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B.1) ODŸVODNÃNÍ ÚP BOHY - TEXTOVÁ »ÁST
1)

Koordinace vyuûívání území z hlediska öiröích vztah˘ v území

1.1) Poûadavky vypl˝vající z PÚR »R
Správní obvod ORP Kralovice, jehoû souËástí je i ¯eöené území, není souËástí rozvojové oblasti,
osy nebo specifické oblasti. V ¯eöeném území nejsou stanoveny poûadavky na vymezení koridor˘
technické nebo dopravní infrastruktury.
1.2) Poûadavky vypl˝vající z ÚPD vydané krajem
ZÚR PlzeÚského kraje v ¯eöeném území vymezuje plochy a koridory nad místního v˝znamu:
-

nadregionální biokoridor NRBK K 50 (Kladská - T˝¯ov, K¯ivoklát),
regionální biocentrum RBC 1447 (Kraöov)
regionální biocentrum RBC 1448 (T¯ímanské skály)
regionální biokoridor RK 1156

1.3) Poûadavky vypl˝vající z ÚAP ORP Kralovice (vyhodnocení d˘sledk˘ ¯eöení ve vztahu k
rozboru udrûitelného rozvoje území)
Pro ORP Kralovice, jehoû souËástí je území obce byly po¯ízeny územnÏ analytické podklady,
které byly vyuûity jako podklad pro zpracování zadání. Z územnÏ analytick˝ch podklad˘ vypl˝vají zejména
aktualizované zámÏry ochrany zájm˘ dopravy, technické vybavenosti, kulturních, p¯írodních a dalöích
hodnot.
V ¯eöeném území jsou evidovány tyto limity vyuûití území a sledované hodnoty území:
-

-

v˝znamné krajinné prvky (dle ust. §3 odst. b) zákona Ë. 114/1992 Sb., v platném znÏní): lesy
rybníky, vodní toky a jejich nivy,
Natura 2000 - evropsky v˝znamná lokalita (EVL): CZ0323142 Berounka
zvláötÏ chránÏné území (p¯írodní rezervace): PR Kraöov, PR T¯ímanské skály (na hranici
¯eöeného území),
památn˝ strom: Roûsk˝ dub,
p¯írodní park: PP Horní Berounka, PP H¯eöihlavská
nadregionální a regionální ÚSES (vymezen˝ ZÚR PlzeÚského kraje): nadregionální biokoridor
NRBK K 50 (Kladská - T˝¯ov, K¯ivoklát) s ochrannou zónou, regionální biocentrum RBC 1447
(Kraöov), regionální biocentrum RBC 1448 (T¯ímanské skály), regionální biokoridor RK 1156,
hranice 50 m od okraje lesa,
kategorie lesa: lesy zvláötního urËení (21a - lesy na mimo¯ádnÏ nep¯ízniv˝ch stanoviötích, 32a lesy v I. zónách CHKO, lesy v†p¯írodních památkách a rezervacích, 32e - lesy se zv˝öenou funkcí
p˘doochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou),
kategorie lesa: lesy ochranné,
p˘dní fond v I. a II. stupni p¯ednosti v ochranÏ BPEJ: 41110, 45600, 40810, 41500
investice do p˘dy (ploöné meliorace, hlavní melioraËní za¯ízení),
ochranné pásmo vodního zdroje (PHO 1, 2a, 2b),
záplavové území, vËetnÏ aktivní zóny záplavového území (vodní tok Berounka),
zvláötní povodeÚ (vodní dílo Hracholusky),
provozní pásmo pro údrûbu vodního toku,
poddolované území: Bohy (Ë. 1231/12),
ve¯ejné poh¯ebiötÏ,
poûární nádrû (PN Bohy), p¯ím˝ odbÏr vody z vodního toku Berounka,
objekt poûární ochrany (HasiËská zbrojnice Bohy),
radiometricky anomální území (vysok˝ index radonového rizika),
lokality s archeologick˝mi nálezy: Bohy - jádro vsi (Ë. 12-31-19/1),
nemovité kulturní památky: zemÏdÏlsk˝ dv˘r Rohy (Ë. 30587/4-1304), venkovská usedlost
Bohy, Ë. p. 11 (Ë. 31500/4-3985), sroubek Bohy, Ë. ev. 27 (Ë. 32688/4-1297), socha sv. Jana
Nepomuckého (Ë.15641/4-1303), vodní ml˝n U Novák˘, Ë. p. 18 (Ë. 32974/4-1302), hrad
Kraöov, z¯ícenina (Ë. 37030/4-1301),
architektonicky v˝znamné stavby: kaple Bohy, kaple Rakolusky, zachovalé p¯íklady venkovsk˝ch
stavení a/nebo jejich hospodá¯ského zázemí (nap¯. Bohy st. 1/1, 1/2, 17, 20, Rakolusky st.
12/2),
stavební dominanty kulturnÏ historické/technické (hrad Kraöov a zemÏdÏlsk˝ dv˘r Rohy),
prvky drobné architektury (sochy, pamÏtní k¯íûe, zvoniËky ap.): 1x pamÏtní k¯íû Bohy, 2x
pamÏtní k¯íû Rakolusky, smírËí k¯íû Bohy,
pamÏtní místa, pomníky padl˝m: H¯bitov, pomník u odboËky k RybárnÏ, pomník Rakolusky,
nauËná stezka NS Kraöov,
oblasti se zv˝öenou ochranou krajinného rázu (Kralovická oblast),
ochranné pásmo silnice I. a III. t¯ídy (silnice II. t¯ídy Ë. 232, silnice III. t¯ídy Ë. 20131 a Ë. 23220),
ochranné pásmo vodovodních ¯ad˘ a kanalizaËních stok,
ochranné pásmo vedení elektrické energie a elektrické stanice,
v˝roba elektrické energie: fotovoltaická elektrárna v areálu Rybárna nad Rakolusky, malá vodní
elektrárna Podkraöovsk˝ ml˝n,
ochranné pásmo telekomunikaËních vedení a za¯ízení.
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Vyhodnocení:
Známé limity vyuûití území jsou zachyceny v koordinaËním v˝krese a v textové Ëásti
od˘vodnÏní. Návrh koncepce rozvoje ¯eöeného území je existenci limit˘ vyuûití p¯izp˘soben. V
od˘vodnÏn˝m p¯ípadech ménÏ v˝znamn˝ch tras rozvodn˝ch sítí technické infrastruktury je, jako
podmínka ¯eöení, navrûena p¯eloûka Ëástí tÏchto sítí.
Pro udrûiteln˝ rozvoj území ORP Kralovice jsou z hlediska územního plánování stanoveny tyto
dlouhodobé cíle a poûadavky:
-

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

V územnÏ analytick˝ch podkladech jsou zjiötÏny a vyhodnoceny hlavní silné a slabé stránky,
resp. p¯íleûitosti a hrozby (Rozbor udrûitelného rozvoje území) ve vztahu k ¯eöenému území:
-

silné stránky:
p¯íznivé ûivotní prost¯edí
p¯írodní a krajinné hodnoty (chránÏné Ëásti p¯írody - EVL, PR, PP),
ploöné meliorace

-

slabé stránky:
odlehlá poloha ve specifické oblasti
nedostateËná úroveÚ technické infrastruktury
mal˝ zájem o bydlení v obci

-

p¯íleûitosti:
rekreaËní vyuûití

-

hrozby:
záplavy v údolí Berounky

celkové hodnocení a vymezení problém˘ k ¯eöení:
Obec má velmi dobré podmínky pro p¯íznivé ûivotní prost¯edí, öpatné podmínky pro
hospodá¯sk˝ rozvoj i pro soudrûnost spoleËenství obyvatel v území. Leûí ve specifické oblasti, nemá platn˝
územní plán, chybí zde odpovídající vybavení technickou infrastrukturou (obec nemá vodovod, kanalizaci,
»OV, bez elektrické energie je nyní nÏkolik rekreaËních objekt˘, p¯edevöím v údolí ¯eky Berounky). Území
je vyuûívané pro rekreaËní úËely, nÏkteré rekreaËní objekty se vöak nachází v dosahu záplavového území
¯eky Berounky.
Vyhodnocení:
Koncepce rozvoje definované ÚP Bohy posilují a chrání silné stránky (atributy) ¯eöeného
území. Koncepcí územního plánu je chránÏn a rozvíjen p¯írodní potenciál území. Je vymezen
nadregionální, regionální i lokální systém ekologické stability. V rámci zastavÏného území jsou vymezeny
plochy ve¯ejné a sídelní zelenÏ, na kter˝ch je omezena moûnost dalöí zástavby. Plochy smíöené
nezastavÏného území - krajinná zeleÚ jsou návrhem územního plánu identifikovány a chránÏny
vymezením plochy funkËního ËlenÏní území. Jsou vymezeny plochy vodních tok˘ vËetnÏ b¯ehové zelenÏ.
Návrh zastaviteln˝ch ploch je ¯eöen tak, aby byl co nejvíce omezen zábor zemÏdÏlsk˝ch p˘d
vyööích bonit. Zábor lesních pozemk˘ není navrûen.
Navrûená obytná zástavba je vymezena jako zástavba venkovského typu nebo venkovského
smíöeného území (s moûností realizace rodinn˝ch farem pro klasické i ekologické zemÏdÏlství a
agroturistiku). Celkov˝ rozsah zastaviteln˝ch ploch pro bydlení odpovídá odlehlé poloze území v öiröím
osídlení, která je na druhou stranu vyvaûována p¯írodní atraktivitou území.
Návrhem ÚP je zajiötÏn stávající rozsah rekreaËních moûností vyuûití území.
Návrhem ÚP je zajiötÏna funkËnost sítí dopravní a technické infrastruktury. Pro zajiötÏní
prostupnosti krajiny v území jsou vymezeny hlavní trasy místních komunikací.
Koncepce rozvoje definované ÚP Bohy zmírÚují slabé stránky (atributy) ¯eöeného území a
posilují silné. Prioritou je ochrana ûivotního prost¯edí a p¯írodních a krajinn˝ch hodnot území.
V návrhu ÚP jsou vymezeny dostateËné zastavitelné plochy pro rozvoj bydlení.
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1.4) Poûadavky na ¯eöení ÚPD sousedních obcí vypl˝vající z návrhu ÚP
Z koncepcí ÚP Bohy pro sousední obce nevypl˝vají ûádné zvláötní poûadavky na ¯eöení. Z
hlediska po¯izování ÚPD sousedních obcí je t¯eba sledovat koordinaci poûadavk˘ vypl˝vající z platné
nad¯azené ÚPD (ZÚR PlzeÚského kraje) a návaznosti lokálního ÚSES.
ÿeöené území sousedí s obcemi (vöechny PlzeÚsk˝ kraj):
ORP
Kralovice
Kozojedy
Hlince
Vöehrdy u Kralovic
Brodeslavy
Rokycany
Kladruby

obec
Koûlany
Kozojedy u Kralovic
Hlince
Vöehrdy u Kralovic
Brodeslavy
Bujesily
Kladruby u Radnic
H¯eöihlavy
T¯ímany

katastrální území
HodynÏ u D¯evce

Bujesily

2)

Vyhodnocení splnÏní poûadavk˘ zadání
Zadání ÚP Bohy bylo schváleno usnesením zastupitelstva Ë. 8/2017 dne 30. 1. 2017. Poûadavky
vypl˝vající ze zadání byly v návrhu ÚP dle v˝znamu splnÏny, ¯eöeny Ëi respektovány.
Poûadavky na ploöné a prostorové uspo¯ádání území
Základem ploöného uspo¯ádání ¯eöeného území je jeho ËlenÏní na zastavÏné území (s
vymezen˝mi plochami p¯estaveb), zastavitelné plochy a nezastavÏné území (krajina s vymezen˝mi
plochami opat¯ení nestavební povahy a ploch územních rezerv).
ZastavÏné území je vymezeno v souladu s ustanovením §58 zákona Ë. 183/2006 Sb., v
platném znÏní. FunkËní ËlenÏní území je vymezeno v souladu s vyhláökou Ë. 501/2006 Sb., o obecn˝ch
poûadavcích na vyuûívání území.
Poûadavky pro ¯eöení koncepce rozvoje obce:
Základním poûadavkem pro koncepce navrûené územním plánem Bohy je zajiötÏní, zachování
nebo posílení rovnováhy mezi základními pilí¯i udrûitelného rozvoje území, tj. p¯ízniv˝m ûivotním
prost¯edím, hospodá¯sk˝m rozvojem a soudrûností spoleËenství obyvatel.
-

-

-

-

St¯ední Ëást sídel, v rozsahu historické zástavby s uspo¯ádáním do hospodá¯sk˝ch dvor˘, je
vymezena jako polyfunkËní smíöené obytné území. V nejstaröích Ëástech sídel jsou navrûeny
p¯imÏ¯ené prostorové regulativy, které umoûní zachování jádra sídel s historicky cenn˝mi
stavbami.
Zb˝vající Ëásti zastavÏného území v obou sídlech se zastoupením obytné zástavby (vËetnÏ
obytné zástavby v souËasnosti vyuûívané k rekreaci) jsou vymezeny jako plochy bydlení.
RekreaËní zástavba v údolí vodního toku Berounka nebude dále ploönÏ rozöi¯ována. Dalöí
rekreaËní stavby v krajinÏ nejsou navrûeny. U stávající individuální rekreaËní zástavby jsou
navrûeny regulativy v rozsahu údrûby a stavebních úprav a p¯ístaveb stávajících objekt˘.
Plochy pro extenzivní rekreaËní vyuûití (pobytové louky, tábo¯iötÏ ap.) v oblasti Rybárny nad
Rakolusky jsou vymezeny jako plochy nezastavitelné.
Jako plochy obËanského vybavení jsou vymezeny stavby plnící funkce ve¯ejné infrastruktury
(Obecní ú¯ad a dalöí vybrané stavby). V sídlech je provÏ¯ena moûnost rozöí¯ení sportovnÏ
rekreaËních ploch (víceúËelové h¯iötÏ pro míËové sporty, dÏtské h¯iötÏ ap.).
Územní plán zachovává stávající funkËní v˝robní za¯ízení, která jsou zahrnuta do funkËního
vyuûití ploch v˝roby a skladování pokud mají podstatné ruöící úËinky na okolní zástavbu a je u
nich zajiötÏn p¯ístup z dostateËnÏ dimenzovan˝ch ploch dopravní infrastruktury. Prioritou
koncepce návrhu ÚP je intenzifikace stávajících nedostateËnÏ vyuûívan˝ch areál˘ v˝roby bez
jejich ploöného rozöi¯ování.
Územní plán vymezuje plochy ve¯ejné zelenÏ ve stávající i navrûené zástavbÏ a zajiöùuje tak
jejich ochranu. Plochy zahrad, které mají charakter zelenÏ ochranné (v tÏsné blízkosti staveb
v˝roby, v Ëástech s nep¯ízniv˝mi sklonov˝mi pomÏry ap.) jsou vymezeny jako plochy sídelní
zelenÏ.
Je provÏ¯ena síù úËelov˝ch komunikací a navrûeno jejich doplnÏní zejména s ohledem na
pot¯eby zemÏdÏlství, lesního hospodá¯ství, cykloturistiky a pÏöí turistiky. Prioritou je zlepöení
prostupnosti území pro pÏöí a cyklisty v oblasti Kraöova. Je navrûena moûnost vybudování
lávky v místÏ p˘vodnÏ plánovaného mostu p¯es Berounku u Podkraöovského ml˝na pro
vedení pÏöích a cyklistick˝ch tras smÏrem na H¯eöihlavy a Zvíkovec.

Poûadavky na vymezení ploch p¯estaveb
ÚP Bohy provÏ¯il rozvoj (vËetnÏ stanovení podmínek prostorového uspo¯ádání) v nedostateËnÏ
vyuûívan˝ch lokalitách a prolukách v zastavÏném území.
Poûadavky na vymezení zastaviteln˝ch ploch
Rozsah vymezen˝ch zastaviteln˝ch ploch je odstupÚován dle moûností vymezování
zastaviteln˝ch ploch vzhledem ke stávajícím limit˘m vyuûití území a k historick˝m, urbanistick˝m a
p¯írodním hodnotám území. Podmínkou vymezení je vûdy návaznost na stávající zastavÏné území a
moûnost hospodárného ¯eöení sítí technické infrastruktury a dopravní obsluhy.

3

ODŸVODNÃNÍ ÚP BOHY (ÚNOR 2018)

ObÏ sídla mají podobn˝ potenciál pro umístÏní zastaviteln˝ch ploch pro bydlení a rodinnou
rekreaci (vûdy v poËtu nÏkolika stavebních parcel). Vzhledem k morfologii terénu se nabízí nÏkolik
moûn˝ch lokalit s tímto p¯edpokládan˝m vyuûitím:
V návrhu územního plánu je celkov˝ rozsah zastaviteln˝ch ploch navrûen z hlediska moûností
hospodárné realizace a uskuteËnitelnosti. Oproti návrhu zadání doölo k ploöné redukci nÏkter˝ch
zastaviteln˝ch ploch, dalöí plochy byly vymezeny pouze jako plochy územních rezerv.
ÚP Bohy provÏ¯il rozvoj (vËetnÏ stanovení podmínek prostorového uspo¯ádání) v tÏchto
hlavních lokalitách (oznaËení viz. schema zámÏr˘, p¯íloha k návrhu zadání):
ozn. Zadání
1/BV

popis
severozápadní okraj sídla Bohy
Vyhodnocení: v návrhu ÚP vymezeno jako nÏkolik zastaviteln˝ch ploch (Z1, Z2 a Z4)

ozn. Zadání
2/BV, OS

popis
jihov˝chodní okraj sídla Bohy v blízkosti areálu Obecního ú¯adu a domu s
peËovatelskou sluûbou. V této lokalitÏ bude také provÏ¯ena moûnost umístÏní
sportovní plochy s víceúËelov˝m h¯iötÏm (v rozsahu jednoho h¯iötÏ pro tenis nebo
malou kopanou)
Vyhodnocení: V návrhu ÚP je Ëást lokality (v zastavÏném území) vymezena jako
plocha p¯estavby. Zb˝vající Ëást je vymezena jako zastavitelná plocha Z5. Pro
zajiötÏní etapizace a sníûení celkového rozsahu zastaviteln˝ch ploch je Ëást
rozvojové lokality vymezena jako plocha územní rezervy R1. Pro vymezení
sportovního areálu bylo zvoleno odliöné místo (zastavitelná plocha Z3) ve vÏtöí
vzdálenosti od obytné zástavby.

ozn. Zadání
3/SV, OS

popis
severní okraj sídla Rakolusky. Lokalita je vhodná pro umístÏní za¯ízení agroturistiky,
obecnÏ staveb s moûností zemÏdÏlského hospoda¯ení - menöího poËtu areál˘ s
vÏtöí plochou jednotliv˝ch staveb.
Vyhodnocení: V návrhu ÚP je Ëást lokality (v zastavÏném území) vymezena jako
plocha p¯estavby. Pro zajiötÏní etapizace a sníûení celkového rozsahu zastaviteln˝ch
ploch je Ëást rozvojové lokality vymezena jako plocha územní rezervy R2. Rozvoj je
smÏ¯ován spíöe do v˝chodní Ëásti sídla tak, aby byl p¯ednostnÏ vyuûit stávající areál
v˝roby.

Poûadavky na ¯eöení dopravní infrastruktury
Dopravní systém z˘stane zachován, ploön˝m vymezením komunikací je zajiötÏna moûnost
p¯ípadného odstranÏní drobn˝ch dopravních nedostatk˘ a závad.
V†území jsou respektovány trasy stávajících místních komunikací a provÏ¯ena obnova a
doplnÏní tras místních komunikací, vËetnÏ tras pro pÏöí a cyklisty.
Poûadavky na ¯eöení technické infrastruktury
Koncepce ÚP jsou v souladu s Programem rozvoje vodovod˘ a kanalizací PlzeÚského kraje.
Koncepce vytápÏní je zaloûena na vyuûívání individuálních zdroj˘ tepla (moderní zp˘soby
spalování d¯evní hmoty, akumulaËní elektrické vytápÏní v kombinaci se solárními panely, tepelná
Ëerpadla, ekologické kotle na tuhá paliva a podobnÏ).
Stávající systém zásobování pitnou vodou (individuální studny) a likvidace splaökov˝ch vod
(bezodtokové jímky) se nebude mÏnit. Koncepce vypouötÏní odpadních vod je stanovena tak, aby
navrûené ¯eöení splÚovalo poûadavky na¯ízení vlády »R Ë. 61/2003 Sb.
Sráûkové odpadní vody budou zvládány s pouûitím vsaku nebo s pouûitím akumulaËních prvk˘
(s následn˝m vyuûíváním nap¯. pro zavlaûování zelenÏ). Nevsáknuté sráûkové vody, zejména z
komunikací, budou do nejbliûöích recipient˘ odvádÏny systémem rigol˘ a propustk˘ a stávající nebo
navrûenou oddílnou deöùovou kanalizací.
Navrûená vedení technické infrastruktury rozvodné sítÏ budou p¯ednostnÏ vedena podzemní
trasou (s v˝jimkou vedení VN 22 kV mimo zastavÏná území a zastavitelné plochy)
V návrhu ÚP jsou ¯eöeny poûadavky na p¯eloûky stávajících sítí technické infrastruktury vzniklé
vymezením zastaviteln˝ch ploch. Je stanoven poûadavek na ¯eöení prostorového uspo¯ádání sítí
technického vybavení v prostoru silnic a místních komunikací.
Poûadavky na ¯eöení obËanské vybavenosti, ve¯ejn˝ch prostranství a hospoda¯ení s odpady
Územní plán vytvá¯í p¯edpoklady pro rozvoj a zachování za¯ízení obËanské vybavenosti, které
mají podstatn˝ vliv na ûivotní úroveÚ a sociální soudrûnost obyvatel obce. Stávající za¯ízení obËanského
vybavení jsou zachována, v rámci smíöen˝ch ploch je p¯ípustné umísùovat i nová za¯ízení obËanské
vybavenosti.
NovÏ navrûené zastavitelné plochy doplÚují a rozöi¯ují zejména sportovní vybavenost v území.
V ¯eöení územního plánu je respektován stávající systém nakládání s odpady, tj. svozem na
urËenou lokalitu mimo ¯eöené území a nejsou navrhovány plochy pro trvalé ukládání odpadu.
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Poûadavky na ochranu a rozvoj hodnot území (ochranu kulturních památek a archeologick˝ch
nález˘, ochranu p¯írody a krajinného rázu a ochranu územních systém˘ ekologické stability)
Návrhem územního plánu nejsou dotËeny kulturní památky. Pro archeologické nálezy a
vybranou stavební Ëinnost v ¯eöeném území je stanovena oznamovací povinnost a povinnost umoûnÏní
odborného dohledu a provedení záchranného archeologického v˝zkumu.
V Ëástech sídel s historicky cennou zástavbou (v rozsahu daném v˝stavbou nejménÏ do
poloviny 19. století, zejména pak st¯edních Ëástech sídel) jsou stanoveny ploöné a prostorové regulativy s
p¯ihlédnutím k rázu tohoto území.
Návrh územního plánu je ¯eöen tak, aby byly zachovány a zhodnocovány p¯írodní, kulturní a
krajinné hodnoty území. Prioritou je ochrana Ëástí p¯írody vymezen˝ch jako územní systém ekologické
stability (vËetnÏ zaloûení chybÏjících a nefunkËních Ëástí) a ochrana území údolních niv.
Poûadavky na ve¯ejnÏ prospÏöné stavby, ve¯ejnÏ prospÏöná opat¯ení a asanace
Územní plán nevymezuje ve¯ejnÏ prospÏöné stavby.
Poûadavky vypl˝vající ze zvláötních právních p¯edpis˘, poûadavky a pokyny pro ¯eöení
hlavních st¯et˘ zájm˘ a problém˘ v území, poûadavky na vymezení zastaviteln˝ch ploch a ploch
p¯estavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury v rozvojové oblasti nebo v rozvojové ose
Územní plánem nejsou vymezeny plochy tÏûby nerost˘.
Územním plánem nejsou vymezeny zastavitelné plochy v lokalitách s vymezen˝m záplavov˝m
územím.
Pro vybrané rozvojové lokality je stanoven poûadavek na zpracování územní studie jako
podmínky pro rozhodování v území. Poûadavky na zpracování regulaËního plánu jako podmínky pro
rozhodování v území nejsou uplatnÏny.
Poûadavky na vymezení ploch opat¯ení nestavební povahy
Územní plán zajiöùuje moûnost realizace v˝sledk˘ komplexních pozemkov˝ch úprav (návrh
spoleËn˝ch za¯ízení, protierozní a protipovodÚová opat¯ení, zaloûení cestní sítÏ a zaloûení navrûen˝ch
prvk˘ územního systému ekologické stability).
Územní plán respektuje p¯írodnÏ cenné plochy chránÏn˝ch území, ploch les˘, krajinné zelenÏ a
niv vodních tok˘. V tÏchto územích není navrûen stavební rozvoj a jsou zde uplatnÏny regulativy
funkËního vyuûití území, které posílí p¯írodní a krajinné hodnoty území.
3)

Komplexní zd˘vodnÏní p¯ijatého ¯eöení†(vËetnÏ stanovení podmínek pro vyuûití ploch s
rozdíln˝m zp˘sobem vyuûití)

3.1) Základní údaje o ¯eöeném území
ÿeöené území tvo¯í území obce Bohy (katastrální území: Bohy a Rakolusky). Území je souËástí
okresu PlzeÚ - sever (PlzeÚsk˝ kraj), obcí s rozöí¯enou p˘sobností jsou Kralovice.
Území se nachází na severov˝chodním okraji PlzeÚského kraje (okres PlzeÚ - sever). Krajské
mÏsto je vzdáleno 27 km. Nejbliûöí obcí se základní vybaveností jsou Kozojedy (vzdálenost 2,5 km),
nejbliûöí spádovou obcí s vyööí obËanskou vybaveností jsou Kralovice (vzdálenost 8 km). Dostupnost
jednotliv˝ch sídel osobním automobilem je: Kozojedy (4,2†km – 6†min), Kralovice (9,7†km – 12†min) a
PlzeÚ (45,4†km – 47†min).
Hlavní dopravní osu v ¯eöeném území tvo¯í silnice II. t¯ídy Ë. 23220 propojující ve smÏru sever jih menöí sídla této oblasti (Kozojedy - Rohy - Bohy - Rakolusky). Na ni navazuje silnice III. t¯ídy Ë. 23220
zp¯ístupÚující území smÏrem na Brodeslavy. Západní Ëástí území prochází silnice II. t¯ídy Ë. 232, která tvo¯í
(spoleËnÏ si silnicemi II. t¯ídy Ë. 201 a 231) základní dopravní kostru území a zp¯ístupÚuje okolní
v˝znamná sídla. éelezniËní doprava není zastoupena.
ObËanská vybavenost je zastoupena pouze areálem Obecního ú¯adu se sousedním Domem s
peËovatelskou sluûbou (DSP Bohy). Vöechny dalöí základní sluûby jsou zastoupeny v nejbliûöím sídle,
kter˝m jsou Kozojedy a dále pak v Kralovicích. V severní Ëásti ¯eöeného území nad údolím ¯eky Berounky
se nachází z¯ícenina v˝znamného hradu Kraöov. ÿeka Berounka je v letních mÏsících vodácky vyuûívána,
stravovací sluûby turist˘m zajiöùuje Rybárna nad Rakolusky. Nezanedbatelnou roli hraje v ¯eöeném území
pobytová rekreace. V údolí Berounky se nacházejí dvÏ enklávy chatové zástavby, k rekreaci je vyuûívána i
Ëást bytového fondu v obou sídlech.
Zastoupeny jsou areály zemÏdÏlské v˝roby: historick˝ dv˘r Rohy a areál na severním okraji
osady Rakolusky. U dvora Rohy se nachází pila.
P¯eváûná Ëást území je intenzívnÏ zemÏdÏlsky vyuûívána. V okolí sídel se nacházejí bloky orné
p˘dy, v˝znamnÏ jsou zastoupeny louky v nivách vodních tok˘. Lesy pokr˝vají zejména, Ëasto velmi p¯íkré,
svahy nad ¯ekou Berounkou.
3.2) Obyvatelstvo, stavební a bytov˝ fond
Technick˝ stav objekt˘ obytné zástavby a obËanské vybavenosti je dobr˝. Ze statistick˝ch údaj˘
vypl˝vá, ûe v sídle je poËet obydlen˝ch dom˘ stabilizován. Z p¯ehledu je dále z¯ejmé, ûe v sídle je Ëást
dom˘ je vyuûívána k rekreaËním úËel˘m a obecnÏ se sniûuje poËet lidí ûijících ve spoleËné domácnosti.
Nár˘st poËtu obyvatel ûijících v sídle je pak podmínÏn vÏtöím ploön˝m rozvojem, neû tomu
bylo v minulosti.
Údaje za obyvatelstvo za rok 2015:
narození
zem¯elí
p¯irozen˝ p¯ír˘stek

3
2
1

(z toho muûi 1, ûeny 2)
(z toho muûi -, ûeny 2)
(z toho muûi 1, ûeny -)
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p¯istÏhovalí
vystÏhovalí
saldo migrace
poËet bydlících k 31. 12.
poËet obyvatel ve vÏku 0-14 let
poËet obyvatel ve vÏku 15-64 let
poËet obyvatel ve vÏku 65 let a více

5
5
0
128
24
67
37

(z toho muûi 2, ûeny 3)
(z toho muûi 3, ûeny 2)
(z toho muûi 64, ûeny 64)
(z toho muûi 13, ûeny 11)
(z toho muûi 31, ûeny 36)
(z toho muûi 20, ûeny 17)

3.3) Návrhová velikost
Územní plán p¯edpokládá v˝stavbu cca 25 rodinn˝ch dom˘ v zastavÏném území (zejména pro
pot¯eby ¯eöení poûadavk˘ na ochranu sociální soudrûnosti - stavby starousedlík˘). ÚËelné vyuûívání
zastavÏného území jako nejjistÏjöí zp˘sob zmírÚování pot¯eb na exploataci nezastavÏného území (krajiny)
je jedním z hlavních úkol˘ územního plánování.
PoËet obyvatel v navrûen˝ch plochách p¯estavby:
ozn.
P1
P2 (viz. Z5)
P3
celkem

obyvatelé (odhad)
4
21
25

poËet rodinn˝ch dom˘/min. - max.
1
6 - 12
7 - 13

poËet rodinn˝ch dom˘ (doporuËen˝)
1
6
7

Navrûen˝ rozvoj v zastaviteln˝ch plochách p¯edpokládá v ¯eöeném území nav˝öení poËtu
obyvatel o cca 67 osob/19 rodinn˝ch dom˘. Zástavba je rozdÏlena do nÏkolika lokalit rozmístÏn˝ch po
obvodu zastavÏného území. P¯edpokládá se velmi pozvolná v˝stavba zejména k úËel˘m zajiötÏní sociální
soudrûnosti (stavby dalöích generací dÏtí). Ëást v˝stavby bude smÏ¯ovat k rekreaËnímu vyuûití.
Navrûen˝ rozsah odpovídá potenciálu místa v rozvojové ose s p¯ihlédnutím k moûné blokaci
nÏkter˝ch lokalit vzhledem k majetkov˝m pomÏr˘m ap.
PoËet obyvatel v navrûen˝ch zastaviteln˝ch plochách:
ozn.
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
celkem

obyvatelé (odhad)
7
7
7
32
14
67

poËet rodinn˝ch dom˘/min. - max.
1-2
1-2
1-2
7 - 12
4-5
14 - 23

poËet rodinn˝ch dom˘ (doporuËen˝)
2
2
2
9
4
19

3.4) Ekonomická základna
V˝roba je zastoupena areálem pily u dvora Rohy. Areály dvora Rohy a zemÏdÏlsk˝ areál
Rakolusky nejsou intenzivnÏ vyuûívány.
3.5) DoplÚující informace a zd˘vodnÏní (ve ËlenÏní textové Ëásti ÚP Bohy)
Vymezení zastavÏného území
ZastavÏné území je vymezeno v souladu s §58 zákona Ë. 183/2006 Sb. ze dne 14. b¯ezna 2006,
o územním plánování a stavebním ¯ádu. Plocha zastavÏného území vymezená z 1. 12. 2016 Ëiní 21,6 ha
(2,3% z celkové rozlohy 923,1 ha).
Obec Bohy neeviduje ûádná platná rozhodnutí stavebního ú¯adu (územní rozhodnutí, stavební
povolení), která by byla opomenuta. V ¯eöeném území není vyhláöena stavební uzávÏra.
Ochrana hodnot vypl˝vajících z historického a urbanistického v˝voje
Charakteristika a urbanistické hodnocení zástavby v ¯eöeném území (zdroj: ÚAP Kralovice):
Bohy
Protáhl˝ sídelní útvar situovan˝ podél silnice má zachovanou urbanistickou strukturu. V zástavbÏ
zemÏdÏlsk˝mi usedlostmi vyniká nÏkolik rouben˝ch stodol. Objekty obËanské vybavenosti jsou
soust¯edÏny na jihov˝chodním okraji obce (obecní ú¯ad, domov s peËovatelskou sluûbou). Obec se
rozkládá na p¯írodnÏ hodnotném území p¯írodního parku. V hluboce za¯íznutém údolí Berounky Pod
Kraöovem vyniká zejména komplex b˝valého ml˝na U Novák˘. Hrad Kraöov je v˝znamnou památkou. Dalöí
p˘sobivou dominantou v krajinÏ je dv˘r Rohy.
Rakolusky
Sídlo je poloûené na p¯íkrém svahu údolí ¯eky Berounky. Zástavba tvo¯í malé skupinky p¯i koncové
komunikaci. Návesní prostor v tomto rostlém sídle nevznikl. Vysoce je nutno hodnotit krajinné prost¯edí - je
souËástí p¯írodního parku.

Základním poûadavkem pro rozvoj sídel je zachování urbanistické struktury stávající zástavby a
její logick˝ rozvoj. V Ëástech sídla s historicky cennou zástavbou (v rozsahu daném v˝stavbou nejménÏ do
poloviny 19. století, zejména pak st¯edních Ëástech sídel) jsou stanoveny ploöné a prostorové regulativy s
p¯ihlédnutím k rázu tohoto území. Je zde doporuËeno, aby nová v˝stavba respektovala p˘vodní p˘dorysné
ËlenÏní a vhodnÏ na nÏ navazovala zástavbou v místech zanikl˝ch staveb.
Regulativy prostorového uspo¯ádání je omezena zejména moûnost nástaveb stávajících
objekt˘ nad úroveÚ okolní zástavby. Dále jsou stanoveny podmínky pro umisùování staveb v prolukách Ëi v
rámci p¯estaveb v zastavÏném území.
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Ochrana památek
Obec Bohy je územím s archeologick˝mi nálezy (dle zákona Ë. 20/1987 Sb., o státní památkové
péËi, v platném znÏní).
†

Pozn.:

Ëíslo
12-31-19/1
12-31-20/6
12-31-14/20
12-31-14/13

Název UAN
Bohy - jádro vsi
Rakolusky - jádro vsi
Dv˘r Rohy
hrad Kraöov a p¯edhradí

Kat.
II.
II.
II.
I.

sídlo
Bohy
Rakolusky
Bohy
Bohy

Pro archeologické nálezy a vybranou stavební Ëinnost v ¯eöeném území bude stanovena
oznamovací povinnost a povinnost umoûnÏní odborného dohledu a provedení záchranného
archeologického v˝zkumu stanovená v obecnÏ platném p¯edpisu (zákon Ë. 20/1987 Sb., o
státní památkové péËi, v platném znÏní).
V území se nachází památky zapsané do Úst¯edního seznamu kulturních památek (ÚSKP):
název:
katalogové Ëíslo:
památková ochrana:
Ëíslo ÚSKP:

zemÏdÏlsk˝ dv˘r Rohy
Bohy, Bohy, 17
1000142040
KP
30587/4-1304

Sloh: barokní. Doklad stavební a hospodá¯ské prosperity plaského kláötera v 18. století. Dv˘r s ovËínem a
rybníkem náleûící k hradu Kraöovu byl zaloûen na poË. 16. století Kolovraty. Uzav¯ená p¯ízemní obdélná
dispozice s jednopatrovou obytnou budovou. Dv˘r Rohy zaËal stavÏt opat Tyttl p¯ed rokem 1725; dokonËen
byl roku 1735.
Popis:
1) obytná budova 2) stodola 3) hosp. stavení 4) chlévy I. 5) chlévy II. 6) seník 7) ohradní zeÔ Dv˘r leûící 7
km jv. od Kralovic p¯i silnici do obce Bohy. Dv˘r s ovËínem a rybníkem náleûející k hradu Kraöovu byl
zaloûen na poË. 16. stol. Kolovraty. Od roku 1678 v majetku plaského kláötera, kter˝ kolem r. 1725 staví dv˘r
nov˝. Uzav¯ená p¯ízemní obdélná dispozice s jednopatrovou obytnou budovou situovanou v ose kratöího
k¯ídla. St¯echy jsou sedlové, taökové, na obytné budovÏ mansardová. 1) obytná budova Obytná budova je
trojosá, ËlenÏná lisénami, v p¯ízemí obdéln˝ vchod v kamenném ostÏní se svÏtlíkem, v pat¯e t¯i obdélná
okna s ploch˝mi öambránami. Uvnit¯ síÚ s neckovou klenbou, za ní stejnÏ klenutá místnost, po levé stranÏ
jeötÏ dvÏ místnosti, klenuté valenÏ. Vpravo schody do patra a jedna valená místnost. Postranní k¯ídla a
patro jsou plochostropé. Vstupní, delöí strana dispozice má po pravé stranÏ branky, je asymetricky
umístÏná, bez vrat, po levé stranÏ ohradní zeÔ a kolny. Delöí stranu proti vstupu tvo¯í vpravo chlévy,
novodobÏ upravené, levá strana je neuzav¯ena. 2) stodola K ohradní zdi (z lomového zdiva) na kratöí pravé
stranÏ p¯iléhá podélná stodola. ZdÏná, s valbovou st¯echou krytou eternitem, dovnit¯ vedou dva vchody s
p˘lkruhov˝m kamenn˝m ostÏním s datem 1735 a znakem plaského opata Tyttla v klenáku, vrata jsou z
klasovÏ skládan˝ch prken. 3) hospod. stavení Navazuje na obytnou budovu. P¯ízemní, z lomového kamene,
kryté sedlovou st¯echou s otev¯en˝m vik˝¯em. 4) chlévy I. Navazují na hospod.stavení vedle zámeËku, proti
vstupu. Jsou novodobÏ upraveny, ve hmotÏ respektují p˘vodní podobu areálu. 5) chlévy II. Objekt na
p˘dorysu písmene “L”, navazuje na obytnou zámeckou budovu. B˝valé praseËníky, Ëást upravena na garáû.
6) seník Navazuje na objekt chlév˘, je situován p¯i hlavní p¯ístupové cestÏ. Z lomového zdiva, kryt˝
sedlovou st¯echou. 7) ohradní zeÔ Z lomového zdiva, uzavírá vstupní Ëást areálu od komunikace.
název:
katalogové Ëíslo:
Ëíslo ÚSKP:

venkovská usedlost
Bohy, Bohy, Ë.p. 11
1000143016
31500/4-3985

P¯íklad drobné zemÏdÏlské usedlosti z 19. století s ËásteËnÏ rouben˝m obytn˝m stavením a zdÏn˝mi
hospodá¯sk˝mi budovami.
Popis:
1) obytné stavení 2) chlévy I. 3) stodola 4) chlévy II. Drobná venkovská usedlost situována jiûnÏ od návsi.
Obytné stavení na jiûní stranÏ usedlosti ve ötítové orientaci do ulice. Na nÏ v jedné linii navazují zdÏné
chlévy I., p¯emÏnÏné k obytn˝m úËel˘m. Kolmo na západní stranÏ dvora stojí zdÏná stodola. P¯i jejím
severním nároûí drobné zdÏné chlévce II. 1) obytné stavení P¯ízemní stavení, vp¯edu omítnuté vzadu
roubené s lomenicí. »ásteËnÏ v koûichu se sedl. st¯echou krytou öindelem a ötítem obrácen˝m do silnice.
Lomenice jednoduchá bez kab¯ince, öalovaná svisl˝mi prkny. Vnit¯ní dispozice p˘vodní s Ëernou kuchyní,
síÚ, do které se vstupuje ze dvora, po obou stranách sínÏ dvÏ svÏtnice a mezi nimi zmiÚovaná Ëerná
kuchynÏ. St¯echa je p¯esazená, na podélné nádvorní stranÏ tvo¯í záklop. Sklípek vnÏ budovy. 2) chlévy I.
ZdÏn˝ objekt na obdélném p˘dorysu, navazující na obytné stavení, s polopatrem, kryt˝ sedlovou st¯echou s
dráûkov˝mi taökami. Na dvorní stranÏ obdéln˝ vstup a dvojice nestejnÏ velk˝ch obdéln˝ch oken. Interiér
upraven k obytn˝m úËel˘m. 3) stodola Na obdélném p˘dorysu, zdÏná z lomového kamene, omítaná,
pr˘jezdná, situována v zadní Ëásti usedlosti nap¯íË dvora. St¯ední Ëást podéln˝ch stÏn bednÏná z prken.
St¯echa sedlová, krytá dvojitÏ kladen˝mi taökami bobrovkami. Trojúhelné ötíty jsou omítané. 4) chlévy II.
ZdÏn˝ p¯ízemní omítan˝ objekt na obdélném p˘dorysu s polopatrem, kryt˝ sedlovou st¯echou s taökami. Ze
dvora v ose obdéln˝ vstup s nadsvÏtlíkem, po jeho stranách po jednom obdélném oknÏ, öestitabulková
k¯ídla vloûena za öpaletou. Nad lev˝m oknem podávací podélné okno do polopatra, ostatní okénka
polopatra drobná sdruûená.
název:
katalogové Ëíslo:

sroubek
Bohy, Bohy, Ë.ev. 27
1000144284
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památková ochrana:
Ëíslo ÚSKP:

KP
32688/4-1297

P¯es ponÏkud problematické úpravy spojené s p¯estavbou hospodá¯ského objektu na bydlení rekreaËního
typu je dob¯e dochovanou ukázkou rouben˝ch patrov˝ch s˝pek s pavláËkou.
Popis:
Objekt z konce 18. století transferován z Kopidla, kde byl situován v usedlosti Ëp. 4. Patrov˝ sroubek, kryt˝
sedlovou taökovou st¯echou, s trojúheln˝mi, prkny svisle öalovan˝mi ötíty. V p¯ízemí jednoduché dve¯e.
Patro p¯ístupné p¯ístupné z pavlaËe, opat¯ené jednoduch˝m zábradlím z prken a hranolov˝mi sloupky. Na
pavlaË vedou d¯evÏné schody.
název:
katalogové Ëíslo:
památková ochrana:
Ëíslo ÚSKP:

socha sv. Jana Nepomuckého
Bohy, Bohy
1000126137
KP
15641/4-1303

Na hranolovém soklu postavena drobná soöka svÏtce v tradiËním ikonografickém pojetí. Kvalitní datovaná
(1743) barokní socha¯ská práce.
Popis:
Hranolov˝, na jednoduchém soklu umístÏn˝ podstavec se zrcadly, ukonËen˝ profilovanou ¯ímsou, se
stÏnami, ËlenÏn˝mi vpadl˝mi v˝plnÏmi. Na ¯ímse na bohatÏ profilovaném soklíku stojí drobná plastika
svÏtce v obvyklém, bohatÏ ¯aseném öatÏ, s biretem na hlavÏ, v kontrapostu. V náruËí drûí na levé ruce k¯íû s
korpusem. Materiál pískovec, plastika polychromována. Na podstavci na Ëelní stranÏ ryt˝ nápis: "SWATI
JENE NEPOMUC. ORODUG ZA NAS", na pravém boku "LETA PANIE 1743", na levém boku "KE CTI A CHWALE
POSTAWIL EUGENIUS VALENTA", na zadní stranÏ " DNE 24 MAI". Materiál: Pískovec
název:
katalogové Ëíslo:
památková ochrana:
Ëíslo ÚSKP:

vodní ml˝n U Novák˘
Bohy, Bohy, Ë.p. 18
1000144588
KP
32974/4-1302

Areál barokního ml˝na sestává z ml˝nice, hospodá¯ského objektu, obytného stavení a chlév˘. Byl z¯ízen
plask˝m kláöterem. Patrové obytné stavení pochází ze 2. pol. 19. století. PomÏrnÏ vzácn˝ p¯íklad ËasovÏ
urËené technické památky. Postaveno r. 1698 nákladem plaského opata Ond¯eje Troyera.
Popis:
1) ml˝nice 2) hospod.objekt 3) obytné stavení 4) chlévy 1) ml˝nice VolnÏ stojící podélná, p¯ízemní budova,
krytá sedlovou st¯echou s polovalbou, krytina taöky bobrovky. Pr˘Ëelí z velk˝ch pískovcov˝ch kvádr˘ jsou
neomítaná a ukonËená profilovanou ¯ímsou, ötíty mají hladké omítky. Obdélná okna mají kamenné rámy,
obdobnÏ je upraven i portál na ötítové stranÏ. Hlavní vstup na dvorní stranÏ má kamenné ostÏní s
p˘lkruhovou archivoltou a s klenákem, po jehoû obou stranách jsou vyrytá písmena "….V.G. a letopoËet
1698. P¯i ml˝nici je zachována nekrytá tzv. lednice s kolem. 2) hospodá¯sk˝ objekt K zadní Ëásti ml˝nice (u
vchodu do areálu ml˝na) je p¯ipojeno nap¯íË poloûené p¯ízemní k¯ídlo, kryté sedlovou st¯echou s
bobrovkami. Je zdÏné, omítané, s p¯ev˝öen˝m hladk˝m, trojúhelníkov˝m ötítem obrácen˝m do dvora a
opat¯en˝m dvÏma páry st¯ílnov˝ch okének. Pr˘Ëelí jsou hladce omítaná, ve v˝öi hlavní ¯ímsy opat¯ená
plochou horizontální páskou, v p¯ízemí dvÏ okna v jednoduch˝ch rámech. 3) obytné stavení Podélné
obytné stavení (situováno do svahu) je ze dvora jednopatrové, ze zadní strany p¯ízemní. St¯echa sedlová s
taökovou krytinou. Fasáda ËlenÏna nároûními bosovan˝mi lisénami a jednou öiröí bosovanou lisénou
umístÏnou ve st¯ední ose dvorního pr˘Ëelí. V tomto pruhu je umístÏn v p¯ízemí vchod do objektu dvouk¯ídlé d¯evÏné rámové dve¯e s nadsvÏtlíkem - a v pat¯e mal˝ balkónek s d¯evÏn˝m zábradlím. Mezi
p¯ízemím a prvním patrem jednoduchá kordonová ¯ímsa. Dvorní pr˘Ëelí má sedm os, severní boËní pr˘Ëelí
dvÏ osy, okna jsou obdélná, mají ötukové profilované rámy, v prvním pat¯e doplnÏné rovn˝mi nadokenními
¯ímsami. V zadním pr˘Ëelí umístÏna dvÏ nestejnÏ velká obdélná okna. 4) chlévy Objekt z lomového
kamene, nad chlévy d¯evÏná nástavba holubníku. Kryto sedlovou st¯echou s taökami. Do dvora öest
menöích okének, zhruba Ëtvercov˝ch a t¯i nestejnÏ velké obdélné vstupy.
název:
katalogové Ëíslo:
památková ochrana:
Ëíslo ÚSKP:

hrad Kraöov, z¯ícenina
Bohy, Bohy
1000148930
KP
37030/4-1301

Jeden z nejstaröích a nejlépe dochovan˝ch ölechtick˝ch hrad˘ na naöem území. BÏhem st¯edovÏku
p¯estavÏn v nákladnou rezidenci s rozsáhl˝m p¯edhradím. Hrad zaloûen v 1. pol. 13. stol. pány z Kraöova, do
r. 1678 majetkem r˘zn˝ch rodin, pak plaského kláötera. Zpustl po r. 1785, kdy ËásteËnÏ zámÏrnÏ rozbourán.
Popis:
Hrad na skalnatém ostrohu od S chránÏn údolím Brodeslavského potoka. P¯ístup od Z po h¯ebeni, na
kterém bylo p¯edhradí, chránÏné od Z mohutn˝m p¯íkopem a valem. Cesta k p¯edhradí míjí ve svahu k
potoku území s relikty terénních úprav a budov (vodní dílo, ml˝nce apod.), tÏsnÏ p¯ed p¯íkopem p¯edhradí
po levé stranÏ cesty na hranÏ svahu zbytky soustavy rybníËk˘. Na ploöe p¯edhradí na temeni h¯ebene
relikty budov, p¯i cestÏ v S svahu h¯ebene 2 sklepy, na hranÏ údolí opÏt zbytky budov. Vlastní hrad chránÏn
od Z dalöím ve skále vytesan˝m p¯íkopem, p¯es nÏjû vedl padací most do brány, ze které se dochoval cel˝
oblouk s opÏrn˝mi pilí¯i. Za branou zachované p¯ízemí válcové vÏûe se st¯edov˝m nosn˝m sloupem
toËitého schodiötÏ a kapsami po schodech ve zdivu. Za vÏûí druhá, p˘lkruhová brána na nádvo¯í. Zde p¯i J
stranÏ situován obdéln˝ palác zachovan˝ v obvodov˝ch zdech do úrovnÏ p¯ízemí aû 1. patra. Na vnÏjöí
stÏnÏ J zdi smÏrem do údolí ¯eky zachovány na nÏkolika místech p˘vodní renesanËní omítky se stopami
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psaníËkov˝ch sgrafit. V S Ëásti nádvo¯í zbytky dalöích budov zachovan˝ch opÏt do v˝öky p¯ízemí aû 1. patra,
vyööí fragmenty zdiva ve V nároûí hradu. S od hradu na druhé stranÏ údolí potoka zbytky p¯edsunutého
opevnÏní. Na p¯edhradí vzrostl˝ smíöen˝ les.
Kamenná maötal
PatrnÏ se jedná o dochovan˝ rozmÏrn˝ sklep b˝valého pivovaru. PrávÏ v†tÏchto místech se totiû nacházelo
p¯edhradí s†nÏkolika dalöími hospodá¯sk˝mi objekty, jako byla kovárna, krËma, lázeÚ, cihelna nebo ml˝n.

Dalöí v˝znamné stavby:
V obou sídlech se nacházejí p¯íklady zachovalé vesnické architektury. U silnice do osady
Rakolusky se nachází pomníËek u cesty vÏnovan˝ padlému v I. svÏtové válce. Na návsi v osadÏ Rakolusky
se nachází pomník padl˝m v 1. svÏtové válce. Na návsích v obou sídlech se nacházejí malé kaple, dalöí
kaple (Sv. VojtÏcha) se nachází v lese u cesty do Kozojed. K¯íû stojí také na jiûním okraji sídla Bohy.
Historick˝ v˝voj obce - Bohy
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1228, z v˝pisu majetku kláötera sv. Ji¯í na praûském
hradÏ. JeötÏ v pr˘bÏhu 13. století se staly Bohy majetkem pán˘ z Kraöova a souËástí kraöovského panství
z˘staly po dalöí Ëty¯i staletí. V období husitsk˝ch válek v letech 1424 aû 1430 byly Bohy husity zcela
vyplenÏny. V roce 1529 odkoupil pak ves jist˝ pan Mikuláö Sviták z Landötejna. BÏhem t¯icetileté války byla
ves opÏtovnÏ pustoöena – z pÏti usedlostí zbyla jediná. Ves byla pozvolna obnovena a v polovinÏ 17.
století mÏla öest usedlostí. Roku 1678 prodal Norbert Adolf Miseroni z Lisonu, poslední svÏtsk˝ pán
Kraöova, ves Zbohy i s kraöovsk˝m panstvím plaskému kláöteru, v jehoû majetku ves z˘stala aû do zruöení
kláötera v roce 1785. Na zaËátku roku 1924 byla ves p¯ejmenována na Bohy. (zdroj:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bohy)
Historick˝ v˝voj obce - Rakolusky
Spolu s Bohy jsou Rakolusky p¯ipomínány roku 1228 v majetku kláötera sv. Ji¯í na Praûském
hradÏ. V roce 1529 koupil Mikuláö Sviták z Landötejna od poruËník˘ nezletilého Jet¯icha Bezdruûického ml.
z Kolovrat kraöovského panství za 3250 kop vËetnÏ Rakolusek. Roku 1678 prodal Norbert Adolf Miseroni z
Lisonu celé kraöovské panství vËetnÏ Rakolusek plaskému kláöteru, kter˝ je drûel aû do svého zruöení roku
1785. (zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rakolusky)
Ochrana hodnot vypl˝vajících z p¯írodních a dalöích podmínek území
V ¯eöeném území nejsou evidovány ekologické zátÏûe (dle inventarizaËní studie Staré
ekologické zátÏûe PlzeÚského kraje).
Ochrana ovzduöí
ÿeöené území není zahrnuto do oblastí se zhoröenou kvalitou ovzduöí (dle informací
vypl˝vajících z informací MéP »R Ë. 03/2012). ÿeöené území není zahrnuto do oblastí ochrany a
ekosystém˘ a vegetace.
V ¯eöeném území se nenacházejí zdroje zneËiötÏní ovzduöí REZZO 1-3.
P¯i vöech Ëinnostech v ¯eöeném území musí b˝t dodrûována práva a povinnosti vypl˝vající ze
zákona Ë. 86/2002 Sb., na¯ízení vlády Ë. 350/2002 Sb. - 354/2002 Sb. a z vyhláöek MéP Ë. 355/2002 Sb. 358/2002 Sb. V území obce musí b˝t dodrûována úroveÚ zneËiötÏní ovzduöí tj. hodnoty imisních limit˘,
meze tolerance a Ëetnost p¯ekroËení pro jednotlivé zneËiöùující látky (§6 zákona, na¯ízení vlády Ë.
350/2002 Sb.), vËetnÏ respektování emisních strop˘ (dle Na¯ízení vlády Ë. 351/2002 Sb.).
V p¯ípadÏ v˝skytu svÏtelného zneËiötÏní ovzduöí je moûné vydat na¯ízení dle ustanovení §50,
odst. 1, k) zákona Ë. 86/2002 Sb., kter˝m se stanoví opat¯ení k omezení, Ëi p¯edcházení v˝skytu
svÏtelného zneËiötÏní.
Ochrana zdraví p¯ed úËinky hluku
Z hlediska ochrany zdraví p¯ed nep¯ízniv˝mi úËinky hluku bude v navrûen˝ch rozvojov˝ch
lokalitách obytné zástavby poûadováno dodrûení max. hlukového zatíûení dle §11 Na¯ízení vlády »R Ë.
502/2000 Sb. Dle §30 zákona Ë. 258/2000 Sb., o ochranÏ ve¯ejného zdraví (ve znÏní novely zákona Ë.
274/2003 Sb.) má správce pozemní komunikace povinnost technick˝mi, organizaËními a dalöími
opat¯eními zajistit, aby hluk nep¯ekraËoval hygienické limity upravené provádÏcím právním p¯edpisem pro
ochranu venkovních prostor. ChránÏn˝m venkovním prostorem se rozumí prostor do 2 m okolo bytov˝ch
dom˘, rodinn˝ch dom˘, staveb pro ökolní a p¯edökolní v˝chovu a pro zdravotní a sociální úËely (a funkËnÏ
obdobn˝ch staveb).
V p¯ípadÏ pr˘tahu komunikací v tÏsném kontaktu se stávající zástavbou je doporuËena v˝mÏna
bÏûn˝ch oken za okna protihluková, dalöí moûností je provedení dispoziËních zmÏn v p¯ípadÏ stavebních
úprav objekt˘ (pobytové místnosti a loûnice p¯emístit do zklidnÏn˝ch prostor ap.). Vhodn˝m zp˘sobem
protihlukové obrany je pouûití kvalitních kryt˘ vozovky, které mají nízkou akustickou emisní vydatnost.
Pro za¯ízení v˝roby, která mají podstatné ruöivé úËinky na okolí, je územním plánem stanoven
poûadavek, ûe negativní úËinky a vlivy tÏchto staveb a za¯ízení nesmí naruöovat provoz a uûívání staveb a
za¯ízení ve svém okolí (zejména pak staveb urËen˝ch k trvalému pobytu osob) nad p¯ípustnou míru,
danou obecnÏ platn˝mi p¯edpisy.
Pozn.:

Dle Vyhláöky Ë. 523/2006 Sb., kterou se stanoví mezní hodnoty hlukov˝ch ukazatel˘, se pro
hlukové ukazatele den-veËer-noc (Ldvn) a noc (Ln) se stanoví tyto mezní hodnoty: a) pro
silniËní dopravu Ldvn se rovná 70 dB a Ln se rovná 60 dB, b) pro ûelezniËní dopravu Ldvn se
rovná 70 dB a Ln se rovná 65 dB.
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Radonové riziko
ZastavÏné Ëásti ¯eöeného území se nacházejí v nízkém stupni rizika v˝skytu radonu. Pouze
lokálnÏ se vyskytují loûiska porfyritu (s vysok˝m indexem), nezasahují vöak v˝znamnÏji zastavÏné území. V
¯eöeném území bude moûné p¯i vybran˝ch stavebních Ëinnostech vyûadovat provedení pr˘zkumu
(stanovení radonového indexu dle vyhláöky Ë. 307/2002 Sb., o radiaËní ochranÏ, v platném znÏní).
Pozn.:

RadiaËní zátÏû stavebního pozemku je vûdy ovlivnÏna také lokální situací (r˘zná propustnost
p˘d, lokální anomálie aktivních látek v horninách atd.) a pouûit˝mi stavebními materiály.

H¯bitovy, pietní místa a váleËné hroby
Ochranné pásmo ve¯ejného poh¯ebiötÏ se z¯izuje (dle §17 zákona Ë. 256/2001, o poh¯ebnictví,
v platném znÏní) v öí¯i nejménÏ 100 m.
ID
umístÏní
vlastník
parcely

2121
izolovaná poloha severozápadnÏ od sídla
Obec Brodeslavy
755/3, 753/3, st. 103

Na h¯bitovÏ se nachází hrob podporuËíka RA (ev. Ë. CZE3206-6127, datum úmrtí 10. 5. 1945). U silnice do
osady Rakolusky se nachází pomníËek (ev. Ë. CZE3206-27952) u cesty vÏnovan˝ rodiËi vojínovi Bohumilu
Brabcovi padlému v I. svÏtové válce. Na návsi v osadÏ Rakolusky se nachází pomník (Ë. ev. CZE3206-27951)
padl˝m v 1. svÏtové válce s uvedením jmen padl˝ch a letopoËt˘ narození a úmrtí, na vrchu pomníku je
umístÏn státní znak »R, ve spodní Ëásti nápis "My dali krev, vy dejte lásku."

Dopravní infrastruktura
SilniËní doprava
Vzhledem k odlehlosti ¯eöeného území (meandr Berounky), je intenzita dopravy na silnicích III.
t¯ídy a místních komunikacích, které tvo¯í páte¯ obsluhy území, zanedbatelná a není ani celostátnÏ
evidována. Páte¯ obsluhy tvo¯í silnice III./23220 propojující z k¯iûovatky nad Kozojedy jednotlivá sídla v
území. Z hlediska öiröích dopravních vztah˘ je nejd˘leûitÏjöí silnice II./232 (procházející západní Ëástí
¯eöeného území mimo zástavbu), která dopravnÏ obsluhuje severov˝chodní Ëást PlzeÚského kraje v trase
Rokycany - Kozojedy - Brodeslavy. Ve smÏru v˝chod západ je nejd˘leûitÏjöí silnice II./201 propojující
ManÏtín - Kralovice - oblast K¯ivoklátska a Prahu.
t¯ída/Ë. komunikace
II./232
III./23220
III./20131
Pozn.:

popis (sídla v blízkém okolí)
Rokycany - Kozojedy - Brodeslavy
Kozojedy - Rohy - Bohy - Rakolusky
Brodeslavy - Rohy

Dle zákona Ë. 23/1997 Sb., o pozemních komunikací, v platném znÏní je ochranné pásmo
silnice II. a III. t¯ídy (mimo souvisle zastavÏná území) je 15 m od osy vozovky.

Místní komunikace
SilniËní síù je doplnÏna zpevnÏn˝mi místními komunikacemi, které slouûí k propojení
zb˝vajících smÏr˘. Stávající síù místních komunikací je logicky koncipovaná a dostateËnÏ kapacitní.
V sídle jsou vedeny jako hlavní dopravní osy silnice III. t¯ídy, která zde plní i funkci místních
komunikací. Ostatní místní komunikace jsou za¯azeny do funkËní skupiny C - obsluûné s funkcí obsluûnou,
podrobnÏji dle dopravního v˝znamu C 3 (uvnit¯ obytn˝ch útvar˘). Z hlediska kategorií komunikací jsou v
kategorii místní obsluûné komunikace (MO). V intravilánu sídel jsou trasy místních komunikací smÏrovÏ
Ëlenité a jsou p¯izp˘sobeny okolní zástavbÏ.
Stávajícími úËelov˝mi komunikacemi je dostateËnÏ zajiötÏn p¯ístup k vybran˝m pozemk˘m a
stavbám v souËasnÏ zastavÏném území obce, k pozemk˘m zemÏdÏlského p˘dního fondu a PUPFL.
Dopravní obsluha ¯eöeného území musí, v souladu s ustanovením §10 zákona Ë 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, v platném znÏní, a v souladu s vyhláökou Ë. 104/1997 Sb., v platném znÏní,
splÚovat poûadavky »SN 73 6110 Projektování místních komunikací, vËetnÏ p¯ipojení navrûen˝ch
komunikací na stávající komunikace dle »SN 73 6102.
ZnaËené turistické a cyklistické trasy
ÿeöen˝m územím prochází znaËená cyklostezka Ë. 2263 (BuËek - Rohy - Bohy - Rakolusky).
Vzhledem k poloze území v zákrutu ¯eky Berounky zde také konËí, such˝ p¯echod p¯es ¯eku není moûn˝.
Územím procházejí znaËené turistické pÏöí trasy. Po druhém b¯ehu Berounky prochází hlavní
(Ëervená) trasa, která sleduje vodní tok v délce mnoha desítek kilometr˘ (obÏma smÏry). P¯es vlastní
území prochází modrá trasa (Kozojedy - Bohy - Kraöov - Koûlany) s odboËkou (zelená) na Ch¯íË. Stezky
jsou vedeny po místních komunikacích a pÏöinách. Mezi (parkoviötÏm) u dvora Rohy a hradem Kraöov se
vyznaËena nauËná stezka.
Doprava v klidu
V souËasnÏ zastavÏném území jsou p¯imÏ¯enÏ uspokojeny nároky na odstavování a parkování
vozidel. U za¯ízení v˝roby a obËanské vybavenosti je zajiötÏno odstavování vozidel na vlastních pozemcích
nebo na ve¯ejnÏ p¯ístupn˝ch plochách. Odstavná stání pro území obytné zástavby jsou zajiötÏna na
pozemcích rodinn˝ch dom˘.
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Pot¯eba odstavn˝ch stání (O) a parkovacích stání (P) v místech navrûené zástavby bude ¯eöena
podle »SN 73 6056 (Odstavné a parkovací plochy silniËních vozidel).
Ve¯ejná doprava osob
Autobusová doprava zajiöùuje spojení zejména se okolními sídly Kralovice a Kozojedy.
Technická infrastruktura
Technickou infrastrukturu tvo¯í vedení a stavby a s nimi provoznÏ související za¯ízení
technického vybavení (vodovody, vodojemy, kanalizace, Ëistírny odpadních vod, stavby a za¯ízení pro
nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení, komunikaËní vedení ve¯ejné komunikaËní sítÏ,
elektronické komunikaËní za¯ízení ve¯ejné komunikaËní sítÏ a produktovody).
Pozn.:

Území je souËástí zpracovaného Plánu rozvoje vodovod˘ a kanalizací PlzeÚského kraje.
Navrûené koncepce ÚP Bohy jsou s tímto dokumentem v souladu.

OdvodnÏní území, sráûkové odpadní vody
Sráûkové odpadní vody jsou u jednotliv˝ch nemovitostí v zastavÏném území zvládány s
pouûitím vsaku nebo akumulaËních prvk˘ (s následn˝m vyuûíváním nap¯. pro zavlaûování zelenÏ).
Pouze v sídle Bohy je ËásteËnÏ vybudována deöùová kanalizace ve öpatném technickém stavu. Kanalizace
je z betonov˝ch trub DN 400 v celkové délce 0,4 km.
Pozn.:

P¯i vymezování stavebních pozemk˘ musí b˝t splnÏn poûadavek na vsakování deöùov˝ch vod
nebo jejich zadrûení na pozemku p¯ed jejich svedením do oddílné deöùové kanalizace
vycházející z platn˝ch provádÏcích p¯edpis˘ (§20 a §21 vyhláöky Ë. 501/2006 Sb.). ObecnÏ platí,
ûe odtokové pomÏry z povrchu urbanizovaného území musí b˝t po v˝stavbÏ srovnatelné se
stavem p¯ed ní (stejné mnoûství ve stejném Ëasovém úseku), tj. nemá docházet ke zhoröení
odtokov˝ch pomÏr˘ v území a v tocích.

Zdroje vody, zásobování vodou
Do ¯eöeného území zasahuje I. pásmo pramenn˝ch zá¯ez˘ Kozojedy (VLHZ 564/87/G2040) a
druhé pásmo (vnit¯ní a vnÏjöí) zá¯ez˘ a studny Kozojedy (k. ú. Kozojedy). Pro vodní zdroj poblíû Rybárny
Rakolusky je vyhláöeno I. a II. pásmo (VLHZ 430/80) (Okresní ú¯ad PlzeÚ-sever, referát ûivotního
prost¯edí).
Obec není v souËasné dobÏ zásobena pitnou vodou z vodovodu pro ve¯ejnou pot¯ebu.
Obyvatelé pouûívají ke svému zásobení soukromé studny. Kvalita vody ve studních vyhovuje (dle PRVK,
2004) platné vyhláöce, kterou se stanoví poûadavky na pitnou vodu. Vzhledem k nízkému poËtu obyvatel
a vyööím investiËním náklad˘m na realizaci vodovodu se p¯edpokládá (dle PRVK, 2004) i do budoucnosti
zásobování z individuálních zdroj˘.
Bilance pot¯eby pitné vody
Odhad pot¯eby pitné vody (pro obytné stavby v rozvojov˝ch lokalitách) stanovená dle p¯ílohy Ë.
12 vyhláöky Ë. 428/2001 Sb. (specifická roËní pot¯eba vody na obyvatele: 35,0 m3/rok):
obyvatelé v RD

poËet obyvatel
92

roËní pot¯eba (m3)
3220

Qd denní pot¯eba vody (m3/den)
8,8

Splaökové odpadní vody
Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokov˝ch jímkách, odkud se vyváûejí na zemÏdÏlsky
vyuûívané pozemky. Odpadní vody od rekreant˘ jsou vypouötÏny do povrchov˝ch vod. S ohledem na
velikost obce není investiËnÏ a provoznÏ v˝hodné budovat Ëistírnu odpadních vod a kanalizaËní síù (dle
PRVK, 2004). Do budoucna bude zajiötÏna v˝stavba nov˝ch akumulaËních jímek pro zachycování
odpadních vod, jak pro trvale bydlící obyvatele, tak i pro rekreanty. Odpadní vody akumulované v
bezodtokov˝ch jímkách budou likvidovány na ËistírnÏ odpadních vod v mÏstÏ Kralovice.
Celkové hodnoty produkce splaökov˝ch odpadních vod a hodnoty p¯ínosu zatíûení z
rozvojov˝ch lokalit:
denní p¯ítok Qd (m3/den):
Pozn.:

návrh
8,8

Dle zákona Ë. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve¯ejnou pot¯ebu, v platném
znÏní, Ëiní ochranné pásmo stok do pr˘mÏru 500 mm vËetnÏ je 1,5 m na kaûdou stranu od
vnÏjöího líce stoky.
Mnoûství vypouötÏn˝ch odpadních vod se rovná hodnotám pot¯eby vody ve smyslu ustanovení
§30, odst. 1 vyhláöky Ë. 428/2001 Sb., v platném znÏní. Nakládání s odpadními vodami musí
splÚovat poûadavky na¯ízení vlády »R Ë. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách p¯ípustného
zneËiötÏní povrchov˝ch vod a odpadních vod, náleûitostech povolení k vypouötÏní odpadních
vod do vod povrchov˝ch a do kanalizací a o citliv˝ch oblastech.
Zásobování energií - vytápÏní, v˝roba energie
V ¯eöeném území se nachází nÏkolik lokalit, ve kter˝ch je instalováno za¯ízení pro v˝robu

energie.
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MVE Podkraöovsk˝ ml˝n
Malá vodní elektrárna na jezu Podkraöovského ml˝na na Berounce. MVE je vybavena 2 soustrojími
Kaplanovy turbíny a asynchronního generátoru. Instalovan˝ v˝kon 99 kW, hltnost turbín 10 m3 (p. Ë. 92,
906/1, 906/2).
FVE Rakolusky 20
Fotovoltaická v˝roba energie, panely jsou umístÏny a st¯eöe budovy, instalovan˝ v˝kon 0,03 MW.

Elektrifikace
Dle zákona Ë. 458/2000 Sb., v platném znÏní, Ëiní ochranné pásmo nadzemního vedení (vodiËe
bez izolace) u napÏtí nad 1 kV a do 35 kV vËetnÏ 7 m na obÏ strany od krajních vodiË˘. Ochranné pásmo
podzemního vedení do 110 kV vËetnÏ je 1 m (po obou stranách krajního kabelu). Ochranné pásmo
elektrické stanice stoûárové s p¯evodem napÏtí z úrovnÏ nad 1 kV a menöí neû 52 kV na úroveÚ nízkého
napÏtí je 7 m od stanice, ochranné pásmo elektrické stanice kompaktní a zdÏné s p¯evodem napÏtí z
úrovnÏ nad 1 kV a menöí neû 52 kV na úroveÚ NN je 2 m od stanice.
Pozn.:

Takto definovaná pásma se vztahují pouze na nová za¯ízení, neboù v §98 zákona Ë. 458/2000, v
platném znÏní, se uvádí, ûe ochranná pásma stanovená podle dosavadních právních p¯edpis˘
se nemÏní po nabytí úËinnosti zákona. Proto jsou ve v˝kresech vyznaËena, u staröích za¯ízení,
ochranná pásma d¯íve uplatnÏná: pro nadzemní vedení (vodiËe bez izolace) u napÏtí nad 1 kV
a do 35 kV vËetnÏ ochranné pásmo 10 m na obÏ strany od krajních vodiË˘.

Telekomunikace
V zastaviteln˝ch plochách bude ¯eöena telekomunikaËní síù a p¯ipojení objekt˘ podzemní
kabelovou trasou. Navrûené obytné objekty budou p¯ímo napojeny na stávající místní síù (samostatn˝mi
staniËními kabely) s kapacitou min. 2 x 2 páry/1 rodinn˝ d˘m resp. bytovou jednotku.
Pozn.:

Dle zákona Ë. 251/2000 Sb., o telekomunikacích, v platném znÏní, je ochranné pásmo
podzemních telekomunikaËních vedení 1,5 m po stranách krajního vedení. ÿeöen˝m územím
procházejí radioreléové trasy ve¯ejné komunikaËní sítÏ.
Ve¯ejné osvÏtlení a místní rozhlas
V sídle je p¯imÏ¯enÏ pot¯ebám zajiötÏno ve¯ejné osvÏtlení a poslech místního rozhlasu.

Prostorová koordinace vedení technického vybavení
Prostorové uspo¯ádání sítí technického vybavení v prostoru silnic a místních komunikací musí
odpovídat p¯ísluön˝m »SN. SítÏ vedené v soubÏhu se silnicemi a místními komunikacemi v intravilánu
sídla budou p¯ednostnÏ ukládány do zeleného pásu nebo chodníku.
K¯íûení silnic s vedením sítí technického vybavení budou realizována, pokud to technické
podmínky v území dovolí, bez poruöení vozovek (uûitím bez v˝kopov˝ch technologií). V extravilánu sídel
budou vedení sítí technické infrastruktury realizovány mimo tÏlesa silniËních komunikací, doporuËeno je
soust¯edÏní tras dálkovod˘.
ObËanské vybavení
Ze staveb a za¯ízení obËanské vybavenosti se v sídle nachází objekt Obecního ú¯adu a Domu s
peËovatelskou. NavötÏvovanou památkou je z¯ícenina hradu Kraöov a jeskynÏ Kamenná maötal. V obci se
nachází h¯bitov a nÏkolik dalöích drobn˝ch sakrálních staveb a objekt˘ (kaple, Boûí muka, pomníky ap.).
Pro úËely zejména vodácké turistiky slouûí areál Rybárna nad Rakolusky, kter˝ nabízí ubytování v pokojích
nebo vlastních stanech.
Nakládání s odpady
Ekologické zátÏûe území
V ¯eöeném území nejsou evidovány ekologické zátÏûe (dle inventarizaËní studie Staré
ekologické zátÏûe PlzeÚského kraje).
Nakládání s odpady:
P¯i vöech Ëinnostech v ¯eöeném území musí b˝t splnÏny poûadavky na likvidaci odpad˘
vypl˝vající z obecnÏ platn˝ch právních p¯edpis˘ (zákon Ë. 185/2001 Sb., v platném znÏní) i obecnÏ
závazné vyhláöky obce, o nakládání s odpady. Systém sbÏru, t¯ídÏní a zneökodÚování komunálního a
stavebního odpadu i nebezpeËn˝ch sloûek odpadu je upraven ObecnÏ závaznou vyhláökou.
SbÏrné nádoby u jednotliv˝ch nemovitostí slouûí k ukládání zbytkového odpadu po vyt¯ídÏní.
Svoz se provádí dle harmonogramu sestaveného oprávnÏnou osobou a schváleného p¯ísluön˝m orgánem
obce. Vyt¯ídÏné sloûky komunálního odpadu (plasty, sklo) se ukládají do p¯ísluönÏ oznaËen˝ch sbÏrn˝ch
nádob umístÏn˝ch na ve¯ejnÏ p¯ístupn˝ch plochách. RovnÏû je na ve¯ejnÏ p¯ístupn˝ch oznaËen˝ch
místech moûno ukládat odpad biologick˝ (tráva, listí, vÏtve). Nevyuûité léky lze odloûit v lékárnách v
okolních sídlech.
NezastavÏné území (charakteristika krajiny)
Z hlediska typologického ËlenÏní krajiny je st¯ední Ëást ¯eöeného území zahrnuta do
lesozemÏdÏlské krajiny Ëlenit˝ch pahorkatin a vrchovin (3M2). Údolí Berounky je lesozemÏdÏlská krajina
za¯íznut˝ch údolí (3M15).
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3M2
charakter osídlení krajiny:
charakter vyuûití krajiny:
charakter reliéfu krajiny:

vrcholnÏ st¯edovÏká sídelní krajina Hercynica
lesozemÏdÏlská krajina
krajina Ëlenit˝ch pahorkatin a vrchovin Hercynica

3M15
charakter osídlení krajiny:
charakter vyuûití krajiny:
charakter reliéfu krajiny:

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

Dle vymezení cílov˝ch charakteristik krajiny ZÚR PlzeÚského kraje spadá ¯eöené území do
Hornoberounské (7) krajinné oblasti. Ochrana vybran˝ch cílov˝ch charakteristik krajin PlzeÚska se opírá o
zásady diferencované územní péËe o krajinu:
-

v krajinn˝ch typech hluboce za¯íznut˝ch údolí (v p¯ípadÏ ¯eöeného území se jedná o údolí
vodního toku Berounka) je cílem ochrany uspo¯ádání ploch v typické údolní katénÏ, zalesnÏné
srázné svahy, zaluËnÏné úzké údolní nivy a pro pastviny vyuûívaná boËní, mírnÏjöí údolí, bez
souvislejöí zástavby, navazující na tradiËní zp˘soby hospoda¯ení i vyuûívání.
Stanovení podmínek pro chránÏná území a územní systém ekologické stability
Biogeografické ËlenÏní krajiny
ÿeöené území je souËástí K¯ivoklátského bioregionu (1.19).

3BN
-3BM
-3UM
4RN

Biochory
Erodované ploöiny na zahlinÏn˝ch píscích 3. v.s.
Erodované ploöiny na drobách v suché oblasti 3. v.s.
V˝razná údolí v drobách v suché oblasti 3. v.s.
Ploöiny na zahlinÏn˝ch píscích 4. v.s.

P¯irozená vegetace
P¯evládající potenciální p¯irozenou vegetací ¯eöeného území je (36) Biková a/nebo jedlová
doubrava. ZalesnÏné svahy nad údolím Berounky jsou pak tvo¯eny (7) »ern˝öovou dubohab¯inou.
»ern˝öová dubohab¯ina (7)
Mapovací jednotku tvo¯í stinné dubohab¯iny s dominantním dubem zimním (Quercus petraea)
a habrem (Carpinus betulus), s Ëastou p¯ímÏsí lípy (Tilia cordata, na vlhËích stanoviötích Tilia platyphyllos),
dubu letního (Quercus robur) a stanoviötÏ nároËnÏjöích listnáË˘ (jasan - Fraxinus excelsior, klen - Acer
pseudoplatanus, mléË - Acer platanoides, t¯eöeÚ - Cerasus avium). Ve vyööích nebo inverzních polohách
se téû objevuje buk (Fagus sylvatica) a jedle (Abies alba). Dob¯e vyvinuté ke¯ové patro tvo¯ené
mezofilními druhy opadav˝ch listnat˝ch les˘ nalezneme pouze v prosvÏtlen˝ch porostech. Charakter
bylinného para urËují p¯edevöím mezofilní druhy, p¯edevöím byliny (Hepatica nobilis, Galium sylvaticum,
Campanula persicifolia, Lathyrus vernus, Lathyrus niger, Lamium galeobdolon, Melampyrum nemorosum,
Mercurialis perennis, Asarum europaeum, Pyrethrum corymbosum, Viola reichenbachiana a jiné), ménÏ
Ëasto trávy (Festuca heterophylla, Poa nemoralis).
NejËastÏjöí d¯eviny stromo¯adí: Cerasus avium (t¯eöeÚ ptaËí), Tilia cordata (lípa srdËitá), Tilia
platyphyllos (lípa öirokolistá), Acer platanoides (javor mléË), Juglans regia (o¯eöák vlaösk˝), Pyrus
communis (hruöeÚ obecná), hybridní topoly, ménÏ Malus domestica (jabloÚ domácí) a Prunus domestica
(hruöeÚ domácí).
Vhodné d¯eviny pro soliterní v˝sadbu a rozpt˝lenou zeleÚ: Tilia cordata (lípa srdËitá), Quercus
petraea a robur (dub zimní a letní), Carpinus betulus (habr obecn˝), Cerasus avium (t¯eöeÚ ptaËí), Tilia
platyphyllos (lípa öirokolistá), Swida sanguinea (svída krvavá), Ligustrum vulgare (ptaËí zob obecn˝),
Crataegus monogyna, laevigata (hloh jednoblizn˝ a obecn˝), Corylus avellana (líska obecná).
SmÏsy pro zatravÚovaná místa: Festuca rubra, Festuca pratensis, Dactylis glomerata, Poa
pratensis, Poa trivialis, v suööích polohách Agrostis capillaris, Poa angustifolia.
Biková a/nebo jedlová doubrava (Luzulo albidae-Quercetum petaeae, Abieti-Quercetum) (36)
Biková doubrava s dominantním dubem zimním (Quercus petraea) se vyznaËuje slabou
p¯ímÏsí aû absencí listnáË˘ - b¯ízy (Betula pendula), habru (Carpinus betulus), buku (Fagus sylvatica),
je¯ábu (Sorbus aucuparia), lípy srdËité (Tilia cordata), na suööích stanoviötích i s p¯irozenou p¯ímÏsí
borovice (Pinus sylvestris). Dub letní (Quercus robur) se objevuje jen na relativnÏ vlhËích místech.
Zmlazené d¯eviny stromového patra jsou nejd˘leûitÏjöí sloûkou slabÏ vyvinutého ke¯ového patra, kde se
téû ËastÏji objevuje Frangula alnus a Juniperus communis. Bylinné patro urËují acidofilní a mezofilní lesní
druhy. Mechové patro b˝vá druhovÏ pestré. V jedlové doubravÏ se navíc vyskytují i p¯ímÏsy jedle (Abies
alba).
NejËastÏjöí d¯eviny stromo¯adí: Betula pendula (B¯íza bÏlokorá), Quercus robur (Dub letní),
Sorbus aucuparia (Je¯áb ptaËí), Robinia pseudocacia (Trnovník akát), Malus domestica (JabloÚ domácí).
NejËastÏjöí rozpt˝lená zeleÚ: Quercus petraea a robur (Dub zimní a letní), Carpinus betulus
(Habr obecn˝), Sorbus aucuparia (Je¯áb ptaËí), Betula pendula (B¯íza bÏlokorá), Rosa canina, Frangula
alnus, Tilia cordata (Lípa srdËitá), Pinus silvestris (Borovice lesní).
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Vhodné smÏsi na zatravÚovaná místa: Festuca ovina, F. trachyphylla, F. rubra, F. pratensis,
Agrostis capillaris, Cynosurus cristatus, Phleum pratense, Poa angustifolia, P. pratensis, Lolium perenne,
Trifolium repens.
Zdroj:

Zdenka Neuhäuslová - Mapa potenciální p¯irozené vegetace »eské republiky, Praha 1998

-

ChránÏné Ëásti p¯írody
v˝znamné krajinné prvky (dle ust. §3 odst. b) zákona Ë. 114/1992 Sb., v platném znÏní): lesy,
rybníky, vodní toky a jejich nivy,
EVL Natura 2000: CZ0323142 Berounka
Poloha: Úsek ¯eky Berounky od jezu u obce Zvíkovec p¯i hranici CHKO K¯ivoklátsko proti proudu aû k jezu
Libötejnského ml˝na pod obcí RobËice, v délce necel˝ch 30 km. †
Geologie: Geologick˝m podkladem jsou proterozoické b¯idlice s vloûkami buliûník˘ a spilit˘, pouze místy
jsou vytvo¯eny nivní polohy, vzniklé z ¯íËních teras.
Geomorfologie: Území leûí v celku T¯ebovická ploöina, která je západní Ëástí ÿíËanské ploöiny.
Reliéf: Údolí Berounky je z p¯eváûné Ëásti tvo¯en prudk˝mi svahy se skalními v˝chozy. Z tohoto d˘vodu
dochází ve vybraném úseku Berounky k silnému meandrování, s hluboce zaklesnut˝mi meandry i s
mÏlk˝m údolím; je zde mnoûství r˘zn˝ch stanoviöù.
Krajinná charakteristika: Neb˝t nÏkolika jez˘, které sv˝m vzdutím mÏní podstatnÏ charakter p¯irozeného
biotopu, p¯edstavuje lokalita p¯eváûnÏ parmové pásmo vodních tok˘ s p¯echodem k cejnovému, se
stojatou vodou. V proudn˝ch úsecích je dno p¯eváûnÏ ötÏrkovité, v nadjezích se vyskytuje r˘znÏ silná vrstva
bahna, zvyöující eutrofní zátÏû prost¯edí. †
Biota: Vzhledem k mnoûství jez˘ (souËasnÏ i p¯irozen˝ch prah˘ z odolnÏjöí horniny) je znaËná Ëást úseku
¯eky s klidnou, pomalu proudící vodou, k jejímû charakteristick˝m rys˘m pat¯í zar˘stání míst mimo
proudnici vodní vegetací. K typick˝m p¯edstavitel˘m pat¯í stulík ûlut˝, v mÏlËích úsecích pomístnÏ i dalöí
druhy (chrastice, zblochan, kosatec ûlut˝, orobinec, rákos). V proudn˝ch úsecích je bÏûn˝ zár˘st lakuöníkem
¯íËním, kter˝ místy zcela pokr˝vá dno a je závisl˝ na eutrofní zátÏûi z lidsk˝ch sídel. Z vodních ûivoËich˘ se
vyskytuje öiroké spektrum ryb parmového a cejnového pásma, v místech s Ëist˝mi p¯ítoky se dokonce
vyskytuje i pstruh a rak ¯íËní. K bÏûn˝m ûivoËich˘m pat¯í velevrub malí¯sk˝ a ökeble ¯íËní. Mimo úseky,
ovlivnÏné p¯íliö lidsk˝mi aktivitami, je p¯irozen˝ b¯ehov˝ porost tvo¯en p¯eváûnÏ k¯ovit˝mi vrbami s p¯ímÏsí
dalöích d¯evin (olöe, st¯emcha,…), v okolí obcí a jez˘ je tok ËásteËnÏ regulován a b¯ehové porosty umÏle
udrûovány. †
Kvalita a v˝znam: Vzhledem k malému poËtu sídel je tento úsek Berounky pomÏrnÏ v p¯irozeném stavu,
vÏtöí naruöení je nÏkolika jezy, u kter˝ch je umístÏna malá vodní elektrárna a které tvo¯í zcela zásadní
p¯ekáûku pro migraci vodních ûivoËich˘. S tím je spojen˝ dalöí pr˘vodní jev, a to nedostateËn˝ pr˘tok
korytem Berounky mimo objekt MVE v suchém období, zabraÚující i poproudové migraci. †
Zranitelnost: NejvÏtöím nebezpeËím pro funkci ekosystému jsou lidské aktivity, smÏ¯ující k vyuûívání vodní
energie, dále úpravy tok˘ za úËelem tzv. protipovodÚové ochrany (p¯edevöím tÏûba ötÏrkov˝ch náplav˘,
která je prost¯edím pro rozmnoûování nÏkter˝ch druh˘ ryb a opevÚování b¯eh˘, které sniûuje mnoûství
úkryt˘ p¯i pr˘chodu velk˝ch vod). Nezanedbateln˝m jevem je i zneËiöùování vody, které v posledním
období spoËívá p¯edevöím ve zv˝öeném vnosu biogenních prvk˘ a tím zmÏnÏ charakteru prost¯edí. Jako
ménÏ závaûné se jeví sportovní rybolov a rekreace obyvatel (vodáctví, chatová zástavba). †
Management: KromÏ aktivního p¯ístupu k zachování populace bolena vysazováním mlad˝ch jedinc˘ místní
populace je t¯eba vy¯eöit zajiötÏní migraËní pr˘chodnosti p¯es p¯íËné stavby obÏma smÏry po cel˝ rok (rybí
p¯echody apod.), p¯edevöím nepovolením dalöích úprav, které budou situaci zhoröovat a zkvalitnit Ëistotu
vody dle moûností v rámci platné legislativy. †
Moûné st¯ety zájmu: ZajiötÏním tzv. protipovodÚové ochrany ze strany správce toku m˘ûe dojít k likvidaci
zásadních typ˘ ekosystém˘, rovnÏû zajiötÏním plánovaného pr˘toku MVE m˘ûe dojít k nedostateËnému
pr˘toku zbylou Ëástí koryta ¯eky, p¯ípadnÏ k p¯ímému úhynu nÏkter˝ch ûivoËich˘, tvo¯ících podstatnou
sloûku ekosystému.
(zdroj: http://www.nature.cz)
P¯írodní rezervace (PR) Kraöov
P¯íkré skalnaté stránÏ na levém svahu údolí ¯eky Berounky pod z¯íceninou hradu Kraöov a v p¯ilehl˝ch
boËních údolích Brodeslavského a »erníkovského (Holovouského) potoka, 1,5 km severov˝chodnÏ od obce
Bohy v Radnické vrchovinÏ. Ekosystém teplomiln˝ch rostlinn˝ch spoleËenstev, v nÏmû se sdruûují porosty
skalní stepi s p¯edlesov˝mi v˝vojov˝mi stadii, smÏ¯ujícími k svÏtl˝m les˘m.
Plocha:
Nadmo¯ská v˝öka:
Vyhláöeno:

36,28 ha
266 - 376
1952, novelizováno 1988

GEOLOGIE
Horninov˝m podloûím území jsou slabÏ p¯emÏnÏné grafitické a kameneËné b¯idlice a droby svrchního
proterozoika s vloûkami buliûník˘ a spilit˘, místy s kvarcity a vápenci. Kamenité a hlinitokamenité sutÏ,
které pokr˝vají svahy hluboce za¯íznut˝ch údolí vodních tok˘ a erozních r˝h, jsou kvartémího stá¯í. SilnÏ
skeletovité svahy a skalní v˝chozy pokr˝vají typické (litické, kambizemní) rankery s litozemÏmi. Hluböí
profily jsou tvo¯eny kambizemí typickou (nasycenou i kyselou). Podél potoka leûí úzk˝ pás gleje typického.
KVÃTENA
NejcennÏjöí cenózou rezervace je skalní step, vázaná na strmé skalnaté svahy jiûní orientace, as. Alysso
saxatilis-Festucetum duriusculae cotoneasteretosum integemmae se skalníkem celokrajn˝m (Cotoneaster
integerrimus), trnkou obecnou (Prunus spinosa), brslenem evropsk˝m (Euonymus europaeus), r˘ûí
podhorskou (Rosa dumalis), svídou krvavou (Swida sanguinea), javorem babykou (Acer cam-pestre), ta¯icí
skalní (Aurinia saxatilis), sleziníkem severním (Asplenium septentrionale), hvozdíkem kartouzkem
(Dianthus earth usianorum), hlaváËem bledoûlut˝m (Scabiosa ochroleuca), strdivkou sedmihradskou
(Melica transsilvanica), Ëesnekem chlumním (Allium senescens), Ëistcem p¯ím˝m (Stachys recta), kavylem
Ivanov˝m (Stipa joannis), kter˝ byl p¯i úpravÏ hradních z¯ícenin zlikvidován, svízelem siv˝m (Galium
glaucum), kost¯avou sivou (Festuca pallens).
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Svaz kvÏtnat˝ch dubohab¯in (Carpinion betuli) je zastoupen asociací Melampyro nemorosi--Carpinetum s
lípou malolistou (Tilia cordata), jejíû bylinné patro s ¯e¯iönicí ned˘tklivou (Cardamine impatiens) je p¯i úpatí
svahu naruöeno neofytní net˝kavkou malokvÏtou (Impatiens parviflora), kop¯ivou dvoudomou (Urtica
dioica), hluchavkou skvrnitou (Lamium maculatum), brölicí kozí nohou (Aegopodium podagraria) a
kakostem smrdut˝m (Geranium robertianum). V asociaËních fragmentech se v údolí p¯ítoku Berounky
zachoval luzní lesík (Stellar io-Al-netum glutinosae) s ptaËincem velkokvet˝m (Stellaria holostea),
net˝kavkou ned˘tklivou (Impatiens noli-tangere) a n. malokvÏtou. Horní hrany údolí Berounky a skalnaté
svahy hostí zachované reliktní bory (Hieracio pal-lidi-Pinetum). Ve stromovém pat¯e je vtrouöen dub zimní
(Quercus petraea), v bylinném pat¯e v nich rostou nap¯. jest¯ábník bled˝ (Hieracium schmidtii), pavinec
modr˝ (Jasione montana), silenka niËí (Silene nutans), tolita léka¯ská (Vince-toxicum hirundinaria),
¯imbaba chocholiËnatá (Pyrethrum corymbosum), pryöec chvojka (Tithymalus cyparissias), chlupáËek zední
(Pilosella officinarum), koko¯ík léka¯sk˝ (Polygonatum odoratum), Ëesnek chlumní, panet¯esk skalní
(Petrosedum reflex˘m) a jetel alpínsk˝ (Trifolium alpestre). Do rezervace byly zahrnuty kulturní bory, jez lze
klasifikovat jako Deschampsio flexuosaeculti-Pinetum a kulturní porosty smrku ztepilého (Picea abies) s
bezem Ëern˝m (Sambucus nigra), b. Ëerven˝m (S. racemosa), net˝kavkou malokvÏtou, kapradí samcem
(Dryopteris filix-mas), ptaËincem velkokvÏt˝m, starËkem vejËit˝m (Senecio ovatus), ostruûiníkem maliníkem
(Rubus idaeus) a zimolezem p˝¯it˝m (Lonicera xylosteum) a kulturní porost s jasanem ztepil˝m (Fraxinus
excelsior) p¯i úpatí svahu s dominantní kop¯ivou dvoudomou (Urtica dioica). NevyhranÏné cenosy
ruderální nevyhranÏné cenosy ruderální vegetace jsou p¯i cestách promíseny druhy lesních lem˘, uprost¯ed
hradní z¯íceniny druhy svazu Alysso-Festucion pallentis.
ZVÍÿENA
V rezervaci ûijí bÏûné druhy obratlovc˘. P¯i Berounce hnízdí ledÚáËek ¯íËní (Alcedo atthis), na vrcholov˝ch
skalách v˝r velk˝ (Bubo bubo). Ve stinn˝ch roklích ûijí mlok skvrnit˝ (Salamandra salamandra) a Ëolek
obecn˝ (Triturus vulgaris). V tÏsné blízkosti chránÏného území byla v Berounce zaznamenána také uûovka
podplamatá (Natrix tessellata). Bohaté druhové spektrum teplomilného lesního a lesostepního hmyzu
souvisí s polohou lokality na jz. okraji K¯ivoklátska. V habru zde ûijí krasec Dicerca berolinensis a tesa¯ík
Xylotrechus arvicola, na dubech byli zjiötÏni krasec Coraebus undatus, mandelinky Cryptocephalus
octomaculatus, C. imperialis a slunéËko Oenopia lyncea a na borovici krasci Buprestis octoguttata a
Melanophila formaneki.
LESNICTVÍ
Lesy chránÏného území pat¯í do kategorie lesa ochranného. Provádí se zde jen nahodilá pr˘bÏrná tÏûba.
VYUéITÍ
Rezervace je p¯ístupná po znaËené turistické cestÏ, vedoucí ke z¯íceninÏ hradu Kraöov. ChránÏné území je
ovlivÚováno Ëinností Spolku pro záchranu hradu Krasová (sypání stavební sutÏ z renovovaného hradu,
úpravy p¯ístupové cesty ke hradu), p¯i níû se sí¯í ruderální spoleËenstva. NávötÏvník˘m slouûí nauËná stezka
a vzniká tu mal˝ skanzen objekt˘ lidové architektury.
(zdroj: http://www.ochranaprirody.cz)
V˝öka:
Pr˘tok:
Celkov˝ sklon:
Tok:
Nadmo¯ská v˝öka:
Geologick˝ podklad:
Genetick˝ typ:

Kraöovské vodopády
2,7 metry
20 l/s
80°
Brodeslavsk˝ potok
295 m n. m.
starohorní b¯idlice, droba a prachovec
sekundární, strukturní a tektonické
(zdroj: http://www.vodopady.info)

P¯írodní rezervace (PR) T¯ímanské skály
P¯eváûnÏ prudk˝, k západu a k jihu orientovan˝ prav˝ b¯eh hlubokého údolí Berounky, asi 2 km jiûnÏ od
obce T¯íman˝ v Radnické vrchovinÏ. P˘vodní porosty skalních stepí a reliktních bor˘ s bohatstvím
rostlinn˝ch spoleËenstev objasÚují migraci vegetace v postglaciálu a problematiku ¯íËního fenoménu.
Katastrální území:
Nadmo¯ská v˝öka:
Plocha:
Vyhláöeno:

H¯eöihlavy, T¯íman˝
270 - 414 m
27,10 ha
1990

GEOLOGIE
Horninov˝m podkladem konkávního západního nárazového b¯ehu meandru a pravého svahu údolí
Berounky jsou b¯idlice svrchního proterozoika. V území p¯írodní rezervace jsou Ëetné skalní v˝chozy. Údolní
svahy jsou pokryty sutí a na jejich úpatí se vytvá¯í v˝razná deluvia. Na svahovinách b¯idlic vznikly hnÏdé
p˘dy — kambizem typická (nasycená), pod kysel˝mi bory její kyselá varieta. SilnÏ skeletovité profily a
skalnaté v˝chozy pokr˝vají kambizemní (typické) rankery s kambizemí rankerovou (místy s mal˝mi ostr˘vky
litozemí).
KVÃTENA
P¯irozená rostlinná spoleËenstva sv˝m p˘vodem zasahují aû do období boreálu. »lovÏkem jsou ovlivnÏna
jen nepatrnÏ. Vyööí podíl tu má habr obecn˝ (Carpinus betu-lus), dále tu rostou dub zimní (Quercus
petraea), b¯íza bÏlokorá (Betula pendula), lípa malolistá (Tilia cordata), javor mléË (Acer platanoides),/
babyka (A. campestre), byly zde zaznamenány t¯eöeÚ ptaËí (Ce-rasus avium), hlohjednosemen-n˝
(Crataegus monogyna), slivoÚ trnitá (Prunus spinosa), r˘ûe podhorská (Rosa duma-lis), brslen evropsk˝
(Euonymus europaeus) a skalník cebkrajn˝ (Cotoneaster integerimmus). V bylinném pat¯e roste hojnÏ
ta¯ice skalní (Auimia saxatilis), Ëesnek chlumní (Allium sene-scens), smÏlek jehlancovit˝
(Koeleriapyramidata), »istec p¯ím˝ (Stachys recta), rmen barví¯sk˝ (Cota tinctoria), pelynÏk ladní (Artemisia
campestris), bÏlozá¯ka vÏtvitá (Anthericum ra-mosum), hlaváË bledoûlut˝ (Scabiosa ochroleuca) a ¯imbaba
chocholiËnatá (Pyrethrum corymb oöum).
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ZVlÿENA
Systematick˝ zoologick˝ pr˘zkum nebyl proveden. ProkazatelnÏ tu ûije jeötÏrka obecná, kánÏ lesní (Buteo
buteo), ûluna zelená (Picus viridis), pravidelnÏ sem zalétá ledÚáËek ¯íËní (Alce-do atthis). Uzemí je
pravideln˝m hnízdiötÏm v˝ra velkého (Bubo bubo). V okolí rezervace (v jeho ochranném pásmu) leûí
zimoviötÏ vodních pták˘, nap¯. morËáka velkého (Mergus merLESNICTVÍ
SouËasné lesní porosty jsou lesy ochranné, vysoké, s vyööím podílem habru obecného, nad horní hranou
území kulturní bory. Nep˘vodní druhy — borovice Ëerná (Pinus nigra) a trnovník akát (Robinia
pseudacacia) — jsou podsadbou nebo kotlíkovou obnovou nahrazovány p˘vodními d¯evinami K dosadbÏ
p˘vodních druhuje vyuûívána obalovaná sadba za souËasné ochrany porost˘ proti okusu zvÏ¯í a za
mechanického niËení bu¯enÏ. V lesních porostech se uplatÚuje v˝bÏrn˝ zp˘sob hospoda¯ení.
VYUéITÍ
Území p¯írodní rezervace je ohroûováno erozí, splachy z polí, v˝skytem grafiózy jilm˘, nelegálními
skládkami odpad˘ a zemÏdÏlskou Ëinností v jeho bezprost¯edním okolí.
(Zdroj: http://www.ochranaprirody.cz)
Památn˝ strom
jméno:
stá¯í:
v˝öka (m):
obvod (cm):
popis:
ochranné pásmo:
vyhláöeno:

Roûsk˝ dub
cca 320 let
17
535
Na hrázi b˝valého rybníka u osady Rohy, po polní cestÏ od dvora Rohy.
kruh o polomÏru minimálnÏ 10 m kolem stromu
24.03.1978

PP Horní Berounka
P¯írodní park Horní Berounka se nachází podél horního toku Berounky. Na území mÏsta PlzeÚ, které ale uû
náleûí do p¯írodního parku, se stékají Radbuza a Úhlava; dále se do nich vlévá jeötÏ Mûe – od tohoto místa
uû se ¯eka naz˝vá Berounkou – a Úslava. Geomorfologické ËlenÏní p¯írodního parku je velmi rozmanité,
území je rozËlenÏno údolími a sloûitá stavba se promítá i do rozmanitosti biotop˘, které tu jsou chránÏny.
(Zdroj: https://cs.wikipedia.org)
PP H¯eöihlavská
P¯írodní park byl z¯ízen jako oblast klidu v roce 1978 vyhláökou ONV PlzeÚ-sever. Leûí na levém b¯ehu
zalesnÏného údolí Berounky a dolního toku Radnického potoka mezi Liblínem a Zvíkovcem. Park je
ohraniËen vesnicemi Rakolusky, Bohy, Brodeslavy, Vöehrdy a Hlince a odkazuje sv˝m názvem k vesnici
H¯eöihlavy. Rozlohou 978,8†ha pat¯í mezi nejmenöí p¯írodní parky PlzeÚského kraje.
V p¯írodní parku se nachází p¯írodní rezervace Kraöov, z¯ícenina hradu Kraöov, jeskynÏ Kamenná maötal a
potoky Brodeslavsk˝, Kraöovsk˝ a Vöehrdsk˝ potok. V Hlineckém lese jsou lokality s mnoha desítkami
mraveniöù. (Zdroj: https://cs.wikipedia.org)

Územní systém ekologické stability:
Hlavním cílem vytvá¯ení ÚSES je trvalé zajiötÏní biodiverzity, biologické rozmanitosti, která je
definována jako variabilita vöech ûijících organism˘ a jejich spoleËenstev a zahrnuje rozmanitost v rámci
druh˘, mezi druhy a rozmanitost ekosystém˘. Podstatou ÚSES je vymezení sítÏ p¯írodÏ blízk˝ch ploch v
minimálním územním rozsahu, kter˝ uû nelze dále sniûovat bez ohroûení ekologické stability a biologické
rozmanitosti území. ÚSES se dÏlí podle biogeografického v˝znamu skladebn˝ch prvk˘ na nadregionální,
regionální a lokální.
Biocentrum je tvo¯eno ekologicky v˝znamn˝m segmentem krajiny, kter˝ svou velikostí a stavem
ekologick˝ch podmínek umoûÚuje trvalou existenci druh˘ i spoleËenstev p¯irozeného genofondu krajiny.
Jedná se o biotop nebo soubor biotop˘, kter˝ sv˝m stavem a velikostí umoûÚuje trvalou existenci
p¯irozeného Ëi pozmÏnÏného, avöak p¯írodÏ blízkého ekosystému. Biokoridor je, nebo cílovÏ má b˝t,
tvo¯en ekologicky v˝znamn˝m segmentem krajiny, kter˝ propojuje biocentra a umoûÚuje a podporuje
migraci, öí¯ení a vzájemné kontakty ûiv˝ch organism˘. InterakËní prvek je ekologicky v˝znamn˝ krajinn˝
prvek nebo ekologicky v˝znamné liniové spoleËenstvo, vytvá¯ející existenËní podmínky rostlinám a
ûivoËich˘m, v˝znamnÏ ovlivÚujícím fungování ekosystém˘ kulturní krajiny.
Údolím ¯eky Berounka prochází nadregionální biokoridor NRBK K 50 (Kladská - T˝¯ov, K¯ivoklát)
s ochrannou zónou. Biokoridor má vymezenu osu vodní (¯eka Berounka) a osu mezofilní hájovou (svahy
nad údolím). Do nadregionálního biokoridoru jsou vloûena funkËní biocentra RBC 1447 (Kraöov) a RBC
1448 (T¯ímanské skály). Z jihu se pak p¯ipojuje regionální biokoridor RK 1156.
Stanovení podmínek pro ochranu podzemních a povrchov˝ch vod
Do ¯eöeného území zasahuje I. pásmo pramenn˝ch zá¯ez˘ Kozojedy (VLHZ 564/87/G2040) a
druhé pásmo (vnit¯ní a vnÏjöí) zá¯ez˘ a studny Kozojedy (k. ú. Kozojedy). Pro vodní zdroj poblíû Rybárny
Rakolusky je vyhláöeno I. a II. pásmo (VLHZ 430/80) (Okresní ú¯ad PlzeÚ-sever, referát ûivotního
prost¯edí). ÿeöené území není zranitelnou oblastí (dle Na¯ízení vlády »R Ë. 103/2003 Sb., o stanovení
zraniteln˝ch oblastí, p¯íloha Ë. 1).
Správci vodních tok˘ mohou p¯i v˝konu správy vodního toku, pokud je to nezbytnÏ nutné a po
p¯edchozím projednání s vlastníky pozemk˘, uûívat pozemk˘ sousedících s korytem vodního toku (dle
ustanovení §49 zákona) do 6 (10) m od b¯ehové Ëáry, dle v˝znamu vodního toku.
V ¯eöeném území musí b˝t splnÏny obecnÏ platné podmínky vypl˝vající ze zákona Ë. 254/2001
Sb., o vodách, v platném znÏní, z Na¯ízení vlády »R Ë. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách p¯ípustného
zneËiötÏní povrchov˝ch vod a z vyhláöky Ministerstva zemÏdÏlství »R Ë. 470/2001 Sb., v platném znÏní,
16
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kterou se stanoví seznam v˝znamn˝ch vodních tok˘ a zp˘sob provádÏní Ëinnosti související se správou
vodních tok˘.
Stanovení podmínek pro protierozní opat¯ení
Funkci protierozní ochrany tvo¯í zejména prvky ÚSES a trvalé travní porosty. Podmínkou
protierozní ochrany je zachování katastrálnÏ evidovan˝ch trval˝ch travních porost˘. Vzhledem k
potenciální moûnosti eroze na rozhraní orné p˘dy a lesa je doporuËeno ponechat úzk˝ travnat˝ lem öí¯ky
min. 20 m, p¯ím˝ p¯echod orná p˘da - les by se nemÏl nikde vyskytovat.
Dalöí protierozní opat¯ení lze dle pot¯eby budovat v†souladu se stanoven˝mi podmínkami
vyuûití ploch v†nezastavÏném území.
Stanovení podmínek pro ochranu p¯ed povodnÏmi
Pro vodní tok Berounka (správce: Povodí Vltavy s.p.) je v rozsahu ¯eöeného území stanoveno
(rozhodnutí KÚ PlzeÚského kraje, odbor ûivotního prost¯edí ze dne 22. 6. 2006) záplavové území (vËetnÏ
aktivní zóny záplavového území). Údolí ¯eky Berounka je také ohroûeno zvláötní povodní vzniklou jako
následek havárie na vodním díle Hracholusky.
Záplavové území (vËetnÏ aktivní zóny) zasahuje p¯eváûnÏ do rekreaËní zástavby v nivÏ vodního
toku Berounka, dále pak do areálu Podkraöovského ml˝na, Rybárny a nÏkolika objekt˘ v osadÏ Rakolusky.
Obec má zpracován PovodÚov˝ plán.
Územním plánem nejsou vymezeny zastavitelné plochy v lokalitách s vymezen˝m záplavov˝m
územím.
Pozn.:

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

Stanovení podmínek pro rekreaci
Izolované rekreaËní stavby v krajinÏ se vyskytují pouze na nÏkolika místech podél toku
Berounky. Navrûená koncepce ÚP vyluËuje územní rozöi¯ování ploch pro individuální rekreaci. P¯ípustné je
pouze mírné nav˝öení ploöného standardu stávajících staveb. U chat na lesní p˘dÏ je vymezeno území v
jejich blízkém okolí tak, aby byla umoûnÏny rekreaËní funkce lesa a souËasnÏ se p¯edcházelo dalöímu
rozöi¯ování zázemí chat do lesa.
Stanovení podmínek pro dob˝vání nerost˘
V ¯eöeném území se nenachází dob˝vací prostory a chránÏná loûisková území (dle zákona Ë.
44/1988 Sb., o ochranÏ a vyuûití nerostného bohatství, v platném znÏní).
V území jsou evidována poddolovaná území:
Název
Bohy

Mapa
1231/12

Surovina
pyrit

Stá¯í
do 19. století

Rozsah
ojedinÏlá

Rok
1985

3.6) Stanovení podmínek pro vyuûití ploch s rozdíln˝m zp˘sobem vyuûití
Jednotlivé plochy funkËního vyuûití jsou navrûeny v souladu s Vyhláökou Ë. 501/2006 Sb. ze dne
10. listopadu 2006, o obecn˝ch poûadavcích na vyuûívání území.
S ohledem na charakter území jsou vymezeny tyto plochy plochy funkËního vyuûití (u ploch
vymezen˝ch nad rámec Vyhláöky je uvedeno zd˘vodnÏní, d˘vod ËlenÏní jednotliv˝ch funkËních ploch je
uveden vûdy v jejich názvu):
-

plochy zastavÏného území a zastaviteln˝ch ploch:
plochy smíöené obytné - venkovské (SV)
plochy bydlení - venkovské (BV)
plochy rekreace - rodinná rekreace (RI)
plochy v˝roby a skladování - zemÏdÏlská a lesní v˝roba (VZ)
plochy v˝roby a skladování - drobná a ¯emeslná v˝roba (VD)

-

plochy ve¯ejné infrastruktury:
plochy obËanského vybavení - ve¯ejná infrastruktura (OV)
plochy obËanského vybavení - h¯bitovy a církevní stavby (OH)
plochy obËanského vybavení - sport a rekreace (OS)
plochy dopravní infrastruktury - silniËní doprava (DS)
plochy dopravní infrastruktury - místní a p¯ístupové komunikace (DS1)
plochy technické infrastruktury (TI)

-

-

nezastavitelné plochy (v zastavÏném území a zastaviteln˝ch plochách):
plochy ve¯ejn˝ch prostranství (PV)
plochy ve¯ejn˝ch prostranství - ve¯ejná zeleÚ (ZV)
sídelní zelenÏ - soukromá a vyhrazená zeleÚ (ZS)
(plocha je vymezena z d˘vodu ochrany ploch zahrad a dalöích pozemk˘ zemÏdÏlského
p˘dního fondu souvisejících se zastavÏn˝m územím, na kter˝ch není nap¯. vzhledem k existenci
limit˘ vyuûití území nebo charakteru území vhodné umísùovat stavby, zejména pak po stavby
pro bydlení)
plochy sídelní zelenÏ - ochranná a izolaËní zeleÚ (ZO)
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(plocha je vymezena z d˘vodu ochrany ploch zelenÏ souvisejících se zastavÏn˝m územím, na
kter˝ch není nap¯. vzhledem k p¯írodnímu nebo ochrannému charakteru tÏchto ploch vhodné
umísùovat stavby)

-

plochy nezastavÏného území:
plochy p¯írodní - lesy a krajinná zeleÚ (NP1)
plochy p¯írodní - nivy (NP2)
plochy lesní (NL)
plochy smíöené nezastavÏného území - rodinná rekreace (NS1)
plochy smíöené nezastavÏného území - sport a rekreace (NS2)
plochy smíöené nezastavÏného území - krajinná zeleÚ (NS3)
(plocha je vymezena z d˘vodu ochrany zelenÏ na nelesních pozemcích mimo zastavÏné území
a zastavitelné plochy, plochu tvo¯í doprovodná krajinná zeleÚ mimo plochy p¯írodní)
plochy zemÏdÏlské (NZ)
plochy zemÏdÏlské - související se zastavÏn˝m územím (NZ1)
plochy zemÏdÏlské - nivy (NZ2)
plochy vodní a vodohospodá¯ské (W)

4)

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

-

4.1) Vöeobecné údaje o zemÏdÏlském p˘dním fondu v ¯eöeném území
Charakteristika geomorfologick˝ch podmínek
Geomorfologicky spadá ¯eöené území do podsoustavy PlzeÚské pahorkatiny, celku Plaská
pahorkatina.
ozn.
VB-2D-c

okrsek
Radnická vrchovina

podcelek
(Kralovická pahorkatina)

sídlo
Bohy
Rakolusky

v˝öka povrchu zastavÏného území sídla (m n. m.)
345 - 379
270 - 282

Charakteristika geologick˝ch podmínek
Geologick˝m podloûím v ¯eöeného území jsou droby, prachovce a b¯idlice. V rovinatÏjöích
vyööích polohách jsou zastoupeny jíly a písky. V nivÏ Berounky se nacházejí hlíny, písky a ötÏrky. LokálnÏ se
vyskytují také porfyrity.
Charakteristika klimatick˝ch podmínek
Klimatick˝ region
Geomorfologick˝ okrsek
PoËet letních dní
poËet dní s pr˘mÏrnou teplotou 10 °C a více
poËet mrazov˝ch dní
poËet ledov˝ch dní
pr˘mÏrná teplota v lednu (°C)
pr˘mÏrná teplota v dubnu (°C)
pr˘mÏrná teplota v Ëervenci (°C)
pr˘mÏrná teplota v ¯íjnu (°C)
PoËet dn˘ za rok se sráûkami nad 1 mm
Úhrn sráûek ve vegetaËním období (IV. - IX.)
Úhrn sráûek v zimním období (X. - III.)
PoËet dn˘ se snÏhovou pokr˝vkou
PoËet dn˘ zamraËen˝ch
PoËet dn˘ jasn˝ch

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

Charakteristika hydrologick˝ch podmínek
Území má charakter náhorní ploöiny nad hlubok˝m údolím Berounky (v˝znamn˝ vodní tok) s
nÏkolika drobn˝mi p¯ítoky v hlubok˝ch boËních údolích (Roûsk˝, Brodeslavsk˝ a Vöehrdsk˝ potok).
ÿeöené území je souËástí útvaru podzemních vod: Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum
v povodí Berounky.
Z hlediska struktury vyööích hydrologick˝ch po¯adí spadá ¯eöené území p¯eváûnÏ do: 1-11-02
(St¯ela a Berounka od St¯ely po Rakovnick˝ potok). Hydrologické ËlenÏní vodních tok˘ v ¯eöeném území:
kód
1-11-02-088
1-11-02-095
1-11-01-096
1-11-02-097
1-11-02-098

dílËí povodí (v km2)
15,3
13,6
10,7
12,9
6,2
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Berounka
Berounka (nÏmecky Beraun) je v˝znamná Ëeská ¯eka v†západní Ëásti republiky (PlzeÚsk˝ a†St¯edoËesk˝
kraj) a†nejvÏtöí levostrann˝ p¯ítok Vltavy. Vzniká v Plzni soutokem Mûe a Radbuzy, je dlouhá 139,1†km,
s†nejdelöí zdrojnicí (Radbuza-Úhlava) 252†km. Povodí má rozlohu 8†855,47†km²[1], z†Ëehoû se 35,96†km²
(29,23†km² Mûe a†6,73†km² Úhlava) nachází na území Bavorska.[2] Prameny zdrojnic se nacházejí
v†poho¯ích »esk˝ les a†äumava. Nejvyööích pr˘tok˘ dosahuje ¯eka na ja¯e. Ústí do Vltavy na území Prahy u
Lahovic. (zdroj: Wikipedia)

Pozn.:

Správci vodních tok˘ mohou p¯i v˝konu správy vodního toku, pokud je to nezbytnÏ nutné a po
p¯edchozím projednání s vlastníky pozemk˘, uûívat pozemk˘ sousedících s korytem vodního
toku (dle ustanovení §49 zákona) do 6 (10) m od b¯ehové Ëáry, dle v˝znamu vodního toku.
Charakteristika zemÏdÏlské v˝roby
V˝mÏry ploch zemÏdÏlského p˘dního fondu v ¯eöeném území:
V˝mÏry druh˘ pozemk˘:
Celková v˝mÏra pozemk˘ (ha)
Orná p˘da (ha)
Chmelnice (ha)
Vinice (ha)
Zahrady (ha)
Ovocné sady (ha)
Trvalé trávní porosty (ha)
ZemÏdÏlská p˘da (ha)
Lesní p˘da (ha)
Vodní plochy (ha)
ZastavÏné plochy (ha)
Ostatní plochy (ha)

923,07
310,87
6,79
150,94
468,60
335,86
61,81
6,75
50,05

Podíl zemÏdÏlské p˘dy v ¯eöeném území Ëiní 50,8 %. NejvÏtöí plochu zaujímá orná p˘da,
v˝znamnÏ jsou zastoupeny trvalé travní porosty p¯eváûnÏ v nivách vodních tok˘, zahrady a sady se v
obvyklém rozsahu nacházejí v zastavÏn˝ch územích.
V území jsou zpracovány komplexní pozemkové úpravy (KPÚ), zpracovatel: JV Projekt, s.r.o.,
P¯íbram, které obsahují vymezení územního systému ekologické stability a návrh spoleËn˝ch za¯ízení pro
obnovu cestní sítÏ. Pozemkové úpravy (v rozsahu celého ¯eöeného území) byla vydány s platností
obnoveného katastrálního operátu ke dni 21. 11. 2016.
Charakteristika p˘d v ¯eöeném území
Vyhláöka Ë. 465/2005 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s p¯i¯azen˝mi
pr˘mÏrn˝mi cenami zemÏdÏlsk˝ch p˘d odvozen˝mi z BPEJ uvádí pro ¯eöené území hodnotu:
k. ú. Bohy
k. ú. Rakolusky
8
11
13
15
21
22
26
27
37
38
40
41
47
48

4,66 KË/m2
3,76 KË/m2

Charakteristika p˘d - hlavní p˘dní jednotka (HPJ):
»ernozemÏ, hnÏdozemÏ i slabÏ oglejené, vûdy vöak erodované, p¯eváûnÏ na spraöích, zpravidla ve vyööí
svaûitosti; st¯ednÏ tÏûké.
HnÏdozemÏ typické, Ëernozemí, vËetnÏ slabÏ oglejen˝ch forem na spraöov˝ch hlínách; st¯ednÏ tÏûké s vÏtöí
spodinou, vodní reûim p¯ízniv˝ aû vlhËí.
HnÏdozemÏ a illimerizované p˘dy maximálnÏ se slab˝m oglejením na spraöích, spraöov˝ch a svahov˝ch
hlínách o mocnosti 0,4 - 0,5 m, uloûen˝ch na velmi lehké spodinÏ; závislé na deöùov˝ch sráûkách.
Illimerizované p˘dy, hnÏdozemÏ illimerizované, hnÏdé p˘dy a hnÏdé p˘dy illimerizované, vËetnÏ slabÏ
oglejen˝ch forem na svahovinách se spraöovou p¯ímÏsí; st¯ednÏ tÏûké aû tÏûké s p¯ízniv˝m vodním
reûimem.
HnÏdé p˘dy a drnové p˘dy (regosoly), rendziny a N ojedinÏle i nivní p˘dy na píscích; velmi lehké a silnÏ
v˝suöné.
HnÏdé p˘dy a rendziny na zahlinÏn˝ch písËit˝ch substrátech; vÏtöinou lehËí nebo st¯ednÏ tÏûké, s vodním
reûimem ponÏkud p¯íznivÏjöím neû p¯edchozí.
HnÏdé p˘dy, hnÏdé p˘dy kyselé a jejich slabÏ oglejené formy na r˘zn˝ch b¯idlicích a jim podobn˝ch
horninách; st¯ednÏ tÏûké, v˝jimeËnÏ tÏûöí, obvykle ötÏrkovité, s dobr˝mi vláhov˝mi pomÏry aû p¯evlhËením.
HnÏdé p˘dy a hnÏdé p˘dy kyselé na r˘zn˝ch b¯idlicích, drobách a usazeninách karpatského flyöe; lehké aû
lehËí st¯ednÏ tÏûké, s malou vododrûností.
MÏlké hnÏdé p˘dy na vöech horninách; lehké, v ornici vÏtöinou st¯ednÏ ötÏrkovité aû kamenité, v hloubce
0,3 m silnÏ kamenité aû pevná hornina; v˝suöné p˘dy (kromÏ vlhk˝ch oblastí).
MÏlké hnÏdé p˘dy na vöech horninách; st¯ednÏ tÏûké aû tÏûöí, v ornici vÏtöinou st¯ednÏ ötÏrkovité aû
kamenité, v hloubce kolem 0,3 m kamenité nebo pevná hornina; ménÏ v˝suöné neû p¯edchozí.
Svaûité p˘dy (nad 12 stupÚ˘) na vöech horninách; lehké aû lehËí st¯ednÏ tÏûké, s r˘znou ötÏrkovitostí a
kamenitostí nebo bez nich; jejich vláhové pomÏry jsou závislé na sráûkách.
Svaûité p˘dy (nad 12 stupÚ˘) na vöech horninách; st¯ednÏ tÏûké aû tÏûké s r˘znou ötÏrkovitostí a
kamenitostí nebo bez nich; jejich vláhové pomÏry jsou závislé na sráûkách.
Oglejené p˘dy na svahov˝ch hlínách; st¯ednÏ tÏûké aû st¯ednÏ skeletovité nebo slabÏ kamenité, náchylné k
doËasnému zamok¯ení
HnÏdé p˘dy oglejené, rendziny oglejené a oglejené p˘dy na r˘zn˝ch b¯idlicích, na lupcích a siltovcích; lehËí
aû st¯ednÏ tÏûké, aû st¯ednÏ ötÏrkovité Ëi kamenité, náchylné k doËasnému zamok¯ení.
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51
55
56
64
68
70
71

HnÏdé p˘dy oglejené a oglejené p˘dy na zahlinÏn˝ch ötÏrkopíscích a morénách; lehké aû st¯ednÏ tÏûké,
bez ötÏrku nebo slabÏ ötÏrkovité, náchylné k doËasnému zamok¯ení.
Nivní a luûní p˘dy na nivních uloûeninách; velmi lehké, zpravidla písËité, v˝suöné.
Nivní p˘dy na nivních uloûeninách; st¯ednÏ tÏûké, s p¯ízniv˝mi vláhov˝mi pomÏry.
Glejové p˘dy a oglejené p˘dy zbaûinÏlé, avöak zkulturnÏné, na r˘zn˝ch zeminách i horninách; st¯ednÏ tÏûké
aû velmi tÏûké, p¯íznivé pro trvalé travní porosty, po odvodnÏní i pro ornou p˘du.
Glejové p˘dy zraöelinÏlé a glejové p˘dy úzk˝ch údolí, vËetnÏ svah˘, obvykle lemující malé vodní toky;
st¯ednÏ tÏûké aû velmi tÏûké, zamok¯ené, po odvodnÏní vhodné pouze pro louky.
Glejové p˘dy p¯i terasov˝ch Ëástech öirok˝ch niv; st¯ednÏ tÏûké aû velmi tÏûké, zamok¯ené, po odvodnÏní
p¯eváûnÏ pro louky.
Glejové p˘dy p¯i terasov˝ch Ëástech úzk˝ch niv; st¯ednÏ tÏûké aû velmi tÏûké, zamok¯ené, po odvodnÏní
louky.

Ochrana ZPF
Pro jednotlivé BPEJ v ¯eöeném území je uveden stupeÚ p¯ednosti v ochranÏ dle dle Vyhláöky Ë.
48/2011 Sb., o stanovení t¯íd ochrany ZPF, ze dne 8. 3. 2011:
I. t¯ída ochrany:
II. t¯ída ochrany:
III. t¯ída ochrany:
IV. t¯ída ochrany:
V. t¯ída ochrany:

41110
40810
40840
46401
42110
42711
42112
42741
44178

45600
41500
40850
46411
42210
44712
42113
42744
44814

41310 41512 42601 42611 44700 44710
42212
44811
42213
43716
46841

42604
45111
42253
43746
47001

42614 42641 42651 42701
45500
42644 42654 42704 42714
43815 44068 44089 44168
47101

Investice do zemÏdÏlské p˘dy
Rozsah meliorovan˝ch ploch v ¯eöeném území Ëiní cca 127,1 ha (z 310,9 ha orné p˘dy).
Pozn.:

Souvislejöí melioraËní opat¯ení byla provádÏna zejména v okolí sídla Bohy a na rozlohou
nejvÏtöích blocích orné p˘dy mezi sídly Bohy a Rakolusky.

Eroze
P˘dní fond je na vÏtöinÏ území ohroûen vodní erozí s hodnocením - mírnÏ ohroûené.
Z hlediska ohroûení vÏtrnou erozí p¯evládají p˘dy mírnÏ ohroûené, p˘dy bez ohroûení se
nacházejí v nivách vodních tok˘.
4.2) Vyhodnocení p¯edpokládan˝ch d˘sledk˘ navrhovaného ¯eöení na ZPF
Pro zastavitelné plochy, plochy p¯estaveb a dalöích opat¯ení je provedeno zd˘vodnÏní a
vyhodnocení p¯edpokládan˝ch d˘sledk˘ navrhovaného ¯eöení na ZPF v souladu se zákonem Ë. 334/1992
Sb., o ochranÏ zemÏdÏlského p˘dního fondu, v platném znÏní a vyhláöky MéP Ë. 48/2011 Sb. ve znÏní
pozdÏjöích úprav, kter˝mi se upravují nÏkteré podrobnosti ochrany ZPF.
ÚP Bohy p¯edpokládá umístÏní nové zástavby v okolí zastavÏného území. Z hlediska moûnosti
naplnÏní rozvojov˝ch pot¯eb je navrûené ¯eöení pokládáno za nejlepöí s p¯ihlédnutím k tomu, ûe dalöí
moûná území pro rozvoj jsou silnÏ ovlivnÏna dalöími limity vyuûití území, morfologií terénu, pop¯. v nich
nejsou podmínky pro efektivní zajiötÏní dopravní Ëi technické obsluhy.
Návrhem ¯eöení není naruöena síù úËelov˝ch komunikací zajiöùující obsluhu zemÏdÏlsk˝ch
pozemk˘, je zachován p¯ístup k polní trati. Vymezením zastaviteln˝ch ploch nedochází k naruöení
celistvosti blok˘ zemÏdÏlsk˝ch p˘d a nejsou vytvá¯eny tÏûko obdÏlavatelné enklávy, mezi stávajícím
zastavÏn˝m územím a novÏ navrhovan˝mi plochami budoucí v˝stavby.
Návrhem ¯eöení nedochází ve vztahu k p¯ísluönému dílËímu povodí k ovlivnÏní hydrologick˝ch
a odtokov˝ch pomÏr˘ v území (nap¯.: p¯evodem deöùov˝ch vod z jednoho dílËího povodí do druhého).
Sráûkové odpadní vody v zastaviteln˝ch plochách budou z ve¯ejn˝ch prostranství odvádÏny vyuûitím
upraven˝ch sklon˘ zpevnÏn˝ch povrch˘ a pomocí odvodÚovacích ûlábk˘ do nové oddílné deöùové
kanalizace.
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0,5420
1,0855

0,0565
0,4870

SV
BV
celkem plochy přestavby

1,4970
2,0938

P3
celkem

(ha)

(ha)

0,1098
0,4870

ZPF

celková plocha

P1
P2

označení

44811
44811
45111
42641
-

stupeň přednosti

funkční využití

BPEJ
(ha)
0,0389
0,0389

orná půda
(ha)
0,4481
0,4481

zahrady

IV.
celkem plochy přestavby

plochy smíšené obytné - venkovské (SV)
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)

4
4
4
4
-

stupeň přednosti

Plochy přestavby (P)

0,0565
0,5420
0,5985

ZPF (ha)
1,0855
1,0855

ZPF (ha)
0,5420
0,5435
1,0855

(ha)

TTP

0,4870

0,4870

z toho plochy
plošných
meliorací
(ha)

SV
-

BV
BV

funkční využití

pozn.:

pozn.:

pozn.:

v zastavěném území
-

v zastavěném území
v zastavěném území
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(ha)
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0,2007
3,0813

0,4470
0,8156
0,3380
0,9200

0,3600

BV
OS
PV
celkem plochy přestavby

0,5952
3,4758

Z6
celkem

0,3600

(ha)

0,4470
0,8156
0,3380
0,9200

Z1

ZPF

celková plocha

Z2
Z3
Z4
Z5

označení

44811
46401
46401
42604
44811
44811
45111
46411
42614
-

stupeň přednosti

funkční využití

BPEJ
(ha)
0,4470
0,8156
0,3380
0,0418
0,1720
1,8144

orná půda
(ha)
0,0000

zahrady

III.
IV.
celkem plochy přestavby

plochy bydlení - rodinné domy venkovské
plochy občanského vybavení - sport a rekreace
plochy veřejných prostranství

4
3
3
4
4
4
4
3
4
-

stupeň přednosti

Zastavitelné plochy (Z)

0,2946
0,0654
0,2106
0,0550
0,4406
0,2007
1,2669

ZPF (ha)
1,1250
1,9563
3,0813

ZPF (ha)
1,9812
0,8156
0,2845
3,0813

(ha)

TTP

(ha)
0,4470
0,8156
0,3380
0,2524
0,0550
0,6126
2,5206

z toho plochy
plošných
meliorací

(ha)

BV
-

BV
OS
BV
BV, PV

BV

funkční využití

pozn.:

pozn.:

-

z toho BV = 0,6355, PV = 0,2845

pozn.:
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5)

Vyhodnocení p¯edpokládan˝ch d˘sledk˘ navrhovaného ¯eöení na PUPFL
Údaje o PUPFL v ¯eöeném území jsou zpracovány v souladu s poûadavky zákona Ë. 289/1995
Sb., o lesích, ve platném znÏní.
5.1) Vöeobecné údaje o lesích v ¯eöeném území
Lesy jsou zastoupeny na 337,1 ha ¯eöeného území (lesnatost 36,4 %).
Lesy v ¯eöeném území jsou souËástí p¯írodní lesní oblasti 6 - KÿIVOKLÁTSKO A »ESK› KRAS.
Pro uvedenou oblast je zpracován a schválen oblastní plán rozvoje les˘ (OPRL) s platností do roku 2019.
Lesy v ¯eöeném území jsou p¯eváûnÏ souËástí lesního hospodá¯ského celku LHC Obecní lesy
Bohy (309402), dále jsou zastoupeny i lesy v majetku okolních obcí (Koûlany, Kladruby a Brodeslavy),
státu (Lesy »R s. p., v okolí hradu Kraöov) a fyzick˝ch osob.
Z hlediska kategorií jsou lesy v ¯eöeném území za¯azeny do kategorie les˘ hospodá¯sk˝ch, les˘
ochrann˝ch (21a) i do kategorie les˘ zvláötního urËení, subkategorie 31a (lesy v pásmu hygienické
ochrany vodních zdroj˘ I.stupnÏ) a subkategorie 32e (lesy se zv˝öenou funkcí p˘doochrannou,
vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou). Takto vyËlenÏné lesy se nacházejí na svazích kolem
Berounky, zejména na plochách které jsou souËasnÏ souËástí zvláötÏ chránÏn˝ch území.
Lesy se nacházejí ve 2. a 3. vegetaËním stupni. Dubov˝ (2. vegetaËní stupeÚ) tvo¯í lesy na
vÏtöinÏ území, ve 3. vegetaËním stupni (dubo-bukov˝) se nacházejí lesy kolem vodních tok˘. Pásmo
ohroûení imisemi v ¯eöeném území je D (imisní zatíûení 200 - 400 mg SO2/m3).
Lesy jsou dle cílového hospoda¯ení za¯azeny p¯eváûnÏ jako:
1
21
23
41
45

ochranné lesy na nep¯ístupn˝ch plochách
exponovaná stanoviötÏ niûöích poloh
kyselá stanoviötÏ niûöích poloh
exponovaná stanoviötÏ st¯edních poloh
ûivná stanoviötÏ st¯edních poloh

Lesy v okolí vodního toku Berounka mají také v˝znamnou funkci rekreaËní. V ¯eöeném území se
vyskytuje chatová zástavba na lesních pozemcích, bez jejich odnÏtí plnÏní funkcí lesa (pomocí institutu
odlesnÏní), podle d¯íve platn˝ch p¯edpis˘.
Pozn.:

Rozsah pozemk˘ urËen˝ch k plnÏní funkcí lesa je urËen na základÏ poznatk˘ vypl˝vajících z
katastru nemovitostí a z podklad˘ Ústavu pro hospodá¯ské úpravy les˘ (OPRL 2017). Zahrnuje
skuteËné pozemky urËené k plnÏní funkcí lesa ve smyslu ustanovení §3, odst. 1, písm. a) a b)
zákona Ë. 289/95 Sb., o lesích.

5.2) Ochrana les˘
Dle §14, odst. 2, je t¯eba souhlas orgánu státní správy les˘ i k dotËení pozemk˘ do vzdálenosti
50 m od okraje lesa. V této vzdálenosti nejsou územním plánem vymezeny plochy p¯estaveb a
zastavitelné plochy.
Pozemky PUPFL jsou funkËním ËlenÏním územního plánu, dle svého p¯írodního v˝znamu,
za¯azeny do ploch p¯írodních - lesy a krajinná zeleÚ (NP1), pokud jsou souËástí vymezen˝ch biocenter
ÚSES nebo do ploch lesních (NL). V blízkém okolí chatové zástavby jsou pak vymezeny jako plochy
smíöené nezastavÏného území - rodinná rekreace (NS1).
5.3) Zábory pozemk˘ urËen˝ch k plnÏní funkcí lesa
Koncepce územního plánu vyluËuje zábor pozemk˘ urËen˝ch k plnÏní funkcí lesa na úkor
navrûené obytné zástavby nebo obËanské vybavenosti.
6)

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

6.1) Poûadavky obrany státu
Území obce je vymezeno, v souladu s §175 odstavec 1) zákona Ë. 183 Sb., v platném znÏní,
Ministerstvem obrany jako území, ve kterém lze v zájmu zajiöùování obrany a bezpeËnosti státu vydat
územní rozhodnutí a povolit stavbu jen na základÏ jeho závazného stanoviska.
Na území se nenacházejí objekty d˘leûité pro obranu státu (dle zákona Ë. 222/1999 Sb., o
zajiöùování obrany »R).
6.2) Poûadavky poûární ochrany
P¯i vöech Ëinnostech v obci je t¯eba dbát na trvalou pouûitelnost zdroj˘ vody pro haöení poûár˘
a nesmí b˝t naruöena funkce objekt˘ poûární ochrany nebo poûárnÏ bezpeËnostních za¯ízení.
P¯ístupové komunikace pro poûární techniku jsou totoûné se stávajícími a navrûen˝mi
komunikacemi v této hierarchii: silnice II. a III. t¯ídy, místní komunikace, p¯ístupové komunikace.
P¯i realizaci jednotliv˝ch staveb se bude vycházet z platn˝ch p¯edpis˘ a budou p¯edkládány
poûárnÏ bezpeËnostní ¯eöení dle §18 vyhláöky Ë. 132/1998 Sb., dále budou plnÏny poûadavky na poûární
ochranu vypl˝vající z vyhláöky Ë. 137/1998 Sb.
Pot¯eba poûární vody je zajiöùována Ëerpáním z vodních nádrûí v sídle Bohy a ve dvo¯e Rohy.
6.3) Poûadavky civilní ochrany
P¯i Ëinnostech v obci budou dodrûovány poûadavky vypl˝vající z vyhláöky Ë. 380/2002 Sb., k
p¯ípravÏ a provádÏní úkol˘ ochrany obyvatelstva, v platném znÏní.
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Zóny havarijního plánování (v dosahu ¯eöeného území se nenacházejí za¯ízení jaderná, Ëi dalöí
vyûadující specifickou ochranu obyvatel) nejsou stanoveny. Zájmová území a prostory, které by byly
dotËeny poûadavky civilní ochrany se v ¯eöeném území nenacházejí.
Varování a vyrozumÏní obyvatelstva je zajiötÏno místním rozhlasem a sirénou. Z hlediska ukrytí
obyvatelstva v d˘sledku mimo¯ádné události mohou b˝t jako improvizované úkryty (slouûící ke sníûení
destrukËních, radioaktivních, toxick˝ch a infekËních úËink˘ soudob˝ch zbraní) vyuûívány vhodné Ëásti
stavebních objekt˘. Jako sklad prost¯edk˘ CO lze v p¯ípadÏ pot¯eby vyuûít objekty obËanského vybavení.
Dopravní cesty pro vyvezení a uskladnÏní nebezpeËn˝ch látek mimo zastavÏná území jsou
totoûné se silnicemi. Pro záchranné, likvidaËní a obnovovací práce pro odstranÏní nebo sníûení ökodliv˝ch
úËink˘ kontaminace, vznikl˝ch p¯i mimo¯ádné události jsou vhodné zejména Ëásti za¯ízení v˝roby se
souvisl˝mi zpevnÏn˝mi plochami, resp. s rampami pro údrûbu vozidel.
ZajiötÏní bezodkladn˝ch poh¯ebních sluûeb je moûné na h¯bitovÏ v sídle.
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií:
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajiöùováno dopravou pitné vody v†mnoûství
maximálnÏ 15†l/den◊obyvatele cisternami z vhodn˝ch zdroj˘ v okolních sídlech. Zásobení pitnou vodou
bude doplÚováno balenou vodou.
Nouzové zásobování uûitkovou vodou bude zajiöùováno z†vodního toku Berounka a
z†domovních studní. P¯i vyuûívání zdroj˘ pro zásobení uûitkovou vodou se bude postupovat podle pokyn˘
územnÏ p¯ísluöného hygienika.
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B.2) ODŸVODNÃNÍ ÚP Bohy - V˝sledek p¯ezkoumání ÚP dle §53 STZ
1)

Postup p¯i po¯ízení ÚP Bohy
Po¯izování územního plánu Bohy bylo zahájeno na podzim 2016. Zadání ÚP Bohy bylo
schváleno usnesením zastupitelstva Ë. 8/2017 dne 30. 1. 2017.
Po¯izovatel oznámil místo a dobu konání spoleËného jednání o návrhu Územního plánu Bohy
podle ustanovení §50 odst. 2 stavebního zákona jednotlivÏ dotËen˝m orgán˘m, krajskému ú¯adu,
sousedním obcím a obci Bohy dopisem ze dne 16. 8. 2017 Ë. j. ORP/14768/2017. SpoleËné ústní jednání
se konalo dne 4. 9. 2017 na MÏstském ú¯adÏ Kralovice, ManÏtínská Ë. p. 493. Obsahem oznámení byla i
v˝zva dotËen˝m orgán˘m k†uplatnÏní stanovisek, a to vËetnÏ lh˘ty pro jejich uplatnÏní. Tato lh˘ta byla
stanovena na 30 dn˘ ode dne jednání, tj. do 4. 10. 2017 (vËetnÏ). ZároveÚ dotËené orgány a krajsk˝ ú¯ad
po¯izovatel vyrozumÏl, ûe k†pozdÏji uplatnÏn˝m stanovisk˘m a p¯ipomínkám se nep¯ihlíûí a ûe návrh
Územního plánu Bohy bude do tohoto†termínu vystaven k†nahlédnutí na odboru regionálního rozvoje a
územního plánu MÏÚ Kralovice, ManÏtínská 493.
Podle ustanovení §51 odst. 1 stavebního zákona byl návrh zmÏny územního plánu spoleËnÏ se
stanovisky dotËen˝ch orgán˘ p¯edloûen k†posouzení Krajskému ú¯adu PlzeÚského kraje – odboru
regionálního rozvoje dne 14. 11. 2017. Dne 14. 12. 2015 bylo po¯izovateli doruËeno kladné stanovisko
Krajského ú¯adu PK.
O posouzeném návrhu ÚP po¯izovatel podle ustanovení §52 odst. 1) stavebního zákona na¯ídil
Ve¯ejnou vyhláökou konání ve¯ejného projednání na pondÏlí 22. 1. 2018 od 16.00 hodin v zasedací
místnosti OÚ Bohy a jednotlivÏ p¯izval v˝öe uvedené dotËené orgány dopisem ze dne 20. 12. 2017 Ë. j.
ORP/22687/17. ÚPD byla k†nahlédnutí u po¯izovatele.
2)

Soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územnÏ
plánovací dokumentací vydanou krajem

2.1) Poûadavky vypl˝vající z PÚR »R
Vláda »R schválila Usnesením Ë. 929 z 20. Ëervence 2009 Politiku územního rozvoje »eské
republiky, která stanovuje republikové priority územního plánování pro zajiötÏní udrûitelného rozvoje
území, vymezuje rozvojové oblasti a osy, vymezuje oblasti se specifick˝mi hodnotami a se specifick˝mi
problémy mezinárodního a republikového v˝znamu, vymezuje plochy a koridory dopravní a technické
infrastruktury mezinárodního a republikového v˝znamu a stanovuje ve vymezen˝ch oblastech kriteria a
podmínky pro rozhodování.
Správní obvod ORP Kralovice, jehoû souËástí je i ¯eöené území, není souËástí rozvojové oblasti,
osy nebo specifické oblasti.
Z politiky územního rozvoje (PUR - »R) pro územnÏ plánovací dokumentaci dále vypl˝vají tyto
poûadavky na prosazování priorit pro zajiötÏní udrûitelného rozvoje území:
(14)

(17)
(19)

(20)

(22)

Ve ve¯ejném zájmu chránit a rozvíjet p¯írodní, civilizaËní a kulturní hodnoty území, vËetnÏ urbanistického,
architektonického a archeologického dÏdictví. Zachovat ráz jedineËné urbanistické struktury území, struktury
osídlení a jedineËné kulturní krajiny, které jsou v˝razem identity území, jeho historie a tradice. Bránit
upadání venkovské krajiny jako d˘sledku nedostatku lidsk˝ch zásah˘. P¯i plánování rozvoje venkovsk˝ch
území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru p¯i zohlednÏní ochrany kvalitní zemÏdÏlské, p¯edevöím
orné p˘dy a ekologick˝ch funkcí krajiny.
Vytvá¯et v území podmínky k odstraÚování d˘sledk˘ hospodá¯sk˝ch zmÏn lokalizací zastaviteln˝ch ploch
pro vytvá¯ení pracovních p¯íleûitostí zejména v hospodá¯sky problémov˝ch regionech a napomoci tak
¯eöení problém˘ v tÏchto územích.
Vytvá¯et p¯edpoklady pro polyfunkËní vyuûívání opuötÏn˝ch areál˘ a ploch (tzv. brownfields pr˘myslového,
zemÏdÏlského, vojenského a jiného p˘vodu). HospodárnÏ vyuûívat zastavÏné území (podpora p¯estaveb
revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavÏného území (zejména zemÏdÏlské a lesní p˘dy) a
zachování ve¯ejné zelenÏ, vËetnÏ minimalizace její fragmentace. Cílem je úËelné vyuûívání a uspo¯ádání
území úsporné v nárocích na ve¯ejné rozpoËty na dopravu a energie, které koordinací ve¯ejn˝ch a
soukrom˝ch zájm˘ na rozvoji území omezuje negativní d˘sledky suburbanizace pro udrûiteln˝ rozvoj
území.
Rozvojové zámÏry, které mohou v˝znamnÏ ovlivnit charakter krajiny, umísùovat do co nejménÏ konfliktních
lokalit a následnÏ podporovat pot¯ebná kompenzaËní opat¯ení. S ohledem na to p¯i územnÏ plánovací
Ëinnosti, pokud je to moûné a od˘vodnÏné, respektovat ve¯ejné zájmy nap¯. ochrany biologické
rozmanitosti a kvality ûivotního prost¯edí, zejména formou d˘sledné ochrany zvláötÏ chránÏn˝ch území,
lokalit soustavy Natura 2000, mok¯ad˘, ochrann˝ch pásem vodních zdroj˘, chránÏné oblasti p¯irozené
akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemÏdÏlského a lesního p˘dního fondu. Vytvá¯et územní
podmínky pro implementaci a respektování územních systém˘ ekologické stability a zvyöování a udrûování
ekologické stability a k zajiötÏní ekologick˝ch funkcí i v ostatní volné krajinÏ a pro ochranu krajinn˝ch prvk˘
p¯írodního charakteru v zastavÏn˝ch územích, zvyöování a udrûování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci
územnÏ plánovací Ëinnosti vytvá¯et podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové
charakteristiky a typy krajiny a vytvá¯et podmínky pro vyuûití p¯írodních zdroj˘.
Vytvá¯et územní podmínky pro zajiötÏní migraËní propustnosti krajiny pro volnÏ ûijící ûivoËichy a pro
ËlovÏka, zejména p¯i umísùování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územnÏ plánovací Ëinnosti
omezovat neûádoucí sr˘stání sídel s ohledem na zajiötÏní p¯ístupnosti a prostupnosti krajiny.
Vytvá¯et podmínky pro rozvoj a vyuûití p¯edpoklad˘ území pro r˘zné formy cestovního ruchu (nap¯.
cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), p¯i zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat
propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistick˝mi cestami, které umoûÚují celoroËní
vyuûití pro r˘zné formy turistiky (nap¯. pÏöí, cyklo, lyûa¯ská, hipo).
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(26)
(30)

Vymezovat zastavitelné plochy v záplavov˝ch územích a umisùovat do nich ve¯ejnou infrastrukturu jen ve
zcela v˝jimeËn˝ch a zvláöù od˘vodnÏn˝ch p¯ípadech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro
p¯emístÏní zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodÚov˝ch ökod.
ÚroveÚ technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat
tak, aby splÚovala poûadavky na vysokou kvalitu ûivota v souËasnosti i v budoucnosti.

Vyhodnocení:
Ochrana p¯írodních, civilizaËních a kulturních hodnot území, vËetnÏ urbanistického,
architektonického a archeologického dÏdictví, je zajiötÏna zejména návrhem funkËního ËlenÏní území.
St¯ední Ëásti sídla jsou vymezeny jako polyfunkËní plochy obytného charakteru a plochy obËanského
vybavení s regulativy prostorového uspo¯ádání, které chrání historick˝ a urbanistick˝ charakter území.
Ochrana krajinného rázu a dalöí poûadavky na ochranu p¯írody a trvale udrûitelného rozvoje
území jsou zajiötÏny zejména ËlenÏním funkËního vyuûití území nezastavitelného území v závislosti na
poûadavcích na ochranu p¯írodních hodnot území (od ploch p¯írodních, kde bude prioritou ochrana
ekologick˝ch funkcí, aû po plochy zemÏdÏlské, s bÏûn˝mi zemÏdÏlsk˝mi Ëinnostmi).
Návrh rozvoje (vymezení ploch p¯estavby a zastaviteln˝ch ploch) je p¯izp˘soben
urbanistickému charakteru sídel (dle podmínek památkové péËe, která zahrnuje i ochranu
archeologického dÏdictví). Územní rozvoj je navrûen v nÏkolika lokalitách po obvodu zastavÏného území.
Územní plán d˘slednÏ chrání p¯írodnÏ cenné plochy. Ty jsou vymezeny zejména jako plochy
p¯írodní a plochy lesní. Plochy smíöené nezastavÏného území - krajinná zeleÚ jsou identifikovány a
vymezeny jako nezastavitelné území s vylouËením moûností zemÏdÏlského vyuûívání.
Územní plán vymezuje územní systém ekologické stability. NefunkËní a chybÏjící Ëásti
územního systému ekologické stability jsou vymezeny k zaloûení a doplnÏní. ProvÏ¯eny jsou návaznosti
na území sousedních obcí.
Územní plán umoûÚuje vyuûívání stávajících i navrûen˝ch obytn˝ch objekt˘ pro rekreaËní
úËely. Územní plán vymezuje síù místních komunikací s moûností jejich vyuûívání pro turistiku. Územní
plán vymezuje, pro zajiötÏní trvalé pr˘chodnosti území, síù silnic a místních komunikací. Návrhem ¯eöení
není sniûována kvalita stávajících komunikací zajiöùujících obsluhu území. Koncepce územního plánu
zajiöùují ochranu a rozvoj technické infrastruktury.
Územní plán nevymezuje zastavitelné plochy v záplavov˝ch územích (resp. v územích se
známou povodÚovou situací), zastavÏné Ëásti sídla se nenacházení v území, které je hodnoceno jako
území s vysokou mírou rizika vzniku povodÚov˝ch ökod.
2.2) Poûadavky vypl˝vající z ÚPD vydané krajem
Zásady územního rozvoje PlzeÚského kraje byly vydány Zastupitelstvem PlzeÚského kraje dne 2.
9. 2008 usnesením Ë. 834/08. V dubnu 2014 byla vydána I. aktualizace tohoto dokumentu.
Z návrhu ZÚR PlzeÚského kraje vypl˝vá, pro území specifické oblasti SOB 3 Rakovnicko Kralovicko - Podbo¯ansko (jehoû je ¯eöené území souËástí), zp¯esnÏní kritérií a podmínek pro rozhodování
o zmÏnách v†území s prioritou:
-

Posilovat stabilitu sídelní struktury regionu, zejména menöích vesnick˝ch sídel s†cílem obnovy
vyváûen˝ch podmínek udrûitelného rozvoje území.
Vytvá¯et podmínky pro vyuûití rekreaËního potenciálu území s†ohledem na místní podmínky.

Z hlediska priorit ZÚR PlzeÚského kraje pro zpracování územních plán˘ obcí v této oblasti je
hlavním úkolem:
-

ZabezpeËit optimální lokalizaci podnikatelsk˝ch aktivit v území, opírající se o vyuûití místních
podmínek rozvoje, smÏ¯ující k posílení soudrûnosti obyvatel území.
Posilovat trvalé osídlení nabídkou voln˝ch ploch pro p¯imÏ¯en˝ rozvoj bydlení.
Vytvá¯et územní podmínky pro vyööí vyuûití rekreaËního potenciálu oblasti.
Chránit hodnoty krajin hluboce za¯íznut˝ch údolí Berounky, St¯ely a Javornice, nerozöi¯ovat
rekreaËní zástavbu p¯edevöím v civilizaËnÏ nezasaûen˝ch Ëástech údolí.
Vytvá¯et územní podmínky pro vyööí vyuûití rekreaËního potenciálu území nejen v p¯ímé vazbÏ
na ¯eku Berounku, ale také v rámci öiröího území vËetnÏ rozvoje cyklostezek, hipostezek a
pÏöích tras. Vytvá¯et územní podmínky pro zlepöení dopravní obsluûnosti území a rozvoj
infrastruktury cestovního ruchu.
ZÚR PlzeÚského kraje v ¯eöeném území vymezuje plochy a koridory nad místního v˝znamu:

-

nadregionální biokoridor NRBK K 50 (Kladská - T˝¯ov, K¯ivoklát),
regionální biocentrum RBC 1447 (Kraöov)
regionální biocentrum RBC 1448 (T¯ímanské skály)
regionální biokoridor RK 1156

Pozn.:

Nad místní rozvojová osa OR1 (PlzeÚ - KaznÏjov - Plasy - Kralovice - hranice kraje - Most)
prochází západnÏ od ¯eöeného území.

Vyhodnocení:
ÚP Bohy vymezuje p¯eváûnÏ zastavitelné plochy pro bydlení. Kapacita vymezen˝ch ploch
odpovídá v˝znamu sídel, zejména z hlediska rozvoje rodinn˝ch forem bydlení ve zdravém venkovském
prost¯edí, vËetnÏ moûnosti vyuûívání obytného prost¯edí k rekreaËním úËel˘m.

26

ODŸVODNÃNÍ ÚP BOHY (ÚNOR 2018)

Ochrana krajinného rázu a dalöí poûadavky na ochranu p¯írody a trvale udrûitelného rozvoje
území jsou ÚP Bohy zajiötÏny zejména ËlenÏním funkËního vyuûití území v závislosti na poûadavcích na
ochranu p¯írodních hodnot území (od ploch p¯írodních, kde bude prioritou ochrana ekologick˝ch funkcí,
aû po plochy zemÏdÏlské, s bÏûn˝mi zemÏdÏlsk˝mi Ëinnostmi).
V krajinÏ navrûené koncepce vymezují, up¯esÚují a doplÚují územní systém ekologické stability,
jako základ ekologické stability území. Tyto plochy jsou p¯eváûnÏ zahrnuty do ploch p¯írodních a ploch
krajinné zelenÏ.
Ochrana vybran˝ch cílov˝ch charakteristik krajin PlzeÚska se opírá o zásady diferencované
územní péËe o krajinu: v krajinn˝ch typech hluboce za¯íznut˝ch údolí je cílem ochrany uspo¯ádání ploch
v typické údolní katénÏ, zalesnÏné srázné svahy, zaluËnÏné úzké údolní nivy a pro pastviny vyuûívaná
boËní, mírnÏjöí údolí, bez souvislejöí zástavby, navazující na tradiËní zp˘soby hospoda¯ení i vyuûívání.
2.3) Poûadavky na ¯eöení vypl˝vající z územnÏ analytick˝ch podklad˘
Pro ORP Kralovice, jehoû souËástí je území obce byly po¯ízeny územnÏ analytické podklady,
které byly vyuûity jako podklad pro zpracování zadání. Z jejich hlediska vypl˝vají zejména aktualizované
zámÏry ochrany zájm˘ dopravy, technické vybavenosti, kulturních a p¯írodních hodnot.
3)

V˝Ëet záleûitostí nad místního v˝znamu, které nejsou ¯eöeny v ZÚR
Záleûitosti nad místního v˝znamu, které nejsou ¯eöeny v zásadách územního rozvoje (§43 odst.
1 stavebního zákona) nejsou ÚP Bohy vymezeny.
4)

Soulad návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s
poûadavky na ochranu architektonick˝ch a urbanistick˝ch hodnot v území a
poûadavky na ochranu nezastavÏného území
Územní plán Bohy vytvá¯í p¯edpoklady pro v˝stavbu a udrûiteln˝ rozvoj území, spoËívající ve
vyváûeném vztahu podmínek pro p¯íznivé ûivotní prost¯edí, pro hospodá¯sk˝ rozvoj a pro soudrûnost
obyvatel území. P¯i ¯eöení územního plánu byly zohlednÏny jak ve¯ejné, tak i soukromé zájmy na rozvoji
území. Územní plán chrání a rozvíjí p¯írodní, kulturní a civilizaËní hodnoty území, vËetnÏ urbanistick˝ch a
architektonick˝ch.
Cílem územního plánu je stanovit podmínky pro úËelné vyuûívání zastavÏného území a zajistit
ochranu nezastavÏného území a to zejména stávajících p¯írodních a kulturních hodnot v krajinÏ. Územním
plánem jsou vytvo¯eny podmínky zejména pro p¯imÏ¯en˝ rozvoj venkovského bydlení v obci a rozvoj
smíöen˝ch funkcí (sluûby, drobná v˝roba ap.). Územním plánem jsou dány podmínky pro preventivní
ochranu öiröího území p¯ed záplavami, podmínky pro zv˝öení ekologické stability a retence vody v krajinÏ
vËetnÏ protierozních opat¯ení.
5)

Soulad návrhu územního plánu s poûadavky stavebního zákona a jeho
provádÏcích p¯edpis˘
Návrh územního plánu pokud jde o obsah a formu dokumentace i postup jeho po¯izování je
v†souladu s poûadavky zákona Ë. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ¯ádu, ve znÏní
pozdÏjöích p¯edpis˘, a jeho provádÏcích p¯edpis˘ – vyhláöky Ë. 500/2006 Sb., o územnÏ analytick˝ch
podkladech, územnÏ plánovací dokumentaci a zp˘sobu evidence územnÏ plánovací Ëinnosti.
6)

Soulad návrhu územního plánu s poûadavky zvláötních právních p¯edpis˘ a
se stanovisky dotËen˝ch orgán˘ podle zvláötních právních p¯edpis˘,
pop¯ípadÏ s v˝sledkem ¯eöení rozpor˘

-

V†rámci na¯ízeného spoleËného jednání byly jednotlivÏ obeslány tyto dotËené orgány:
Krajsk˝ ú¯ad PlzeÚského kraje, odbor regionálního rozvoje, äkroupova 18, 306 13 PlzeÚ
Krajsk˝ ú¯ad PlzeÚského kraje, odbor ûivotního prost¯edí, äkroupova 18, 306 13 PlzeÚ
Krajsk˝ ú¯ad PlzeÚského kraje, odbor dopravy a silniËního hospodá¯ství, äkroupova 18, 306 13
PlzeÚ
Ministerstvo ûivotního prost¯edí, odbor v˝konu státní správy III, PurkyÚova 27, 301 00 PlzeÚ
Ministerstvo zemÏdÏlství, Pozemkov˝ ú¯ad PlzeÚ-sever, Nerudova 35, 301 00 PlzeÚ
Ministerstvo dopravy, odbor dopravní politiky, Náb¯eûí Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1
Ministerstvo pr˘myslu a obchodu, odd. surovinové a energ. politiky, Na Frantiöku 32, 10 15
Praha 1
Ministerstvo zdravotnictví »R, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2
Ministerstvo obrany, Agentura hospoda¯ení s nemovit˝m majetkem, Hradební 12/772, 110 05
Praha 1
»esk˝ telekomunikaËní ú¯ad, poboËka PlzeÚ, Doudlevecká 823/25, 301 00 PlzeÚ
Státní energetická inspekce »R, územní inspektorát PlzeÚ, Rejskova 3, 326 00 PlzeÚ
Obvodní báÚsk˝ ú¯ad v Plzni, H¯ímalého 11, 301 00 PlzeÚ
Krajská hygienická stanice PlzeÚského kraje, äkrétova 15, 302 22 PlzeÚ
HasiËsk˝ záchrann˝ sbor PlzeÚského kraje, Kaplí¯ova 9, 320 68 PlzeÚ
MÏÚ Kralovice, odbor ûivotního prost¯edí, Markova t¯ída 2, 331 41 Kralovice
MÏÚ Kralovice, odbor dopravy, Markova t¯ída 2, 331 41 Kralovice
MÏÚ Kralovice, referát státní památkové péËe, Markova t¯ída 2, 331 41 Kralovice

-

Ve stanovené lh˘tÏ uplatnily svá souhlasná stanoviska tyto dotËené orgány:
Ministerstvo zemÏdÏlství, Pozemkov˝ ú¯ad PlzeÚ-sever, Nerudova 35, 301 00 PlzeÚ

-
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-

Ministerstvo obrany, Agentura hospoda¯ení s nemovit˝m majetkem, Hradební 12/772, 110 05
Praha 1
Ministerstvo ûivotního prost¯edí, odbor v˝konu státní správy III, PurkyÚova 27, 301 00 PlzeÚ
Ministerstvo pr˘myslu a obchodu, Na Frantiöku 32, 110 15 Praha 1
Krajsk˝ ú¯ad PlzeÚského kraje, odbor ûivotního prost¯edí
HasiËsk˝ záchrann˝ sbor PlzeÚského kraje, krajské ¯editelství
Ostatní dotËené orgány ve stanovené lh˘tÏ neuplatnily ûádná stanoviska.

Na základÏ v˝öe uvedeného je z¯ejmé, ûe zpracovaná územnÏ plánovací dokumentace je
v†souladu s†poûadavky zvláötních právních p¯edpis˘ i se stanovisky dotËen˝ch orgán˘.
7)

Stanovisko krajského ú¯adu k Vyhodnocení vliv˘ na udrûiteln˝ rozvoj území
Územním plánem nejsou navrhována ûádná opat¯ení a zámÏry vyûadující posuzování vliv˘ na
ûivotní prost¯edí dle zákona Ë. 93/2004 Sb., v platném znÏní (Krajsk˝ ú¯ad PlzeÚského kraje, odbor
ûivotního prost¯edí, äkroupova 18, 306 13 PlzeÚ).
8)

Vyhodnocení úËelného vyuûití zastavÏného území a vyhodnocení pot¯eby
vymezení zastaviteln˝ch ploch
Nejstaröí zástavbu p¯edstavují prostorovÏ uzav¯ené areály statk˘ s dalöími hospodá¯sk˝mi
budovami ve st¯ední Ëásti sídel. Jednotlivé usedlosti jsou tvo¯eny obvykle kolmo orientovan˝m obytn˝m
stavením a dalöími hospodá¯sk˝mi stavbami po obvodu pozemku. Na konci pozemku b˝vá umístÏna
stodola. Velikost zastavÏn˝ch Ëástí (vËetnÏ dvor˘ a dalöích manipulaËních prostor˘) statk˘ se pohybuje
mezi 1200 - 2000 m2. Pozemky jsou vyuûívány pro bydlení a doprovodné hospodá¯ské sluûby vËetnÏ
zajiöùování základního stavebního fondu pro podnikání.
Dalöí v˝stavba provádÏná v první polovinÏ 20. století dosahuje niûöího ploöného standardu.
Obytná stavení mají kolmou i podélnou orientaci, hospodá¯ská stavení mají niûöí ploön˝ standard a
charakter k˘len a sklad˘. Plocha zastavÏné Ëásti budov v tomto území dosahuje 900 – 1200 m2.
Novodobá zástavba má charakter zástavby izolovan˝mi domy, není vöak p¯íliö rozöí¯ena.
Demografick˝ v˝voj:
V˝vojovou ¯adu lze charakterizovat postupn˝m úbytkem obyvatel, kter˝ odpovídá
stabilizovanému poËtu dom˘. Z hlediska budoucího v˝voje je nejd˘leûitÏjöím r˘stov˝m faktorem existence
nabídky dostateËného poËtu stavebních pozemk˘. P¯edpokladem je, vyuûíváni Ëásti bytového fondu pro
rekreaËní úËely.
rok
1869
1880
1890
1900
1910
1921
1930
1950
1961
1970
1980
1991
2001
2011

PoËet obyvatel
318
332
304
302
294
287
237
203
171
127
95
80
69
103

PoËet dom˘
46
47
47
47
50
50
50
56
43
41
35
52
48
31

Územní plán provÏ¯il lokality a jednotlivé zámÏry s ohledem na poûadavky konkrétních
ûadatel˘ na zmÏny v území a s ohledem specifické místní podmínky.
Stávající plochy pro bydlení v RD:
plochy obytné a smíöené obytné

11,16 ha (odhad cca 870 m2 na obyvatele)

Plochy p¯estavby a zastavitelné plochy:
plochy obytné a smíöené obytné

4,46 ha (cca 470 m2 na obyvatele)

Navrûen˝ rozvoj v zastaviteln˝ch plochách p¯edpokládá v ¯eöeném území nav˝öení poËtu
obyvatel o cca 67 osob/19 rodinn˝ch dom˘. Zástavba je rozdÏlena do nÏkolika lokalit rozmístÏn˝ch po
obvodu zastavÏného území. P¯edpokládá se velmi pozvolná v˝stavba zejména k úËel˘m zajiötÏní sociální
soudrûnosti (stavby dalöích generací dÏtí). Ëást v˝stavby bude smÏ¯ovat k rekreaËnímu vyuûití.
Navrûen˝ rozsah odpovídá potenciálu místa s p¯ihlédnutím k moûné blokaci nÏkter˝ch lokalit
vzhledem k majetkov˝m pomÏr˘m ap.
9)

Vyhodnocení ¯eöení ÚP podle v˝sledk˘ ve¯ejného projednání
Po¯izovatel p¯ed ve¯ejn˝m projednáním neobdrûel ûádnou námitku ani p¯ipomínku. éádná
námitka a p¯ipomínka nebyla podána ani na ve¯ejném projednání. Ve¯ejného projednání se neúËastnily
ûádné dotËené orgány. Rozpory nebyly ¯eöeny.
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Vyhodnocení námitek
V†pr˘bÏhu ve¯ejného projednání ve lh˘tách a za podmínek stanoven˝ch §52 odst. 3) zák. Ë.
183/2006 Sb. nebyla podána ûádná námitka.
Vyhodnocení p¯ipomínek
V†pr˘bÏhu ve¯ejného projednání ve lh˘tách a za podmínek stanoven˝ch §52 odst. 3) zák. Ë.
183/2006 Sb. nebyla podána ûádná p¯ipomínka.
Provedení úprav návrhu ÚP Bohy v†souladu se stanovisky dotËen˝ch orgán˘ a
vyhodnocením námitek a p¯ipomínek
Návrh Územního plánu Bohy nebylo t¯eba k†vydání upravovat.
Na základÏ v˝öe uvedeného je z¯ejmé, ûe zpracovaná územnÏ plánovací dokumentace je
v†souladu s†poûadavky zvláötních právních p¯edpis˘ i se stanovisky dotËen˝ch orgán˘.
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POUéÍVANÉ ZKRATKY:
PÚR »R
MMR
MéP
»KA
»SN
ZÚR
ORP
ÚAP
ÚP
GIS
ÚPD
KN
DSP
DÚR
RD
VPO
VPS
EVL
VKP
ÚSES
NRBK
LBC
LBK
OP
PUPFL
KPÚ
ZPF
BPEJ
CHLÚ
DP
»D
TI
»OV
DN
TS
VN
VTL
STL
RD
BD

Politika územního rozvoje »eské republiky
Ministerstvo pro místní rozvoj »eské republiky
Ministerstvo ûivotního prost¯edí »eské republiky
»eská komora architekt˘
Ëeská státní norma
Zásady územního rozvoje (PlzeÚského kraje)
obec s†rozöí¯enou p˘sobností (Kralovice)
územnÏ analytické podklady
územní plán
geografick˝ informaËní systém
územnÏ plánovací dokumentace
katastr nemovitostí
dokumentace pro stavební povolení
dokumentace pro územní rozhodnutí
rodinn˝ d˘m / rodinné domy
ve¯ejnÏ prospÏöné opat¯ení
ve¯ejnÏ prospÏöná stavba
evropsky v˝znamná lokalita (soustava Natura 2000)
v˝znamn˝ krajinn˝ prvek
územní systém ekologické stability
nadregionální biokoridor
lokální biocentrum ÚSES
lokální biokoridor ÚSES
ochranné pásmo
pozemky urËené k plnÏní funkce lesa
komplexní pozemkové úpravy
zemÏdÏlsk˝ p˘dní fond
bonitovaná p˘dnÏ ekologická jednotka
chránÏné loûiskové území
dob˝vací prostor
»eské dráhy
technická infrastruktura
Ëistírna odpadních vod
vnit¯ní pr˘mÏr potrubí
transformaËní stanice
vysoké napÏtí
vysokotlak˝ plynovod
st¯edotlak˝ plynovod
rodinn˝ d˘m
bytov˝ d˘m
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