotovena z betonových, kameninových a PVC trub DN 2501000, v celkové délce 13782 m. Odpadní vody z výrobního areálu (Borgers, Duvenbeck) jsou napojeny
na ČOV Svojkovice, situované na severozápadním okraji sídla.
5 % obyvatel po předčištění v septicích vypouští odpadní vody do jednotné kanalizace, která je
vyústěna do Mlýnské strouhy. Od 1 % obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v bezodtokových jímkách
a jsou vyváženy.
Jednotná kanalizace odvádí cca 70 % dešťových vod, zbývajících 30 % je odváděno systémem
příkopů, struh a propustků do povodí Voldušského, Holoubkovského potoka a Mlýnské strouhy.
Obec plánuje dostavbu kanalizační sítě v severní části sídla v lokalitě "Nad Strouhou" (v celkové
délce cca 550 m). Proběhla rekonstrukce části kanalizačních sběračů v centrální části sídla a podél silnice
k Habru (v celkové délce cca 950 m). Výhledově je možné na jednotnou kanalizační síť napojit osadu Habr.
Osady Habr a Díly
Osady nemají v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Mají z části
vybudovanou dešťovou kanalizaci, z betonových trub, do které jsou po předčištění zaústěny přepady
ze septiků trvale žijících obyvatel. Část obyvatel odpadní vody akumuluje v bezodtokých jímkách
s vyvážením na ČOV. Dešťové vody jsou dále odváděny systémem příkopů, struh a propustků. Vzhledem
k velikosti a umístění těchto osad není nakládání s odpadními vodami v lokalitě zahrnuto do priorit PRVKPK.
Předpokládá se udržování stávajícího stavu.
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Před započetím výstavby sítí technické infrastruktury pro investiční záměry v rámci vymezených
ploch změn je nutno zajistit podklady od provozovatele vodovodních a kanalizačních sítí týkající se
přípojných míst z hlediska dostatečné kapacity a následně řešit případné posílení.
Doporučeny jsou přírodě blízké způsoby nakládání s dešťovými vodami, tzn. např. zadržovací nádrže
s přepadem a postupným upouštěním, retenční tůně apod.
ENERGETIKA
Zásobování elektrickou energií:
Jižní částí řešeného území přibližně ve směru Z-V prochází stávající nadzemní vedení VVN 110 kV.
Řešené území je dále standardně napájeno nadzemním vedením VN 22 kV. Jednotlivá vedení jsou
průběžně opravována a rekonstruována tak, aby byla udržena potřebná provozní spolehlivost dodávky
elektrické energie odběratelům. V řešeném území se nachází vícero trafostanic 22/0,4 kV. Pro zastavitelné
plochy Z4 a Z6 bude pravděpodobně nutné realizovat nové TS.
Distribuční síť NN v sídlech je převážně v nadzemním provedení. Veřejné osvětlení je provedeno
výbojkovými svítidly osazenými na stožárech.
Zásobování zemním plynem a teplem:
Západní částí řešeného území napříč zemědělskou půdou je trasováno přívodní vedení VTL
plynovodu, které poté vede plyn v souběhu se silnicí III/2323 a stávající cyklostezkou až na okraj sídla
Volduchy, kde se nachází regulační stanice (na okraji zastavitelné plochy Z6). Od této stanice je trasován
středotlaký rozvod (STL) v rámci sídla. V sídle jsou následně realizovány středotlaké rozvody plynovodní
sítě, trasované v rámci veřejných prostranství. Obě osady zásobeny nejsou. Dále je zásoben STL
plynovodem stávající výrobní areál (Borgers, Duvenbeck) směrem ze sídla Svojkovice podél silnice III/2323.
V řešeném území se nenacházejí významné zdroje tepla. Způsob vytápění staveb, které nejsou
napojeny na plynovod, bude i do budoucna řešen individuálně s preferencí technicky vyspělejších
a ekologicky šetrnějších způsobů spalování (tepelná čerpadla, solární systémy, biomasa, dřevo atd.)
Obnovitelné zdroje:
V řešeném území se nachází stávající zdroj elektrické energie s výdejem do veřejné sítě. Jedná se
o areál FVE s panely osazenými na půdě (dle KN ostatní plocha) o velikosti cca 1,4 ha, který je situován
na severozápadním okraji sídla v místě bývalého solitérního zemědělského areálu (využitý brownfield). ÚP
respektuje ochranné pásmo stávající FVE, resp. výrobny elektřiny dle energetického zákona o vzdálenosti
20 m od oplocení.
V řešeném území se nenachází se bioplynová stanice.
ÚP nevymezuje nové plochy pro větrné a fotovoltaické elektrárny. V kontextu zdejší krajinné scény
není doporučeno umisťovat v řešeném území zejména větrné a velkoplošné fotovoltaické elektrárny
na zemědělské půdě.
DATOVÉ A KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ
Zabezpečení řešeného území telekomunikačními a datovými službami představuje vzhledem k jejich
důležitosti pro rozšíření potřebných ekonomických aktivit i pro prosté zabezpečení standardních služeb
pro rezidenty důležitý význam. Střední částí řešeného území (ve směru SV-JZ) prochází radioreléové trasy.
Při severní části řešeného území u silnice na Březinu se nachází vysílač mobilních operátorů. Kabelová
sdělovací síť, rozvedená v sídlech, je v relativně dobrém technickém stavu a její kapacita je dostačující.
V současné době se v řešeném území neplánuje žádná větší investiční akce.
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Plán odpadového hospodářství (POH) Plzeňského kraje je výchozím koncepčním podkladem
pro nakládání s odpady v regionu. Každoročně je prováděno Vyhodnocení POH Plzeňského kraje. Likvidace
odpadu v řešeném území probíhá standardně, komunální odpad je sbírán a odvážen odbornou firmou
na skládku mimo řešené území (skládka Němčičky / Rokycany). Dále probíhá sběr vybraných tříděných
složek odpadu. Obec má vypracovanou obecně závaznou vyhlášku o nakládání s komunálním odpadem,
která je závazná pro všechny obyvatele správního území. Biologický odpad likvidují občané individuálně
kompostováním. Obecně je však třeba zvyšovat podíly znovu využívaných odpadů a rozšiřovat
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kompostování biologických součástí odpadů. Nejbližší sběrný dvůr se nachází v sousední obci Osek, dále
pak v Rokycanech. Velkoobjemový kontejner na bioodpad je v obci pravidelně přistavován. Na základě
rozhodnutí zástupců obce není potřeba zatím vymezovat konkrétní místo pro umístění sběrného dvora ani
obecní kompostárny. V řešeném území není umístěna skládka, zařízení pro zahlazování důlních prostor
a složiště ani zařízení na recyklaci odpadů nebo autovrakoviště.
I4.3.

OBČANSKÉ VYBAVENÍ
V řešeném území jsou stabilizovány vybrané stavby a zařízení občanské vybavenosti pro jejich
specifickou a obtížně zastupitelnou funkci formou ploch občanského vybavení veřejného (OV) jako jsou
např.: kostel a areál hřbitova. Navrhované plochy občanského vybavení (OV) jsou blíže zdůvodněny v kap.
I3.1. textové části odůvodnění ÚP. Dále jsou stabilizovány plochy občanského vybavení – sport (OS):
sportovně rekreační areál ve východní části sídla Volduchy s fotbalovým a víceúčelovým hřištěm, halou
a zázemím, areál koupaliště a chovatelský areál. V rámci plochy P1 (SV) se nachází dětské hřiště.
Stavby, které také plní funkci občanské vybavenosti, ale nachází se v objektech nespecifického
dispozičního a prostorového uspořádání, které by bylo možné transformovat i na objekty s odlišným
využitím, byly stabilizovány formou ploch smíšených obytných venkovských (SV) – jako např. pošta, obecní
úřad, kulturní dům s restaurací, základní škola, mateřská škola, místní veřejná knihovna, prodejna apod.
V sídle Volduchy se nachází pouze 1. stupeň základní školy s kapacitou cca 165 dětí, do které
dochází také děti ze sousední obce Osek. V Oseku se naopak nachází ZŠ bez prvního stupně (kapacita cca
120 žáků). Doprava je zajišťována pravidelným autobusovým spojením. Školní jídelna se nachází v budově
MŠ.
Vyšší občanská vybavenost je dostupná prostřednictvím autobusové dopravy. Občanská vybavenost
je dále podporována ve všech relevantních plochách zastavěného území a zastavitelných ploch formou
polyfunkčnosti definovaných regulativů ploch s rozdílným způsobem využití.
I4.4.

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Navržené plochy veřejných prostranství jsou blíže zdůvodněny v kap. I3.1. textové části odůvodnění
ÚP. Ve stabilizovaných i navrhovaných plochách veřejných prostranství je třeba zejména při plánovaných
rekonstrukcích pozemních komunikací brát zřetel na prostorovou segregaci cyklistického provozu u silnic
III. třídy.
I5.

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
Řešené území s průměrnou nadmořskou výškou 400 m n.m. je dominantně tvořeno intenzivně
zemědělsky využívanou krajinou. Sídlo Volduchy je situované v údolí po obou stranách Voldušského potoka,
na straně severní pak také na úbočí vrchu Plecháče. Severně nad sídlem (Pod Plecháčem) je situován
lokální vyhlídkový bod s výhledem na CHKO Brdy. Ve východní části řešeného území se zdvíhá do výšky
561 m n.m. vrch Chlum.
V sídlech je doporučeno navrátit liniovou výsadbu listnatých stromů odpovídajícího vzrůstu podél
hlavních komunikací, cest a na veřejná prostranství, postupně snižovat podíl zdejších jehličnatých stromů
a keřů a udržovat propojení s okolní krajinou prostřednictvím stromořadí.
ÚP vymezuje vybranou část nezastavěného území = plochy AZ, AL a ZP v celé severní části
řešeného území až k hranici, která je zřetelná z obrázkového schématu s vymezenou „hranicí regulace
nezastavěného území“ v textové části výroku (kap. E1.), kde je zakázáno s výjimkou veřejného osvětlení
a FVE, které jsou součástí staveb umisťování těchto vybraných staveb a zařízení:
- pohledově rušivých nadzemních vedení a zařízení sítí technické infrastruktury lokálního významu,
- zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů.
Severní část nezastavěného území na úbočí vrchu Plecháče je viditelná a podstatná pro působení
v dálkových pohledech, z tohoto důvodu došlo k vymezení jakéhosi ochranného režimu, ve které je
zpřísněno umisťování staveb a zařízení zejména liniových venkovních vedení, výškových dominant nebo
prostorově hmotnějších staveb pro zemědělské účely. Zásah uvedeného charakteru do zdejší krajinné scény
a zároveň do panoramatu pohledově exponované částí sídla by negativně poznamenal celé širší okolí. Zbylá
část nezastavěného území poskytuje dostatek prostoru, jehož ovlivnění nebude mít tak citelné následky.
Cílem stanovené koncepce uspořádání krajiny je zejména revitalizace a doplnění urbanistické
a krajinné zeleně:
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zachovávat a ošetřovat nivní doprovodné porosty Voldušského potoka a jeho přítoků,
udržovat propojení s okolní krajinou pomocí stromořadí,
revitalizovat urbanistickou zeleň veřejných prostranství a minimalizovat podíl jehličnanů v sídlech,
zajišťovat izolační zeleň vůči zemědělské krajině, zejména v návětrném směru,
stabilizovat okolní zemědělskou krajinu návratem ekologicky významných segmentů krajiny.
PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ
K6 a K7 (WT) … Severozápadně od Dílů … Tyto dvě plochy změn v krajině jsou vymezeny
v jihozápadní části řešeného území na Voldušském potoce za účelem protipovodňových opatření.
Jejich hlavním účelem má být snížení povodňových rizik, zvýšení úrovně protipovodňové ochrany
a zvýšení retenčních schopností krajiny. Mělo by se jednat o dvě suché nádrže (poldry), které by
vznikly přehrazením Voldušského potoka. Obě plochy byly vymezeny na základě údajů ÚAP ORP
Rokycany (dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem, dílčí povodí Berounky).
Podmínky využití ploch:
respektovat nefunkční LBK,
respektovat poddolovaná území,
respektovat stávající splaškovou kanalizaci,
respektovat OP VTL plynovodu a venkovního vedení VVN,
respektovat plošné meliorace.

Dva navrhované přírodní koridory PK1 a PK2 jsou vymezeny v místech, kde je třeba posílit
stabilizační protierozní a krajinotvornou funkci. Koridory rozdělují velké půdní celky v liniích, kde historicky
existovaly meze, travnaté pásy nebo odlišná struktura krajinné mozaiky (viz ortofotomapy z 50.-60.let
20.století). Tyto koridory jsou vymezeny šipkami, zachycenými v grafické části ÚP, které je nutné v dílčích
případech v následném podrobnějším rozpracování vzájemně propojit, neboť není možné v podrobnosti
zpracování ÚP přesně určit jejich trasování a podrobný charakter. Koridory v sobě také kromě trvalých
travních porostů, retenčních tůní a vysoké zeleně mohou integrovat nezpevněné cesty pro pěší a cyklisty.
Koridor PK1 byl naznačen v KPÚ. Koridor PK2, nacházející se v údolnici v dráze soustředěného odtoku,
řešen nebyl. Zpracovatel považoval za optimální navrhované prvky tohoto charakteru (PKX) na základě
metodických pokynů MMR vymezovat v koncepční rovině zpracování ÚP co nejobecněji tak (tedy ne
konkrétní plochou změny v krajině), aby později zbytečně nedeterminoval možné úpravy, které vyvstanou
při optimalizaci konkrétního návrhu, technického řešení či vypořádání majetkových vztahů.
I5.2.

NÁVRH ÚSES
Do nového ÚP byly zahrnuty prvky ÚSES s vymezením skladebných částí ÚSES na situaci KN,
lesnický detail či na aktuální krajinná rozhraní, které byly převzaty na základě dokumentu Revize generelů
ÚSES – Rokycansko I. (GeoVision, s.r.o., 2010) z platných KPÚ, resp. z Plánu společného zařízení
(Foltánek s.r.o., Praha 2, 2018). V širších vazbách byl ÚSES také prostorově provázán na všechny přítomné
systémy NR, R i L-hierarchií v okolní krajině i do požadované hustoty sítě podle přirozeného charakteru
přítomných biochor. Při aktualizaci ÚSES byla zohledňována všechna závazná a reprezentativní vymezení
větví LBK z navazujících území obcí. Do aktualizace systému ÚSES byla zahrnuta též KPÚ Volduchy
(2018).
Z biogeografického členění širšího území vyplývá, že v ÚSES musí být zastoupeny mezofilní
i mokřadní větve biokoridorů. V místních podmínkách byl ÚSES v řešeném území zpracován v podrobnosti
na digitální podklad KN či na prostorové rozdělení lesa (lesnický detail), případně na aktuální krajinná
rozhraní.
Nadregionální úroveň ÚSES
Tato nejvyšší hierarchická úroveň ÚSES (nadmístní) se na řešeném území nevyskytuje. Za východní
hranicí správního území obce ZÚR PK prochází osa nadregionálního mezofilního biokoridoru K 63 (TýřovKřivoklát – Třemšín) včetně jeho OP. V rámci vymezené podpůrné zóny tohoto NRBK o šířce 2 km od jeho
osy na obě strany musely byly přehodnoceny či nově doplněny na lokální úrovni mezofilní hájové až bučinné
větve LBK tak, aby vytvořily tzv. koridorový efekt předmětného NRBK (viz kap. Lokální úroveň ÚSES).
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Při jihovýchodní hranici řešeného území jsou tak vymezeny dvě funkční mezofilní části LBK K63/050RO018.
Regionální úroveň ÚSES
Tato další vyšší hierarchická úroveň ÚSES (nadmístní) se na řešeném území rovněž nevyskytuje.
Lokální úroveň ÚSES
Přítomné lokální systémy ES doplňují sítě vyšších hierarchií do základní hustoty sítě podle
přirozeného charakteru biochor – na přítomném rozhraní pahorkatiny až vrchoviny to může být až kolem 3,5
x 3,5 km (podle místních podmínek a návazností na systémy ÚSES v širším území). Kromě toho každý
přítomný typ biochory by měl obsahovat alespoň 1 reprezentativní LBC (včetně okrajových).
Mezofilní systémy se vymezují v požadované minimální šířce 15 m zvláště na dílčích rozvodných
hřbetech. Hygrofilní systémy se vymezují v požadované minimální šířce 20 m v zamokřovaných údolnicích,
ale výhradně jako terestrické, tzn. v této min šířce souběžně s potočními koryty – přičleněné vodní biotopy
(tj. vodní toky s rybníky) zde slouží pro migraci specifické vodní a mokřadní bioty jako hlavní migrační osy
v krajině, ale do min limitních parametrů (MLP) se nezahrnují.
Na území obce Volduchy bylo koncepční vymezení lokální úrovně ÚSES z Revize generelů ÚSES
Rokycansko I. převzato, ale dále koordinováno, doplněno či upřesňováno výhradně podle nové metodiky
MŽP pro vymezování ÚSES (platnost od 3/2017). Limitující byla zpracovaná KPÚ Volduchy (2018). Důraz
při revizi koncepce byl kladen především na reprezentativnost vymezení jednotlivých větví LBK podle
příbuznosti propojovaných biotopů či stanovišť (při jejich propojování nelze překračovat 2 a více hydrických
řad) a také na min limitní parametry (MLP) skladebných částí, což vyvolalo v zájmovém území určité
prostorové úpravy oproti starším dokumentacím ÚSES.
Hygrofilní až hydrofilní větve ÚSES:
1)
LBC RO009 – Štěp – částečně funkční
Poloha západně od intravilánu obce Volduchy, při hranici s k.ú. Osek u Rokycan, do kterého LBC přesahuje.
Rozděleno vodotečí na dvě části: funkční (louka mezi vodotečí a silnicí III/2323) a nefunkční (pole severně
od vodoteče). Podél vodoteče jsou v šířce 8-20 m vzrostlé břehové porosty.
Cílovým společenstvem je hygrofilní systém – jasanovo-olšový potoční luh, popř. mokřadní vrbina, vlhké
pcháčové louky až tužebníková lada a vegetace vysokých ostřic. Významnou částí biocentra prochází
ochranné a bezpečnostní pásmo podzemního vedení VTL plynovodu. Pozemek je již v majetku obce. LBC je
třeba zatravnit a doplnit skupinové výsadby autochtonních dřevin odpovídajících cílovému společenstvu
(případně ponechat samovolné sukcesi). V OP plynovodu založit pouze luční společenstvo.
2)
LBC RO010 – Nový trnovský rybník – funkční
Poloha v severovýchodní části řešeného území. LBC je tvořeno společenstvem olšovo-jasanového
potočního luhu, což je i cílové společenstvo. Doporučujeme ponechat bez zásahů, pouze podporovat
přirozenou dřevinnou skladbu. Pro koryto vodoteče je navrženo vodohospodářské opatření – rekonstrukce
náhonu.
3)
LBC RO013 – U Habru – funkční
Poloha v severovýchodní části řešeného území. Kombinované LBC je dominantně tvořeno lesními
společenstvími. Část zasahuje do rekreačního areálu kempu. V lesních porostech je třeba postupně
upravovat skladbu dřevin podle STG.
4)
LBC RO014 – Niva u Volduch – funkční
Poloha v severovýchodní části řešeného území. LBC je tvořeno společenstvem olší a osik podél
Voldušského potoka, aluviální psárkovou loukou a vlhkou pcháčovou loukou. Tento stav odpovídá cílovým
společenstvím. Doporučujeme ponechat bez zásahů, pouze podporovat přirozenou dřevinnou skladbu.
Pro koryto Voldušského potoka a přilehlý pás o šířce 10 m na každou stranu je navrženo vodohospodářské
opatření – revitalizace Voldušského potoka.
5)
LBC RO015 – Volduchy – nefunkční
Poloha jihozápadně od sídla Volduchy v nivě Voldušského potoka. LBC je nefunkční, na orné půdě
a trvalých travních porostech po obou stranách potoka. Cílovým stavem je hygrofilní společenstvo, tvořené
jasanovo-olšovým luhem, popř. mokřadní vrbinou, vlhké pcháčové louky až tužebníková lada a vegetace

Ing. arch. Petra Kolaříková, Unhošťská 2021, 272 01 Kladno, www.ateliervas.cz

50

Odůvodnění

Územní plán Volduchy

vysokých ostřic. Doporučujeme zadat vypracování realizačního projektu na zatravnění a založení
skupinových výsadeb autochtonních dřevin odpovídajících cílovému společenstvu. Pro koryto Voldušského
potoka a přilehlý pás o šířce 10 m na každou stranu je navrženo vodohospodářské opatření – revitalizace
Voldušského potoka.
6)
LBC RO018 – Chýlava – funkční
Poloha v jihovýchodní části řešeného území. Kombinované LBC je dominantně tvořeno lesními
společenstvími. V lesních porostech je třeba postupně upravovat skladbu dřevin podle STG.
7)
LBC RO027 – Pod Kamýkem – nefunkční
Poloha v západní části řešeného území při hranici s k.ú. Osek u Rokycan, do kterého LBC přesahuje. LBC je
situováno na orné půdě po obou stranách Voldušského potoka. Cílovým stavem je hygrofilní společenstvo,
tvořené jasanovo-olšovým luhem, popř. mokřadní vrbinou, vlhké pcháčové louky až tužebníková lada
a vegetace vysokých ostřic. Okrajem LBC prochází elektrické vedení VVN s OP. Doporučujeme zadat
vypracování realizačního projektu na zatravnění a založení výsadeb autochtonních dřevin odpovídajících
cílovému společenstvu. V OP vedení VVN založit pouze luční společenstvo. Pro koryto Voldušského potoka
a přilehlý pás o šířce 10 m na každou stranu je navrženo vodohospodářské opatření – revitalizace
Voldušského potoka.
8)
LBK RO010-RO009 – částečně funkční
Poloha v severozápadní části řešeného území podél Kamýckého potoka (náhonu). Prostřední část o délce
cca 800 m prochází zastavěným územím sída Volduchy. Vzrostlý porost lužního charakteru je místy
v nedostatečné šířce. Cílovým stavem je hygrofilní společenstvo, tvořené jasanovo-olšovým luhem, popř.
mokřadní vrbinou, vlhké pcháčové louky až tužebníková lada a vegetace vysokých ostřic. Rozšíření lužních
porostů v nivě náhonu na potřebnou šířku doporučujeme provést ponecháním samovolné sukcesi. V OP
plynovodu založit pouze luční společenstvo. Pro koryto vodoteče je navrženo vodohospodářské opatření –
rekonstrukce náhonu.
9)
LBK RO014-RO010 – částečně funkční
Poloha v severovýchodní části řešeného území, vedení východním směrem podél Kamýckého potoka
(náhonu). Cílovým stavem je hygrofilní společenstvo, tvořené jasanovo-olšovým luhem, popř. mokřadní
vrbinou, vlhké pcháčové louky až tužebníková lada a vegetace vysokých ostřic. Pro koryto vodoteče je
navrženo vodohospodářské opatření – rekonstrukce náhonu.
10)
LBK RO014-RO015 – částečně funkční
Poloha ve východní části řešeného území, vedení severovýchodním směrem podél Voldušského potoka.
Dva úseky o celkové délce cca 280 jsou funkční (tzn. porost v dostatečné šířce), zbytek trasy je tvořen
vzrostlými břehovými porosty v šířce 5-12 m. Navazující pozemky jsou využívány jako orná půda. Cílovým
stavem je hygrofilní společenstvo, tvořené jasanovo-olšovým luhem, popř. mokřadní vrbinou, vlhké
pcháčové louky až tužebníková lada a vegetace vysokých ostřic. Vymezení LBK je totožné s vymezením
vodohospodářského opatření – revitalizace Voldušského potoka.
11)
LBK RO015-RO027 – částečně funkční
Poloha v západní části řešeného území, vedení západo-východním směrem podél Voldušského potoka.
Délka LBK je cca 2000 m, z toho je funkční východní úsek o délce 200 m, před napojením na LBC RO15.
Zbytek trasy je tvořen sporadickými porosty v korytě toku, tedy v nedostatečné šířce. Navazující pozemky
jsou využívány jako orná půda. Cílovým stavem je hygrofilní společenstvo, tvořené jasanovo-olšovým luhem,
popř. mokřadní vrbinou, vlhké pcháčové louky až tužebníková lada a vegetace vysokých ostřic.
Biokoridorem prochází ochranné a bezpečnostní pásmo podzemního vedení VTL plynovodu. Vymezení
nefunkční části LBK je totožné s vymezením vodohospodářského opatření – revitalizace Voldušského
potoka.
12)
LBK RO026-RO027 – částečně funkční
Poloha v jihozápadní části řešeného území. Délka LBK je cca 1700 m, z toho je funkční pouze severní krajní
úsek – VKP Remíz Volduchy (délka 180 m). Zbytek trasy je nově navržený – severní část podél navrhované
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cesty K8 s využitím doprovodných skupinových porostů, část mělkou depresí – v současnosti využívanou
jako orná půda. Cílovým stavem je nivní společenstvo, tvořené jasanovoolšovým luhem, popř. mokřadní
vrbinou, vlhké pcháčové louky až tužebníková lada a vegetace vysokých ostřic. Severní částí biokoridoru
prochází ochranné a bezpečnostní pásmo podzemního vedení VTL plynovodu. Doporučujeme zadat
vypracování realizačního projektu na zatravnění a založení skupinových výsadeb autochtonních dřevin
odpovídajících cílovému společenstvu.
13)
LBK RO013-RO014 – funkční
Poloha v severovýchodní části řešeného území, vedení přes Horní haberský rybník. V lesních i ostatních
dřevinných porostech upravit skladbu dřevin podle SLT/STG, vlhké louky využívat výhradně extenzivně,
nesečené louky a mokřady možno ponechat přirozenému vývoji (sukcesi), koryta vodních toků i břehové
porosty rybníka udržet v přírodě blízkém stavu.
14)
LBK RO???-RO013 – funkční
Poloha v severovýchodní části řešeného území, vedení přes Trnovský rybník. V lesních i ostatních
dřevinných porostech upravit skladbu dřevin podle SLT/STG, vlhké louky využívat výhradně extenzivně,
nesečené louky a mokřady možno ponechat přirozenému vývoji (sukcesi), koryta vodních toků i břehové
porosty rybníka udržet v přírodě blízkém stavu.
Mezofilní větve ÚSES:
15)
LBC RO016 – Žáby – funkční
Poloha ve východní části řešeného území. Hájové LBC je dominantně tvořeno lesními společenstvími.
V lesních porostech je třeba postupně upravovat skladbu dřevin podle STG.
16)
LBC RO017 – Chlum – funkční
Poloha ve východní části řešeného území. Hájové LBC je dominantně tvořeno lesními společenstvími.
V lesních porostech je třeba postupně upravovat skladbu dřevin podle STG.
17)
LBK RO016-RO025 – částečně funkční
Poloha v jihovýchodní části řešeného území. Délka LBK je cca 1700 m, z toho je funkční pouze jižní úsek
o délce 200 m. Zbytek trasy je nově navržený. Pozemky v plánované trase biokoridoru jsou využívány jako
orná půda (cca 540 m) a trvalé travní porosty. Cílovým stavem jsou mezofilní hájová společenstva.
Biokoridor přetíná elektrické vedení VVN s OP. Doporučujeme zadat vypracování realizačního projektu
na zatravnění a založení skupinových výsadeb autochtonních dřevin odpovídajících cílovému společenstvu.
V OP vedení VVN založit pouze luční společenstvo.
18)
LBK RO013-RO017 – funkční
Poloha v severovýchodní části řešeného území. V lesních porostech upravit skladbu dřevin podle SLT
(výhledově podle STG).
19)
LBK RO017-RO016 – funkční
Poloha ve východní části řešeného území. V lesních porostech upravit skladbu dřevin podle SLT (výhledově
podle STG).
20)
LBK RO017-RO018 – funkční
Poloha ve východní části řešeného území. V lesních porostech upravit skladbu dřevin podle SLT (výhledově
podle STG).
21)
LBK K63/050-RO018 – funkční
Poloha v jihovýchodní části řešeného území, je rozdělen jakožto součást NRBK na dvě části. V lesních
porostech upravit skladbu dřevin podle SLT (výhledově podle STG).
22)
LBK 1168/08-RO013 – funkční
Poloha v severovýchodní části řešeného území. V lesních porostech upravit skladbu dřevin podle SLT
(výhledově podle STG).
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Lokální síť ÚSES byla v řešeném území dále doplněna vymezením stabilizovaných ploch zeleně
přírodního charakteru (ZP) z důvodu posílení základní sítě v zemědělsky využívané krajině a zachování
některých významných přírodních biotopů i ekologických vazeb mezi nimi. K těmto krajinotvorným prvkům
byly zahrnovány především některé krajinářsky a biologicky významné mokřadní biotopy či porosty přírodě
blízké zeleně, které nebyly zahrnuty ke skladebným částem ÚSES.
I5.3.

PROSTUPNOST KRAJINY
Prostupnost krajiny pro pěší a nemotorovou dopravu lze hodnotit jako nedostatečnou. Doplnění cest
pro pěší a cyklisty (dle dikce ÚP) je vhodné také pro další rozvoj turistiky a cestovního ruchu. Na většinové
části řešeného území proběhly komplexní pozemkové úpravy (2018), které navrhly řadu žádoucích opatření.
Stávající i navržené účelové komunikace mohou být doprovázeny výsadbami alejí nebo krajinnou
zelení. Ve významných bodech jejich tras, tj. v památných místech, v místech s lokálně vhodnými
rozhledovými podmínkami nebo v krajinářsky zvláště zajímavém místě mohou být situovány odpočinkové
plochy s drobnou architekturou a vybaveností (informační tabule, směrovky, lavičky, drobná sakrální
architektura apod.)
Prostupnost krajiny nesmí být narušena oplocováním pozemků ve volné krajině (za „oplocení“
nejsou považovány oplocenky na PUPFL zřizované z důvodů ochrany před škodami způsobenou zvěří
nebo dočasná ohrazení pastvin). Oplocení jako stavba může být realizováno pouze v rámci zastavěného
území nebo v zastavitelných plochách. Musí však zůstat zachováno napojení základního komunikačního
systému sídel na síť účelových komunikací v krajině.
Severovýchodní část řešeného území je evidována (dle AOPK) jako migračně významné území,
resp. dálkový migrační koridor. Migrační bariéru pro větší část organismů představují rozsáhlé komplexy
orné půdy bez rozptýlené a liniové zeleně, či jakýchkoli jiných úkrytů a orientačních bodů. V ÚP jsou vybrané
rozsáhlé plochy řešeného území rozčleněny navrženými biokoridory, cestami pro pěší a cyklisty, plochami
zeleně (ZP) a přírodními koridory (PKX). Po jejich realizaci by souvisle zorněné plochy dosahovaly
příznivějších rozměrů. Omezení migrační propustnosti tak bude značně sníženo.
I5.4.

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ
Vodní eroze je přírodní proces rozrušování povrchu půdy, transportu půdních částic a jejich
usazování působením povrchově stékající vody. Lze rozlišit erozi přirozenou, normální čili geologickou
a erozi zrychlenou antropogenními vlivy. Zrychlená eroze zemědělských půd ohrožuje produkční
a mimoprodukční funkce půd a zvýšeným povrchovým odtokem a smyvem půdy vyvolává škody
v infrastruktuře. Eroze ochuzuje zemědělské půdy o nejúrodnější část – ornici, zhoršuje fyzikálně-chemické
vlastnosti půd, snižuje hloubku půdního profilu, obsah živin a humusu, zvyšuje štěrkovitost, poškozuje
vegetaci, zvyšuje náklady zemědělské výroby. Transportované půdní částice a na ně vázané látky znečišťují
vodní zdroje, resp. povrchové i podpovrchové vody vůbec, zanášejí akumulační prostory, snižují průtočnou
kapacitu toků, poškozují vodní biotopy, zvyšují náklady na úpravu vody a těžbu usazenin apod. Extrémní
průtoky významně poškozují infrastrukturu.
Větrná eroze půdy je přírodní proces, při kterém dochází k odnosu půdních částic z povrchu půdy
mechanickou silou větru, transportu půdních částic na jiné místo a jejich následnému usazování. Větrnou
erozi ovlivňují především faktory klimatické (intenzita, směr, četnost a vlhkost větru) a půdní struktura,
drsnost půdního povrchu a vlhkost půdy. Příčiny vzniku větrné eroze jsou zejména nadměrná velikost
pozemků s jedním druhem plodiny, chybějící větrolamy, ať již přirozené či uměle vysazované aleje, remízky
apod.
V ÚP jsou stabilizovány lesní plochy (LE), plochy zeleně přírodního charakteru (ZP), ve vybraných
částech (např. na prudších svazích, podél vodních toků, v údolnicích, v rámci funkčních prvků ÚSES) plochy
luk a pastvin (AL) a síť účelových komunikací v krajině, která je doplněna cestami navrhovanými, zejména
na podkladě schválených KPÚ. Dále jsou navrženy výše popsané plochy změn v krajině a přírodní koridory.
Dále je na základě údajů VÚMOP (Půda v číslech) navrženo doplnění doprovodné vysoké zeleně podél
stabilizované účelové komunikace vedoucí při severním břehu Kamýckého potoka z Volduch do Habru jako
preventivní opatření proti větrné erozi.
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I5.5.

ODTOKOVÉ POMĚRY, VODNÍ TOKY A PLOCHY, INVESTICE DO PŮDY
Z vodohospodářského hlediska se většina řešeného území (ve střední části) nachází v povodí
Voldušského potoka (č.h.p.1-11-01-0330-0-00). Voldušský potok pramení na jižním úpatí vrchu Brno
v Přírodním parku Radeč, protéká sídlem Volduchy a vlévá se jako levostranný přítok do řeky Klabavy
ve vodní nádrži Klabava, jižně pod obcí Litohlavy. Severní část řešeného území odvodňuje drobný vodní tok
Kamýcký potok, který je přítokem Oseckého potoka (č.h.p.1-11-01-0340-0-00), který se východně od sídla
Litohlavy vlévá do Voldušského potoka. Jihovýchodní část řešeného území je odvodněna drobným
bezejmenným vodním tokem, který se vlévá do Boreckého rybníka na Holoubkovském potoce (č.h.p.1-1101-0290-0-00), který se v Rokycanech vlévá do řeky Klabavy.
V řešeném území se nachází tři větší rybníky: Trnovský, Horní haberský a obecní a dále několik
stávajících vodních nádrží (Nádržka, koupaliště).
Řešené území nespadá do chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).
Většina zemědělských pozemků v řešeném území je intenzivně zemědělsky obhospodařována
a systematicky odvodněna (meliorována) za účelem odvedení drenážních vod. Některé vodní toky byly
upraveny za účelem odvedení drenážních vod. Samotná drenáž je v majetku vlastníka pozemku, kde je
uložena. Trubní vedení od profilu DN 300 a HOZ (kanály) je ve vlastnictví státu. V případě investičních
záměrů v rámci zemědělských ploch je nutno zajistit podklady týkající se skutečného výskytu odvodňovacího
systému a následné řešení dalších opatření.
I5.6.

OCHRANA ÚZEMÍ PŘED POVODNĚMI A REVITALIZACE NARUŠENÝCH POVODÍ
V minoritní části řešeného území, zejména v zastavěném území se v nivě Voldušského potoka
dílčím způsobem uplatňuje vymezené záplavové území se stanovenou hranicí odpovídající průtoku velkých
vod Q100. Aktivní zóna záplavového území tohoto nebyla stanovena. Ostatní vodní toky nemají stanovena
záplavová území ani aktivní záplavovou zónu.
V záplavovém území nejsou navrženy žádné plochy změn s výjimkou dotčení jižní okrajové části
zastavitelné plochy Z5, pro kterou byla ale v textové části výroku stanovena odpovídající podmínka
definující, že „stavby a zařízení v této ploše musí být realizovány nad hladinou Q100.“ Dále je záplavové
území dotčeno trasováním navrhované účelové komunikace (K18), vzešlé z KPÚ.
Rizikem pro sídla řešeného území jsou také lokální bleskové povodně z intenzivních přívalových
dešťů. Jako preventivní opatření pro tyto události by měla částečně zafungovat opatření realizovaná
v krajině podle tohoto ÚP a podle KPÚ.
Další navrhovaná ochranná opatření mají prioritně charakter:
- zejména revitalizace upravených vodních toků včetně zatravnění nivních luk okolo otevřených
koryt, směřující k obnově a zvýšení přirozené retenční schopnosti krajiny, stabilizaci, zpomalení odtoku
z povodí;
- údržbě a následné péči o přirozený vodní režim poškozeného povodí;
- realizace drobných retenčních staveb (malé vodní nádrže/tůně přirozené v měřítku a struktuře
krajiny, event. soustavy malých tůní a mokřady, suché poldry, obtoková koryta, zasakovací pásy a příkopy
apod.).
Revitalizací upravených (zatrubněných) vodních toků je míněna úplná či dílčí obnova přírodního
charakteru původního koryta, resp. směrová a výšková úprava toků včetně úprav břehových partií
s případným doplněním o solitérní nebo skupinovou výsadbu zeleně, popř. vybudování malých tůní nebo
nádrží v lučních tratích či pastvinách na prakticky všech vodních tocích v řešeném území. V rámci
revitalizačních programů je doporučeno diverzifikovat, oživit a rozvolnit směrové vedení upravených koryt
vodních toků, odstranit dlažby, optimálně obnovit tok a mokřadní biotopy.
Cílem těchto opatření je snaha zadržet vodu v pramenných a horních tratích toků, které jsou
v současnosti upravené, zahloubené nebo zatrubněné a rychle bez užitku odvádí vodu do spodních tratí
v území, a tím tak zpomalit odtok vody z území s následným efektem zvýšení hladin podzemních vod.
Rozlivová území a malé retenční nádrže a tůně mohou být v území realizovány v rámci vymezených
trvale zatravněných pásů podél vodních toků, zabezpečujících rozliv při velkých průtocích nad kapacitu
koryta toku. Cílem navrhovaných opatření je stabilizace stávající vodní sítě, podpora akumulační schopnosti
krajiny, zpomalení odtoku povrchových vod z území s posílením stability přírodního prostředí v řešeném
území.
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I5.7.

DALŠÍ OPATŘENÍ K OBNOVĚ A ZVYŠOVÁNÍ STABILITY A BIODIVERZITY KRAJINY
V řešeném území je žádoucí z iniciativy různých subjektů (vlastníků pozemků, obce, občanských
sdružení) realizovat řadu opatření ke zvýšení biodiverzity a ekologické stability krajiny. Namátkou může jít
např. o zakládání nelesní liniové, skupinové či solitérní zeleně, zakládání druhově pestrých extenzivních luk
či extenzivních ovocných sadů na hospodářsky obtížně využitelných plochách, zakládání různých
mokřadních biotopů atd. Břehové porosty podél vodních toků plní důležitou ekologickou a estetickou funkci
v území a jsou v těchto místech s výjimkou intravilánu přirozené, aktuálně se však vyskytují spíše
sporadicky. Pro všechny výsadby ve volné krajině je zapotřebí používat výhradně původní přirozené druhy
dřevin. Po výsadbě je nezbytné zajistit údržbu a chránit vegetaci před poškozením. Pro funkčnost porostů je
třeba zajistit vhodné prostorové uspořádání dřevin, jejich rozmanitou věkovou a výškovou strukturu,
horizontální i vertikální členitost, dostatečné množství a kvalitu. Realizaci takových opatření lze z hlediska
regulativů chápat jako podmínečně přípustnou na většině funkčních ploch nezastavěného území. Pro řadu
takových opatření lze žádat o dotace z krajinotvorných programů.
Prostory údolí (aluvií), zatravněné pásy podél vodních toků, podpořené sítí prvků ÚSES, by měly
zůstat přístupné lidem a zároveň být určeny pro realizaci opatření zajišťujících optimalizaci vodního režimu
v území.
I5.8.

PLOCHY PRO DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ
Ochrana ložisek nerostných surovin
V řešeném území se nachází tato výhradní bilancovaná ložiska nerostných surovin a chráněná
ložisková území (CHLÚ):
- výhradní ložisko nerostných surovin Volduchy (č. 318620003 – cihlářská surovina, hlína – břidlice,
dosud netěženo), situované západně od sídla Volduchy (viz PH1) a integrované uvnitř CHLÚ
Volduchy II. (ID 18620002 – cihlářská surovina);
- výhradní ložisko nerostných surovin Volduchy (č. 318620001 – cihlářská surovina, hlína – břidlice,
dosud netěženo), situované východně od sídla Volduchy (viz PH2) a integrované uvnitř CHLÚ
Volduchy I. (ID 18620001 – cihlářská surovina);
- výhradní ložisko nerostných surovin Volduchy (č. 318620002 – cihlářská surovina, hlína – břidlice,
dosud netěženo), situované jižně od sídla Volduchy (viz PH3) a integrované také v rámci CHLÚ
Volduchy I.
Ložiska nevyhrazených nerostů, nebilancované a prognózní zdroje, dobývací prostory (DP – těžené,
netěžené ani zrušené) ani průzkumná území se zde nenachází.
ÚP nenavrhuje žádné plochy pro dobývání nerostů.

-

-

Sesuvy půdy, poddolovaná území, hlavní důlní díla a haldy
V řešeném území se nachází tato poddolovaná území:
Osek-Volduchy (klíč: 1146, surovina: železné rudy, stáří: do 19.století), situované v západní části
řešeného území (zasahující i mimo něj);
Volduchy (klíč: 1161, surovina: železné rudy, stáří: do 19.století), situované v západní části
řešeného území;
Holoubkov (klíč: 1262, surovina: železné rudy, haldy+propadliny, stáří: do 19.století), situované
ve východní části řešeného území (zasahující i mimo něj);
Volduchy-Chlum (klíč: 1237, surovina: železné rudy, stáří: do 19.století), situované ve východní části
řešeného území;
Volduchy (klíč: 1240, surovina: železné rudy, stáří: do 19.století), situované v severovýchodní části
řešeného území.
V lesním celku vrchu Chlum se dále nachází tato evidovaná důlní díla:
Chlum-štola (86) (ID: 29156, surovina: železné rudy, rok ukončení provozu: do 19.století);
Chlum-jáma (88) (ID: 29157, surovina: železné rudy, rok ukončení provozu: do 19.století).
Haldy se v řešeném území nevyskytují. Nejsou zde mapovány žádné svahové nestability a sesuvná

území.
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I6.

RADONOVÉ RIZIKO
Radonové riziko je jedním z faktorů ovlivňujících hygienickou kvalitu životního prostředí. Míra
radonového rizika je dána v prvé řadě přirozenou radioaktivitou geologického podloží (z půdního vzduchu
a podzemních vod). Dalším významným zdrojem jsou stavební materiály. Určené plochy jednotlivých
kategorií rizika však nelze použít pro stanovení radonového rizika v jednotlivých objektech, protože skutečná
radiační zátěž stavebního pozemku je vždy ovlivněna lokální situací (různá propustnost půd, lokální
anomálie aktivních látek v horninách atd.). Zvýšenou pozornost problematice protiradonových opatření je
třeba věnovat až v oblastech kategorie vysokého a středního radonového rizika. Na lokalitách určených
pro zástavbu je třeba včas provést detailní průzkum, případně přijmout opatření k eliminaci nepříznivých
účinků. Ve většině řešeného území se uplatňuje střední kategorie radonového rizika. Menšinová okrajová
severozápadní část řešeného území se nachází v nízké oblasti rizika výskytu radonu.

I7.

STARÉ ZÁTĚŽE, OCHRANA ZVLÁŠTNÍCH ZÁJMŮ V ÚZEMÍ
V řešeném území se dle Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM) nachází jedno evidované
kontaminované místo, resp. potenciálně kontaminovaná místa a lokality s řešenou ekologickou újmou
(území ekologického rizika): areál ZD Volduchy, problematický z hlediska možného znečištění (zejména
v části kolem vjezdu do areálu), situovaný na západním okraji sídla. Jedná se o provozované zemědělské
družstvo s živočišnou výrobou (stav k 01/2021). V poměrně rozsáhlém, stísněném areálu jsou umístěny stáje
pro zvířectvo, nejrůznější skladové objekty (též s krmivem či slámou), garáže se zemědělskou technikou,
venkovní parkoviště či uskladnění zemědělské techniky, sporadicky zabezpečené hnojiště, skládky šrotu
a nepoužitelné zemědělské techniky i hromady odpadů různorodého charakteru. Kromě stavebních celků
a venkovních deponií či parkovišť jsou v zájmovém území pouze úzké uličky místních komunikací (též
částečně zastavěné různorodým materiálem). Lokalita téměř zcela postrádá jakoukoliv vegetaci. Popisovaný
prostor není dostatečně zabezpečen proti průniku kontaminujících látek do podloží zemědělského areálu.
Dotčené území leží nad místní erozní bází (Voldušský potok) a tento konkrétní prostor se velmi mírně
svažuje zhruba od severu k jihu. Mezi možné kontaminanty území lze zmínit nebezpečné kovy, ostatní
anorganické látky a odpady. Nápravná opatření nebyla zatím stanovena.
V jihovýchodní části řešeného území při dálnici D5 je formou ploch VL stabilizován areál ŘSD ČR
(Správa Plzeň), mimo jiné sídlo dálniční policie. Jedná se o stavbu důležitou pro bezpečnost státu.
V území se dále nenacházejí lokality důležité pro obranu státu, vojenské objekty s jejich ochrannými
pásmy ani významná zařízení civilní ochrany (zájmy Armády ČR, zájmy Ministerstva obrany ČR). V řešeném
území se nenachází území vymezené Ministerstvem vnitra ČR ve smyslu § 175 odst. 1 stavebního zákona.
Většinová část řešeného území (mimo jihozápadní část) je však zájmovým územím Ministerstva
obrany (MO) pro nadzemní stavby přesahující 150 m či 100 m nad terénem (viz Koordinační výkres č.05)
podle § 175 odst. 1 SZ. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující
150 m či 100 m nad terénem pouze na základě závazného stanoviska MO.
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Hasičská zbrojnice se nachází ve zrekonstruovaném samostatném objektu ve střední části sídla.
I8.

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV
Obecně lze konstatovat tyto koncepční závěry, ze kterých vyplývají lokality, kde je smysluplné
navrhovat plochy územních rezerv pro účely bydlení:
- plošný rozvoj západní části sídla je determinován jednak rezervní trasou pro obchvat sídla, kvalitními
zemědělskými půdami a dále pak existencí ložiska nerostných surovin (včetně CHLÚ);
- plošný rozvoj severní části sídla je nežádoucí z hlediska pohledově exponované polohy v krajinné
scéně (viz jeden ze stanovených principů urbanistické koncepce) a blízkosti lesního celku Přírodního
parku Radeč;
- plošný rozvoj severovýchodní části sídla – zde by do budoucna měl být dodržen distanc vůči osadě
Habr a zdejším rekreačním areálům;
- plošný rozvoj východní a jihovýchodní části sídla je determinován existencí ložisek nerostných
surovin (včetně CHLÚ), dále je nežádoucí přibližování k mezinárodnímu dopravnímu koridoru
dálnice (+ event. i VRT);
- obdobný princip platí pro jižní a jihozápadní část sídla.
Z výše uvedených závěrů vyplývají potenciálně vhodné lokality pro výhledový rozvoj ploch bydlení.
Plocha R1 (BV) vymezuje výhledové doplnění obytné zóny na jižním okraji sídla, s přihlédnutím
k faktu, že se tato plocha územní rezervy vyskytuje v platné ÚPD. V dlouhodobém horizontu pak
pravděpodobně sídlo Volduchy doroste až k linii vymezeného jihozápadního obchvatu. Vůči obchvatu je
doporučeno zachovat odpovídající pás distanční zeleně.
Plocha R3 (BV) byla vymezena v návaznosti na stávající obytnou zástavbu v rozlehlé mezeře /
proluce, resp. stabilizované ploše AL v severozápadní části sídla. Vymezení plochy územní rezervy předjímá
jeden z principů stanovené urbanistické koncepce rozvoje sídla („- výhledově umožnit doplnění dominantně
obytné zástavby v rozlehlé mezeře / proluce, resp. stabilizované ploše AZ v severozápadní části sídla (mezi
plochami Z6, P3 a R3). S ohledem na celkový kontext, rozsah, lokalizaci ostatních zastavitelných ploch
venkovského bydlení a dostupnost veřejné infrastruktury byla pro toto místo zvolena právě forma územní
rezervy.
Plocha R2 (OS) byla vymezena v logické návaznosti na stávající sportovně rekreační část sídla
(fotbalové a víceúčelové hřiště, koupaliště, dětské hřiště se zázemím a parkovištěm), stávající dopravní
infrastrukturu a v blízkosti rekreačního zázemí (viz vycházkový okruh na Habr – K18). ÚP zde opět vychází
z platné ÚPD.
Plocha R6 (VL) je situována do fragmentovaného území, sevřeného mezi stávající výrobní areál,
mezinárodní dopravní koridor (D5 včetně koridoru pro novou MÚK, VRT). V této ploše je třeba prověřit
budoucí reálnou využitelnost pro potřeby rozvoje výrobního areálu, kterou umožní existence VLT plynovodu
a venkovního vedení VVN a VN včetně jejich OP.
Oba vymezené koridory územních rezerv jsou odůvodněny v kap. B3. (koridor R4) a v kap. I4.1.
(koridor R5) výše.
Územní rezervy se mohou stát plochou změny pouze změnou ÚP či novým ÚP.
I9.

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ S PODMÍNKOU ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE
V ÚP byly s touto podmínkou vymezeny plošně rozsáhlé lokality určené k bydlení (nad 2 ha –
v intencích vyhlášky č.501/2006 Sb., dle § 7 odst. 2): Z4 a Z7, ve kterých je nutné skloubit velké množství
vstupů a požadavků na budoucí způsob využití a v rámci kterých nebylo možné v podrobnosti zpracování
ÚP zodpovědným způsobem nadefinovat zejména rozsah a charakter veřejných prostorů.
Pokud nebudou územní studie schváleny do 4 let od vydání tohoto ÚP, je třeba zrevidovat vstupní
podmínky a případně prodloužit dobu pro jejich pořízení v rámci požadavků na vypracování zprávy
o uplatňování ÚP v uplynulém období.
I10.

ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÉ STAVBY
Jsou vymezeny čtyři architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, jejichž architektonickostavební část projektové dokumentace mohou na základě zákona č. 360/1992 Sb. (autorizační zákon)
vypracovávat pouze autorizovaní architekti.
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Pro stavební úpravy a případné přístavby objektu ZŠ a MŠ v ploše Z16 (ozn. A1) ve střední části
sídla Volduchy je tato podmínka stanovena z důvodu důležitosti místa a stavby v urbanisticky významné
poloze, které je centrálním veřejným prostorem obce (viz urbanisticky hodnotný prostor U1). Na poměrně
malém prostoru je třeba vyřešit konstelaci možných přístaveb s cílem intenzifikace využití pozemku
a navrhnout adekvátní úpravy veřejného prostoru (oživení). Původní historizující architektonická podoba
školní budovy byla necitlivými zásahy změněna, bylo by třeba vrátit jí původní důstojnost, byť při využití
novodobých přístupů. Obdobné odůvodnění se týká budoucí stavby či souboru staveb v proluce P1
(ozn. A2), která je součástí stejného urbanisticky hodnotného / centrálního návesního prostoru U1. Podobu
budoucích staveb je zde také vhodné svěřit do rukou odborníků, vzdělaných v oboru, kteří budou schopni
využít potenciál v původním duchu dědictví ponechaného předchozími generacemi a navrhnout novou
stavbu tak, aby dotvořila východní frontu venkovské návsi.
Další stavbou je rozšíření a kultivace areálu obecního hřbitova v ploše Z15 (ozn. A3). Jedná se
o velmi specifickou koncepční úlohu s přesahem do různých oborů (výtvarné umění, krajinářská architektura
apod.), jejímž cílem je vznik pietního prostředí s různorodými způsoby využití, které bude sloužit lidem
po dlouhé období a se kterým by se měli pozitivně identifikovat.
Posledním objektem je drobná stavba Betlémské kaple (ozn. A4), která je svébytným dokladem
historické tradice v obci. Ačkoli není oficiálně památkově chráněná, zaslouží si tato specifická stavba
pozornost takovým způsobem, aby se stala zajímavým místem či bodem zastavení v severní části sídla.

J.

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ
POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území se soustřeďuje na vyhodnocení počtu proluk
a dosud nezastavěných pozemků v rámci stabilizovaných ploch bydlení – viz tabulka níže.
STABILIZOVANÉ PLOCHY
Číslo pozemku
Celý pozemek
dle KN v k.ú.
/ část (typ
Volduchy:
plochy)
p.č. 724/2
celý (BV)
p.č. 806/2
celý (BV)
p.č. 811/49
celý (BV)
p.č. 23/1
celý (BV)
p.č. 26/1
celý (BV)
p.č. 393/2
celý (BV)
p.č. 387/1
celý (BV)
p.č. 914/39
celý (BV)
p.č. 914/61
celý (BV)
p.č. 172
celý (BV)
p.č. 166/1 + 166/2
celý (BV)
p.č. 912/6
celý (BV)
Celkem
-

Celková
plocha
(m2)
750
790
1050
1180
1220
710
760
1640
1000
870
1240
1180

Počet
domů
(RD/BD)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12

Počet
bytových
jednotek
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12

Předpokl.
počet
obyvatel
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
36

Potenciál využití zastavěného území pro bydlení byl stanoven na cca 12 bytových jednotek
pro cca 36 obyvatel. Stabilizované plochy v oblasti venkovského bydlení jsou v zastavěném území z většiny
využity a neumožňují zásadním způsobem zvýšit míru intenzity jeho využití. V rámci stabilizovaných ploch
smíšených obytných venkovských (SV) v centrální části sídla je možné spatřit další potenciál ve smyslu
polyfunkčního využití.
Další potenciál skýtají v ÚP vymezené plochy přestaveb – viz tabulka níže:
PLOCHY PŘESTAVEB
Označení
Typ plochy
plochy
P1

SV, BV

Celková
plocha (m2)

Počet domů
(RD/BD)

9280

1 soubor + 2

Počet
bytových
jednotek
10
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P2
P3
P4
Celkem

BV
BV
SV

3530
7110
6900

2
6
3
14

2
6
3
21

6
18
9
63

ÚP navrhuje plochy přestaveb pro bydlení pro realizaci cca 21 bytových jednotek, resp.
rodinných domů, pro cca 63 obyvatel.
V níže přiložené tabulce jsou uvedeny předpokládané (orientační) počty nových rodinných domů,
resp. bytových jednotek a počet obyvatel v těchto objektech v jednotlivých zastavitelných plochách:
ZASTAVITELNÉ PLOCHY
Označení
Typ plochy
plochy
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z7
Z8
Z9
Z10
Z11
Z12
Z13
Celkem

BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV

Celková
plocha (m2)

Počet domů
(RD/BD)

4240
8380
25930
84400
5930
20950
2090
3900
6760
12050
8650
4100

2
7
13
40-50
4
13
1
2
3
6
9
2
107

Počet
bytových
jednotek
2
7
13
40-50
4
13
1
2
3
6
9
2
107

Předpokl.
počet
obyvatel
6
21
39
120-150
12
39
3
6
9
18
27
6
321

ÚP navrhuje zastavitelné plochy v oblasti bydlení pro realizaci cca 107 bytových jednotek, resp.
rodinných domů, pro cca 320 obyvatel.
KVANTIFIKACE NAVRŽENÉHO ROZVOJE
Obec má v současné době (2021) cca 1220 obyvatel. Výchozím údajem je shrnutí počtu obyvatel
podle výsledků sčítání od roku 1869 do současnosti dle údajů Veřejné databáze ČSÚ. Od 2. poloviny 19.
století je patrný pozvolný nárůst, který kulminuje kolem roku 1930. Mezi lety 1900 a 1950 také stoupl počet
domů. Významnější úbytek obyvatel se projevil po 2. světové válce. Od 50. let počet zdejších obyvatel
postupně mírně klesal. Sčítání obyvatel v roce 2001 zachytilo minimum počtu obyvatel. Vývoj posledních let
však ukazuje opět trend postupného mírného nárůstu počtu obyvatel obce. Obec má plusové migrační saldo
vlivem dobré dostupnosti práce a občanské vybavenosti v okolí (Rokycany, Plzeň).
Sčítání
v roce

Počet
obyvatel

Počet
domů

1869

1394

92

1880

1408

209

1890

1400

210

1900

1447

205

1910

1450

206

1921

1377

210

1930

1478

259

1950

1167

296

1961

1199

305

1970

1149

304
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1980

1094

293

1991

1019

337

2001

1002

365

2011

1068

401

2021

1221

x

Při využití potenciálu stabilizovaných ploch zastavěného území (cca 36 obyv.), ploch přestaveb (cca
63 obyv.) a všech navržených zastavitelných ploch pro bydlení (cca 320 obyv.) představuje nárůst počtu
trvale bydlících obyvatel z cca 1220 v roce 2021 na předpokládaných cca 1640 obyvatel, tj. o cca 34 %, což
je s ohledem na výše uvedený demografický vývoj, na dynamiku a potenciál rozvoje území na rozvojové
ose, v nadmístní rozvojové oblasti a míru využití zastavěného území obhajitelný výhled s rezervou,
odpovídající reálnému vývoji v dlouhodobém horizontu (cca 20-30 let). Dle zástupců obce je patrný zájem
o novou výstavbu, plochy určené pro výstavbu se průběžně plní. Předpokládaný populační vývoj
v perspektivě 10-15 let je mírný nárůst. Za posledních cca 20 let vzrostl počet obyvatel o téměř 220.

K.

VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
V ÚZEMÍ

Řešené území se nachází ve východní části Plzeňského kraje, přibližně ve střední části okresu
a ORP Rokycany, cca 6 km severovýchodně od města Rokycany a cca 20 km východně od krajského města
Plzně s veřejnou infrastrukturou nadmístního významu. Území náleží administrativně do spádového obvodu
obce s rozšířenou působností a pověřeným obecním úřadem Rokycany. Tato dvě města, situovaná
na dopravním koridoru dálnice D5 a železniční trati Praha-Plzeň, mají pro obec značný význam jakožto
centra vyšší občanské vybavenosti a služeb.
Obec není členem místní akční skupiny ani mikroregionu. Řešení navržená tímto ÚP významným
způsobem neovlivní širší vztahy v území. Tento vliv by mohl mít výhledový jihozápadní obchvat sídla, který
je však prozatím vymezen pouze formou koridoru územní rezervy.
Pro řešené území nejsou na úrovni ORP Rokycany zpracovány žádné územně plánovací podklady.
V ÚP byly sledovány a respektovány návaznosti na ÚPD sousedních správních území obcí, jedná se
zejména o návaznosti přírodních prvků ÚSES, vycházejících z řešeného území na území sousedních obcí.
Řešení ÚP je prověřeno v souvislostech s aktuální vydanou ÚPD následujících sousedních obcí:
- Město Rokycany (jižní hranice) – ÚP Rokycany nabyl účinnosti 14.9.2018 (Atelier T-plan, s.r.o., Ing.
arch. Karel Beránek, Praha). Změna č.1 ÚP Rokycany nabyla účinnosti 26.10.2021 (shodný
zpracovatel). Zkoordinovány byly zejména prvky ÚSES. Není zajištěno propojení navrhované
účelové komunikace K9, vzešlé z platných KPÚ, ke stávající čerpací stanici na dálnici D5.
- Obec Litohlavy (krátká jihozápadní hranice) – ÚP Litohlavy nabyl účinnosti 14.7.2017 (AIP Plzeň,
spol. s r.o., Ing. arch. Jan Baxa, Plzeň). Změna č.1 ÚP Litohlavy nabyla účinnosti 28.8.2021 (Ing.
arch. Václav Stašek, Plzeň). Dtto níže. Jinak bez dalších návazností.
- Obec Osek (u Rokycan / západní a severní hranice) … ÚP Osek nabyl účinnosti 6.10.2018 (Atelier
T-plan, s.r.o., Ing. arch. Bohuslava Kolářová, Praha). Změna č.1 ÚP Osek nabyla účinnosti 7.9.2021
(shodný zpracovatel). V navazující ÚPD je třeba koordinovat návaznost dvou navržených účelových
komunikací K4 a K5, vzešlých z platných KPÚ, na komunikační síť obce Osek. Dále nedošlo
ke srozumitelné koordinaci vymezení koridoru územní rezervy pro VRT dle ZÚR PK mezi ÚPD tří
sousedních obcí (Litohlavy, Osek, Volduchy). Otázkou zůstává relevantnost tohoto kroku bez
podpory v PÚR ČR (podrobnosti viz. kap. B výše).
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Obec Těškov (severovýchodní hranice) – ÚP Těškov nabyl účinnosti 27.3.2014 (Ing. arch. Petr
Leitl, Plzeň) … pouze návaznosti funkčních prvků ÚSES v lesních celcích.
Obec Holoubkov (krátká východní hranice) – ÚP sídelního útvaru Holoubkov nabyl účinnosti v roce
1997, jeho poslední Změna č.3 vydaná nabyla účinnosti 12.7.2012 (Ing. arch. Petr Leitl, Plzeň).
Aktuálně je pořizován nový ÚP Holoubkov, který je ve fázi po veřejném projednání a dosud nebyl
vydán. S projednávaným ÚP jsou zkoordinovány zejména prvky ÚSES.
Obec Svojkovice (jihovýchodní hranice) – ÚP Svojkovice nabyl účinnosti 26.10.2018 (Ing. arch.
Petr Tauš, Plzeň). Návaznost prvků ÚSES je zajištěna. Je třeba zkoordinovat trasování navrhované
cesty pro pěší a cyklisty K15 směrem do sídla (zejména v prostoru podjezdu pod dálnicí) tak, aby
zde navázala na stávající chodník. Dále není zajištěna návaznost vymezeného koridoru pro realizaci
mimoúrovňové křižovatky na dálnici D5 dle ZÚR PK. V ÚP Svojkovice je zakotvena pouze samotná
navrhovaná linie budoucího sjezdu na silnici II/605 zakončená okružní křižovatkou, nikoli flexibilnější
způsob vymezení formou širšího koridoru.
Pozn. Zpracovatel vychází z údajů databáze iLAS z webových stránek ÚÚR.

VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ

Bod 1. Vyhodnocení souladu s PÚR ČR je uvedeno v kap. B1. textové části odůvodnění výše.
V mezičase mezi schválením návrhu zadání a projednáním návrhu ÚP došlo ke změnám ve znění PÚR ČR
(viz koridor VRT). Vyhodnocení souladu se ZÚR PK je uvedeno v kap. B3. textové části odůvodnění výše.
Všechny uvedené limity využití území jsou v ÚP respektovány.
Bod 2. Požadavky vyplývající z ÚAP:
ÚAP Plzeňského kraje (5. aktualizace 2021) – pro řešené území nevyplývají upřesňující požadavky
na urbanistickou koncepci.
ÚAP ORP Rokycany (5. aktualizace 2022) a doplňující průzkumy a rozbory území – uvedené limity
využití území jsou v ÚP respektovány. V zadání je konstatováno: nepředpokládá se úprava záměrů většího
rozsahu nad rámec dosud platné ÚPD. Tento požadavek byl respektován, do ÚP byla integrována pouze
navrhovaná MÚK na D5 (dle ZÚR PK) a z ní odvozený koridor územní rezervy pro obchvat sídla (přeložka
silnice III. třídy).
Bod 3. Koncepce ÚP vychází z původní platné ÚPD (ÚPO a pěti změn). Po prověření možností
rozvoje stávajícího výrobního areálu u dálnice D5 nebyla vymezena žádná navazující plocha změny, neboť
ze všech potenciálních směrů je areál determinován jednak stávajícími limity využití území a dále pak
záměry z nadřazené ÚPD. Došlo pouze k vymezené malé plochy územní rezervy na protější straně silnice
III/2323. Plochy změn pro rekreační účely v osadě Habr byly vymezeny střídmě po dohodě se zástupci obce.
Dále nebyly vytipovány žádné plochy vhodné k zalesnění. Z hlediska širších vztahů byly prověřeny
návaznosti na ÚPD sousedních obcí.
Bod 4. V ÚP jsou respektovány uvedené legislativní požadavky i obecné principy.
Bod 5. A) a) ÚP řeší navrhovanou MÚK na D5 dle ZÚR PK. Návrh cestní sítě byl koordinován se
schválenými KPÚ. b) Jsou navrženy úseky cyklostezek i cyklotras. c) K výrobnímu areálu je navržena
segregovaná cesta pro pěší a cyklisty včetně stanovení VPS. d) Stávající obsluha území hromadnou
dopravou je dostatečná. e) Jsou stanoveny základní principy řešení dopravy v klidu. f) Respektováno. g) Je
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navržen koridor územní rezervy pro VRT. B) a) Respektováno. b) Byla stanovena koncepce zásobování
řešeného území pitnou vodou. c) Byla stanovena koncepce likvidace odpadních vod z řešeného území. d)
Respektováno. e) Respektováno. f) Respektováno. g) Respektováno. C) Respektováno. D) Respektováno.
Bod 6. Byly stanoveny vybrané hodnoty a stanoven způsob jejich ochrany.
Bod 7. Požadavky dle ZÚR PK byly zapracovány, viz odůvodnění v kap. B3. Dále nebylo možné
z legislativních důvodů aplikovat institut VPS na plochy územních rezerv. Vybrané navrhované prvky veřejné
infrastruktury byly zařazeny mezi VPS. ÚP vymezuje VPS a VPO, pro které lze práva k pozemkům
a stavbám vyvlastnit, a VPS, pro které lze uplatnit předkupní právo pro obec.
Bod 8. Bude doplněno na základě projednání návrhu ÚP.
Bod 9. Hlavní střety zájmů a problémů v území byly kompenzovány vymezením koridoru územní
rezervy jihozápadního obchvatu sídla a jeho relevantní etapizace. Bod 10. Respektováno.
Bod 11. Na dvě zastavitelné plochy venkovského bydlení byly adekvátně aplikovány podmínky
zpracování území studie – viz kap. I9. výše.
Bod 12. Požadavek na vypracování regulačního plánu ani dohody o parcelaci nebyl v ÚP uplatněn.
Bod 13. K návrhu ÚP nebylo zpracováno vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území ani vlivů
na životní prostředí. Požadavek na vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území nebyl ze strany
dotčených orgánů uplatněn. ÚP nebude mít vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti soustavy
Natura 2000.
Bod 14. V rámci projednání zadání ÚP Volduchy nebyl vznesen požadavek na zpracování variant
řešení.
Bod 15. Byla dodržena formální stránka textové i grafické části návrhu ÚP dle požadavků zadání.
Ve Výkresu základního členění nejsou v souladu s metodickým pokynem MMR o standardizaci zobrazeny
navrhované koridory dopravní a technické infrastruktury, i když z podstaty věci by zde pro základní
přehlednost bylo vhodnější je zobrazit. Dále jsou ve Výkresu VPS, VPO a asanací nad rámec metodického
pokynu též pro přehlednost zobrazena parcelní čísla pozemků.

M.

VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY
V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE, S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ
ÚP nevymezuje záležitosti nadmístního významu, která nejsou řešeny v ZÚR PK.

N.

VÝČET PRVKŮ REGULAČNÍHO PLÁNU S ODŮVODNĚNÍM JEJICH VYMEZENÍ

Nejsou vymezeny části ÚP s prvky regulačního plánu (podle § 43 odst. 3 stavebního zákona), neboť
tato podrobnější úprava nebyla stanovena.

O.

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

Bonitované půdně ekologické jednotky:
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF je zpracováno v souladu
s metodickým doporučením Odboru územního plánování MMR ČR a Odboru ochrany horninového
a půdního prostředí MŽP ČR Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský
půdní fond v územním plánu (Ústav územního rozvoje, Brno, srpen 2013). Pro účely ochrany ZPF byly tímto
pokynem zavedeny „Třídy ochrany zemědělského půdního fondu“, zařazující jednotlivé pětimístné kódy
BPEJ do 5 tříd přednosti v ochraně (I. až V.).
Využití půd v řešeném území (rozloha 1259 ha): zemědělská půda 60 % (760 ha), lesy 30 %
(373 ha), vodní plochy 1 % (13 ha), zastavěné plochy 2,5 % (31 ha) a ostatní plochy 6,5 % (82 ha) z celkové
výměry správního území obce. Z celkové výměry zemědělské půdy činí orná půda 82,9 % (630 ha), TTP
12 % (94 ha), ovocné sady 0,1 % (1 ha) a zahrady 5 % (35 ha).
Řešené území nespadá do zranitelné oblasti.
Vyhodnocení předpokládaných záborů ZPF je uvedeno v následující tabulce:

Ing. arch. Petra Kolaříková, Unhošťská 2021, 272 01 Kladno, www.ateliervas.cz

62

Odůvodnění

Územní plán Volduchy

PLOCHY UMÍSTĚNÉ VNĚ HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Lokali
ta

Způsob využití plochy

Zábor ZPF (ha)
dle platné ÚPD

Výměra Zábor
plochy ZPF
(ha)
(ha)

plocha
(ha)

ozn.

Zábor ZPF podle
jednotlivých kultur (ha)
trvalý
travní
porost

orná
půda

Zábor ZPF podle třídy ochrany (ha)

zahrady
a sady

I.

II.

III.

IV.

Informace
o
existenci
A až D

V.

Z4

bydlení venkovské

8,440

8,440

ch

8,440

8,440

-

-

-

-

-

8,440

Z5

bydlení venkovské

0,593

0,593

41

0,593

0,593

-

-

-

-

0,426

-

0,167

- meliorace
-

Z7

bydlení venkovské

0,970

0,970

d

0,800

0,062

0,908

-

-

-

-

-

0,970

-

Z9

bydlení venkovské

0,390

0,390

f

0,390

-

0,390

-

-

-

-

0,390

-

-

Z11

bydlení venkovské

1,205

1,205

81

0,000

1,205

-

-

-

-

-

-

1,205

-

0,440

-

-

-

-

0,263

-

0,177 meliorace

-

-

0,425

-

-

-

-

0,425

0,173

-

0,090

-

-

0,263

-

- meliorace

Z12

bydlení venkovské

0,865

0,865

32

0,865

Z13

bydlení venkovské

0,263

0,263

v

0,263

-

bydlení venkovské

-

-

46

0,141

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

smíšené obytné venkov.(Díly)

-

-

f

0,221

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11,713

10,913

1,298

0,515 0,000 0,000

0,952

8,830

2,944

-

-

0,515

-

0,000 0,000 0,000

0,000

0,515

0,000

Plochy bydlení celkem

12,726 12,726

Plochy bydlení: rozdíl nový ÚP vs. původní ÚPD
Z15

občanské vybavení veřejné

Plochy občanského vybavení celkem

1,013

0,515

0,515

0,515

0,515

56

Plochy obč.vybavení: rozdíl nový ÚP vs. původní ÚPD
Z4

vybraná veřejná prostranství s
převahou zpevněných ploch
vybraná veřejná prostranství s
převahou zpevněných ploch

-

0,515

0,515

-

0,515

0,515

0,000

-

-

-

0,000

0,027

0,005 44, 45

0,005

-

0,005

-

-

-

-

0,005

-

-

0,355

0,121

0,000

0,121

-

-

-

-

-

-

0,121

-

0,382

0,126

0,005

0,121

0,005

0,000 0,000 0,000

0,000

0,005

0,121

Plochy veř.prostranství: rozdíl nový ÚP vs. původní ÚPD

0,121

Z11

Plochy veřejných prostranství celkem

Z6

výroba lehká

-

výroba průmyslová (rozvoj FVE)

Plochy výroby celkem

81

9,896

9,894

h

9,894

-

9,894

-

-

-

1,236

8,658

- meliorace

-

-

x4

0,934

-

-

-

-

-

-

-

- meliorace

9,896

9,894

10,828

0,000

9,894

0,000 0,000 0,000

1,236

8,658

Plochy výroby: rozdíl nový ÚP vs. původní ÚPD

0,000

-0,934

K2

doprava - ostatní komunikace

0,574

0,000

-

0,000

-

-

-

-

-

-

-

- meliorace

K3

doprava - ostatní komunikace

0,220

0,000

x7

0,000

-

-

-

-

-

-

-

-

K4

doprava - ostatní komunikace

1,493

0,000

-

0,000

K5

doprava - ostatní komunikace

0,846

0,433

-

0,000

-

-

-

-

-

-

-

-

- meliorace

0,281

-

-

-

-

0,148

-

0,133 meliorace

-

0,152

-

-

-

0,152

-

-

-

K8

doprava - ostatní komunikace

0,277

0,000

-

0,000

-

-

-

-

-

-

-

- meliorace

K9

doprava - ostatní komunikace

1,478

0,000

-

0,000

-

-

-

-

-

-

-

- meliorace

K13

doprava - ostatní komunikace

0,200

0,200

-

0,000

0,200

-

-

-

-

-

0,190

0,010 meliorace

K14

doprava - ostatní komunikace

0,592

0,000

-

0,000

-

-

-

-

-

-

-

- meliorace

K15

doprava - ostatní komunikace

0,178

0,154

-

0,000

0,154

-

-

-

-

0,147

0,007

K18

doprava - ostatní komunikace

0,809

0,000

x8

0,000

-

-

-

-

-

-

-

6,667

0,787

0,000

0,635

0,152

0,000 0,000 0,000

0,447

0,197

0,143

Plochy dopravní infrastruktury celkem

Plochy dopravy: rozdíl nový ÚP vs. původní ÚPD
suchá nádrž

1,694

1,498

-

0,000

K7

suchá nádrž

1,388

1,307

-

0,000

3,082

2,805

Plochy vodní: rozdíl nový ÚP vs. původní ÚPD
CELKEM
Celkem: rozdíl nový ÚP vs. původní ÚPD

-

- meliorace

0,787

K6

Plochy vodní celkem

-

0,000

1,227

-

-

-

-

1,120

-

0,107

-

0,271

-

-

-

0,271

-

-

0,500

-

-

-

-

0,483

0,017

-

-

0,807

-

-

-

0,807

-

-

1,727

1,078

0,000 0,000 0,000

2,681

0,017

0,107

13,911

12,427

0,515 0,000 0,000

5,316 18,222

3,315

meliorace

meliorace

2,805

33,268 26,853
3,792
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PLOCHY UMÍSTĚNÉ UVNITŘ HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Lokali
ta

Zábor ZPF (ha)
Výměra Zábor dle platné ÚPD
plochy ZPF
plocha
(ha)
(ha)
ozn.
(ha)

Způsob využití plochy

Zábor ZPF podle
jednotlivých kultur (ha)
trvalý
travní
porost

orná
půda

Zábor ZPF podle třídy ochrany (ha)

zahrady
a sady

I.

II.

III.

IV.

Informace
o
existenci
A až D

V.

Z1

bydlení venkovské

0,424

0,424

49

0,424

0,424

-

-

-

-

-

0,009

0,415

-

Z2

bydlení venkovské

0,838

0,792

51

0,792

-

-

0,792

-

-

-

0,714

0,078

-

2,593

36, 37,
2,593 38, 52,
53

2,593

1,800

0,284

0,509

-

-

-

2,593

-

-

1,125

-

Z3

bydlení venkovské

Z7

bydlení venkovské

1,125

1,125

d

1,125

-

0,740

0,385

-

-

-

-

Z8

bydlení venkovské

0,209

0,209

64

0,209

-

0,209

-

-

-

0,209

-

Z10

bydlení venkovské

0,676

0,676

c

0,676

-

0,108

0,568

-

-

-

0,676

Z13

bydlení venkovské

0,073

0,073

v

0,073

-

0,073

-

-

-

0,073

-

- meliorace

Z16

smíšené obytné venkovské

0,081

0,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

bydlení venkovské

0,133

0,133

0,133

-

-

0,133

-

-

0,060

-

0,073

-

smíšené obytné venkovské

0,795

0,307 54, u

0,307

-

-

0,307

-

-

0,216

-

0,091

-

P1

u

- meliorace
-

-

-

P2

bydlení venkovské

0,353

0,327

m

0,327

-

0,092

0,235

-

-

-

-

0,327

-

P3

bydlení venkovské

0,711

0,703

n

0,703

-

-

0,703

-

-

0,276

0,427

-

-

P4

smíšené obytné venkovské

0,690

0,132

4

0,132

-

-

0,132

-

-

-

-

8,701

7,494

7,494

2,224

1,506

3,764 0,000 0,000

0,834

4,419

1,774

-

0,155

-

-

-

0,155

-

-

-

-

-

-

0,225

-

-

-

0,225

-

-

1,774

0,000

0,155

0,225 0,000 0,000

0,155

0,225

0,000

0,605

0,463

0,063

0,079

-

-

0,605

-

0,463

0,063

0,079 0,000 0,000

0,000

0,605

0,000

2,687

1,724

4,068 0,000 0,000

0,989

5,249

2,241

Plochy bydlení celkem

Plochy bydlení: rozdíl nový ÚP vs. původní ÚPD
Z14

rekreace individuální

0,155

0,155

rekreace individuální

0,231

0,225

0,386

0,380

65
-

Plochy rekreace: rozdíl nový ÚP vs. původní ÚPD
Z3

vybraná veřejná prostranství s
převahou zpevněných ploch

-1,394

0,611

0,605

0,611

0,605

0,605

Plochy veř.prostranství: rozdíl nový ÚP vs. původní ÚPD

0,000

Plochy veřejných prostranství celkem

CELKEM

9,698

2,241

0,000

Z17

Plochy rekreace celkem

0,132 meliorace

37

8,479

Celkem: rozdíl nový ÚP vs. původní ÚPD

-

-

-1,394

Pozn. Poslední sloupec tabulky: A) Informace o existenci závlah, B) Informace o existenci odvodnění, C) Informace
o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činnosti vody, D) Informace o plochách a koridorech obsažených
v platné územně plánovací dokumentaci, které obsahují zemědělskou půdu I. nebo II. třídy ochrany, a nemá-li návrhem
územního plánu dojít ke změně využití těchto koridorů a ploch.

Vyhodnocení předpokládaných záborů ZPF u vymezeného koridoru dopravní infrastruktury je
uvedeno v následující tabulce:

Ozn.

Typ koridoru

CNZSD5/01

Koridor
mimoúrovňové
křižovatky (obě části)

CNUVP3

Koridor místní
komunikace

Délka osy
komunikace
(m)

Šířka
(m)

Průměrná
šířka,
zářezů,
náspů a
příkopů (m)

Předpoklád
aný zábor
koridoru
(m2)
ZPF

Předpokláda
ný zábor
koridoru
(m2)
PUPFL

1 180

10

45

53 100

0

-

400

10

10

4 000

0

-

57 100

0

Koridory dopravní infrastruktury celkem

Zábor ZPF podle třídy ochrany (m2)
I.

II.

0

0

III.

IV.

V.

-

16 200

25 650

11 250

-

4 000
20 200

25 650

11 250

Zdůvodnění navrhovaného trvalého záboru ZPF:
Z celkové rozlohy předmětných ploch změn, které se nachází vně hranice zastavěného území
(33,268 ha), navrhovaných v rámci ÚP, dochází celkem k záboru 26,853 ha ZPF (80 %). Dominantní podíl
navrhovaných záborů je uskutečněn na půdách ve IV. stupni ochrany. Na nejkvalitnějších půdách v I. a II.
třídě ochrany není uskutečněn žádný předpokládaný zábor ZPF. Pokud jsou tyto bilance vztaženy k platné
ÚPD (tzn. ÚPO Volduchy, Změny č.1 až č.5 ÚPO) jedná se celkově o (+3,792-1,394) +2,398 ha
předpokládaných záborů na ZPF. Jedná se tak zejména o zastavitelnou plochu venkovského bydlení Z11,
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navrhované účelové komunikace vymezené nad rámec KPÚ – K5, K13 a K15 a dvě navrhované suché
nádrže – K6 a K7.
Předpokládané zábory o velikosti 12,726 ha jsou navrženy ve prospěch ploch určených k bydlení,
což je v souladu se stanovenou koncepcí rozvoje řešeného území na nadmístní rozvojové ose OS1
a zároveň v nadmístní rozvojové oblasti RO3 dle ZÚR PK a v souladu se zadáním ÚP. Naprostá většina
navrhovaných ploch změn určených k bydlení byla obsažena v předchozí platné ÚPD, ve které byl jejich
předpokládaný zábor již vyhodnocen. Dále došlo k redukci zastavitelné plochy určené pro rozvoj areálu FVE
(x4 … přes 9.000 m2) dle Změny č.5 ÚPO Volduchy.
Pro potřeby realizace mimoúrovňové křižovatky (MÚK Svojkovice) na dálnici D5 (ve dvou částech),
tzn. v rámci vymezeného koridoru CNZ-SD5/01 je předpokládáno se záborem 5,31 ha. Na tuto dopravní
stavbu nadmístního významu zatím nebyla zpracována podrobnější projektová dokumentace s výjimkou
Oznámení záměru (GeoVision s.r.o., 2010) podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů (v rozsahu přílohy č.4). V tomto dokumentu (v kap. D.I.5) je
uvedeno, že se bude jednat o zábory trvalé. Rozsah záboru ZPF či objem zemních prací není pro záměr (ve
stupni studie) dosud stanoven, ani není známo, zda bude stávající trasa silnice III/2323 (nebo její část)
následně rekultivována. Velmi zhruba je možné odhadnout změnu využití ploch v rozsahu cca 7 ha.
Odůvodnění je dále strukturováno následujícím způsobem:
1)
Na základě Zásad plošné ochrany ZPF dle § 4 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, byly pro nezemědělské účely navrženy
nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v zastavěném území. Toto ustanovení se týká těchto ploch
(rozděleno podle funkcí):
- bydlení: Z1, Z2, Z3, část Z7, Z8, Z10, část Z13, Z16, P1, P2, P3 a P4;
- rekreace: Z14 a Z17;
- veřejná prostranství: Z3.
2)
Na základě Zásad plošné ochrany ZPF dle § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 334/1992 Sb.,
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, byly pro nezemědělské účely
k předpokládanému vynětí navrženy zastavitelné plochy, které jsou součástí platné ÚPD (tzn. ÚPO
Volduchy /09/1999/, Změna č.1 ÚPO /05/2001/ až Změna č.5 ÚPO /08/2010/). Toto ustanovení se týká
těchto ploch (rozděleno podle funkcí):
- bydlení: Z4, Z5, část Z7, Z9, Z12, část Z13;
- občanské vybavení: Z15;
- výroba: Z6.
Pro potřeby porovnání podílu stávajících zastavitelných ploch dle původní platné ÚPD a nově
vymezených lokalit dle ÚP Volduchy jsou doloženy červeně vyznačené bilance v tabulce výše. V jednotlivých
řádcích jsou uvedeny lokalitou sobě odpovídající plochy rozdělené podle funkcí.
3)
Na základě Zásad plošné ochrany ZPF dle § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb.,
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, byly pro nezemědělské účely
k předpokládanému vynětí navrženy zastavitelné plochy situované na méně kvalitních zemědělských půdách
(III.-V. třída ochrany). Toto ustanovení se týká těchto ploch (rozděleno podle funkcí):
- bydlení: Z11 je navržena jako zastavitelná nad rámec platné ÚPD, ve které byla (jako část)
vymezena formou plochy územní rezervy. Nachází se na V. třídě ochrany. V budoucí místní
komunikaci (Z11-PP), dnes účelové komunikaci, jsou již rozvedeny sítě technické infrastruktury
a obecně z hlediska efektivity využití veřejné infrastruktury se jedná o velmi výhodně situovanou
plochu, v krátké docházkové vzdálenosti od středu sídla. Plocha nenarušuje stávající síť
zemědělských komunikací.
-

účelové komunikace: K5, K13 a K15 (DX)
Podstatná část účelové komunikace K5 byla navržena a vypořádána v rámci schválených KPÚ.
Plocha K5 zajišťuje prostupnost (zpřístupnění) jihozápadní části řešeného území nad osadou
Díly paralelně s Voldušským potokem a nefunkčními prvky ÚSES. Její trasa je v ÚP
koordinována s navrženou plochou pro suchou nádrž K6 (viz dále). Mimo řešené území lze
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cestu krátkým úsekem propojit s jižním okrajem sousedního sídla Osek a potažmo
s navrhovanou stezkou pro pěší a cyklisty trasovanou podél silnice II/232 směrem do Rokycan.
S výjimkou části komunikace severně nad navrhovanou suchou nádrží je plocha situována
na okraji (přes 60 ha) velkého půdního bloku při Voldušském potoce, čímž nedojde k zásadnímu
narušení / zatížení organizace ZPF. Síť zemědělských účelových komunikací tímto bude
posílena. Hydrologické a odtokové poměry v území budou touto liniovou stavbou minimálně
změněny. Při odejmutí zemědělské půdy je jako kompenzace provedeno opatření pro naplnění
veřejného zájmu na zadržení vody v krajině, tzn. realizace dvou suchých nádrží K6 a K7.
Účelová komunikace K13 zajišťuje prostupnost severovýchodní části řešeného území, resp.
propojení osady Habr se sídlem Volduchy (vycházkový okruh). Plocha je trasována při okraji
zamokřeného celku krajinné zeleně, na okraji (cca 24 ha velkého) svažitého půdního bloku.
Nachází se dominantně na IV. třídě ochrany. Zásadně nenarušuje organizaci ZPF a doplňuje síť
zemědělských účelových komunikací.
Účelová komunikace K15 vymezuje krátký úsek prostorově segregované cesty pro pěší
a cyklisty
vedoucí
jihovýchodním
směrem
z Volduch
do sousedních
Svojkovic
při severovýchodní straně silnice III/2323, resp. až na hranici řešeného území. Jedná se
o opatření zvyšující bezpečnost chodců a cyklistů pohybujících se běžně na pozemní
komunikaci bez širší krajnice. Zábor bude minimalizován takovým způsobem, aby co nejméně
narušoval organizaci a zatěžoval obhospodařování ZPF, tzn. úzkým pásem paralelně
s komunikací tak, jak je tomu v úseku Volduchy-výrobní areál, který je již zrealizován. Podél
cesty bude realizována stromová alej. Komunikace bude využívána zejména zaměstnanci
stávajícího výrobního areálu (Borgers CS s.r.o. a Duvenbeck Logistik s.r.o.) Komunikace by
měla v podjezdu podél silnice mimoúrovňově překonat dálnici D5. V linii budoucí cesty není
vymezen stávající obhospodařovaný půdní blok, plocha je v současnosti využívána jako
manipulační. Organizace ZPF ani síť zemědělských účelových komunikací by proto neměla být
narušena. Plocha je zároveň vymezena jako VPS (WD2).
-

suché nádrže: K6 a K7 (WT)
Tyto dvě plochy změn v krajině jsou vymezeny v jihozápadní části řešeného území
na Voldušském potoce za účelem protipovodňových opatření. Jejich hlavním účelem má být
snížení povodňových rizik, zvýšení úrovně protipovodňové ochrany a zvýšení retenčních
schopností krajiny. Mělo by se jednat o dvě suché nádrže (poldry), které by vznikly přehrazením
Voldušského potoka. Obě plochy byly vymezeny na základě údajů ÚAP ORP Rokycany
(dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem, dílčí povodí Berounky). Obě plochy
leží dominantně na půdách na III. třídě ochrany. Na základě Zásad plošné ochrany ZPF dle § 4
odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů, se jedná o provedení vhodných opatření pro naplnění veřejného zájmu na zadržení
vody v krajině.

Zábor ZPF pro prvky ÚSES nebyl dle metodického doporučení MMR a Ministerstva pro životní
prostředí vyhodnocen, navrhované prvky ÚSES jsou blíže popsány v kap. E3. textové části výroku ÚP.
Ochrana lesního půdního fondu:
Celkový podíl PUPFL na výměře řešeného území je cca 30 %, což je parametr mírně pod
průměrnou hodnotou zastoupení PUPFL v rámci celé České republiky. Lesy jsou chráněny ze zákona jako
významné krajinné prvky. PUPFL mají stanovenu hranici 50 m od okraje lesa, zabezpečující jejich ochranu.
V řešeném území se většinově nachází hospodářské, pouze v lokalitě PP Niva u Volduch se nachází les
zvláštního určení.
Z hlediska požadavků na ochranu pozemků určených k plnění funkce lesa nebyl navržen žádný
zábor ploch PUPFL. Nebyly ani navrženy plochy určené k zalesnění. Kategorie lesa zvláštního určení
vymezeny nebyly.

P.

ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ
Bude doplněno po veřejném projednání.
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
Bude doplněno po veřejném projednání.

R.

ÚDAJE O POČTU LISTŮ ODŮVODNĚNÍ A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ
GRAFICKÉ ČÁSTI
Textová část Odůvodnění ÚP má celkem 67 stran.
Grafická část Odůvodnění ÚP obsahuje tyto 3 výkresy:

Číslo přílohy
04
05
06

Název přílohy
Výkres širších vztahů
Koordinační výkres
Výkres předpokládaných záborů PF

Měřítko
M 1:50 000
M 1:5 000
M 1:5 000

ÚP je kompletně zpracován digitální vektorovou formou nad mapou KN v programu ArcGis v souladu
s metodickým pokynem, resp. podle jednotného standardu vybraných částí ÚPD pořízeného Ministerstvem
pro místní rozvoj ČR (10/2019). Data budou v kompletní podobě poskytnuta obci (vektorová zdrojová data,
editovatelné podoby textové části, PDF všech výkresů i textové části). Součástí dokumentace je její datová
podoba (ÚP bude předán ve formátech *.pdf, *.docx, *.shp a dalších vektorových formátech).

S.

POUČENÍ

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může dle ust. § 173 odst. 1 správního řádu každý
nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal.
Proti Územnímu plánu Volduchy vydanému formou opatření obecné povahy nelze dle ust. § 173
odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat opravný prostředek.

T.

ÚČINNOST

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. dne
___. ___. 2022.

Mgr. Michal Černý
starosta obce

…..………………………………….

Ing. Pavel Šnajdr
místostarosta obce

………….……………………………….
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