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A.Postup při pořízení územního plánu
O pořízení Územního plánu Vrbičany rozhodlo zastupitelstvo obce na zasedání
dne 20.06.2011 podle zákona č.183/2006 Sb.,v platném znění a určilo starostu obce pana
Jiřího Beneše pro spolupráci s pořizovatelem jako „určeného zastupitele“ ve smyslu zákona.
Pořizovatelem se stal ze zákona příslušný úřad územního plánování – obecní úřad
obce s rozšířenou působností ve Slaném.
Návrh zadání územního plánu byl vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů
a to od 23.02.2012 do 23.03.2012, pořizovatel současně oznámil začátek jeho projednávání
dotčeným orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím jednotlivě. Projednaný a podle
požadavků dotčených orgánů upravený návrh zadání byl schválen zastupitelstvem
obce dne 30.04.2012.
Návrh územního plánu byl zpracován urbanistickým ateliérem AUA – agrourbanistický
ateliér Praha 6, Šumberova 8, (odpovědný projektant Ing.Stanislav Zeman, hlavní projektant
Ing.arch. Václava Dandová) v březnu 2013.
Projednávání Návrhu územního plánu Vrbičany bylo zahájeno dne 22.05.2013
společným jednáním, lhůta pro stanoviska dotčených orgánů a připomínky veřejnosti skončila
21.06.2013. V souladu s § 50 odst.6) zákona 16.07.2013 pořizovatel zaslal Návrh územního
plánu spolu se stanovisky dotčených orgánů a připomínkami Krajskému úřadu
Středočeského kraje, který k němu sdělil stanovisko 07.08.2013.
Na základě požadavků, které vyplynuly z projednání Návrhu územního plánu
Vrbičany, došlo k drobné úpravě textové části návrhu ÚP a pořizovatel zahájil řízení o
územním plánu.
Veřejné projednání bylo oznámeno veřejnou vyhláškou dne 07.10.2013 a konalo se
11.11.2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Vrbičany. Ve lhůtě pro podání námitek,
která uplynula 19.11.2013, nebyla podána žádná námitka ani připomínka. Pořizovatel
následně dle § 54 odst.1) zákona podal obci Návrh na vydání Územního plánu Vrbičany.

B.Výsledek přezkoumání územního plánu
a)

Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územně
plánovací dokumentací vydanou krajem
1. Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
Územní plán byl vypracován a vyhodnocován s ohledem na Zásady územního rozvoje

Středočeského kraje. Obecně lze konstatovat, že katastrální území obce Vrbičany leží mimo
rozvojové osy, které jsou navrženy v rámci ZÚR. Stejně tak leží i mimo základní problémové
oblasti. Z uvedených podkladů lze konstatovat, že obec Vrbičany
- není určena k rozvoji nových ekonomických kapacit
- nepředpokládá se větší tlak na rozvoj bytových kapacit
- neleží v trase rozvojových dopravních koridorů
- neobsahuje konfliktní místa s ohledem na životní prostředí
- není ohrožena nepříznivými klimatickými vlivy (záplavová oblast atd).
Pro území řešené územním plánem vyplývají z této dokumentace požadavky na
respektování následujících územně technických skutečností:
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- železniční trať č. 110 Kralupy n. Vltavou- Most
- RK 1116,
-ochranná zóna nadregionálního biokoridoru K 57
Tyto limity území nevytvářejí žádné střety s navrhovanými plochami.
Z uvedeného hodnocení vyplývá, že obec Vrbičany zůstává v oblasti bez plánovaného
většího rozvoje. Územní plán řeší tedy převážně lokální problematiku, Předpokládá se zde
tedy mírný nárůst bydlení rezidenčního charakteru, který bude doprovázen přiměřeným
rozvojem infrastruktury, veřejné vybavenosti a pracovních příležitostí, který se předpokládá
při řešení přestavby zemědělského areálu (SV3 a SX1) v centru sídla.

2. Soulad s Politikou územního rozvoje ČR
Územní plán Vrbičan je v souladu s republikovými prioritami územního plánování, které
plně respektuje. Územní plán vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území a stanoví
podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území.
Územní plán respektuje z hlediska „Politiky územního rozvoje ČR“ (která byla schválena
usnesením vlády ČR č.929 ze dne 20.7.2009) zejména následující body:
Republikové priority pro zajištění udržitelného rozvoje:
Bod č.14 - Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území,
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat
ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní
krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají
značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity.
Uzemní plán respektuje v maximální možné míře přírodní, civilizační a kulturní
hodnoty území (včetně ochrany nemovitých kulturních památek). Plochy změn
využití území byly vymezeny s ohledem na návaznost na zastavěné území
jednotlivých sídel a s respektováním jejich stávající urbanistické struktury.
Bod č.16 - Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat
přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek
a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení
ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování
kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území.
Územní plán řeší komplexně celé řešené území se zohledněním principů
udržitelného rozvoje území. Respektuje stávající hodnoty a podporuje
hospodářský rozvoj sídla převážně ve formě přestavby zemědělského areálu, kde
dojde také k asanaci nevzhledných zemědělských objektů, které v současné době
hodnoty v sídle snižují.
Bod č.19 - Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch
(tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu).
Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VRBIČANY

5

území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní
půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace.
Územní plán prověřil částečně nevyužívaný zemědělský areál v centru sídla a
stanovil podmínky jejich využití s cílem hospodárně využít zastavěné území obce.
Bod č.20 - Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat
do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační
opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné
a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti
a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště
chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem
vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného
bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní
podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické
stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických
funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního
charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti
venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky
pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny
a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.
Územní plán respektuje stávající přírodní prvky v krajině, zejména plochy ÚSES.
Ve volné krajině nejsou vymezovány žádné zastavitelné plochy, které jsou
navrhovány pouze v návaznosti na zastavěné území, popř. v intravilánu sídla.
Bod č.27 - Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území
a její rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury.
Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které
jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze
i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí
ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými
podmínkami.
Územní plán navrhuje rozšírení verejné infrastruktury primerene k velikosti
a potenciálu sídla. V celém sídle je navržena nová splašková kanalizace ústící do
navrhované cistírny odpadních vod v sousedním katastrálním území k.ú. Klobuky
Bod č.30 - Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních
vod je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života
v současnosti i v budoucnosti.
Územní plán navrhuje nové vedení kanalizace v celém sídle, pro nové plochy
jsou navrženy prípojky na stávající vedení technické infrastruktury.
Rozvojové oblasti a osy:
- Řešené území leží mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy stanovené PÚR.
Specifické oblasti:
-

Řešené území leží mimo specifické oblasti.
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b)

Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a
požadavky na ochranu nezastavěného území
Katastrální území Vrbičan bylo doposud řešeno původním územním plánem obce

Vrbičany, který byl schválen zastupitelstvem obce dne 29.12.2006.
Územní plán Vrbičany je řešen v souladu s úkoly územního plánování, uvedenými
v § 19 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších
předpisů. Cílem tohoto územního plánu je vytvoření nové aktuální územně plánovací
dokumentace, díky které vzniknou předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území
s dosažením obecně prospěšného souladu za vzájemné koordinace veřejných i soukromých
zájmů.
Z

hlediska

ochrany

urbanistických

a

architektonických

hodnot

území

jsou

v dokumentaci stanoveny podrobné podmínky s rozdílným způsobem využití území pro
rozhodování v území, které jsou dále členěny na přípustné, podmíněně přípustné,
nepřípustné využití a podmínky prostorového uspořádání.
Obdobně jsou v dokumentaci stanoveny podmínky i pro ochranu nezastavěného území.
Lze konstatovat, že územní plán je v souladu s cíli a úkoly územního plánování.

c)

Soulad s požadavky Stavebního zákona a jeho prováděcích
předpisů
Požadavky Stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů byly při procesu

pořizování územního plánu Vrbičany plně respektovány a splněny. Územně plánovací
dokumentace byla pořizována a projednána dle zákona č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů. Textová i grafická část návrhu
územního plánu a jeho odůvodnění i skladbou výkresů odpovídá příloze č. 7 vyhlášky
č. 500/2006 Sb., v platném znění.
Návrh územního plánu je v souladu s požadavky Stavebního zákona a jeho
prováděcích právních předpisů.
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d)

Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních
předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
Stanoviska dotčených orgánů vydaná na základě společného jednání k návrhu

územního plánu Vrbičany byla v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 500/2006 Sb., v platném
znění pro obsah územního plánu respektována.
Žádná ze sousedních obcí k návrhu územního plánu Vrbičany neuplatnila připomínky.
V průběhu pořizování návrhu územního plánu Vrbičany nebyly řešeny žádné rozpory
postupem podle § 136 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona
č. 413/2005 Sb..
Návrh je tedy v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů
podle zvláštních právních předpisů.

C. Náležitosti vyplývající z §53 odst. 5a) až 5f)
Stavebního zákona
a)

Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení
včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území není součástí návrhu územního plánu,

jelikož (dle § 50, odst. 1 zákona č.350/2012 Sb., o územním plánování a stavebním řádu)
zadání neobsahovalo požadavek na jeho zpracování.
Územní plán nenavrhuje žádné plochy, které by vyžadovaly vyhodnocení z hlediska
vlivu na životní prostředí.

b) Stanovisko krajského úřadu podle §50 odst. 5 Stavebního zákona
Krajský úřad neuplatnil stanovisko dle §50 odst. 5, nebyl vydán požadavek na
zpracování vlivu na životní prostředí.

c) Sdělení, jak bylo stanovisko podle §50 odst. 5 zohledněno,
s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo
podmínky zohledněny nebyly
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Stanovisko podle §50 odst.5 nebylo požadováno, protože se nezpracovává
vyhodnocení vlivů.

d) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty.
S ohledem na bezproblémovou lokalizaci nových ploch a bezproblémové řešení
technické a dopravní infrastruktury není nutné řešit návrh územního plánu ve variantách.
Řešení územního plánu vyplývá z odborných analýz následujících skutečností:

1. Limity využití území
Za účelem zajištění udržitelného rozvoje území, respektuje územní plán následující
limity využití území:
- ochranné pásmo venkovního elektrického nadzemní vedení 22 kV v rozsahu 20 m
- ochranné pásmo venkovního elektrického podzemní vedení 22 kV v rozsahu 2 m
- ochranné pásmo železnice v rozsahu 60 m
- ochranná pásma vodovodních řadů v rozsahu 1,0 m,
- ochranná pásma kanalizačních řádů v rozsahu 1,0 m
- ochranné pásmo vedení plynovodu v rozsahu 1,0 m
- ochranné pásmo komunikačního vedení v rozsahu 1,0 m
- ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru K57
- ochranná pásma silnic III/23910, III/2397 v rozsahu 15 m,
- ochranná pásma trafostanice v rozsahu 30 m,
- manipulační plocha podél drobných vodních toků v rozsahu 6 m,
- vzdálenost 50 m od okraje lesa,
- archeologická naleziště,
- nemovité kulturní památky:
Kaple a kříž č.r. 32475/2-4052
Historicky významná stavba: Dům č.p.34 (p.č.43)
Křížek (p.č. 95/2)
- Území obce patří do regionu lidové architektury a do území s archeologickými nálezy.
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2. Doprava
Silnice
Základní osu řešeného území tvoří silnice III/2397 v severojižním směru, která
vychází z II/237 u obce Klobuky a je centrální komunikací Vrbičan. Dále se v území
nachází III/2398, která se napojuje severně nad obcí a směřuje na východ do Pálče.
Místní komunikace
Současný stav místních komunikací, které zajišťují napojení stávající zástavby
obce na silniční síť obce, je poměrně dobrý. Komunikace jsou vysloveně obslužného
charakteru. Povrch je povětšinou živičný, nebo panelový. Na systém místních
komunikací navazují ostatní nezpevněné účelové komunikace převážně
zemědělského charakteru.
Územní plán navrhuje v nových obytných plochách výhradně dostatečně
dimenzované a směrově a šířkově správně upravené místní obslužné komunikace
dle příslušné normy ČSN č.73 6110 a dle § 22 vyhlášky č.501/2006 Sb. (8 m
s chodníkem šířky 2 m), aby mohly plnit funkci veřejných prostranství. Nové
komunikace pro zajištění přístupu jsou k plochám SV1, SV2 a SV5. Dále budou
komunikace řešeny v rámci parcelace a studií ve vymezených lokalitách.
Železnice
Řešeným územím prochází železniční trať č. 110 Kralupy n. Vltavou- Most.
Územní plán nenavrhuje žádnou novou železniční trať.
Komunikace pro pěší a cyklisty
V současné době se v řešeném území nenachází žádná registrovaná
cyklostezka.
V sídle jsou na některých místech vybudovány chodníky, ale převládá tu spíš
absence pěších komunikací, které územní plán navrhuje doplnit, hlavně podél
komunikace III. třídy.
Plochy pro dopravu v klidu
Na území obce se nenachází žádné větší parkoviště. Pro potřeby krátkodobého
parkování jsou využívány přímo obslužné místní komunikace.
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V podmínkách pro využití je stanoveno, že na každé parcele rodinného domu
musejí být dvě místa pro parkování vozidel, z nichž alespoň jedno by mělo být
v garáži (viz. výroková část územního plánu, kapitola f))
Veřejná doprava
Nový územní plán nenavrhuje žádné změny v současné koncepci veřejné
dopravy.
Autobusové spojení řešeného území zajišťuje především Dopravní podnik
města Slaného ČSAD Slaný a.s. Nejfrekventovanější je spojení Slaný- Vraný, kterou
obsluhuje linka 22 00 82, která obsluhuje přímo zastávku v obci Vrbičany, dále je
možné se dostávat přestupem např. přes obec Vraný.
V obci je jedna krytá autobusová zastávka v centru.
Také je obec dopravně obsloužena železniční hromadnou dopravou, zastávka
ČD Vrbičany, která se nachází v severní části obce Vrbičany. Vlaková doprava je zde
mnohem intenzivnější, než autobusová. V obci staví kolem deseti spojení do Slaného
(resp. Kralup nad Vltavou) denně a zpět. Staví zde např. osobní vlaky – Os9703,
Os9751, Os9731, Os9705, Os9707, Os9715, Os9709, Os9753, Os9717, Os9711.

3. Občanské vybavení
Územní plán žádné nové plochy občanské vybavenosti nevymezuje, drobné
provozovny mohou být budovány v rámci nově navrhovaných ploch smíšených obytných
vesnických a smíšených obytných specifických.
Současná vybavenost obce Vrbičany je pro obec této velikosti dostačující. Nachází se
zde hasičská zbrojnice, knihovna a hostinec. V současnosti obec plánuje přestavbu budovy
bývalé školy na nový společenský sál a obecní úřad, kde by byla také přemístěny knihovna.
V obci se také nachází fotbalové hřiště.

4. Technické vybavení
Odtokové poměry, vodní toky a nádrže
Obce Vrbičany je napojena na oblastní vodovod Přísečnice (Ústecký kraj) cestou
skupinového vodovodu označovaného OP-SK.LN.039.46 (pracovní název skupinový
vodovod Panenský Týnec). Panenský Týnec je zásoben ze stávajícího vodojemu Panenský
Týnec 500 m3. Nový přívodní řad je napojen za spotřebištěm Panenský Týnec a je veden
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směrem jihovýchodním k obcím Klobuky a Vrbičany. Ukončen bude v navrhovaném
vodojemu Klobuky 2×150 m3. Z vodojemu vychází zásobní řady do obcí Klobuky a Vrbičany.

Výpočet potřeby vody pro Vrbičany:
Výpočet je proveden podle Směrnice č.9 ze dne 20. července 1973 MLVH ČSR a MZ ČSR hlavní hygienik ČSR.
S ohledem na převažující zástavbu rodinnými domy se uvažuje s potřebou vody na 1
obyvatele (dle čl.IV A.26) v bytech s obvyklým technickým standardem 150 l/os/den; v bytech
s nadprůměrným standardem cca 200 l/os/den.
Současný stav
A. Obytné pásmo
230 obyvatel po 150 l/os

3

35,85 m /d

B.Občanská vybavenost
230 obyvatel po 20 l/os
4,78 m3/d
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Občanská vybavenost celkem
4,78 m3/d
C. Místní drobné výrobní aktivity (odhad)
4,00 m3/d
Průměrná denní potřeba vody pro Vrbičany celkem

44,63 m3/d

Průměrná denní potřeba vody Qp celkem: 44,63 m3/d = 2,03 m3/h = 0,56 l/s
Maximální denní potřeba vody Qm = 1,5 x Qp = 72,576 m3/d = 3,024 m3/h = 0,84 l/s
Maximální hodinová potřeba Qh = 1,8 x Qm = 5,44 m3/h = 1,512 l/s
Potřebná akumulace (maximální vydatnost zdrojů): V = 60 % Qm = 50,4 m3.
Odkanalizování a čištění odpadních vod
Obec Vrbičany nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou
potřebu. Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a vyváženy. Obec má
vypracovanou dokumentaci nové kanalizace pro územní rozhodnutí.
Dešťové vody jsou z části obce odváděny dešťovou kanalizací a z části pomocí
systému příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.
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Výpočet množství odpadních vod
Množství splaškových vod je dáno spotřebou vody, která je vypočtena výše. Výpočet je
proveden dle ČSN 73 6701 Stokové sítě a kanalizační přípojky.
Průměrný odtok splaškových odpadních vod Qs = Qp x 0,9:
NÁVRH: 0,56 x 0,9 = 0,504 l/s
Tato hodnota je ovšem pouze statistická, neboť převládá odtok nerovnoměrný
v průběhu 24 hod. Nerovnoměrnost odtoku splaškových vod se vyjadřuje součiniteli
hodinové nerovnoměrnosti odtoku v závislosti na počtu připojených obyvatel na danou
kanalizační síť. Příslušným součinitelem kh se vyjadřují maximální odtoky jako násobek
průměrné odtokové hodnoty Qs a koeficientu kh :
Qsmax.= Qs x kh
Výhledovému počtu obyvatel Vrbičan (440 obyvatel) odpovídá hodnota kh 4,4. Jelikož
však obsahuje součinitel 100% rezervu (tj. plnění stok pouze 50 %), vychází maximální
odtok splaškových odpadních vod z Vrbičan takto:
NÁVRH : 2,2 x QS = 2,2 x 0,504 = 1,109 l/s
Obdobně byl stanoven i minimální průtok (jeho stanovení ověřuje průtokové
charakteristiky v potrubí a následná opatření zabraňují usazování nečistot v potrubí) jako
průměrný noční průtok: Qsmin. = Qs x 0,67:
NÁVRH = 0,67 x 0,504 = 0,337 l/s
Elektrická energie

16.1.1 Zásobování elektrickou energií
Elektrická energie je do Vrbičan dopravována prostřednictvím vedení venkovního a
podzemního vedení 22 kV ústícího do dvou stožárových trafostanic a dále je pak rozváděna
po obci. Ve velké části obce je realizována síť veřejného osvětlení převážně paralelně
s rozvody NN.
Přehled jednotlivých trafostanic podává následující tabulka:
Číslo
1
2

Umístění
Vrbičany
Vrbičany

Výkon

Typ

22 kVA
22 kVA

stožárová
stožárová

Rozmístění stávajících transformačních stanic na území obce je znázorněno v měřítku
1 : 5 000 v grafické dokumentaci ve výkrese „Koncepce veřejné infrastruktury“.
Podle § 46 zákona č.458/2000 Sb., jsou vymezena ochranná pásma venkovního
elektrického vedení svislými rovinami vedenými po obou stranách ve vodorovné vzdálenosti
měřené kolmo na vedení (OP nadzemního vedení elektřiny- 20m, OP podzemního vedení
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elektřiny – 2m). Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými
ve vodorovné vzdálenosti 30 m kolmo na oplocenou nebo obezděnou hranici objektu stanice.
V lesních průsecích je třeba udržovat podél elektrického vedení volný pruh pozemku
o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů nadzemního vedení.
V ochranných pásmech venkovního elektrického vedení by měla být vysázena veřejná
zeleň.
V ochranných pásmech elektrického vedení, výrobny elektřiny a elektrické stanice je
zakázáno:
a) zřizovat stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat
hořlavé nebo výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti ohrožující venkovní vedení, spolehlivost a bezpečnost jeho provozu nebo
životy, zdraví a majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto
zařízením.
Plyn
V řešeném území vede trasa středotlakého plynovodu STL, který zde byl přiveden
v rámci plynofikace několika dalších obcí (Třebíz, Kobylníky, Klobuky, Vrbičany, Vraný).
V sídle je síť rozvedena prakticky po celém současně zastavěném území. Ochranné pásmo
plynovodu je 1m na každou stranu.
Výpočet spotřeby zemního plynu
Kategorie obyvatelstvo
Výpočet odběrů zemního plynu. Územní plán vychází z těchto předpokladů:
- rodinné domy stávající: 121 b.j.
- rodinné domy navrhované: 60 b.j.
Za předpokladu plynofikace 90 % stávajících a 90 % budoucích obytných objektů lze
předpokládat následující spotřebu plynu v kategorii obyvatelstvo:
Odběr zemního plynu za rok v kategorii obyvatelstva – návrh:
3

3

- vaření jídel 163 b.j x 120 m
=
19 560 m /rok
3
3
- příprava teplé užitkové vody 163 b.j x 600 m
=
97 800 m /rok
3
3
- vytápění bytů v rodinných domech 163 b.j x 3 000 m
= 489 000 m /rok
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3
- součet
= 606 360 m /rok
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Spoje
Územím

prochází

trasa

dálkového

optického

telekomunikačního

kabelu.

Telekomunikační služby ve Vrbičanech jsou zajištěny prostřednictvím místní telekomunikační
sítě, připojené na ATÚ Klobuky.

5. Odpadové hospodářství
Odvoz směsného odpadu je zde řešen běžným způsobem – schraňováním do popelnic
a následně každý týden, resp. čtrnáct dní je možnost vývozu firmou Marius Pedersen Žatec provozovna Louny. Obec disponuje i kontejnery na tříděný odpad, umístěné v centru obce.
Dvakrát ročně zajišťuje odvoz nebezpečného a velkokapacitního odpadu.

6. Koncepce uspořádání krajiny
Sosiekoregion 1.2. Dolní Poohří (do kterého obec náleží) má výměr 1227 km2, z toho
činí podíl orné půdy 70,9%, luk a pastvin 2,0% a les 9,1%. Koeficient ekologické stability je
zde 0,2.

•

Sosiekoregion I.2 je členěn na biochory:

•

Biochora plošin a plochých pahorkatin na mezozoických až kvartérních sedimentech
(převažují půdy černozemního a hnědozemního typu, zemědělsky využívané) se
STG habrových a lipohabrových doubrav.

•

Biochora Oharské nivy s STG tvrdého luhu (jasanové doubravy, habrojilmové
jaseniny) a podružným zastoupením olšin v lokálních depresích (Myslivna); plynule
přechází do mostecké pánve.

•

Biochora štěrkopískových říčních teras na propustných a chudých písčitých půdách
s STG borových doubrav.

•

Biochora potočních údolí a stinných svahů s opukovými výchozy, co do zastoupení
STG velmi heterogenní (převaha habrových doubrav, podružně jasanové olšiny na
údolních dnech; na krátkých slunných svazích unikátní, ale charakteristický výskyt
omezených dřínových doubrav s dubem šípákem); kontaktní vůči Mostecké pánvi.

•

Biochora krátkých, zpravidla slunných svahů říčních teras s STG habrových doubrav
a omezených dřínových doubrav a s výskytem dubu šípáku.

•

Biochora neovulkanických suků, ekologicky heterogenní, s minerálně bohatými
kamenitými a suchými půdami, se střídáním STG podle expozičního klimatu –
nejteplomilnější společenstva, prakticky totožná s biochorou 2 v Českém středohoří.

Území je zemědělsky intenzivně využívané od pravěku.
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Z hlediska fytocenologického území zařazeno do 2. vegetačního stupně bukodubového
v xerické variantě. Na opukových stráních jsou botanicky unikátní ostrůvky 1.dubového
stupně.
Kromě bioty středoevropských listnatých lesů je významně zastoupena i biota
teplomilná, podobně jako v mostecké pánvi, se kterou je Dolní Poohří spojeno většinou
nevýraznými přechody; (proto byl k němu přičleněn i malý výběžek sosiekoregionu I-3
Polabské tabule).

Skupiny typů geobiocénů

1BD3(2)

1AB3

1-2 BC 4
1-2C 4

1-3 BC
C 4-5

Mírné svahy a plošiny při nadmořské výšce do
300m.n.m.. Půdotvorný substrát obsahuje sparše
a sprašové hlíny a půdní subtyp – typické až
luvizemní hnědozemě se střední zrnitostí.
Původní dřevinná skladba- dub, cer, lípa, habr a
další.
Vypuklé svahy terénu (až skalnaté hřbety) při
nadmořské výšce do 300 m.n.m.. Půdotvorný
substrát obsahuje chudobné silikátové horniny a
půdní subtyp je zde kyselé až silně kyselé
kambizemě až rankry s lehčí zrnitostí. Původní
dřevinná skladba – dub,
Aluviální náplavy a terasy při nadmořské výšce do
300m.n.m.. Půdotvorný substrát obsahuje
naplaveniny a půdní subtyp má charakter
nasycených a pseudoglejových fluvizemí s těžší
zrnitostí. Původní dřevinná skladba – dub, jasan,
javor, jilm, habr
Aluvia potoků a řek při nadmořské výšce do
500m.n.m.. Půdotvorný substrát obsahuje
naplaveniny a půdní subtyp má charakter
pseudoglejových a glejových fluvizemí s různou
zrnitostí. Původní dřevinná skladba – vrba, jasan

Specifickým problémem ochrany životního prostředí je tvorba Územního systému
ekologické stability (ÚSES). Ten představuje podle § 3

písmene a)

zákona č.

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vzájemně propojený soubor přirozených i
pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.
Ekologická stabilita zdejší lokality je významně ovlivněna intenzivní zemědělskou
činností, proto jsou zde prvky ÚSES umisťovány přednostně do nelesních segmentů krajiny.
Jednotlivá biocentra byla propojována biokoridory pokud možno ve směru nejmenšího
ekologického gradientu. Biokoridory byly vybírány tak, aby obsahovaly části s vyšší
ekologickou stabilitou.

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VRBIČANY

16

Seznam lokálních biocenter:
Výměra
1,36

Popis
lokální biocentrum- návrh; 1BD3(2), 1BD3;travobylinný pokryv
(na území mezofilního až hydrofilního charakteru, hodnotný porost olší,
částečně keřové patro
Vrbičan)

Číslo

505

Seznam lokálních biokoridorů:
Výměra
1986m
(20m
šířka)

Číslo

874

873

852(11)

Popis
lokální biokoridor navržený; 1BD3(2), 1BD3; při železniční trati spor.
keře, část kult. or.půd, chmelnice, stromořadí ov. Stromů, kultury orné
půdy

1098,6m
(20m
lokální biokoridor navržený, prochází po okraji řešeného území; les,
šířka)
bývalá polní cesta s hodnotnými trav./bylinným krytem
392
(20m
šířka, na lokální biokoridor navržený, prochází po okraji řešeného území;
1AB3; travinobylinný porost semixerotermní (úvoz, rokle), přiléhající
území
pozemky s běžnými kulturami orných půd
Vrbičan)

Seznam regionálních biokoridorů:
Číslo

1116

Výměra Popis
1448,5
(20133m
šířka, na
území
Regionální biokoridor nyvržený s vloženými lokálními biocentry;
Vrbičan) 1BD3, 1AB3

V řešeném území se nachází ochranná zóna nadregionálního biokoridoru K – 57
Celé území patří do oblasti krajinného rázu – Slánsko.

7. Ochrana obyvatelstva
Protipožární ochrana obyvatelstva
Pro požární ochranu je voda rozvedena v uličních systémech do hydrantů. Připojení
objektů na pozemní komunikace musí splňovat požadavky na dopravní obslužnost, parkování
a přístup požární techniky.
Obecná ochrana obyvatelstva
V rámci územního plánu je navržena pro ukrytí obyvatelstva budova místní hostince,
případně budova bývalé školy, pokud zde bude provedena rekonstrukce. Objekt obecního
úřadu a hasičská zbrojnice bude využit pro skladování materiálu civilní ochrany
a humanitární pomoci. Pro zabezpečení evakuace obyvatelstva a jeho ubytování budou
sloužit prostory v centru sídla.
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Pro včasné varování a vyrozumění obyvatelstva slouží místní rozhlas.
Protipovodňová opatření nejsou navrhována. Pro záchranné, likvidační a obnovovací
práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace vzniklých při mimořádné
události navrhuje územní plán využití zemědělského areálu v centru obce, přičemž
pro uskladnění nebezpečných látek by měla být vyčleněna jedna místnost v tomto areálu.
Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou a elektrickou energií bude zabezpečeno
z Vraného, či Slaného cisternami. Pro řešení bezodkladných pohřebních služeb budou
využity plochy Vranském, či Slánském hřbitově.

e) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení
potřeby vymezení zastavitelných ploch
Z demografického hlediska vytváří územní plán předpoklady pro stabilizaci a přiměřený
rozvoj sídla. Pokud by se naplnily plochy vymezené územním plánem pro novou bytovou
výstavbu, mohly by Vrbičany zvýšit počet obyvatel ze současných cca 230 na 410 obyvatel.
(Tento teoretický výpočet budoucího počtu obyvatel vychází z předpokladu, že velikost
stavebních pozemků pro nové obytné objekty bude činit cca 800 m2, a z očekávaného úbytku
bytů ve výši 0,6 % ročně).
Ve Vrbičanech se v současnosti nachází 121 domů, z čehož 56 slouží pro rekreaci.
Nový územní plán navrhuje nový zábor ploch pro cca 20-30 domů v prolukách a v úzké
návaznosti na zastavěné území a pokládá hlavně za potřebné využití přestavbové plochy
SV3 a SX1 v centru sídla a zamezení tak vzniku tzv. brownfieldu a obrovské zátěže pro obec.
Poptávku po nové výstavbě v obci vytváří fakt, že se nachází v malebné krajině v nedaleké
blízkosti silnice R7 (dobrá dostupnost na Prahu) a na tahu železniční tratě č. 110 (směr
Kralupy nad Vltavou), dále je situována v blízkosti Slaného, kde je možnost pracovních
příležitostí, lékařská péče a vzdělávací instituce.
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Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby
Celkem vymezil územní plán na území obce Vrbičany 4 zastavitelné plochy pro
smíšené venkovské bydlení.
Následující přehled uvádí zdůvodnění těchto zastavitelných ploch.

Označení
plochy

Rozloha
v ha

k.ú. Vrbičany
Bydlení
SV1

0,62

Bydlení
SV2

0,99

Bydlení
SV4

0,81

Bydlení
SV5

0,23

Odůvodnění a podmínky využití plochy
- arondace půdorysu obce
- snadné napojení na inženýrské sítě
- kapacita cca 5 individuálních rodinných domů
- doplnění a zkompaktnění půdorysu obce
- snadné napojení na inženýrské sítě
- snadný přístup pomocí proluk mezi zástavbou
- kapacita 7-8 individuálních rodinných domů
-propojení dvou slepých komunikací
- snadné napojení na inženýrské sítě
- kapacita 5-6 individuálních rodinných domů
- arondace obce, doplnění proluky
- snadné napojení na inženýrské sítě
- dobrá dopravní dostupnost
- kapacita 1 individuální rodinný dům

Dále územní plán navrhuje dvě plochy přestavby, jejichž zdůvodnění je uvedeno v tabulce.
Označení
plochy

Rozloha
v ha

k.ú. Vrbičany
Bydlení
SX1

1,13

Bydlení
SV3

3,48

Odůvodnění a podmínky využití plochy
- využití částečně využívaného statku v centru sídla bytovou výstavbu,
výstavbu rodinných domů s možností podnikatelských aktivit
- žádné nároky na zemědělský půdní fond
- dobrá dopravní dostupnost přímo z místní komunikace třetí třídy
- využití zemědělského areálu v centru sídla
- zbavení obce zátěže
- dobrá dopravní dostupnost
- kapacita cca 25 -30 rodinných domů s možností drobného podnikání
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D. Náležitosti vyplývající z Vyhlášky č.500/2006 Sb.,
část II. odst. 1a) až 1d)
a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších
vztahů v území
Obec Vrbičany spadá do Středočeského kraje, správního obvodu s rozšířenou
působností Slaný. Obec leží cca 50 km severozápadně od Prahy, přibližně 12 km východně
od Slaného.
Na řešeném území se nachází jediný sídelní útvar – Vrbičany. Sousedními sídelními
útvary obce jsou Telce (západně), Klobuky (jižně), Vraný (severně) a Páleč (východně).
Řešené území má celkovou rozlohu 350 ha dle katastrální výměry obcí k 31.12.2008.
Počet trvale bydlících obyvatel je 233.
Pro řešené území a jeho širší vztahy platí vyšší územně plánovací dokumentace –
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR Středočeského kraje), schválené
zastupitelstvem kraje dne 19.12. 2011 číslo usnesení 4-20/2001/ZK a Politika územního
rozvoje (PÚR) 2008 schválená usnesením vlády č. 929 ze dne 20.7.2009. Soulad
s dokumentacemi je řešen v následujících kapitolách.

b) Vyhodnocení splnění požadavků zadání
Požadavky Zadání územního plánu jsou v předkládaném návrhu územního plánu
Vrbičany splněny.

c) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách
územního rozvoje (§43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním
potřeby jejich vymezení.
V územním plánu Vrbičany nebyly vymezeny žádné záležitosti nadmístního významu,
které nejsou řešeny v ZÚR.
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d) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení
na zemědělský půdní fond a pozemky určené
k plnění funkce lesa
1. Ochrana půdního fondu
Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do ZPF,
údaje o druhu pozemku dotčené půdy
Celkem jsou v řešeném území navrženy rozvojové plochy o celkové rozloze 6,268 ha.
Z celkové plochy rozvojových záměrů na území obce se předpokládá odnětí 2,767 ha
zemědělské půdy 0,006 ha v zastavěném území a 2,761 ha mimo zastavěné území. Z tohoto
rozsahu připadá 1,77 ha, tj. 64,22 %, na ornou půdu, 0,99 ha (35,77%) na zahrady.
Požadavky týkající se trvalého odnětí ZPF v návrhu jsou obsaženy v závěrečné tabulce
této kapitoly.
Z hlediska funkčního využití se na záborech zemědělského půdního fondu podílejí
ve Vrbičanech nejvíce plochy smíšené obytné - vesnické (95,98 %), zbytek připadá
na dopravní stavby (4,02 %)
Údaje o skutečných investicích vložených do půdy.
Na území obce Vrbičany byly (v jeho jihovýchodní části) provedeny rozsáhlé meliorace.
Do prostorů s provedenými melioracemi rozvojové plochy nezasahují.
Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby.
Ve správním území obce Vrbičany navrhuje územní plán využití prostorů původního
zemědělského areálu v centru sídla.
Znázornění průběhu hranic územních obvodů obcí a katastrálních území.
Územní plán je řešen pro celé k.ú. Vrbičany. Grafická část je zpracována na podkladu
katastrální mapy.

Zdůvodnění, proč je navrhované řešení ve srovnání s jiným možným řešením
nejvhodnější z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu
Územní plán Vrbičany byl řešen s cílem soustředit budoucí plochy pro výstavbu
především do proluk ve stávající zástavbě nebo na plochy, které bezprostředně navazují
na stávající zástavbu obce. Díky tomuto řešení nedochází k vytváření samostatných
obytných souborů na plochách, které by narušovaly celistvost zemědělských půd uprostřed
souvislých zemědělských honů a vytvářely tak těžko obdělávatelné enklávy mezi zastavěným
územím a nově navrhovanými plochami budoucí výstavby.
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Další výhodou urbanistického řešení územního plánu je skutečnost, že prostřednictvím
nové výstavby zkompaktňuje a aronduje současný urbanistický půdorys sídel do komplexně
ucelených útvarů bez obtížně přístupných a těžko obdělávatelných ploch, které by byly uvnitř
plánované zástavby, eventuálně podél jejího nepravidelně uspořádaného obvodu.
Znázornění průběhu hranic zastavěného území obce a hranic pozemkové držby,
tras základních zemědělských účelových komunikací
V rámci grafické dokumentace územního plánu věnované problematice ochrany ZPF je
uvedena hranice zastavěného území obce zahrnující stávající zastavěné plochy a území
obce zastavěné k 29.12.2006.
Dále jsou v grafické dokumentaci uvedeny zemědělské komunikace.
Údaje o zařazení pozemků zemědělské půdy do bonitovaných půdně ekologických
jednotek (BPEJ)
Na správním území obce Vrbičany se nachází celkem 4 BPEJ dotčené plánovanou
výstavbou.
Prvá číslice pětimístného kódu BPEJ značí příslušnost ke klimatickému regionu v rámci
České republiky (od 0 do 9, t.j. od nejteplejšího a nejsuššího po nejchladnější a nejvlhčí
klimatický region). Obec Vrbičany leží na území klimatického regionu č.1 (teplý, suchý,
s průměrnou roční teplotou 8-9 oC a s průměrným ročním úhrnem srážek 500 mm) V rámci
těchto klimatických regionů se zde vyvinulo 3 z celkového počtu 78 hlavních půdních
jednotek, které budou dotčeny plánovanou výstavbou:
HPJ 01 Černozemě modální, černozemě karbonátové, na spraších nebo karpatském flyši,
půdy středně těžké, bez skeletu, velmi hluboké, převážně s příznivým vodním
režimem.
HPJ 05 Černozemě modální a černozemě modální karbonátové, černozemě luvické a
luvizemě modální i karbonátové na spraších s mocností 30 až 70 cm na velmi
propustném podloží, středně těžké, převážně bezskeletovité, středně výsušné,
závislé na srážkách ve vegetačním období
HPJ 19 Pararendziny modální, kambické i vyluhované na opukách a tvrdých slínovcích nebo
vápnitých svahových hlínách, středně těžké až těžké, slabě až středně skeletovité,
s dobrým vláhovým režimem až krátkodobě převlhčené.
Konkrétní odnětí ZPF uvádí tabulka na následujících stranách, kde jsou zohledněny
zásadní požadavky na řešení důsledků odnětí ZPF dle Přílohy č.3 k vyhlášce č.13/1994 Sb.
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Souhrnná přehledná tabulka odnětí ZPF - PŘEHLED PLOCH NAVRŽENÝCH K ODNĚTÍ ZPF (DLE PŘÍLOHY Č.5 K VYHLÁŠCE Č.13/1994 SB.)
Označení
plochy
VRBIČANY
SV1
SV2
SV3
SV4
SV5
D1
D2
D5

Využití plochy

Plocha smíšená
obytná - vesnická
Plocha smíšená
obytná - vesnická
Plocha smíšená
obytná - vesnická
Plocha smíšená
obytná - vesnická
Plocha smíšená
obytná - vesnická
Místní komunikace
Místní komunikace
Místní komunikace

Čísla parcel KN

Celkový
rozsah požadovaných
ploch v ha

Z toho
zábor ZPF
v ha

Druh pozemku
(kultura
dotčené půdy)

Zařazení
odnímaného
ZPF do BPEJ

Třída
ochrany

Umístění
v zastavěném území
(ZPF v ha)

39/1

0,62

0,62

Orná půda

1.19.04

IV

-

0,62

63/4,63/16,63/17

0,99

0,99

Zahrady

1.01.10

II

-

0,99

78/11

3,48

0,006

Orná půda

1.01.10

II

0,006

-

78/1

0,81

0,81

Orná půda

1.01.10,1.05.11

II, III

-

0,81

101/20

0,23

0,23

Orná půda

1.01.10,1.19.14

II,IV

-

0,23

39/1
39/1
72/11

0,05
0,05
0,038

0,05
0,05
0,011

Orná půda
Orná půda
Orná půda

1.37.16
1.37.16
1.01.10

V
V
II

-

0,05
0,05
0,011
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Využití plochy

v zastavěném
území

Plochy smíšené obytné – vesnické
Doprava
Celkem

Zábor ZPF v ha
mimo zastavěné
území

0,006

2,65
0,111
2,761

0,006

Kultura

v zastavěném
území

Orná půda
Zahrady
Celkem

0,006
0,006

Zábor ZPF v ha
mimo zastavěné
území

celkem

1,771
0,99
2,761

1,777
0,99
2,767

Třída ochrany

v zastavěném
území

Zábor ZPF v ha
mimo zastavěné
území

celkem

I.
II.
III.
IV.
V.

0,006
-

1,734
0,2789
0,6478
0,1

1,74
0,2789
0,6478
0,1

Celkem

0,006

2,761

2,767
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2. Ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa
Všeobecné údaje o lesích v řešeném území
Na správním území obce Vrbičany se lesy rozkládají na 0,7 ha, což je pouze 0,08 %
rozlohy řešeného území. Lesnatost území je v podstatně nulová, v republikovém průměru,
tento poměr činí 32 %. Jedná se o lesy hospodářské. Lesní pozemek se nachází jen na
východní části řešeného území.
Stromový porost lesa v řešeném území tvoří zejména smrk. Stáří lesa se pohybuje
mezi 60 a 80 lety.
Navrhovaná opatření
Na území obce nenavrhuje územní plán žádnou výsadbu lesa.
V řešeném území se nepředpokládají žádné lesnické rekultivace. Chatová zástavba se
na lesních pozemcích nevyskytuje.
Vyhodnocení požadavků na zábory pozemků určených k plnění funkcí lesa
Navrhovaným řešením územního plánu nebudou dotčeny pozemky určené k plnění
funkce lesa.

E. Rozhodnutí o námitkách a připomínkách a jejich
odůvodnění
K veřejnému projednávání konanému 11.11.2013, ani do konce uplynutí lhůty nebyla
podána žádná námitka ani připomínka.

F. Údaje o počtu listů odůvodnění územního plánu a
počtu výkresů k němu připojené grafické části
Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje 25 stran.
Grafická část odůvodnění územního plánu obsahuje celkem 3 výkresy:
6. Koordinační výkres – 1 : 5 000
7. Širší vztahy – 1 :50 000
8. Předpokládané zábory půdního fondu – 1 : 5 000
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