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A. Náležitosti vyplývající z §53 odst. 4a) až 4d) 
Stavebního zákona 

 

a)   Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem 
 

1.  Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

Řešené území je předmětem řešení „Zásad územního rozvoje Středočeského kraje“ 

(ZÚR SK). Zastupitelstvo kraje na svém jednání dne 19.12.2011 vydalo usnesením č.4-

20/2011/ZK Zásady územního rozvoje Středočeského kraje. Vydané ZÚR SK jsou novým 

typem územně plánovací dokumentace, které nahradily krajské územní plány velkých 

územních celků (ÚP VÚC). V případě území obce Tachlovice ÚP VÚC Pražský region, 

z nichž většinu záměrů přebírá.  

Hlavním obsahem ZÚR je zejména stanovení základních požadavků na účelné a 

hospodárné uspořádání území kraje, vymezení ploch a koridorů dopravní a technické 

infrastruktury nadmístního významu jako veřejně prospěšných staveb, vymezení územního 

systému ekologické stability jako veřejně prospěšných opatření a další požadavky, které však 

nemají na urbanistické řešení územního plánu Tachlovice zásadní vliv. 

 

Ze Zásad územního rozvoje Středočeského kraje vyplývají pro řešené území obce 

Tachlovice tyto požadavky: 

Stavy: 

▪ celé řešené území se nachází v rozvojové oblasti OB1 „Metropolitní rozvojová oblast 

Praha“, 

▪ respektovat ochranné pásmo letiště Václava Havla (výškové omezení staveb), 

▪ respektovat ochranné pásmo radaru „Kbely“, 

▪  respektovat regionální biokoridor RK 1186 „Nučice – Škrábek“, 

▪  respektovat oblast krajinného rázu ObKR09 „Karlštejnsko“, ObKR11 „Kladensko“, 

▪ respektovat oblast se shodným krajinným typem U17: Krajina příměstská, 

▪ respektovat poddolované území (železná ruda Nučice), 

▪   respektovat pásmo hygienické ochrany vodního zdroje (2b pásmo). 

 

Návrhy: 

▪  respektovat koridor silnice II/101: úsek Tachlovice – Rudná, přeložka (D067), 

▪ respektovat koridor silnice II/116: Kuchař, obchvat (D091), 

▪ respektovat koridor silnice II/116: Chýnice, obchvat (D092), 
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▪ respektovat koridor vysokorychlostní tratě Praha – Plzeň: úsek Praha – Beroun (tunel) 

(D200). 

Pořizovaný územní plán Tachlovice je v plném souladu se Zásadami územního rozvoje 

Středočeského kraje. 

 

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje stanovují následující „priority 

územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území“. Jednotlivé priority 

ze ZÚR jsou v následujícím textu označeny typem písma – kurzívou. Jejich naplňování 

a uplatnění v územním plánu Tachlovice je uvedeno v textu následujícím za příslušnou 

prioritou: 

 

1.  STANOVENÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO 
ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 

(01) Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj 
Středočeského kraje, založený na zajištění příznivého životního prostředí, 
stabilním hospodářském rozvoji a udržení sociální soudržnosti obyvatel kraje. 
Vyváženost a udržitelnost rozvoje území kraje sledovat jako základní požadavek 
při zpracování územních studií, územních plánů, regulačních plánů a při 
rozhodování o změnách ve využití území.   
V územním plánu Tachlovice jsou vytvořeny územní předpoklady pro řešení 

problematiky stabilizace obyvatelstva formou vymezení 19 „Ploch bydlení v rodinných 

domech – městských a příměstských“ o celkové kapacitě cca 83 rodinných domů. 

Úroveň životního prostředí je zajištěna zejména formou návrhu nových ploch lesa, 

zeleně – ochranné a izolační, trvalých travních porostů, zeleně – přírodního charakteru a 

ploch vodních a vodohospodářských o celkové výměře 11,56 ha. Vymezen je také územní 

systém ekologické stability (regionální, lokální), který tvoří kostru ekologické stability území a 

je v souladu s okolními sídly regionu.  

Územní plán Tachlovice navrhuje nové plochy pro další rozvoj formou zastavitelných 

ploch v prolukách ve stávající zástavbě, nebo ploch bezprostředně navazujících na současné 

zastavěné plochy sídla. Územní plán navrhuje vypracování „Územních studií“ u ploch: Z10 

BI, Z34 BI vč. P3 BI. Územní studie budou řešit zejména návrh koncepce dopravní a 

technické infrastruktury, vč. dopravy v klidu, požadavky na přeložky inženýrských sítí, návrh 

dělení pozemků, návrh základní plošné regulace území, návrh koncepce likvidace dešťových 

vod, etapizaci výstavby atd. 

(02) Vytvářet podmínky pro realizaci mezinárodně a republikově významných záměrů 
stanovených v Politice územního rozvoje ČR z roku 2008 (PÚR 2008; schválena 
vládou ČR 20. 7. 2009) a pro realizaci významných krajských záměrů, které 
vyplývají ze strategických cílů a opatření stanovených v Programu rozvoje 
Středočeského kraje (aktualizace schválena 18. 9. 2006). 
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Realizace záměrů PÚR, resp. jejich aplikací na podmínky obce Tachlovice uvádí 

následující kapitola a) 2. „Soulad s Politikou územního rozvoje ČR“ Odůvodnění územního 

plánu. 

(03) Vytvářet podmínky pro přeměnu a rozvoj hospodářské základny v území regionů 
se soustředěnou podporou státu vymezených dle Strategie regionálního rozvoje 
České republiky, kterými jsou na území Středočeského kraje: II. hospodářsky 
slabé regiony: Milovice – Mladá. Pro tato území prověřit a stanovit možnosti 
zajištění odpovídající dopravní a technické infrastruktury.  

Území obce Tachlovice nepatří mezi regiony se soustředěnou podporou státu ani mezi 

hospodářsky slabý region Milovice – Mladá.  

(04)  Vytvářet podmínky pro zachování a rozvíjení polycentrické struktury osídlení 
kraje založené na městech Kladno, Mladá Boleslav, Příbram, Beroun, Mělník, 
Kralupy nad Vltavou, Slaný, Rakovník, Benešov, Brandýs nad Labem-Stará 
Boleslav, Neratovice, Říčany a blízkých městech Kolín-Kutná Hora, Nymburk-
Poděbrady. Posilovat význam ostatních center osídlení, zejména ORP: Vlašim, 
Sedlčany, Čáslav, Mnichovo Hradiště, Votice, Hořovice, Dobříš, Český Brod. 
Vytvářet podmínky pro zlepšení spolupráce blízkých měst Lysá nad Labem a 
Milovice, Nové Strašecí a Stochov. Rozvíjet obslužný potenciál center v 
příměstském území Prahy, zejména Hostivice a Jesenice pro potřeby jejich 
dynamicky se rozvíjejícího spádového území.  

Tachlovice patří do zájmového území měst Praha, Rudná u Prahy a Černošice, které 

Tachlovice obklopují, kde je zajištěna vyšší občanská vybavenost (školství, zdravotnictví, 

služby) a pracovní příležitosti.  

Územní plán Tachlovice zhodnocuje veškeré předpoklady rozvoje území, dané 

rozvinutou dopravní infrastrukturou - silnice II/101, která spojuje obec Tachlovice s hlavní 

dopravní trasou celostátního i mezinárodního významu dálnicí D5 /Praha – Plzeň – 

Rozvadov – státní hranice se SRN/ a hlavní dopravní trasou: dálnicí D0 „Pražský okruh“ 

/Modletice (dálniční křižovatka D1-D0) – Praha, Ruzyně (dálniční křižovatka D7-D0)/. 

 (05) Vytvářet podmínky pro umístění a realizaci potřebných staveb a opatření pro 
zlepšení dopravní dostupnosti a dopravní obslužnosti kraje, zejména zlepšit 
dopravní vazby:  

a)  aglomerační okruh v úseku R7-Říčany jako silnici vyšší třídy;  

b)  dálnice D3;  

c)  silnice R4 v koridoru Dubenec-Milín-hranice Jihočeského kraje (Strakonice);  

d)  silnice R6 (I/6) v koridoru Nové Strašecí-Řevničov-hranice Karlovarského 
kraje (K. Vary);  

e)  silnice R7 v koridoru Slaný-hranice Ústeckého kraje (Chomutov) vč. 
přestavby stávajícího úseku Praha-Slaný;  

f)  silnice I/9 v koridoru Zdiby-Líbeznice-Mělník;  

g)  silnice I/12 v koridoru Praha-Úvaly-Český Brod;  

h)  silnice I/2 v koridoru Hlízov (I/38)-hranice Pardubického kraje (Chvaletice);  

i)  silnice I/38 v koridoru Mladá Boleslav-Nymburk-Kolín-Kutná Hora-Čáslav ;  

j)  napojení Kladna na R6 a D5;  
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k)  propojení R4 (Dobříš)-D5 (Bavoryně);  

l)  zlepšení parametrů silnice I/16, zejména v úsecích Slaný-Velvary, Mělník-
Mladá Boleslav, Mladá Boleslav-Sukorady;  

m)  zlepšení parametrů silnice II/125 v koridoru Kolín-Uhlířské Janovice-Kácov-
Vlašim;  

n)  zlepšení parametrů silnice II/272 v koridoru Benátky nad Jizerou-Lysá nad 
Labem-Český Brod;  

o)  propojení Vlašim (II/125)-Votice (I/3);  

p)  zlepšení parametrů silnice II/112 Benešov-Vlašim-Čechtice-hranice Kraje 
Vysočina;  

q)  zlepšení spojení nižších center k vyšším a středním centrům a k trasám 
nadřazené silniční sítě;  

r) zlepšení železničního spojení v koridorech Praha-Hostivice-Kladno a Praha-
Lysá nad Labem-Milovice-Mladá Boleslav.  

Tyto priority jsou ve vztahu k územnímu plánu Tachlovice nepodstatné, protože se 

netýkají řešeného území. 

(06)  Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území 
kraje, které vytvářejí image kraje a posilují vztah obyvatelstva kraje ke svému 
území. Přitom se soustředit zejména na:  

a)  zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability;  

b)  ochranu pozitivních znaků krajinného rázu;   

c)  zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské 
i venkovské urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty 
nevhodnou zástavbou a omezit fragmentaci krajiny a srůstání sídel;   

d)  upřesnit a zapracovat do ÚPD obcí cílové charakteristiky krajiny;  

e)  vytváření podmínek pro šetrné využívání přírodních zdrojů.  
Územní plán respektuje postavení obce Tachlovice v hierarchii sídel kraje.  

Přírodní hodnoty respektuje územní plán ochranou regionálních a lokálních prvků 

Územního systému ekologické stability, břehových porostů podél vodotečí a komunikací a 

zejména ochranou krajinné zeleně, která má nejen protierozní, ale i krajinotvornou hodnotu. 

Územím prochází ÚSES regionálního a lokálního významu, který územní plán upřesňuje, 

aby byly vyloučeny střety s ostatními zájmy uplatňovanými v rámci komplexního rozvoje 

území. Územní plán rovněž obsahuje oblasti krajinného rázu a věnuje se specifikaci oblastí 

krajinných typů a jejich cílových charakteristik. 

Na území obce Tachlovice se nenacházejí žádné významné kulturní hodnoty. Územní 

plán respektuje nemovité kulturní památky – kostel sv. Jakuba Většího (hřbitovní kaple, 

kostel, ohradní zeď s branami), fara. Územní plán svojí urbanistickou koncepcí zajišťuje 

jejich maximální ochranu. Nové plochy pro bytovou výstavbu jsou navíc vymezeny tak, aby 

nebylo narušeno původní půdorysné uspořádání obce a ani jeho celková architektonicky 

urbanistická výtvarná struktura. 

V rámci civilizačních hodnot je na území obce Tachlovice vybudovaná veškerá 

technická infrastruktura: veřejný vodovod, splašková kanalizace s napojením na ČOV 

Tachlovice, STL plynovod, obec je zásobena el.energií prostřednictvím vedení VN 22 kV a je 
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napojena na telefonní síť. V rámci dopravní infrastruktury je obec propojená prostřednictvím 

silnice II/101 s hlavní dopravní trasou celostátního i mezinárodního významu dálnicí D5 

/Praha – Plzeň – Rozvadov – státní hranice se SRN/ a hlavní dopravní trasou: dálnicí D0 

„Pražský okruh“ /Modletice (dálniční křižovatka D1-D0) – Praha, Ruzyně (dálniční křižovatka 

D7-D0)/. 

 (07)  Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských  činností na 

území kraje zvláště ve vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových 

osách. Přitom se soustředit zejména na:  

a) posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhovat přiměřený 
rozvoj sídel, příznivá urbanistická a architektonická řešení sídel, dostatečné 
zastoupení a vysoce kvalitní řešení veřejných prostranství a velkých ploch 
veřejné zeleně včetně zelených prstenců kolem obytných souborů, vybavení 
sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou a zabezpečení dostatečné 
prostupnosti krajiny;  

b) vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a 
urbanistické celistvosti sídel, tedy zajišťovat plnohodnotné využití ploch a 
objektů v zastavěném území a preferovat rekonstrukce a přestavby 
nevyužívaných objektů a areálů v sídlech před výstavbou ve volné krajině, 
vyšší procento volné zeleně v zastavěném území;  

c)  intenzivnější rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky a rekreace - vytvářet 
podmínky k vyššímu využívání existujícího potenciálu, zejména v oblastech:   

- poznávací a kongresové turistiky,  

- cykloturistiky rozvojem dálkových cyklostezek a cyklostezek v příměstském 
území hl. m. Prahy a dalších rozvojových oblastech,  

- vodní turistiky, zejména na řekách Sázavě a Berounce,   

- rekreace ve vazbě na vodní plochy, zejména na vodních nádržích ve 
středním Povltaví,   

- krátkodobé rekreace především nekomerčních forem, zejména v rozvojové 
oblasti Praha.  

d) rozvoj ekonomických odvětví s vyšší přidanou hodnotou, zejména 
aplikovaného výzkumu, strategických služeb (znalostní ekonomika);   

e)  na uplatnění mimoprodukční funkce zemědělství v krajině, zajistit účelné 
členění pozemkové držby prostřednictvím pozemkových úprav a doplnění 
krajinných prvků zvyšujících ekologickou stabilitu krajiny a eliminujících 
erozní poškození;   

f)  na uplatnění mimoprodukční funkce lesů zejména v rekreačně atraktivních 
oblastech, s cílem umožnit intenzivnější rekreační a turistické využívání 
území;  

g) rozvíjení systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti, soustav 
zásobování energiemi a vodou a na využití surovinových zdrojů pro výstavbu, 
s cílem zabezpečit podmínky pro hospodářský rozvoj vybraných území kraje a 
pro stabilizaci hospodářských  činností v ostatním území kraje.  

 
a)    V územním plánu Tachlovice jsou vytvořeny předpoklady pro posílení kvality života 

obyvatel a obytného prostředí formou vymezení 19 „Ploch bydlení v rodinných domech 

– městských a příměstských“ o celkové kapacitě cca 83 rodinných domů. Územní plán 

byl řešen s cílem soustředit budoucí plochy pro výstavbu především do proluk ve 
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stávající zástavbě nebo na plochy, které bezprostředně navazují na stávající zástavbu 

obce.  

V územním plánu je dostatečné zastoupení a vysoce kvalitní řešení veřejných 

prostranství a velkých ploch veřejné zeleně prostřednictvím návrhu „Ploch veřejných 

prostranství“ o rozloze 0,16 ha, „Ploch veřejných prostranství – veřejné zeleně“ o 

rozloze 4,49 ha a „Ploch veřejných prostranství – se specifickým využitím“ o rozloze 

0,22 ha. 

Obec Tachlovice je vybavena technickou infrastrukturou v rámci těchto médií: veřejný 

vodovod, splašková kanalizace s napojením na ČOV Tachlovice, STL plynovod, obec je 

zásobena el.energií prostřednictvím vedení VN 22 kV a je napojena na telefonní síť. 

Územní plán v rámci veřejné infrastruktury doplňuje stávající vodovodní a kanalizační 

sítě a navrhuje STL plynovod k některým novým rozvojovým plochám. Ostatní 

rozvojové plochy jsou napojeny na stávající technickou infrastrukturu procházející 

kolem těchto rozvojových ploch. 

Prostupnost krajiny je zabezpečena soustavou polních a lesních cest, které územní 

plán stabilizuje. Územní plán navrhuje v rámci zlepšení prostupnosti krajiny doplnění 

polních cest o celkové rozloze 2,79 ha. 

b)    Územní plán Tachlovice 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. Další výhodou urbanistického řešení územního plánu je skutečnost, 

že prostřednictvím nové výstavby zkompaktňuje a aronduje současný urbanistický 

půdorys sídla do komplexně ucelených útvarů bez obtížně přístupných a těžko 

obdělávatelných ploch, které by byly uvnitř plánované zástavby, eventuálně podél jejich 

nepravidelně uspořádaného obvodu. Navíc toto řešení je výhodné z hlediska nároků na 

napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu v obci, protože minimalizuje 

požadavky na investice nutné pro dobudování výše uvedené infrastruktury.  

Územní plán navrhuje 5 ploch přestavby. Jedná se o přestavbu objektů bývalého 

zemědělského areálu (P1 BI a P2 BI) a bývalého objektu na bydlení (P3 BI),  přestavbu 

výrobního a skladového areálu (P4 VX) a přestavbu části plochy bydlení za účelem 

vybudování ochranného valu v rámci protihlukových a protiprašných opatření ke snížení 

negativních dopadů z provozu zemědělského areálu na stávající obytnou zástavbu (P5 

TX). 
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c)   Územní plán navrhuje cyklostezku (Z35 DSc), která je vedena podél silnice II/101 

z Tachlovic do Nučic. Cyklostezka je navržena mimo dopravní prostor silnice II/101, 

jako samostatná stezka pro chodce a cyklisty o šířce 3 m. 

Územní plán přebírá dle Generelu cyklistických tras a cyklostezek Krajského úřadu 

Středočeského kraje návrh cyklotras, které jsou vedeny po silnici II/101, silnicích 

III/0057, III/10122 a účelových komunikacích. 

Na území obce Tachlovice se nenacházejí žádné plochy pro rekreaci. 

d)    Tato priorita je ve vztahu k územnímu plánu Tachlovice nepodstatná, protože se netýká 

řešeného území. 

e)    Pro řešené území nebyly zpracovány komplexní pozemkové úpravy. V rámci ochrany 

území proti vodní erozi jsou navržena opatření bez nároků na plochy: pěstování 

pásových plodin (tj. střídání pásů plodin s malým protierozním účinkem s pásy plodin 

s větším protierozním účinkem) a agrotechnická opatření (protierozní orba, bezorebné 

setí do nezpracované půdy speciálními secími stroji apod.). U všech toků, melioračních 

příkopů a účelových komunikací je, v souladu s přípustným využitím stanoveným v 

podmínkách pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, možné doplnit 

doprovodnou zeleň.  

Územní plán navrhuje za účelem zvýšení ekologické stability území a eliminujících 

erozní poškození: „Zeleň – ochrannou a izolační“ o rozloze 0,94 ha, „Trvalé travní 

porosty“ o rozloze 1,99 ha, „Zeleň – přírodního charakteru“ o rozloze 4,15 ha, „Plochy 

lesní“ o rozloze 1,43 ha a „Plochy vodní a vodohospodářské“ o rozloze 3,05 ha. 

f)        Lesní plochy zaujímají 15,3% rozlohy řešeného území obce Tachlovice. V rámci 

řešeného území je uplatněna mimoprodukční funkce lesů tak, že jsou lesy využívány 

formou turistiky a cykloturistiky (jižní a jihovýchodní část řešeného území). 

g)     Systém dopravní obsluhy je rozvinut prostřednictvím návrhu koridoru silnice II/101: 

úsek Tachlovice – Rudná, přeložka (D067), návrhu koridoru silnice II/116: Kuchař, 

obchvat (D091) a návrhu koridoru silnice II/116: Chýnice, obchvat (D092) a návrhu 

koridoru vysokorychlostní tratě Praha – Plzeň: úsek Praha – Beroun (tunel) (D200), 

které územní plán přebírá ze Zásad územního rozvoje Středočeského kraje 

(08)  Vytvářet podmínky pro řešení specifických problémů ve specifických oblastech 
kraje při zachování požadavků na ochranu a rozvoj hodnot území. Navrhovat v 
těchto územích takové formy rozvoje, které vyhoví potřebám hospodářského a 
sociálního využívání území a neohrozí zachování jeho hodnot. Koordinovat řešení 
této problematiky se sousedními kraji.  
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Na území obce Tachlovice není nutné řešit specifické problémy v rámci Specifických 

oblastí kraje.  

(09) Podporovat zlepšení vazeb částí území kraje s územím sousedních krajů 
Ústeckého, Královéhradeckého, Pardubického, Plzeňského a Jihočeského, Kraje 
Vysočina a hl. m. Prahy s cílem optimalizovat dostupnost obslužných funkcí i 
přes hranice kraje. 

Obec Tachlovice má úzkou vazbu na hl. město Praha a na sousední Plzeňský kraj 

prostřednictvím silnice II/101, která spojuje obec s hlavní dopravní trasou celostátního i 

mezinárodního významu dálnicí D5 /Praha – Plzeň – Rozvadov – státní hranice se SRN/, a 

hlavní dopravní trasou: dálnicí D0 „Pražský okruh“ /Modletice (dálniční křižovatka D1-D0) – 

Praha, Ruzyně (dálniční křižovatka D7-D0)/. 

 

2.  ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH OBLASTÍ A ROZVOJOVÝCH 
OS, VYMEZENÝCH V PÚR 2008 A VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH 
OBLASTÍ, ROZVOJOVÝCH OS A ROZVOJOVÝCH CENTER 
KRAJSKÉHO VÝZNAMU 

 
2.1 Rozvojová oblast republikového významu 
(10)  ZÚR zpřesňují vymezení rozvojové oblasti OB1 „Metropolitní rozvojová oblast 

Praha“ (dle PÚR 2015) na území Středočeského kraje tak, že do této oblasti jsou 
zahrnuty následující obce (katastrální území): 
h) ve správním obvodu ORP Černošice 

Území obce Tachlovice je součástí rozvojové oblasti republikového významu OB1 

„Metropolitní rozvojová oblast Praha“.  

(11)  ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o 
změnách v území: 
a) vytvářet podmínky pro realizaci hlavních železničních tratí mezinárodního 
významu (vč. vysokorychlostních tratí) v nových koridorech do směrů: Plzeň, a 
tím vytvořit podmínky pro zlepšení regionální (příměstské) železniční dopravy na 
stávajících tratích. 
Územní plán Tachlovice přebírá ze Zásad územního rozvoje Středočeského kraje návrh 

koridoru vysokorychlostní tratě Praha – Plzeň: úsek Praha – Beroun (tunel) (D200). Územní 

plán přebírá šířku koridoru, která je dle ZÚR SK stanovena na 600 m.  

d) vytvářet prostřednictvím aglomeračního okruhu II/101 podmínky pro zlepšení 
tangenciálních vazeb mezi sídly a přístupu sídel na nadřazenou radiální silniční 
síť. 
Územní plán přebírá ze Zásad územního rozvoje Středočeského kraje návrh koridoru 

silnice II/101: úsek Tachlovice – Rudná, přeložka (D067). 

h) rozvoj bydlení orientovat do lokalit s možností kvalitní hromadné dopravy, 
zejména kolejové a s vazbou na sídla s odpovídající sociální infrastrukturou 

Územní plán Tachlovice orientuje rozvoj bydlení do lokalit s možností kvalitní veřejné 

autobusové dopravy převážně s vazbou na hlavní město Praha a město Rudná u Prahy, kde 
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jsou četné pracovní příležitosti, dostatečná nabídka vzdělání, kulturního a sportovního 

zázemí i dostatečně vysoká úroveň občanské vybavenosti a služeb. 

i) pro rozvoj bydlení sledovat možnosti transformace ploch v zastavěném území 
sídel a využití dosud volných ploch vymezených v zastavitelném území v 
územních plánech obcí 

Územní plán Tachlovice využívá dosud volných ploch v zastavěném území obce a 

navrhuje zde plochy pro bydlení. Územní plán zároveň přebírá rozvojové plochy vymezené 

v rámci předchozích územně plánovacích dokumentací.  

n) respektovat prvky přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území 

Územní plán respektuje všechny prvky přírodních hodnot území: územní systém 

ekologické stability (RK 1186, LBC 1, LBC 2, LBC 3, LBK 1, LBK 2, LBK 3), oblast krajinného 

rázu „Karlštejnsko“ (ObKR 09) a „Kladensko“ (ObKR11), oblast se shodným krajinným typem 

U17 = Krajina příměstská. 

Územní plán respektuje prvky kulturních hodnot území: nemovité kulturní památky – 

kostel sv. Jakuba Většího (hřbitovní kaple, kostel, ohradní zeď s branami) a fara. 

Územní plán respektuje prvky civilizačních hodnot území (silnice II. a III. třídy, 

železniční vlečka, venkovní vedení elektrické energie VN 22 kV, trafostanice, radioreléové 

tratě, komunikační vedení a zařízení, STL plynovod, vodovodní řady, kanalizační řady, 

čerpací stanice, čistírnu odpadních vod). 

(12)  ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování: 

a) zpřesnit koridory dopravy, vymezené v ZÚR; 

Územní plán přebírá ze Zásad územního rozvoje Středočeského kraje návrh koridoru 

silnice II/101: úsek Tachlovice – Rudná, přeložka (D067), návrh koridoru silnice II/116: 

Kuchař, obchvat (D091) a návrh koridoru silnice II/116: Chýnice, obchvat (D092). 

Územní plán zpřesňuje v jihozápadní části obce Tachlovice navrhovaný koridor silnice 

II/101: úsek Tachlovice – Rudná, přeložka tak, aby neprocházel zastavěným územím. Stejně 

tak je zpřesněn navrhovaný koridor silnice II/116: Chýnice, obchvat na jihovýchodním okraji 

katastrálního území Tachlovice. 

Územní plán koridor silnice II/116: Kuchař, obchvat nezpřesňuje, protože jeho trasa 

prochází nezastavěným územím obce Tachlovice. 

Územní plán Tachlovice přebírá ze Zásad územního rozvoje Středočeského kraje návrh 

koridoru vysokorychlostní tratě Praha – Plzeň: úsek Praha – Beroun (tunel) (D200). Územní 

plán přebírá šířku koridoru, která je dle ZÚR SK stanovena na 600 m.  

b) vymezit přeložky (zejména obchvaty) silnic nesledovaných v ZÚR pro potřeby 
zlepšení vazeb osídlení na nadřazenou silniční síť; 

c) optimalizovat rozmístění železničních zastávek na regionálních tratích; 
d) ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s 

ohledem na kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturu, na 
možnosti rozvoje občanského vybavení (jmenovitě veřejného vybavení), limity 
rozvoje území a ochranu krajiny; 
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e) respektovat požadavky na ochranu: 
e.1) městských památkových zón Beroun, Brandýs nad Labem, Český Brod, Jílové u 
Prahy, Kostelec nad Černými lesy, Kostelec nad Labem, Lysá nad Labem, Mníšek pod 
Brdy, Smečno, Stará Boleslav, Unhošť 
e.2) národních kulturních památek Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (areál kostela 
Nanebevzetí Panny Marie, areály kostelů sv. Václava a sv. Klimenta), Lidice (areál 
památníku), Průhonice (park a zámek v Průhonicích), Roztoky (Přemyslovské hradiště 
v Levém Hradci), Veltrusy (zámek Veltrusy); 
e.3) archeologické rezervace Levý Hradec; 
e.4) vesnické památkové rezervace Dobrovíz; 
e.5) vesnické památkové zóny Debrno; 

f) respektovat požadavky na ochranu chráněných krajinných oblastí Český kras, 
Křivoklátsko; 

g) respektovat požadavky na ochranu a upřesnit vymezení skladebných částí 
ÚSES: 
g.1) nadregionálních biocenter 22 Karlštejn-Koda, 24 Štěchovice, 2001 Údolí Vltavy 
(Šárka, Roztoky, Větrušice), 5 Vidrholec, 27 Voděradské bučiny; 
g.2) regionálních biocenter 1854 Beckov, 966 Bezchleby, 1415 Blýskava, 1466 Břevská 
rákosina, Březová, 1870 Cecemín, 1672 Čížov, 1411 Dobříšský les, 1848 Dolánka, 1473 
Dolanský háj a niva, 1474 Dolní Podkozí, 1484 Dřínovský háj, 1383 Grybla, 1851 Hladký 
bor, 964 Hláska, 1021 Hrabanovská Černava, 1400 Jílovišťské lesy, 1676 Kalspot, 1413 
Karlické údolí, 1012 Kateřina, 1862 Kořenice, 1418 Koukolova hora, 1472 Kožová hora, 
1399 Les u Radlíku, 1529 M.Plešivec, 1864 Minická skála, 1478 Mlékojedský luh, 1455 
Na Vinořském potoce, 368 Niva Labe u Čelákovic a Přerova, 1945 Nučice, 1468 Okoř, 
1403 Osnický les, 1675 Pašijová draha, 1456 Proboštské rybníky, 1414 Radotínské 
údolí, 1915 Raštice, 1402 Šance, 1531 Škrábek, 1477 Slepé rameno Labe, 1849 Soutok 
Labe a Jizery, 1863 Sprašová rokle, 1861 Stráně nad Hleďsebí, 1412 Svahy u Let, 1023 
U skal, 1467 Únětický háj, 1480 Úpor a Kelské louky, 1871 V Jiříně, 1410 Velký háj, 
1483 Veltruský luh, 1470 Vinařická hora, 1475 Vysoký vrch, 1869 Záboří, 1398 
Záhořanský důl, 1471 Záplavy, 1485 Zlončická rokle, 1401 Zvolská Homole a 
navrhovaných – 1461 Ers, 1844 Hostouň, k. ú. 718661 Pecerady, k. ú. 723649 Podělusy, 
k. ú. 744972 Malešín, k. ú. 772399 Týnec nad Sázavou, 1856 Tojček. 

Priority b) – g) jsou ve vztahu k územnímu plánu Tachlovice nepodstatné, protože se 

netýkají řešeného území. 

2.2  Rozvojové osy republikového významu 

Území obce Tachlovice není součástí žádné Rozvojové osy republikového významu.  

2.3 Rozvojové oblasti krajského významu 

Území obce Tachlovice není součástí žádné Rozvojové oblasti krajského významu. 

2.4 Rozvojové osy krajského významu 

Území obce Tachlovice není součástí žádné Rozvojové osy krajského významu. 

2.5 Centra osídlení 

Obec Tachlovice není centrem osídlení.  
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3.  ZPŘESNĚNÍ SPECIFICKÉ OBLASTI, VYMEZENÉ V PÚR A VYMEZENÍ 
SPECIFICKÉ OBLASTI KRAJSKÉHO VÝZNAMU 

 

3.1 Specifická oblast republikového významu 

Území obce Tachlovice není součástí žádné Specifické oblasti republikového významu 

dle PÚR 2015. 

 
3.2 Specifická oblast krajského významu 

Území obce Tachlovice není součástí žádné Specifické oblasti krajského významu. 
 

4.  ZPŘESNĚNÍ PLOCH A KORIDORŮ VYMEZENÝCH V PÚR A 
VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ KRAJSKÉHO VÝZNAMU 

 
4.1 Plochy a koridory dopravy 

Územní plán přebírá ze Zásad územního rozvoje Středočeského kraje návrh koridoru 

silnice II/101: úsek Tachlovice – Rudná, přeložka (D067), návrh koridoru silnice II/116: 

Kuchař, obchvat (D091) a návrh koridoru silnice II/116: Chýnice, obchvat (D092). 

Územní plán zpřesňuje v jihozápadní části obce Tachlovice navrhovaný koridor silnice 

II/101: úsek Tachlovice – Rudná, přeložka tak, aby neprocházel zastavěným územím. Stejně 

tak je zpřesněn navrhovaný koridor silnice II/116: Chýnice, obchvat na jihovýchodním okraji 

katastrálního území Tachlovice. 

Územní plán koridor silnice II/116: Kuchař, obchvat nezpřesňuje, protože jeho trasa 

prochází nezastavěným územím obce Tachlovice. 

Územní plán Tachlovice přebírá ze Zásad územního rozvoje Středočeského kraje návrh 

koridoru vysokorychlostní tratě Praha – Plzeň: úsek Praha – Beroun (tunel) (D200). Územní 

plán přebírá šířku koridoru, která je dle ZÚR SK stanovena na 600 m.  

 

4.2 Plochy a koridory technické infrastruktury 

ZÚR nevymezují na katastrálním území obce Tachlovice žádné plochy a koridory 

technické infrastruktury. 

 

4.3 Opatření pro předcházení, snížení a kompenzaci možných vlivů na životní 
prostředí 

(191) ZÚR navrhují na základě doporučení SEA následující společná projektová 

opatření pro plochy a koridory dopravy: 

a) vytvářet podmínky pro ochranu obyvatelstva před hlukem z dopravy. U záměrů, 

kde existuje potenciální vznik rizika pro lidské zdraví (vlivy hluku a znečištění ovzduší) 
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je nutno doložit ochranu veřejného zdraví včetně projednání s příslušnými orgány 

nejpozději v rámci procesu EIA. Jedná se zejména o následující záměry: 

- silniční stavby procházející v přímém kontaktu s obytnou zástavbou 

- železniční stavby v místech kontaktu s obytnou zástavbou 

Na katastrálním území obce Tachlovice je navržen v rámci ZÚR koridor 

vysokorychlostní tratě Praha – Plzeň: úsek Praha – Beroun (tunel) (D200), koridor silnice 

II/101: úsek Tachlovice – Rudná, přeložka (D067), koridor silnice II/116: Kuchař, obchvat 

(D091) a koridor silnice II/116: Chýnice, obchvat (D092).  

 
4.4 Plochy a koridory nadregionálního a regionálního územního systému 

ekologické stability 

ZÚR vymezují na katastrálním území obce Tachlovice regionální biokoridor RK 1186 

„Nučice – Škrábek“. 

 
5.  UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A 

ROZVOJE PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT 
ÚZEMÍ 

 

5.1  Přírodní hodnoty území kraje  

(197) Na katastrálním území obce Tachlovice se nacházejí tyto přírodní hodnoty území 

kraje: 

- regionální biokoridor RK 1186 „Nučice – Škrábek“ 

(198) ZÚR stanovují tyto zásady pro zajištění ochrany území s přírodními hodnotami a 
možného rozvoje těchto území: 
a) respektovat ochranu výše uvedených přírodních hodnot 

Územní plán Tachlovice respektuje výše uvedenou hodnotu. 

b) chránit a podporovat plnění krajinných funkcí souvisejících s přírodními 
hodnotami (ochrana biodiverzity a pozitivních charakteristik krajinného rázu, 
ekostabilizační a retenční funkce, trvale udržitelné využívání vodních zdrojů, 
ochrana nerostného bohatství, apod.);  

Územní plán chrání a podporuje plnění krajinných funkcí související s přírodními 

hodnotami. Skladebné součásti ÚSES (biocentra, biokoridory) byly vymezovány na základě 

rozmanitosti potenciálních ekosystémů v krajině a jejich prostorových vztahů, aktuálního 

stavu ekosystémů, prostorových parametrů a společenských limitů a záměrů. Vymezené 

prvky územního systému ekologické stability trvale zajišťují biodiverzitu, biologickou 

rozmanitost a rozmanitost ekosystémů. Pro umístění a vymezení biocenter a biokoridorů jsou 

využity stávající ekologicky stabilnější části zdejší krajiny, jako jsou lesy, rybníky, vodní toky, 

louky a existující porosty dřevin. Prvky ÚSES jsou lokalizovány s cílem zajistit plnou 

funkčnost krajiny i v dlouhodobé budoucnosti. Na plochách vymezených pro ÚSES nemohou 
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být prováděny žádné aktivity snižující ekologickou stabilitu ploch (např. výstavba, odvodnění, 

úpravy toků, intenzifikace obhospodařování, odlesňování apod.). Revitalizace vodních toků je 

žádoucí.  

k) při řešení změn využití území a upřesňování tras liniových staveb 
minimalizovat vlivy na území přírodních hodnot. Optimální řešení ověřovat v 
rámci zpracování podrobné dokumentace a posuzované z hlediska vlivu na 
životní prostředí (EIA); 

Územní plán Tachlovice 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. Územní plán minimalizuje vlivy na území přírodních hodnot, 

protože nenavrhuje do volné krajiny, resp. do území s přírodními hodnotami žádné 

zastavitelné plochy ani liniové stavby (silnice II/101, silnice II/116). Pouze návrh koridoru 

vysokorychlostní tratě Praha – Plzeň: úsek Praha – Beroun kříží regionální biokoridor RK 

1186. Trať však bude na území obce Tachlovice vedena v tunelu. 

l) řešit střety dopravní a technické infrastruktury s územním systémem 

ekologické stability 

Návrh koridoru vysokorychlostní tratě Praha – Plzeň: úsek Praha – Beroun kříží 

regionální biokoridor RK 1186. Trať však bude na území obce Tachlovice vedena v tunelu. 

m) chránit říční nivy; zabránit je třeba vodohospodářským úpravám regulujícím 
vodní toky, odvodňování a zastavování údolních niv a likvidaci přírodě 
blízkých společenstev (slepá ramena, mokřady, lužní lesy, břehové porosty, 
louky).  

Územní plán Tachlovice chrání nivu Radotínského potoka, která je významným 

krajinným prvkem ze zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.  

Zároveň územní plán respektuje a zachovává břehový porost Radotínského potoka, 

který má významný vliv na stabilizaci koryta.  

 V březnu 2015 byla zpracovaná projektová dokumentace „Radotínský potok – 

revitalizace toku v ř.km 12,13 – 13,43“. Tato dokumentace je převzata do Územního plánu 

Tachlovice. 

 

5.2  Kulturní hodnoty území kraje  

Na katastrálním území obce Tachlovice se nenacházejí žádné kulturní hodnoty území 

kraje (památky UNESCO, národní kulturní památky, městská památková rezervace, městská 

památková zóna, vesnická památková rezervace, vesnická památková zóna, archeologická 

památková rezervace a krajinná památková zóna). 

(201) ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování  
  o změnách v souvislosti s ochranou a rozvojem kulturních hodnot  

a)  při realizaci rozvojových záměrů v širším okolí památkově chráněných území 
a objektů respektovat kulturně historické hodnoty (tj. především hodnoty 
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urbanistické a architektonické) a zvažovat možné střety s pozitivními znaky 
charakteristik krajinného rázu;  

Územní plán respektuje nemovité kulturní památky – kostel sv. Jakuba Většího 

(hřbitovní kaple, kostel, ohradní zeď s branami), fara. Územní plán svojí urbanistickou 

koncepcí zajišťuje jejich maximální ochranu. Nové plochy pro bytovou výstavbu jsou navíc 

vymezeny tak, aby nebylo narušeno původní půdorysné uspořádání obce a ani jeho celková 

architektonicky urbanistická výtvarná struktura. 

b)  stanovit podmínky pro využití kulturních hodnot pro cestovní ruch, s tím, že 
budou prosazovány trvale udržitelné formy cestovního ruchu a doprovodných 
služeb.   

Tato priorita je ve vztahu k územnímu plánu Tachlovice nepodstatná.  

 
5.3  Civilizační hodnoty území kraje  

Na katastrálním území obce Tachlovice se nenacházejí žádné civilizační hodnoty území 

kraje. 

 
6.  VYMEZENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINY 

(204) ZÚR vymezují na území kraje následující krajinné typy: 
Správní území Tachlovice se nachází v oblasti krajinného typu  U17=Krajina 

příměstská 

(205) ZÚR dále naznačují: 
a) koridorové vazby v krajině („zelené klíny“) 

Tato priorita je ve vztahu k územnímu plánu Tachlovice nepodstatná. Na správním 

území obce Tachlovice se nenacházejí žádné koridorové vazby v krajině. 

 (206) ZÚR stanovují tyto základní zásady péče o krajinu při plánování změn v území  
  a rozhodování o nich:  

a) chránit a rozvíjet základní atributy stability, funkčnosti a vzhledu krajiny, 
zejména strukturu krajinných prvků charakteristickou pro jednotlivé krajinné 
typy a pozitivní charakteristiky krajinného rázu;  

Územní plán Tachlovice chrání a rozvíjí základní atributy stability, funkčnosti a vzhledu 

krajiny vymezením prvků ÚSES, tzn. vymezením sítě přírodě blízkých ploch v minimálním 

územním rozsahu, který už nelze dále snižovat bez ohrožení ekologické stability a biologické 

rozmanitosti území. Vymezení, ochrana a případné doplňování chybějících částí této sítě je 

pouze jedním z kroků k trvale udržitelnému využívání krajinného prostoru, protože existence 

takovéto struktury v území nemůže ekologickou stabilitu ani biodiverzitu zajistit sama o sobě; 

je pouze jednou z nutných podmínek pro její zajištění. Skladebné součásti ÚSES (biocentra, 

biokoridory) jsou vymezovány na základě rozmanitosti potenciálních ekosystémů v krajině a 

jejich prostorových vztahů, aktuálního stavu ekosystémů, prostorových parametrů a 

společenských limitů a záměrů. Vymezení lokálního ÚSES směřuje k aktivnímu přístupu při 
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zabezpečování ekologické stability krajiny. Vymezení ÚSES dává pouze předpoklad k 

vymezení biocenter a biokoridorů (stabilních ploch), které by měly být základem pro rozvíjení 

ostatních nutných prvků zvyšujících odolnost krajiny k antropickým tlakům. Dalšími nutnými 

předpoklady k větší stabilitě krajiny jsou ekologičtější způsoby hospodaření jak v lese, tak i na 

zemědělské půdě, zajištění čistoty ovzduší, vod atd. 

Územní plán tuto prioritu v rámci tvorby krajinného prostředí dále naplňuje (kromě 

vymezení ÚSES) návrhem „Zeleně – ochranné a izolační“ o rozloze 0,94 ha, „Trvalých 

travních porostů“ o rozloze 1,99 ha, „Zeleně – přírodního charakteru“ o rozloze 4,15 ha, 

„Ploch lesních“ o rozloze 1,43 ha a „Ploch vodních a vodohospodářských“ o rozloze 3,05 ha. 

b)  rozvíjet retenční schopnost krajiny;  

Územní plán Tachlovice rozvíjí retenční schopnost krajiny návrhem ploch „Zeleně – 

ochranné a izolační“ o rozloze 0,94 ha, „Trvalých travních porostů“ o rozloze 1,99 ha, „Zeleně 

– přírodního charakteru“ o rozloze 4,15 ha, „Ploch lesních“ o rozloze 1,43 ha a „Ploch 

vodních a vodohospodářských“ o rozloze 3,05 ha. 

 c) respektovat výjimečné části krajiny chráněné dle příslušných zákonů a 

podmínky jejich ochrany;  

Územní plán Tachlovice respektuje a chrání výjimečné části krajiny (regionální, lokální 

ÚSES) dle Zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění a respektuje 

podmínky jejich ochrany. 

d) preferovat využití rezerv v zastavěném území sídel, zejména proluk a 
přestavbových území před vymezováním zastavěných ploch ve volné krajině;  

Územní plán Tachlovice 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. Další výhodou urbanistického 

řešení územního plánu je skutečnost, že prostřednictvím nové výstavby zkompaktňuje 

a aronduje současný urbanistický půdorys sídla do komplexně ucelených útvarů bez obtížně 

přístupných a těžko obdělávatelných ploch, které by byly uvnitř plánované zástavby, 

eventuálně podél jejich nepravidelně uspořádaného obvodu.  

Územní plán navrhuje 5 ploch přestavby. Jedná se o přestavbu objektů bývalého 

zemědělského areálu (P1 BI a P2 BI) a bývalého objektu na bydlení (P3 BI),  přestavbu 

výrobního a skladového areálu (P4 VX) a přestavbu části plochy bydlení za účelem 

vybudování ochranného valu v rámci protihlukových a protiprašných opatření ke snížení 

negativních dopadů z provozu zemědělského areálu na stávající obytnou zástavbu (P5 TX). 
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Územní plán nevymezuje zastavitelné plochy ve volné krajině. 

e) cestovní ruch rozvíjet ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj, 
nepřipouštět rozšiřování a intenzifikaci chatových lokalit;  

Územní plán nenavrhuje žádné plochy staveb pro rekreaci, tím nedojde k dalšímu 

rozšiřování a intenzifikaci chatových lokalit. 

f)  respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je 
hmotově a tvarově vhodnými stavbami;  

Územní plán respektuje stávající architektonicko-urbanistické uspořádání sídla a  

doplňuje jej pouze hmotově a tvarově vhodnými stavbami.  

Vymezení zastavitelných ploch orientuje územní plán v relativně omezeném rozsahu 

téměř výhradně do bezprostřední návaznosti na stávající plochy sídelního útvaru. 

g)  výškové stavby (větrné elektrárny apod.) umisťovat v souladu s požadavky na 
ochranu krajinného rázu  

Tato priorita je ve vztahu k územnímu plánu Tachlovice nepodstatná. Územní plán 

nenavrhuje žádné výškové stavby. 

h)  při umisťování staveb a zařízení, které mohou díky svým plošným parametrům 
narušit pozitivní charakteristiky krajinného rázu vyhodnotit jejich možný vliv 
na krajinný ráz a negativní dopady eliminovat.   

Tato priorita je ve vztahu k územnímu plánu Tachlovice nepodstatná. Územní plán 

nenavrhuje žádné stavby a zařízení, které by mohly svými plošnými parametry narušit 

pozitivní charakteristiky krajinného rázu. 

(207) ZÚR stanovují pro úkol pro územní plánování:  

a)  upřesnit vymezení a zásady péče o krajinu pro jednotlivé krajinné typy v 
územních plánech na základě podrobnějších informací dostupných na této 
úrovni řešení dotčeného správního území.  

Správní území Tachlovice se nachází v oblasti krajinného typu U17=Krajina 

příměstská 

Územní plán vymezuje a upřesňuje zásady péče o krajinu pro tento krajinný typ 

v kapitole c) 6.4 „Odůvodnění územního plánu“. 

 

6.7 Krajina příměstská (U)  

(210) ZÚR vymezují krajinu příměstskou v územích odpovídajícím těmto 
charakteristikám: 
a) polyfunkční charakter s významným zastoupením bydlení; 

b) její části jsou dotčeny civilizačními jevy. 

 (211) ZÚR stanovují tyto zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v 

území: 

a) vytvářet kvalitní prostředí pro krátkodobou rekreaci obyvatel vlastního území i centra 

osídlení; 
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b) změny využití území nesmí snižovat její rekreační potenciál a prostupnost pro 

nemotorovou přepravu. 

 

7.  VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A OPATŘENÍ, 
STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI 
STÁTU A ASANAČNÍCH ÚZEMÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, PRO 
KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 

7.1 Veřejně prospěšné stavby v oblasti dopravy 

ZÚR vymezují na katastrálním území obce Tachlovice: 

▪ koridor silnice II/101: úsek Tachlovice – Rudná, přeložka (D067), 

▪ koridor silnice II/116: Kuchař, obchvat (D091), 

▪ koridor silnice II/116: Chýnice, obchvat (D092), 

▪ koridor vysokorychlostní tratě Praha – Plzeň: úsek Praha – Beroun (tunel) (D200). 

7.2  Veřejně prospěšné stavby v oblasti elektroenergetiky 

ZÚR nevymezují na katastrálním území obce Tachlovice žádné veřejně prospěšné 

stavby v oblasti elektroenergetiky. 

7.3  Veřejně prospěšné stavby v oblasti plynárenství 

ZÚR nevymezují na katastrálním území obce Tachlovice žádné veřejně prospěšné 

stavby v oblasti plynárenství. 

7.4  Veřejně prospěšné stavby v oblasti dálkovodů 

ZÚR nevymezují na katastrálním území obce Tachlovice žádné veřejně prospěšné 

stavby v oblasti dálkovodů. 

7.5  Veřejně prospěšné stavby v oblasti vodovodů 

ZÚR nevymezují na katastrálním území obce Tachlovice žádné veřejně prospěšné 

stavby v oblasti vodovodů. 

7.6  Veřejně prospěšné stavby v oblasti kanalizace 

ZÚR nevymezují na katastrálním území obce Tachlovice žádné veřejně prospěšné 

stavby v oblasti kanalizace. 

7.7  Veřejně prospěšné – protipovodňová ochrana 

ZÚR nevymezují na katastrálním území obce Tachlovice žádné veřejně prospěšné 

stavby v oblasti protipovodňové ochrany. 

7.8 Veřejně prospěšná opatření – územní systém ekologické stability 

ZÚR vymezují na katastrálním území obce Tachlovice tato veřejně prospěšná opatření: 

- regionální biokoridor RK 1186 „Nučice - Škrábek“. 



ÚZEMNÍ PLÁN TACHLOVICE 

 

„ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU“ 21 

8. STANOVENÍ POŽADAVKŮ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU NA 

KOORDINACI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ 

8.1.  Požadavky na koordinaci ploch a koridorů VPS a VPO 

 

  VPS VPO 

ORP OBEC DOPRAVA 
TECHNICKÁ 

INFRASTRUKTURA 
PROTIPOVODŇOVÁ 

OCHRANA 
ÚSES 

Černošice Tachlovice 

D067 

D091 

D092 

D200 

- - RK 1186 

 

 

9. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ 
ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO 
ROZHODOVÁNÍ 

 
(241) Plochy a koridory, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií 

podmínkou pro rozhodování o změnách využití území, se nestanovují. 
 

10. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE POŘÍZENÍ A 
VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU ORGÁNY KRAJE PODMÍNKOU PRO 
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ 

 
(242) Plochy a koridory, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu orgány kraje 

podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití, se nestanovují. 
 

11. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PODMÍNKOU 
PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ POŘÍZENÍ A 
VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU NA ŽÁDOST 

 
(243) Plochy a koridory, ve kterých je podmínkou pro rozhodování o změnách jejich 

využití pořízení a vydání regulačního plánu na žádost, se nevymezují. 
 

12. ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU 
 
(244)  Zadání regulačního plánu se nestanovuje. 

 

13. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 
 
(245) Pořadí změn se nestanovuje, jsou však uvedeny priority v oblasti veřejných 

investic, směřujících zejména do dopravní infrastruktury. Tyto prioritní záměry 
jsou členěny na investice státu (železnice, nadřazená silniční síť) a investice 
kraje (silnice II. třídy). 
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(246) ŽELEZNICE 

f) výstupní úsek vysokorychlostní trati západ Praha – Beroun (VPS D200) 

Priority a) – e), g) tohoto bodu ZÚR se správního území Tachlovice netýkají. 

(247) DÁLNICE A RYCHLOSTNÍ SILNICE 

Priority a) - f) tohoto bodu ZÚR se správního území Tachlovice netýkají. 

 (248) SILNICE I. TŘÍDY 

Priority a) – l) tohoto bodu ZÚR se správního území Tachlovice netýkají. 

(249) SILNICE II. TŘÍDY 

Priority a) – m) tohoto bodu ZÚR se správního území Tachlovice netýkají.  

(250) ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o 

změnách v území: 

a) připravovat a realizovat výše uvedené stavby jako důležité investice pro 
zlepšení dopravní situace na těchto nejvýznamnějších úsecích dopravních sítí. 

 

 (251) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování: 

a) zajistit vymezení a územní ochranu koridorů pro výše uvedené stavby a jejich 
koordinaci v územních plánech dotčených obcí 
Územní plán Tachlovice vymezuje a zajišťuje územní ochranu koridoru 

vysokorychlostní tratě Praha – Plzeň: úsek Praha – Beroun (tunel) (D200). Územní plán 

přebírá šířku koridoru, která je dle ZÚR SK stanovena na 600 m.  

 

Závěrem lze konstatovat, že v územním plánu Tachlovice jsou zohledněny 

priority Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, které se týkají řešeného území. 

Územní plán Tachlovice je respektuje a je s nimi v plném souladu. 
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2.  Soulad s Politikou územního rozvoje ČR 

Územní plán vychází z požadavků Politiky územního rozvoje České republiky, 

schválené usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20. 7. 2009 a z požadavků Aktualizace č.1 

Politiky územního rozvoje České republiky, schválené usnesením vlády ČR č. 276 ze dne 

15.04.2015 (dále jen „Aktualizace č.1“) a je s ní v souladu.  

Tachlovice se nacházejí dle Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění 

Aktualizace č. 1 v západní části rozvojové oblasti OB1 „Metropolitní rozvojová oblast 

Praha“. Jedná se o území ovlivněné rozvojovou dynamikou hlavního města Prahy, při 

spolupůsobení vedlejších center, zejména Kladna a Berouna. Jedná se o nejsilnější 

koncentraci obyvatelstva v ČR, jakož i soustředění kulturních a ekonomických aktivit, které 

mají z velké části i mezinárodní význam. Zásadním rozvojovým předpokladem je připojení na 

dálnice, rychlostní silnice, dokončení Silničního okruhu kolem Prahy (Pražský okruh), 

připojení na tranzitní železniční koridory a vysokorychlostní síť železnice a efektivní propojení 

jednotlivých druhů dopravy, včetně letecké a vytvoření efektivního systému integrované 

veřejné dopravy. 

 

 

 

Obr.1: PÚR – Vztah rozvojových oblastí (OB), rozvojových os (OS) a specifických oblastí (SO) 
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Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 vymezuje na 

území obce Tachlovice koridor vysokorychlostní železniční dopravy VR1 Plzeň – Praha. 

Důvodem vymezení je chránit na území ČR navržené koridory vysokorychlostní dopravy 

v návaznosti na obdobné koridory v zahraničí. 

 

 

Obr.2: PÚR – Doprava železniční 

 

Územní plán Tachlovice je v souladu s republikovými prioritami územního plánování, 

které plně respektuje.  

Územní plán respektuje z „Politiky územního rozvoje ČR“ zejména následující body: 

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. Jejich ochrana by měla být provázána s 
potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy 
udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst 
zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit 
celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který 
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vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji 
tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. 

V územním plánu je tento bod naplněn respektováním historického 

vývoje, stávajícího způsobu architektonicko-urbanistického uspořádání 

zastavěného území. Nové plochy pro bytovou výstavbu jsou vymezeny tak, aby 

nebylo narušeno původní půdorysné uspořádání obce. Nová výstavba pouze 

aronduje bezprostřední okolí sídla, které přímo navazuje na stávající urbanistický 

půdorys a aronduje Tachlovice do kompaktního uceleného sídla.  

Územní plán respektuje prvky kulturních hodnot území: nemovité kulturní 

památky – kostel sv. Jakuba Většího (hřbitovní kaple, kostel, ohradní zeď 

s branami) a fara. 

Územní plán respektuje přírodní hodnoty řešeného území: regionální 

biokoridor RK 1186 “Nučice – Škrábek“, lokální biocentra (LBC 1, LBC 2, LBC 3), 

lokální biokoridory (LBK 1, LBK 2, LBK 3), oblast krajinného rázu „Karlštejnsko“ 

(ObKR 09) a „Kladensko“ (ObKR11), oblast se shodným krajinným typem U17 = 

Krajina příměstská. 

Územní plán respektuje prvky civilizačních hodnot území (silnice II. a III. 

třídy, železniční vlečka, venkovní vedení elektrické energie VN 22 kV, 

trafostanice, radioreléové tratě, komunikační vedení a zařízení, STL plynovod, 

vodovodní řady, kanalizační řady, čerpací stanice, čistírnu odpadních vod). 

Územní plán vytváří předpoklady pro rozvoj civilizačních hodnot doplněním 

stávající vodovodní a kanalizační sítě, návrhem STL plynovodu pro některé 

rozvojové lokality (liniové stavby technické infrastruktury je možné budovat 

v rámci přípustného využití jednotlivých funkčních ploch (Viz kapitola f) Výrokové 

části). 

Ochrana zemědělské krajiny je zajištěná tím, že územní plán využívá 

pro rozvojové záměry pouze zemědělskou půdu v bezprostřední návaznosti na 

zastavěné území 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. 

Bod č.14a –  Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj 
primárního sektoru při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, 
především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. 

Územní plán Tachlovice plně respektuje primární – zemědělský sektor 

venkovského území západně od hlavního města Prahy, kde se nachází kvalitní 

orná půda. Navržené rozvojové plochy vč. navržených místních komunikací se 

nachází v převážné většině na půdách s nižší třídou ochrany (III. – V. třída). 
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Vzhledem k tomu, že samotné sídlo se nachází a zároveň je obklopeno půdami 

nejvyšší třídy ochrany, což je dáno skutečností, že obec se nachází v intenzivní 

zemědělské oblasti, byla snaha z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu 

nalézt příznivější řešení a to návrhem rozvojových lokalit na půdách s nižší třídou 

ochrany.  

Bod č.15 – Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově 
sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. 
Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat 
existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací činnosti 
řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její 
úrovně. 

V územním plánu Tachlovice je tato problematika řešena v rámci celkové 

urbanistické koncepce, která sleduje přirozenou integraci nově navrhovaných 

zastavitelných ploch, v rámci dostavby proluk a zástavby na bezprostředně 

navazujících plochách na stávající zastavěné území obce. Cílem územního plánu 

je nevytvářet oddělené nebo jinak odloučené lokality obytných ploch, kde by se 

obyvatelé cítili odloučeni od obyvatel v historicky osídlených částech obce 

(se všemi z toho plynoucími důsledky).  

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 Tachlovice řeší komplexně celé území se zohledněním 

principů udržitelného rozvoje území. Územní plán odmítá uplatňování požadavků 

investorů, které ve svých důsledcích zhoršují stav a hodnoty území a snižují 

kvalitu života obyvatel. Územní plán navrhuje vypracování „Územní studie“ u 

ploch: Z10 BI, Z34 BI, vč. P3 BI. Podmínkou je, aby územní studie řešila obě 

plochy jako celek. Územní studie bude řešit zejména návrh koncepce dopravní a 

technické infrastruktury, vč. dopravy v klidu, návrh dělení pozemků, návrh 

základní plošné regulace území, návrh koncepce likvidace dešťových vod, 

etapizaci výstavby atd. 

Bod č.17 – Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn 
lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména 
v hospodářsky problémových regionech a napomoci tak řešení problémů v 
těchto územích. 

Územní plán Tachlovice nepředpokládá náhlé hospodářské změny 

v obci. Za účelem vytvoření nových pracovních příležitostí vymezuje územní plán 

1 plochu pro „Občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení“ (Z25 OS) 
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o celkové rozloze 1,14 ha a 2 plochy „Výroby a skladování – drobná a řemeslná 

výroba“ (Z26 VD, Z27 VD) o celkové rozloze 1,16 ha. 

Další pracovní příležitosti mohou vzniknout v rámci ploch veřejného 

občanského vybavení (zařízení pro vzdělávání a předškolní výchovu, zdravotní a 

sociální služby, ubytování, stravování, maloobchodní služby, společenské a 

kulturní aktivity), které je přípustné v rámci ploch „Občanské vybavení – veřejná 

infrastruktura“ (OV), „Ploch bydlení – v rodinných domech – městských a 

příměstských“ (BI), „Ploch bydlení – v rodinných domech – venkovských“ (BV), 

„Ploch smíšených obytných – venkovských“ (SV) v souladu s regulativy, 

uvedenými ve „Výrokové části“ územního plánu, v kapitole f). 

Další pracovní příležitosti mnohou vzniknout v rámci ploch pro drobné 

komerční služby, které jsou přípustné v rámci „Ploch bydlení – v bytových 

domech“ (BH), „Ploch bydlení – v rodinných domech – městských a 

příměstských“ (BI), „Ploch bydlení – v rodinných domech – venkovských“ (BV), 

„Ploch smíšených obytných – venkovských“ (SV) jako související občanská 

vybavenost, v souladu s regulativy, uvedenými ve „Výrokové části“ územního 

plánu, v kapitole f). 

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 území) a zajistit ochranu nezastavěného území 
(zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně 
minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání 
území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které 
koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje 
negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. 

Územní plán Tachlovice tento bod respektuje návrhem změny funkčního 

využití všech nevhodně využívaných ploch a opuštěných areálů. 

Územní plán navrhuje 5 ploch přestavby. Jedná se o přestavbu objektů 

bývalého zemědělského areálu (P1 BI a P2 BI) a bývalého objektu na bydlení (P3 

BI),  přestavbu výrobního a skladového areálu (P4 VX) a přestavbu části plochy 

bydlení za účelem vybudování ochranného valu v rámci protihlukových a 

protiprašných opatření ke snížení negativních dopadů z provozu zemědělského 

areálu na stávající obytnou zástavbu (P5 TX). 

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 
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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 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 Tachlovice tento bod naplňuje respektováním zemědělství 

jako určujícího krajinného znaku tím, že územní plán využívá pro rozvojové 

záměry pouze zemědělskou půdu v bezprostřední návaznosti na zastavěné 

území 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. Územní 

plán nenavrhuje žádné rozvojové záměry, které by negativně ovlivňovaly 

charakter krajiny.  

Dále tento bod naplňuje realizací nápravných opatření směřující k 

obnově ekologické rovnováhy – ÚSES, jehož podstatou je vymezení sítě přírodě 

blízkých ploch v minimálním územním rozsahu, který už nelze dále snižovat bez 

ohrožení ekologické stability a biologické rozmanitosti území, vymezení ÚSES 

dává pouze předpoklad k vymezení biocenter a biokoridorů (stabilních ploch), 

které by měly být základem pro rozvíjení ostatních nutných prvků zvyšujících 

odolnost krajiny k antropickým tlakům.  

Územní plán respektuje stávající přírodní prvky v krajině: regionální 

biokoridor RK 1186 “Nučice – Škrábek“, lokální biocentra (LBC 1, LBC 2, LBC 3), 

lokální biokoridory (LBK 1, LBK 2, LBK 3), oblast krajinného rázu „Karlštejnsko“ 

(ObKR 09) a „Kladensko“ (ObKR11), oblast se shodným krajinným typem U17 = 

Krajina příměstská. Tím bude zajištěna jejich ochrana s respektováním výskytu 

zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, které se v řešeném území vyskytují. 

Územní plán navrhuje za účelem zvyšování a udržování ekologické 

stability a k zajištění ekologických funkcí ve volné krajině:  „Zeleň – ochrannou a 

izolační“ o celkové rozloze 0,94 ha, „Trvalé travní porosty“ o celkové rozloze 1,96 

ha, „Zeleň – přírodního charakteru“ o celkové rozloze 4,15 ha, „Plochy vodní a 

vodohospodářské“ o celkové rozloze 3,05 ha a „Plochu lesní“ o rozloze 1,43 ha. 
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Bod č.20a –  Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro 
volně žijící živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a 
technické infrastruktury. V rámci územně plánovací činnosti omezovat 
nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti 
krajiny. 

Územní plán Tachlovice stabilizuje původní polní cesty s doprovodnou 

zelení pro zajištění průchodnosti krajiny a zároveň navrhuje „Polní cesty“ o 

celkové rozloze 2,79 ha. 

Navíc územní plán vymezuje pro volně žijící živočichy prvky lokálního 

územního systému ekologické stability. Pro umístění a vymezení biocenter a 

biokoridoru jsou využity stávající ekologicky stabilnější části zdejší krajiny, jako 

jsou lesy, rybníky, vodní toky, louky a existující porosty dřevin. V rámci lokálního 

Územního systému ekologické stability byla vymezena soustava 3 lokálních 

biocenter LBC 1, LBC 2, LBC 3 a 3 lokálních biokoridorů LBK 1, LBK 2, LBK 3. 

Bod č.23 - Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území 
a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost 
krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat 
prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z 
těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně.  

Územní plán Tachlovice přebírá ze Zásad územního rozvoje 

Středočeského kraje návrh koridoru vysokorychlostní tratě Praha – Plzeň: úsek 

Praha – Beroun (tunel) (D200). Územní plán přebírá šířku koridoru, která je dle 

ZÚR SK stanovena na 600 m.  

Územní plán přebírá ze Zásad územního rozvoje Středočeského kraje 

návrh koridoru silnice II/101: úsek Tachlovice – Rudná, přeložka (D067), návrh 

koridoru silnice II/116: Kuchař, obchvat (D091) a návrh koridoru silnice II/116: 

Chýnice, obchvat (D092). 

Územní plán zpřesňuje v jihozápadní části obce Tachlovice navrhovaný 

koridor silnice II/101: úsek Tachlovice – Rudná, přeložka tak, aby neprocházel 

zastavěným územím. Stejně tak je zpřesněn navrhovaný koridor silnice II/116: 

Chýnice, obchvat na jihovýchodním okraji katastrálního území Tachlovice. 

Územní plán koridor silnice II/116: Kuchař, obchvat nezpřesňuje, protože 

jeho trasa prochází nezastavěným územím obce Tachlovice. 

Navrhovaný koridor silnice II/101 je veden v souběhu se stávající silnicí 

II/101 a  železniční vlečkou, koridory silnic II/116 jsou vedeny při jižní a 

jihovýchodní hranici řešeného území a navrhovaný koridor vysokorychlostní tratě 

Praha – Plzeň je na území obce Tachlovice veden v tunelu, tím bude zachována 

prostupnost krajiny a bude minimalizován rozsah fragmentace krajiny. 

V oblasti technické infrastruktury je navrženo doplnění stávající 

vodovodní a kanalizační sítě a doplnění STL plynovodu k vybraným rozvojovým 
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plochám (liniové stavby technické infrastruktury je možné budovat v rámci 

přípustného využití jednotlivých funkčních ploch (Viz kapitola f) Výrokové části). 

Při návrhu dopravní a technické infrastruktury bude zachována 

prostupnost krajiny a bude minimalizován rozsah fragmentace krajiny, protože 

všechna tato zařízení budou budována v návaznosti na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu. Nově navrhovaná technická infrastruktura bude 

umísťována souběžně s komunikacemi. 

Bod č.25 – Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před 
potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy 
půdy, eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. 
Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování 
staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území 
určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení 
přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu 
osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod.  
V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro 
zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s 
cílem zmírňování účinků povodní. 

 
Řešené území je odvodňováno Radotínským potokem. Radotínský potok 

nemá zatím stanoveno záplavové území Q005, Q020, Q100 a aktivní zónu 

záplavového území, tj. území ohrožené záplavami v zastavěných a zastavitelných 

územích obcí. V srpnu 2014 bylo oznámeno zahájení projednávání stanovení 

záplavového území Q005, Q020, Q100 a aktivní zóny záplavového území 

Radotínského potoka v ř.km 5,731 – 22,971 na území Středočeského kraje. 

V březnu 2015 byla zpracovaná projektová dokumentace „Radotínský 

potok – revitalizace toku v ř.km 12,13 – 13,43“. Tato dokumentace je převzata do 

Územního plánu Tachlovice. 

Územní plán Tachlovice rozvíjí retenční schopnost krajiny návrhem ploch 

zeleně mimo zastavěné území o celkové výměře 8,51 ha (lesy, zeleň – ochranná 

a izolační, zeleň – přírodního charakteru, trvalé travní porosty) a ploch vodních  a 

vodohospodářských o celkové výměře 3,05 ha.   

Pro zvýšení retence srážkových vod navrhuje územní plán jejich 

zasakování v místě jejich vzniku plošným vsakováním, vsakováním 

prostřednictvím stávajících struh, vsakovacích jímek a odvodňovacích příkopů, 

svedených do místních vodotečí. 

V zastavěném území a zastavitelných plochách navrhuje územní plán 

zajistit u každého rodinného domu vsakování dešťových vod na vlastním 

pozemku, případně uvažovat s jejím dalším využitím. 
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Pro řešené území nebyly zpracovány komplexní pozemkové úpravy. 

Vzhledem k morfologickým a hydrologickým poměrům nepatří území obce 

Tachlovice mezi území výrazně ohrožená vodní erozí. Přesto územní plán 

navrhuje doplnění a obnovu stávající ochranné a izolační zeleně podél silnic, 

místních komunikací a polních cest v souladu s přípustným využitím stanoveným 

v podmínkách pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (není graficky 

znázorněno). 

V rámci ochrany území proti vodní erozi jsou navržena opatření bez 

nároků na plochy: pěstování pásových plodin (tj. střídání pásů plodin s malým 

protierozním účinkem s pásy plodin s větším protierozním účinkem) 

a agrotechnická opatření (protierozní orba, bezorebné setí do nezpracované půdy 

speciálními secími stroji apod.).  

Bod č.28 –  Pro zajištění kvality života obyvatel zohlednit nároky dalšího vývoje 
území, požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých 
souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu 
kvalitních prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci 
veřejného i soukromého sektoru s veřejností.  

Územní plán Tachlovice zohledňuje tyto požadavky zajištěním kvalit 

života v navrhovaných plochách bydlení vhodnou dopravní obsluhou, zajištěním 

veškeré technické infrastruktury a zároveň respektováním dlouhodobých 

souvislostí tak, aby jednotlivé navrhované plochy byly naplňovány komplexně 

v rámci daných etap výstavby. V této souvislosti ÚP zdůrazňuje, že v území nelze 

řešit výstavbu pouze prostřednictvím náhodně vybraných dílčích částí ploch 

bydlení, ale pouze v rámci komplexního zastavění celé lokality s tím, že příslušné 

plochy musejí být nejprve vybaveny dopravní a technickou infrastrukturou. 

Veřejné občanské vybavení (zařízení pro vzdělávání a předškolní 

výchovu, zdravotní a sociální služby, ubytování, stravování, maloobchodní služby, 

společenské a kulturní aktivity) je přípustné v rámci ploch „Občanské vybavení – 

veřejná infrastruktura“ (OV), „Ploch bydlení – v rodinných domech – městských a 

příměstských“ (BI), „Ploch bydlení – v rodinných domech – venkovských“ (BV), 

„Ploch smíšených obytných – venkovských“ (SV) v souladu s regulativy, 

uvedenými ve „Výrokové části“ územního plánu, v kapitole f). 

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 Tachlovice navrhuje v oblasti technické infrastruktury 

napojení nových rozvojových ploch na stávající vodovodní a kanalizační síť obce 

procházející kolem těchto rozvojových ploch a jejich plynofikaci. 
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Splaškové odpadní vody budou odvedeny na mechanicko – biologickou 

čistírnu odpadních vod. Stávající ČOV Tachlovice má kapacitu 800 EO. 

V současné době je v obci Tachlovice evidováno cca 912 obyvatel. Dle 

upřesněného počtu obyvatel v rozvojových plochách bude na ČOV ve výhledu 

napojeno dalších cca 290 obyvatel.  

Na základě výše uvedených hodnot je zřejmé, že kapacita stávající ČOV 

nebude pro další rozvoj dostačující a bude nutné provedení její intenzifikace o 

cca 400 EO, tzn. na celkový počet cca 1200 EO.  

Územní plán navrhuje její prostorové rozšíření v rámci stávající lokality, 

nebo její intenzifikaci ve stávajícím objektu, kdy by byla upravena technologie 

způsobu čištění bez nutnosti prostorového rozšíření. 

Liniové stavby technické infrastruktury je možné budovat v rámci 

přípustného využití jednotlivých funkčních ploch (Viz kapitola f) Výrokové části). 

 

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 

 

Cíle územního plánování (§18 Stavebního zákona): 

 

1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný 
rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní 
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a 
který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života 
generací budoucích. 
Územní plán Tachlovice rozděluje území do ploch s rozdílným způsobem využití, vytváří 

předpoklady pro výstavbu a to návrhem zastavitelných ploch, stanovuje podmínky jejich 

využití, navrhuje řešení veřejné infrastruktury (občanské vybavenosti, dopravní 

a technické infrastruktury, veřejná prostranství), zabývá se problematikou veřejně 

prospěšných staveb a opatření, chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty 

v území, ale také chrání krajinu.  

Navržená urbanistická koncepce navazuje na dosavadní urbanistický a stavební vývoj 

obce. Stávající urbanistickou strukturu doplňuje návrhem vhodných proluk a 

zastavitelných ploch v návaznosti na stávající zástavbu obce. Při návrhu koncepce 

rozvoje řešeného území je vycházeno z těchto zásad: jsou respektovány architektonické, 

urbanistické a přírodní hodnoty řešeného území. Je vymezen dostatečný rozsah ploch 

pro novou bytovou výstavbu (prostřednictvím ploch bydlení v rodinných domech – 
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městského a příměstského charakteru) za účelem udržení stabilního počtu obyvatel a 

zlepšování věkové struktury, jsou dostatečně vymezeny plochy pro rozvoj veřejné 

infrastruktury – občanské vybavenosti (občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní 

zařízení), veřejných prostranství (veřejná prostranství, veřejná prostranství – 

komunikace, veřejná zeleň, veřejná prostranství se specifickým využitím). Jsou 

vymezeny plochy zeleně (zeleň – soukromá a vyhrazená, zeleň – ochranná a izolační, 

zeleň – přírodního charakteru), plochy vodní a vodohospodářské, plochy zemědělské 

(trvalé travní porosty), plochy lesní a je zvýšena prostupnost krajiny prostřednictvím 

návrhu polních cest.  

V územně analytických podkladech ORP Černošice (aktualizace v roce 2016) jsou 

Tachlovice hodnoceny jako vyvážené ve všech třech pilířích. Podmínky pro příznivé 

životní prostředí (Horninové prostředí a geologie, Vodní režim, Hygiena životního 

prostředí, Ochrana přírody a krajiny, ZPF a PUPFL) jsou celkově hodnoceny kladně. 

Soudržnost společenství obyvatel (Veřejná infrastruktura, Sociodemografické podmínky, 

Bydlení, Rekreace) jsou celkově hodnoceny kladně. Hospodářský rozvoj území 

(Hospodářské podmínky, Veřejná infrastruktura, Bydlení, Rekreace) jsou celkově 

hodnoceny kladně. 

Cíle územního plánování jsou v tomto bodě naplněny, územní plán je s nimi v souladu. 

2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a 
komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem 
dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji 
území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál obce. 
Území obce Tachlovice je trvale předmětem zájmu územního plánování a jeho nástrojů 

(územně plánovací podklady a územně plánovací dokumentace). Obec Tachlovice má 

zpracovaný Územní plán sídelního útvaru Tachlovice, Změnu č.1, Změnu č.4 a Změnu 

č.5 územního plánu sídelního útvaru Tachlovice. 

Územím se zabývaly i Územně analytické podklady (v roce 2008) a jejich aktualizace (v 

roce 2010, 2012, 2014, 2016). 

V současné době se pořizuje nový územní plán. Trvale se tedy vytvářejí podmínky pro 

účelné nakládání s územím obce.  

Územní plán neřeší pouze jednotlivé soukromé zájmy obyvatel území, ale  koordinuje 

tyto zájmy jednak mezi sebou , tak i se zájmy veřejnými. 

Cíle územního plánování jsou v tomto bodě naplněny, územní plán je s nimi v souladu. 

3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i 
soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a 
konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních 
předpisů. 
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Orgán územního plánování zde prostřednictvím role pořizovatele koordinuje veřejné a 

soukromé záměry změn v území a dbá o ochranu veřejných zájmů. Projevem této 

koordinační role je právě tento pořizovaný územní plán. 

Cíle územního plánování jsou v tomto bodě naplněny, územní plán je s nimi v souladu. 

4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační 
hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického 
dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku života obyvatel a základ 
jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání 
zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných 
pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a 
míru využití zastavěného území. 
Přírodní hodnoty respektuje územní plán ochranou regionálních a lokálních prvků 

Územního systému ekologické stability, břehových porostů podél vodotečí a komunikací 

a zejména ochranou krajinné zeleně, která má nejen protierozní, ale i krajinotvornou 

hodnotu. Územím prochází ÚSES regionálního a lokálního významu, který územní plán 

upřesňuje, aby byly vyloučeny střety s ostatními zájmy uplatňovanými v rámci 

komplexního rozvoje území. Územní plán rovněž obsahuje oblasti krajinného rázu a 

věnuje se specifikaci oblastí krajinných typů a jejich cílových charakteristik. Územní plán 

respektuje všechny prvky přírodních hodnot území: územní systém ekologické stability 

(RK 1186, LBC 1, LBC 2, LBC 3, LBK 1, LBK 2, LBK 3), oblast krajinného rázu 

„Karlštejnsko“ (ObKR 09) a „Kladensko“ (ObKR11), oblast se shodným krajinným typem 

U17 = Krajina příměstská. 

Na území obce Tachlovice se nenacházejí žádné významné kulturní hodnoty. Územní 

plán respektuje nemovité kulturní památky – kostel sv. Jakuba Většího (hřbitovní kaple, 

kostel, ohradní zeď s branami), fara. Územní plán svojí urbanistickou koncepcí zajišťuje 

jejich maximální ochranu. Nové plochy pro bytovou výstavbu jsou navíc vymezeny tak, 

aby nebylo narušeno původní půdorysné uspořádání obce a ani jeho celková 

architektonicky urbanistická výtvarná struktura. 

V rámci civilizačních hodnot je na území obce Tachlovice vybudovaná veškerá technická 

infrastruktura: veřejný vodovod, splašková kanalizace s napojením na ČOV Tachlovice, 

STL plynovod, obec je zásobena el.energií prostřednictvím vedení VN 22 kV a je 

napojena na telefonní síť. V rámci dopravní infrastruktury je obec propojená 

prostřednictvím silnice II/101 s hlavní dopravní trasou celostátního i mezinárodního 

významu dálnicí D5 /Praha – Plzeň – Rozvadov – státní hranice se SRN/ a hlavní 

dopravní trasou: dálnicí D0 „Pražský okruh“ /Modletice (dálniční křižovatka D1-D0) – 

Praha, Ruzyně (dálniční křižovatka D7-D0)/. 

Územní plán Tachlovice navrhuje nové plochy pro další rozvoj formou zastavitelných 

ploch v prolukách ve stávající zástavbě, nebo ploch bezprostředně navazujících na 

současné zastavěné plochy sídla. Nové zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na 
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potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území a s ohledem na účelné a 

využití a prostorové uspořádání území, na hospodárné využívání veřejné infrastruktury. 

Územní plán Tachlovice je v souladu s předmětným cílem územního plánování. 

5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umísťovat stavby, 
zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, 
těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro 
odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které 
zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například 
cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra. Uvedené 
stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí 
včetně oplocení, lze v nezastavěném území umísťovat v případech, pokud je 
územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje. 

Územní plán Tachlovice výslovně zakazuje v rámci ploch vodních a vodohospodářských (W) 

stavby, zařízení a opatření, které negativně ovlivňují vodní režim v území, oplocování 

vodních ploch a nádrží z důvodu zajištění optimální prostupnosti krajiny, funkčnosti prvků 

ÚSES apod., oplocování v průtočném profilu koryta vodního toku. 

Cíle územního plánování jsou v tomto bodě naplněny, územní plán je s nimi v souladu. 

6) Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu 
způsobem, který neznemožní jejich dosavadní využívání. 
Institut nezastavitelného pozemku se týká jen území obce, která nemá vydaný územní 

plán. 

Cíle územního plánování jsou v tomto bodě naplněny, územní plán je s nimi v souladu. 

 

Úkoly územního plánování (§19, odst.1 Stavebního zákona): 

1) Zajišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty. 
Zajišťování a posuzování stavu území a jeho hodnot je předmětem územně analytických 

podkladů pro ORP Černošice, které byly zpracovány v roce 2008, aktualizovány v roce 

2010, 2012, 2014, 2016 a Průzkumů a rozborů obce Tachlovice, které byly zpracovány 

v roce 2016. Územně analytické podklady a Průzkumy a rozbory byly použity jako 

podklad pro tento pořizovaný územní plán. 

Úkoly územního plánování jsou v tomto bodě naplněny, územní plán je s nimi v souladu. 

2) Stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na 
hodnoty a podmínky území. 
Základní koncepce rozvoje území včetně urbanistické koncepce je předmětem kapitoly 

b) a c) Výrokové části územního plánu Tachlovice. 

Úkoly územního plánování jsou v tomto bodě naplněny, územní plán je s nimi v souladu. 

3) Prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, 
jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem na např. veřejné zdraví, životní 
prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její 
hospodárné využívání. 
Všechny změny v území, které jsou předmětem územního plánu, byly pečlivě prověřeny 

a posouzeny. Veřejný zájem je pod dohledem dotčených orgánů, jejichž stanoviska musí 
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návrh územního plánu respektovat. Žádná ze změn v území nemá takový charakter, aby 

významně ovlivnila veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu nebo veřejnou 

infrastrukturu (pokud nejde přímo o návrh technické a dopravní infrastruktury). 

Úkoly územního plánování jsou v tomto bodě naplněny, územní plán je s nimi v souladu. 

4) Stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a 
prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a 
řešení staveb. 
V možnostech územního plánu není stanovovat tyto požadavky v celé škále. V rámci 

možností legislativy pro tento typ územně plánovací dokumentace jsou u všech ploch 

změn využití území navrženy regulativy - podmínky využití území a podmínky 

prostorového uspořádání, podrobněji určené u zastavitelných ploch. 

Úkoly územního plánování jsou v tomto bodě naplněny, územní plán je s nimi v souladu. 

5) Stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak umístění a 
uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území. 
Stávající charakter a hodnoty území jsou zohledněny ve formulovaných podmínkách pro 

využití ploch s rozdílným způsobem využití a v podmínkách prostorového uspořádání, 

ale také v samotném vymezení zastavitelných ploch. 

Úkoly územního plánování jsou v tomto bodě naplněny, územní plán je s nimi v souladu. 

6) Stanovovat pořadí prováděných změn v území (etapizaci). 
Etapizace není v územním plánu navržena. Územní plán navrhuje plochy malého 

rozsahu. U ploch „Bydlení – v rodinných domech – městských a příměstských“ (Z10 BI, 

Z34 BI, vč. P3 BI) je navržena podmínka vypracování územní studie, která může stanovit 

etapizaci výstavby na těchto plochách. 

Úkoly územního plánování jsou v tomto bodě naplněny, územní plán je s nimi v souladu. 

7) Vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních 
katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem. 
V území se nevyskytují žádné areály či provozovny, které by mohly být zdrojem 

ekologické katastrofy takového rozsahu, aby bylo potřeba vytvářet územní podmínky pro 

jejich předcházení. 

Stejně tak se nepředpokládají ani přírodní katastrofy. Radotínský potok nemá zatím 

stanoveno záplavové území Q005, Q020, Q100 a aktivní zónu záplavového území, tj. území 

ohrožené záplavami v zastavěných a zastavitelných územích obcí. V srpnu 2014 bylo 

oznámeno zahájení projednávání stanovení záplavového území Q005, Q020, Q100 a aktivní 

zóny záplavového území Radotínského potoka v ř.km 5,731 – 22,971 na území 

Středočeského kraje. 

Určitým problémem může být vodní a větrná eroze. Stavby a opatření na její eliminaci 

umožňuje §18 Stavebního zákona, územní plán je nevylučuje. 

Úkoly územního plánování jsou v tomto bodě naplněny, územní plán je s nimi v souladu. 
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8) Vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských 
změn. 
Hospodářský potenciál obce Tachlovice není natolik významný, aby bylo potřeba 

vytvářet v území speciální podmínky pro případ náhlých hospodářských změn. V tomto 

směru jsou regulativy ploch s rozdílným způsobem využití pro zastavitelné plochy natolik 

flexibilní, že v nich je umožněno různorodé využití hospodářských aktivit. 

Úkoly územního plánování jsou v tomto bodě naplněny, územní plán je s nimi v souladu. 

9) Stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení. 

Územní plán  respektuje funkci Tachlovic jako příměstského sídla města Prahy, které je 

hlavním centrem regionu. Územní plán respektuje historický vývoj a stávající způsob 

architektonicko-urbanistického uspořádání zastavěného území. Nové plochy pro bytovou 

výstavbu jsou navíc vymezeny tak, aby nebylo narušeno původní půdorysné uspořádání 

obce. Nová výstavba pouze aronduje bezprostřední okolí sídla, které přímo navazuje na 

stávající urbanistický půdorys a aronduje Tachlovice do kompaktního uceleného sídla, 

čímž vytváří předpoklad pro posílení vztahu mezi urbánními a zemědělsky využívanými 

prostory. 

Úkoly územního plánování jsou v tomto bodě naplněny, územní plán je s nimi v souladu. 

10) Prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků 
z veřejných rozpočtů na změny v území. 
Územní plán Tachlovice navrhuje v oblasti technické infrastruktury napojení nových 

rozvojových ploch na stávající vodovodní a kanalizační síť obce procházející kolem 

těchto rozvojových ploch a jejich plynofikaci (liniové stavby technické infrastruktury je 

možné budovat v rámci přípustného využití jednotlivých funkčních ploch (Viz kapitola f) 

Výrokové části). V oblasti dopravní infrastruktury navrhuje územní plán vybudování 5 

nových místních komunikací, parkoviště, cyklostezku a dále 5 ploch veřejných 

prostranství. 

Tyto záměry si vyžádají vynaložení prostředků z veřejného rozpočtu.  

Při vymezování zastavitelných ploch byly využity takové plochy, které se nacházejí 

v prolukách zastavěného území obce nebo na zastavěné území přímo navazují. Tím je 

docíleno efektivního způsobu napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. 

Úkoly územního plánování jsou v tomto bodě naplněny, územní plán je s nimi v souladu. 

11) Vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany. 
 

1. CIVILNÍ OCHRANA 

Ochrana před povodněmi, vymezení záplavových, ohrožených a ochranných 

oblastí 

Hydrologicky patří katastrální území obce Tachlovice do povodí Dolní Vltavy a je 

odvodňováno Radotínským potokem (číslo hydrologického pořadí 1-11-05-047). 
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Radotínský potok je levostranný přítok Berounky, do které se vlévá v Radotíně zhruba 

3,7 km před jejím ústím do Vltavy ve výšce 192 m n. m. Pramení u obce Ptice ve výšce 

kolem 400 m n. m., délka toku je 22,6 km, povodí má rozlohu 68,5 km2. Protéká přes 

Ptice, Úhonice, Drahelčice, Rudnou, Krahulov, Nučice, Tachlovice, Chýnice, Choteč, sa

motu Cikánka a Radotín. Na horním toku protéká po náhorních rovinách Pražské plošiny, 

pod Tachlovicemi se zařezává do hlubšího údolí. Má jen malé přítoky.  

Radotínský potok nemá zatím stanoveno záplavové území Q005, Q020, Q100 a aktivní zónu 

záplavového území, tj. území ohrožené záplavami v zastavěných a zastavitelných 

územích obcí. V srpnu 2014 bylo oznámeno zahájení projednávání stanovení 

záplavového území Q005, Q020, Q100 a aktivní zóny záplavového území Radotínského 

potoka v ř.km 5,731 – 22,971 na území Středočeského kraje. 

V březnu 2015 byla zpracovaná projektová dokumentace „Radotínský potok – 

revitalizace toku v ř.km 12,13 – 13,43“. Tato dokumentace je převzata do Územního 

plánu Tachlovice. 

Podél koryta vodního toku je ponechán volný, nezastavitelný manipulační pruh o šířce 8 

m pro umožnění přístupu správci toku. Do průtočného profilu koryta vodního toku nebude 

umísťováno oplocení. 

 

Ukrytí a ubytování evakuovaných osob 

Pro účely shromažďování a provizorního ubytování evakuovaného obyvatelstva lze 

využít budovy obecního úřadu a areálu základní školy. 

 

Evakuace obyvatelstva 

V případě ohrožení území obce bude evakuace obyvatelstva probíhat z prostoru návsi. 

 

Hromadná stravovací zařízení a vývařovny 

Na území obce se nenacházejí hromadná stravovací zařízení patřičné kapacity. 

V případě potřeby lze situaci řešit dovozem ze stravovacích zařízení v okolních městech, 

zejména z Rudné a hl.m.Prahy. 

 

Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 

Uskladnění nezbytného množství materiálu civilní ochrany bude zajištěno v objektech ve 

vlastnictví obce, případně orgánů státní správy. Jako nejvhodnější se jeví vyčlenit 

prostory obecního úřadu a základní školy, které jsou zároveň nejvýznamnějším 

shromaždištěm. 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Berounka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Radot%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vltava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ptice
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ahonice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Drahel%C4%8Dice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rudn%C3%A1_(okres_Praha-z%C3%A1pad)
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Krahulov_(okres_Praha-z%C3%A1pad)&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nu%C4%8Dice_(okres_Praha-z%C3%A1pad)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tachlovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%BDnice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chote%C4%8D_(okres_Praha-z%C3%A1pad)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%A1_plo%C5%A1ina
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Zdravotnické zabezpečení obyvatelstva 

Na území obce se nenachází žádné lůžkové zdravotnické zařízení. Pro zdravotnické 

zabezpečení obyvatelstva jsou k dispozici nemocnice v Praze.  

 

Zdroje nebezpečných látek v území 

Zdroje nebezpečných látek se v řešeném území nenacházejí. 

 

Možnosti vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo hranice zástavby 

V řešeném území se nenachází žádné nebezpečné látky a z tohoto důvodu územní plán 

neřeší vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo hranice zástavby. Obec se 

nenachází v havarijní zóně. 

 

Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou 

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 

maximálně 15 l/den na obyvatele cisternami. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno 

balenou vodou. 

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. 

Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 

územně příslušného hygienika. 

 

Nouzové zásobování obyvatelstva elektrickou energií 

Na území obce se nenachází žádný nezávislý zdroj elektrické energie. Nouzové 

zásobování je možné pouze pomocí mobilních energocentrál. 

 

Plochy využitelné k záchranným, likvidačním a obnovovacím pracím a přežití 
obyvatelstva  

K záchranným, likvidačním a obnovovacím pracím a přežití obyvatelstva lze využít 

prostor návsi, která je vázána na základní komunikační systém obce. 

 

Plochy pro řešení bezodkladných pohřebních služeb 

Pohřební služby lze realizovat na místním hřbitově. 

 

2. POŽÁRNÍ OCHRANA 
 

Objekty požární ochrany 

Požární zbrojnice je umístěna v centrální části obce.  
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Zdroje vody k hašení požárů 

Jako zdroj k hašení požárů budou sloužit stávající vodní plochy a toky v obci. Jako vnější 

odběrná místa pro zásobování vodou k hašení požárů budou sloužit hydranty a výtokové 

stojany na vodovodní síti. 

Úkoly územního plánování jsou v tomto bodě naplněny, územní plán je s nimi v souladu. 

 

12) Určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území. 

Územní plán Tachlovice tento bod respektuje návrhem změny funkčního využití všech 

nevhodně využívaných ploch a opuštěných areálů.  

Územní plán navrhuje 5 ploch přestavby. Jedná se o přestavbu objektů bývalého 

zemědělského areálu (P1 BI a P2 BI) a bývalého objektu na bydlení (P3 BI),  přestavbu 

výrobního a skladového areálu (P4 VX) a přestavbu části plochy bydlení za účelem 

vybudování ochranného valu v rámci protihlukových a protiprašných opatření ke snížení 

negativních dopadů z provozu zemědělského areálu na stávající obytnou zástavbu (P5 

TX). 

Úkoly územního plánování jsou v tomto bodě naplněny, územní plán je s nimi v souladu. 

13) Vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před 
negativními vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud 
zvláštní právní předpis nestanoví jinak. 

Zadáním územního plánu Tachlovice (projednaném s dotčenými orgány) nebyla 

stanovena povinnost vypracování Vyhodnocení vlivu návrhu územního plánu na životní 

prostředí a Vyhodnocení návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území, protože 

územní plán nenavrhuje plochy, které by tomuto vyhodnocení podléhaly. 

Úkoly územního plánování jsou v tomto bodě naplněny, územní plán je s nimi v souladu. 

14) Regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů. 

Na území obce Tachlovice se nenacházejí žádné přírodní zdroje. 

Úkoly územního plánování jsou v tomto bodě naplněny, územní plán je s nimi v souladu. 

15) Uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního 
plánování, ekologie a památkové péče. 

Tento úkol má zajišťovat zachování udržitelného rozvoje území v souladu s nejnovějšími 

poznatky a trendy úzce souvisejících výše jmenovaných oborů, ale i s ohledem na další 

vědní obory. Jedním z nástrojů tohoto souladu je nastavení všech procesů pořízení 

územně plánovací dokumentace (včetně projednání s veřejností a ochrany veřejných 

zájmů) tak, aby výsledek směřoval k žádoucímu výsledku. Dalším mechanismem je 

spolupráce s osobami splňujícími požadovanou kvalifikaci v relevantních oborech.  

Úkoly územního plánování jsou v tomto bodě naplněny, územní plán je s nimi v souladu. 
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Úkoly územního plánování (§19, odst.2 Stavebního zákona): 

1) Úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje, 
zásad územního rozvoje nebo územního plánu na udržitelný rozvoj území (§18, 
odst.1). Pro účely tohoto posouzení se zpracovává vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území. Jeho součástí je také vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí s náležitostmi stanovenými v příloze k tomuto zákonu, včetně posouzení 
vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. 
Vyhodnocení souladu územního plánu s Politikou územního rozvoje a územně plánovací 

dokumentací vydanou krajem – Zásadami územního rozvoje Středočeského  kraje je 

zpracováno v kapitole A. a). Odůvodnění územního plánu Tachlovice. 

Zadáním územního plánu Tachlovice (projednaném s dotčenými orgány) nebyla 

stanovena povinnost vypracování Vyhodnocení vlivu návrhu územního plánu na životní 

prostředí a Vyhodnocení návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území, protože 

územní plán nenavrhuje plochy, které by tomuto vyhodnocení podléhaly. 

Úkoly územního plánování jsou v tomto bodě naplněny, územní plán je s nimi v souladu. 

 

c) Soulad s požadavky Stavebního zákona a jeho prováděcích 
předpisů 
 

Požadavky Stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů jsou při procesu 

pořizování územního plánu Tachlovice plně respektovány a splněny. Územně plánovací 

dokumentace je pořizována a projednávána 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 Tachlovice je v souladu s požadavky Stavebního zákona a jeho 

prováděcích právních předpisů.  

 

d) Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se 
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních 
předpisů, popř. s výsledkem rozporů 

 
Požadavky zvláštních právních předpisů byly zakotveny v požadavcích v Zadání 

územního plánu Tachlovice. 

Požadavky Zadání územního plánu Tachlovice jsou v předkládaném Návrhu územního 

plánu Tachlovice splněny beze zbytku. 
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B. Náležitosti vyplývající z §53 odst. 5a) až 5f) 
Stavebního zákona 

 
a)  Výsledek přezkoumání územního plánu podle §53, odst.4 

stavebního zákona 
 

Územní plán Tachlovice je v souladu s Politikou územního rozvoje, územně plánovací 

dokumentací vydanou krajem (Zásady územního rozvoje Středočeského kraje), s cíli a úkoly 

územního plánování, s požadavky stavebního zákona a s požadavky zvláštních právních 

předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. 

b)    Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 
obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení 
včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

 

Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území není součástí územního plánu, jelikož 

(dle § 50, odst. 1 zákona c.350/2012 Sb., o územním plánování a stavebním rádu) zadání 

neobsahovalo požadavek na jeho zpracování. 

Územní plán nenavrhuje žádné plochy, které by vyžadovaly vyhodnocení z hlediska 

vlivu na životní prostředí. 

 

c)  Stanovisko krajského úřadu podle §50 odst.5 Stavebního zákona 

Krajský úřad nevydal stanovisko, protože nebylo zpracováno vyhodnocení vlivů 

územního plánu na udržitelný rozvoj území. 

 

d)  Sdělení, jak bylo stanovisko podle §50 odst.5 Stavebního 
zákona zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud 
některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly 
Krajský úřad nevydal stanovisko, protože nebylo zpracováno vyhodnocení vlivů 

územního plánu na udržitelný rozvoj území. 

 

e)  Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty 

S ohledem na bezproblémovou lokalizaci nových ploch a bezproblémové řešení 

technické a dopravní infrastruktury nebylo nutné řešit územní plán ve variantách. 

Možnost umístění dopravní a technické infrastruktury v nezastavěném území vyplývá ze 

zákonných ustanovení, tzn. §18 odst.5 Stavebního zákona č.183/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. 
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Přijaté řešení územního plánu Tachlovice vyplývá z odborných analýz následujících 

skutečností: 

 

1.  Limity využití území 

Za účelem zajištění udržitelného rozvoje území, respektuje územní plán Tachlovice 

následující stávající limity využití území: 

Limity dopravní infrastruktury: 

- ochranné pásmo silnic II. a III. třídy – 15 m, 

- ochranné pásmo železniční vlečky – 30 m, 

- ochranné pásmo letiště Václava Havla (výškové omezení staveb), 

- cyklotrasa č.0013 „Praha, Luka – Karlštejn“ (Praha, Luka – Řeporyje – Ořech – 

Chýnice – Kuchař – Trněný Újezd – Mořina – Karlštejn), 

- „zelená“ turistická trasa (Černošice – Kulivá hora – Třebotov – Choteč – Chýnice – 

Kuchař, rozcestí – Vysoký Újezd – Loděnice, žel. zast.), 

Limity technické  infrastruktury: 

- ochranné pásmo venkovního vedení elektrické energie VN 22 kV - 10 m, 

- ochranné pásmo trafostanic – 2 m, 7 m, 20 m, 30 m, 

- ochranné pásmo komunikačního vedení – 1,5 m, 

- komunikační zařízení, 

- radioreléové tratě, 

- ochranné pásmo vodovodních řadů – 1,0 m, 

- ochranné pásmo kanalizačních řadů – 1,0 m, 

- pásmo hygienické ochrany vodního zdroje (2b. pásmo), 

- ochranné pásmo čistírny odpadních vod – 100 m, 

- čerpací stanice – kanalizace, 

- ochranné pásmo STL plynovodu – 1,0 m, 

Limity přírodní: 

- vzdálenost 50 m od okraje lesa, 

- regionální biokoridor RK 1186 „Nučice - Škrábek“, 

- lokální biocentra (LBC 1, LBC 2, LBC 3), 

- lokální biokoridory (LBK 1, LBK 2, LBK 3), 

- oblast krajinného rázu „Karlštejnsko“ (ObKR 9), „Kladensko“ (ObKR 11), 

- oblast krajinného typu U17 – Krajina příměstská, 

- památný strom (Vrba bílá), 

Limity vodohospodářské: 

- nezastavitelný manipulační pruh podél vodních toků - 8 m,  
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Limity geologické: 

- poddolované území železné rudy „Nučice“, 

Limity zemědělského půdního fondu: 

- meliorace, odvodnění, 

Limity hygienické: 

- zranitelná oblast, 

- staré ekologické zátěže (skládka Tachlovice, 2x komunální skládka na Ladech), 

- ochranné pásmo hřbitova – 100 m, 

Limity kulturní: 

- území s archeologickými nálezy, 

- urbanistické hodnoty, 

- významné stavby, 

- nemovité kulturní památky: 

 

Limity ostatní: 

- ochranné pásmo radaru Kbely. 

 

Z návrhů územního plánu Tachlovice vyplývají tyto limity využití území: 

1. ochranné pásmo nových vodovodních řadů (1,0 m), 

2. ochranné pásmo nových kanalizačních řadů (1,0 m), 

3. ochranné pásmo nového STL plynovodu (1,0 m), 

4. revitalizace Radotínského potoka, 

5. koridor silnice II/101: úsek Tachlovice – Rudná, přeložka (D067), 

6. koridor silnice II/116: Kuchař, obchvat (D091), 

7. koridor silnice II/116: Chýnice, obchvat (D092), 

8. koridor vysokorychlostní tratě Praha – Plzeň: úsek Praha – Beroun (tunel) (D200), 

9. cyklostezka, 

10. cyklotrasy. 

 

 

 

 

 

Číslo rejstříku Nemovitá kulturní památka 

23071/2-389 Kostel sv. Jakuba Většího (hřbitovní kaple, kostel, ohradní zeď s branami) 

25433/2-390 Fara 
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2.  Občanské vybavení 

Školství 

V Tachlovicích se nachází základní škola – nižší stupeň (1. – 5. ročník) se školní 

družinou a školní jídelnou. Předškolní výchova je zabezpečena v mateřské škole. 

 

Zdravotnictví 

Základní zdravotnická péče není v obci zajištěna. Zdravotnická péče je zabezpečena 

v Rudné. Specializované zdravotnické služby poskytují nemocnice a ordinace lékařů v hl. m. 

Praze.   

 

Kultura 

V obci se nachází veřejná knihovna. Nejbližší kulturní zařízení je v sousední obci 

Nučice – Lidový dům s víceúčelovým sálem.  

Kulturně společenský život poskytuje hl. m. Praha. 

 

Sport 

V obci se nachází sportovní areál s tenisovými kurty a multifunkční hřiště (fotbal, 

nohejbal, volejbal…).  

Veškeré sportovní zázemí poskytuje hl. m. Praha.  

 

Obchod, stravování, ubytování 

V současné době je v obci v provozu restaurace Na Vrškách, která umožňuje veřejné 

stravování. Ubytování není v obci dosud zajištěno. Nejbližší obchod se smíšeným zbožím je 

v sousední obci Nučice a Mezouň. 

Veškeré obchodní, stravovací a ubytovací služby zajišťuje hl. m. Praha. 

 

Ostatní služby 

Služby správního charakteru jsou v Tachlovicích zastoupeny pouze obecním úřadem. 

Dále se zde nachází pošta. 

 

Územní plán Tachlovice vymezuje 1 plochu pro „Občanské vybavení – tělovýchovná 

a sportovní zařízení“ Z25 OS o rozloze 1,14 ha. Plocha je navržena v návaznosti na 

stávající tenisový areál za účelem vymezení sportovního zařízení za podmínky, že svým 

charakterem a kapacitou nezvýší dopravní zátěž v území a které nesníží kvalitu životního 

prostředí, pohodu bydlení v okolních plochách. 
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Územní plán nenavrhuje žádné nové plochy pro občanské vybavení – veřejnou 

infrastrukturu a občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední. 

Veřejné občanské vybavení (zařízení pro vzdělávání a předškolní výchovu, zdravotní a 

sociální služby, ubytování, stravování, maloobchodní služby, společenské a kulturní aktivity) 

je přípustné v rámci ploch „Občanské vybavení – veřejná infrastruktura“ (OV), „Ploch bydlení 

– v rodinných domech – městských a příměstských“ (BI), „Ploch bydlení – v rodinných 

domech – venkovských“ (BV), „Ploch smíšených obytných – venkovských“ (SV) v souladu 

s podmínkami prostorového uspořádání, uvedenými ve „Výrokové části“ územního plánu, 

v kapitole f). 

Drobné komerční služby v rámci občanské vybavenosti jsou přípustné v rámci „Ploch 

bydlení – v bytových domech“ (BH), „Ploch bydlení – v rodinných domech – městských a 

příměstských“ (BI), „Ploch bydlení – v rodinných domech – venkovských“ (BV), „Ploch 

smíšených obytných – venkovských“ (SV) jako související občanská vybavenost, v souladu 

s podmínkami prostorového uspořádání, uvedenými ve „Výrokové části“ územního plánu, 

v kapitole f). 

Ve všech případech se jedná o taková zařízení, která nenaruší sousední plochy nad 

přípustné normy (hluku apod.) pro obytné zóny. 

 

3.  Doprava 

Silnice  

Hlavní dopravní propojení Tachlovic v rámci Středočeského kraje zprostředkovává 

zejména silnice II/101, která prochází celou obcí ve směru sever-jih. Silnice II/101 je tzv. 

aglomerační okruh, původně určený k objíždění pražské aglomerace a dále pro silniční 

spojení obcí okolo ní (Říčany – Modletice – Jesenice – Dolní Břežany – Zbraslav – Praha, 

Radotín – Třebotov – Chýnice – Tachlovice – Nučice – Rudná – Úhonice – Unhošť – Kladno 

– Stehelčeves – Otvovice – Kralupy nad Vltavou – Veltrusy – Neratovice – Kostelec nad 

Labem – Brandýs nad Labem – Jirny – Úvaly – Škvorec – Sluštice – Říčany, přičemž protíná 

8 dálnic D0, D1, D5, D6, D7, D8, D10, D11). 

V jižní části obce se na tuto silnici napojuje silnice III/10122, která vede z Tachlovic 

jižním směrem přes obec Kuchař, Mořina a v Hlásné Třebáni se napojuje na silnici II/116. 

V západní části obce je vedena silnice III/10123, která propojuje silnici II/101 a silnici 

III/10125. Silnice III/10125 prochází podél severozápadní hranice řešeného území a je 

vedena z obce Kozolupy severním směrem přes obce Vysoký Újezd, Mezouň a v Nučicích se 

napojuje na silnici II/101. 

Ve střední části obce Tachlovice ze silnice II/101 vychází silnice III/0057, která 

pokračuje severovýchodním směrem do obce Dobříč a Jinočany. 
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Podél severní hranice řešeného území prochází silnice III/00511, která vychází ze 

silnice II/101, pokračuje východním směrem přes obec Dobříč do obce Zbuzany. 

Silnice jsou většinou typu S7,5/50-60 s dvoupruhou živičnou vozovkou a odvodňovacími 

příkopy. Podélné sklony jsou vyhovující, směrové poměry přiměřené silnicím III. třídy. 

 

Systém silniční obsluhy řešeného území je možné považovat za vyhovující a přiměřený 

potřebám i významu sídla.  

Územní plán respektuje ze Zásad územního rozvoje Středočeského kraje návrh 

koridoru silnice II/101: úsek Tachlovice – Rudná, přeložka (D067), návrh koridoru silnice 

II/116: Kuchař, obchvat (D091) a návrh koridoru silnice II/116: Chýnice, obchvat (D092). 

Územní plán zpřesňuje v jihozápadní části obce Tachlovice navrhovaný koridor silnice 

II/101: úsek Tachlovice – Rudná, přeložka tak, aby neprocházel zastavěným územím. Stejně 

tak je zpřesněn navrhovaný koridor silnice II/116: Chýnice, obchvat na jihovýchodním okraji 

katastrálního území Tachlovice. 

Územní plán koridor silnice II/116: Kuchař, obchvat nezpřesňuje, protože jeho trasa 

prochází nezastavěným územím obce Tachlovice. 
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V grafické dokumentaci je stanovena podmínka o nadřazenosti koridorů silnic II/101 a 

II/116 a to do doby, než budou stavby VPS D067, D091, D092 zrealizovány. 

Pro stavby VPS D067, D091, D092 je stanovena podmínka upřesnění záboru 

zemědělského půdního fondu v rámci dalšího stupně projektové dokumentace, až bude 

vymezena přesná trasa vedení silnic II/101 a II/116. 

Místní komunikace 

Na základní silniční kostru silnic II. a III. tříd navazuje síť místních a účelových 

komunikací.  

Místní komunikace jsou v dobrém stavu, mají vhodné šířkové parametry, směrové, 

sklonové a rozhledové poměry. Komunikace jsou většinou vybaveny chodníky.  

Kvalita vozovek a chodníků ve staré zástavbě je však nevyhovující, neboť většina z nich 

nemá ani řádně zpevněný povrch a neodpovídá normě v rámci šířkových i směrových 

poměrů. Rovněž zde nejsou chodníky ani krajnice. Tento stav neodpovídá bezpečnostním 

požadavkům na obsluhu území sanitními vozy, auty protipožární a civilní ochrany a ztěžuje 

odvážení odpadů. 

 

Územní plán ponechává současné místní komunikace ve stávajících trasách, přičemž 

jejich zlepšení bude součástí běžných údržbových prací sledujících zlepšení šířkových 

a směrových poměrů a kvality povrchu.  

- Územní plán navrhuje 5 nových místních komunikací: 

- místní komunikaci, která je pokračováním stávající komunikace „V Mejtě“, umožňující 

přístup k navrhovaným plochám Z2 BI, Z3 BI a Z4 BI na severovýchodním okraji obce 

Tachlovice (Z28 PVk), 

- místní komunikaci propojující silnici II/101 a stávající místní komunikaci „Na Skalkách“, 

umožňující přístup k navrhované ploše Z5 BI na západním okraji obce Tachlovice (Z29 

PVk), 

- místní komunikaci, která vychází ze silnice III/0057, umožňující přístup k navrhované ploše 

Z7 BI (vč. P1 BI a P2 BI) na východním okraji obce Tachlovice (Z30 PVk), 

- místní komunikaci, která je pokračováním komunikace „Zahradní“, umožňující přístup ke 

stávající ploše bydlení na východním okraji obce Tachlovice (Z31 PVk), 

- místní komunikace, která vychází ze silnice III/10125, umožňující přístup k zastavitelné 

ploše v k.ú. Nučice - komunikace je navržena na žádost sousední obce Nučice (Z32 PVk). 

  

Ostatní zastavitelné plochy navržené územním plánem jsou přístupné ze stávajících 

místních a veřejně přístupných komunikací.  
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Nové místní komunikace budou součástí veřejného prostranství a budou šířky 8 m. 

Šířka komunikace pro zpřístupnění zastavitelné plochy v k.ú. Nučice bude 3,5 m tak, jak je 

navrženo v projektové dokumentaci pro tuto komunikaci. 

Nové místní komunikace jsou dle ČSN 736110 navrženy jako obslužné, kategorie MO, 

funkční třídy C2 (obslužné komunikace doplňující spojení sběrných komunikací ve stávající i 

nové zástavbě). 

Při návrhu místních komunikací byly minimalizovány počty křižovatek se silniční sítí 

(pouze 3 komunikace vycházejí ze silnice II/101, III/0057 a III/10125).  

Komunikace jsou navrženy tak, aby byl zajištěn přístup pro požární techniku – 

komunikace jsou navrženy v dostatečné šířce, komunikace jsou průjezdné bez obratišť, jsou 

navrženy mimo vedení a ochranná pásma vedení elektrické energie. Pouze na dvou místech 

vedení elektrické energie křižuje navrhované komunikace, což ale nebrání přístupu požární 

techniky a  následnému hašení požáru. 

Nově navržené plochy pro bydlení budou vybaveny vnitřními komunikacemi podle 

územní studie nebo dle následné projektové dokumentace, vypracované v rámci územních 

řízení 

 

Železnice 

Řešeným územím neprobíhá žádná železniční trať pro osobní dopravu. Nejbližší 

železniční zastávka je v Nučicích na železniční trati č.173 Praha, Smíchovské nádraží – 

Rudná u Prahy – Beroun. Jezdí zde pouze osobní vlaky, které jsou začleněny do Pražské 

integrované dopravy (PID). Trať slouží i jako odklonová při výlukách na hlavní trati podél 

Berounky. 

Řešeným územím probíhá ve směru jih – severozápad železniční vlečka – tzv. 

Kladensko – Nučická dráha (KND). Železniční vlečka je ve své trase stabilizována a je v 

územním plánu respektována. 

Územní plán Tachlovice přebírá ze Zásad územního rozvoje Středočeského kraje návrh 

koridoru vysokorychlostní tratě Praha – Plzeň: úsek Praha – Beroun (tunel) (D200). Územní 

plán přebírá šířku koridoru, která je dle ZÚR SK stanovena na 600 m.  

V grafické dokumentaci je stanovena podmínka o nadřazenosti koridoru 

vysokorychlostní tratě a to do doby, než bude stavba VPS D200 zrealizována. 

 

Veřejná doprava 

Veřejná doprava je zajišťována 2 linkami Pražské integrované dopravy (PID): linka 309 

(Zličín – Nádraží Radotín) a linka 310 (Zličín – Nučice, Prokopská náves). 
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V obci jsou 2 autobusové zastávky: Tachlovice, Jakubská náves, kde staví linky 

309,310 a Tachlovice, Na vrškách, kde staví linka 310. 

Stav autobusových zastávek je dobrý. Zastávky mají pouze z části upravené "zálivy" 

pro zajíždění autobusů do zastávek mimo vozovku (Tachlovice, Na vrškách – směr Jakubská 

náves). 

Územní plán Tachlovice nenavrhuje v organizaci veřejné autobusové dopravy žádné 

změny.  

 

Komunikace pro pěší a cyklisty 

Východní okraj řešeného území tečuje cyklotrasa č. 0013 Praha, Luka – Karlštejn 

(Praha, Luka – Řeporyje – Ořech – Chýnice – Kuchař – Trněný Újezd – Mořina – Karlštejn). 

Podél jižní hranice řešeného území prochází „zelená“ turistická trasa (Černošice – 

Kulivá hora – Třebotov – Choteč – Chýnice – Kuchař, rozcestí – Vysoký Újezd – Loděnice, 

žel. zast.). 

 

 

Co se týče komunikací pro pěší v rámci obce, tak některé silnice v centru obce a místní 

komunikace jsou vybaveny chodníky (šířka 1,0m – 1,5m) dlážděné betonovými deskami nebo 
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zámkovou dlažbou. Problematické jsou průchody úzkými profily po místních komunikacích 

mezi stávající zástavbou. 

 

Zastavitelné plochy pro bydlení budou vybaveny komunikacemi pro pěší v rámci nových 

místních komunikací kategorie, kde jsou navrhovány chodníky alespoň po jedné straně ulice 

o minimální šířce 1 m podle územní studie nebo dle následné projektové dokumentace, 

vypracované v rámci územních řízení.  

Územní plán navrhuje cyklostezku (Z35 DSc), která je vedena podél silnice II/101 

z Tachlovic do Nučic. Cyklostezka je navržena mimo dopravní prostor silnice II/101, jako 

samostatná stezka pro chodce a cyklisty o šířce 3 m. 

Územní plán přebírá dle Generelu cyklistických tras a cyklostezek Krajského úřadu 

Středočeského kraje návrh cyklotras, které jsou vedeny po silnici II/101, silnicích III/0057, 

III/10122 a účelových komunikacích. 

 

Plochy pro dopravu v klidu 

Před sportovním areálem je vybudované parkoviště pro návštěvníky sportovního areálu 

a přilehlého dětského hřiště. Další parkoviště je vybudováno vedle budovy základní a 

mateřské školy. V centru obce je možno využít pro odstavení vozidla volné prostranství na 

Jakubské návsi a před budovou obecního úřadu. 

Další parkovací plochy jsou podél nových místních komunikací, které jsou vybaveny 

parkovacími zálivy. 

 

Územní plán navrhuje parkoviště (Z33 DSp) při silnici III/0057 a v návaznosti na 

navrhovanou místní komunikaci Z30 PVk. 

Územní plán určuje v rámci podmínek prostorového uspořádání využití ploch na každé 

stavební parcele nového rodinného domu dvě místa pro parkování vozidel pro 1 bytovou 

jednotku. 

 

4.  Technické vybavení 

 

Odtokové poměry, vodní toky a nádrže 

Hydrologicky patří katastrální území obce Tachlovice do povodí Dolní Vltavy a je 

odvodňováno Radotínským potokem (číslo hydrologického pořadí 1-11-05-047). Radotínský 

potok je levostranný přítok Berounky, do které se vlévá v Radotíně zhruba 3,7 km před jejím 

ústím do Vltavy ve výšce 192 m n. m. Pramení u obce Ptice ve výšce kolem 400 m n. m., 

délka toku je 22,6 km, povodí má rozlohu 68,5 km2. Protéká přes 

Ptice, Úhonice, Drahelčice, Rudnou, Krahulov, Nučice, Tachlovice, Chýnice, Choteč, samotu 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Berounka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Radot%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vltava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ptice
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ahonice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Drahel%C4%8Dice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rudn%C3%A1_(okres_Praha-z%C3%A1pad)
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Krahulov_(okres_Praha-z%C3%A1pad)&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nu%C4%8Dice_(okres_Praha-z%C3%A1pad)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tachlovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%BDnice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chote%C4%8D_(okres_Praha-z%C3%A1pad)
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Cikánka a Radotín. Na horním toku protéká po náhorních rovinách Pražské plošiny, pod 

Tachlovicemi se zařezává do hlubšího údolí. Má jen malé přítoky.  

Radotínský potok nemá zatím stanoveno záplavové území Q005, Q020, Q100 a aktivní zónu 

záplavového území, tj. území ohrožené záplavami v zastavěných a zastavitelných územích 

obcí. V srpnu 2014 bylo oznámeno zahájení projednávání stanovení záplavového území Q005, 

Q020, Q100 a aktivní zóny záplavového území Radotínského potoka v ř.km 5,731 – 22,971 na 

území Středočeského kraje. 

Radotínský potok náleží do kategorie rybných vod – lososové vody. 

V březnu 2015 byla zpracovaná projektová dokumentace „Radotínský potok – 

revitalizace toku v ř.km 12,13 – 13,43“. Tato dokumentace je převzata do Územního plánu 

Tachlovice. 

Podél koryta vodního toku je ponechán volný, nezastavitelný manipulační pruh o šířce 8 

m pro umožnění přístupu správci toku. Do průtočného profilu koryta vodního toku nebude 

umísťováno oplocení. 

 

Zásobování vodou 

Stav: 

Obec Tachlovice má vybudovaný veřejný vodovod. Obec je připojena na přivaděč 

BKDZH (Beroun – Králův Dvůr – Zdice – Hořovice) DN 600, který je přes vodojem Kopanina 

74 000 m
3
 (393,00/388,00 m n.m.) napojen na systém pražského vodovodu. Z přivaděče 

BKDZH je veden přívodný řad DN 150 do vodojemu Dobříč 2x100 m3 

(384,15/380,00 m n.m.). Součástí vodojemu Dobříč je ATS Dobříč ( Q=7,16 l/s, H=35 m ), ze 

které je zásobena obec Dobříč. Na rozvodnou síť v obci Dobříč je napojen zásobní řad 

DN 100, kterým je zásobena obec Tachlovice. Spotřebiště je rozděleno do dvou tlakových 

pásem. Nižší tlakové pásmo je zásobováno přes redukční ventily, vyšší tlakové pásmo pak 

z ATS Dobříč. 

 

Návrh: 

Zajištění zásobování vodou zastavitelných ploch je možné realizovat napojením na 

stávající vodovodní síť, která je napojena na přivaděč BKDZH (Beroun – Králův Dvůr – Zdice 

– Hořovice) DN 600, který je přes vodojem Kopanina 74 000 m
3
 (393,00/388,00 m n.m.) 

napojen na systém pražského vodovodu. Kapacita vodovodní sítě je dostatečná a umožňuje 

navržený rozvoj obce bez problémů. Napojení zastavitelných ploch bude provedeno na 

stávající vodovodní řady procházející kolem těchto zastavitelných ploch.  

Nové vodovodní řady budou vybudovány k zastavitelným plochám Z5 BI, Z7 BI (vč. P1 

BI a P2 BI) a Z19 TO. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%A1_plo%C5%A1ina
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Podrobně budou trasy a dimenze nových vodovodních řadů řešeny v rámci 

navazujících řízení pro konkrétní zastavitelnou plochu.  

Nové vodovodní řady je možné budovat v rámci přípustného využití jednotlivých ploch 

s rozdílným způsobem využití (Viz kapitola f) Výrokové části). 

 

Odkanalizování a čištění odpadních vod 

Stav: 

V obci je vybudovaná splašková kanalizace. Veškeré odpadní splaškové vody z výrobní 

činnosti, obecní vybavenosti (služeb) a domácností jsou odváděny veřejnou stokovou sítí 

splaškové kanalizace na čistírnu odpadních vod, která se nachází na parcele č.335/31 na 

východním okraji obce. 

Kanalizace je vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu 

DN 250 a DN 300. Součástí kanalizační sítě jsou i dvě čerpací stanice, ČS1 ( Q=7 l/s, 

H=8 m ) a ČS2 ( Q=1,4 l/s, H=10,4 m ) a nově vybudovaná čerpací stanice v rámci 

sportovního areálu a výtlačné řady DN 100 v délce 399 m a DN 80 v délce 250 m. 

Čistírna odpadních vod je mechanicko-biologická čistírna BIOCLEANER BC 2x400 EO 

s celkovou kapacitou 800 EO. ČOV je rozdělena na dvě provozní linky, což umožní provoz na 

menší kapacitu, než dojde k připojení předpokládaného max. stavu. Biologický stupeň je jako 

nízkozatěžovaná aktivace s aerobní stabilizací kalu. Odpadní vody jsou na ČOV přiváděny 

výtlačným řadem do revizní šachty před ČOV a odtud natékají potrubím 3x DN 100 na ČOV. 

Vyčištěné odpadní vody odtékají gravitačním potrubím DN 250 přes sběrnou šachtu do 

Radotínského potoka. 

 
 Dešťové vody jsou odváděny stávající dešťovou kanalizací do Radotínského potoka.  
 

Návrh: 

Územní plán navrhuje napojení zastavitelných ploch na stávající splaškovou kanalizaci 

procházející kolem těchto zastavitelných ploch.  

Nové kanalizační řady budou vybudovány k zastavitelným plochám Z7 BI (vč. P1 BI a 

P2 BI) a Z19 TO. 

Podrobně budou trasy a dimenze nových kanalizačních řadů řešeny v rámci 

navazujících řízení pro konkrétní zastavitelnou plochu.  

Nové kanalizační řady je možné budovat v rámci přípustného využití jednotlivých ploch 

s rozdílným způsobem využití (Viz kapitola f) Výrokové části). 

 

Splaškové odpadní vody budou odvedeny na mechanicko – biologickou čistírnu 

odpadních vod. Stávající ČOV Tachlovice má kapacitu 800 EO. V současné době je v obci 



ÚZEMNÍ PLÁN TACHLOVICE 

 

„ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU“ 54 

Tachlovice evidováno cca 912 obyvatel. Dle upřesněného počtu obyvatel v zastavitelných 

plochách bude na ČOV ve výhledu napojeno dalších cca 290 obyvatel.  

Na základě výše uvedených hodnot je zřejmé, že kapacita stávající ČOV nebude 

pro další rozvoj dostačující a bude nutné provedení její intenzifikace o cca 400 EO, tzn. na 

celkový počet cca 1200 EO.  

Územní plán navrhuje její prostorové rozšíření v rámci stávající lokality, nebo její 

intenzifikaci ve stávajícím objektu, kdy by byla upravena technologie způsobu čištění 

bez nutnosti prostorového rozšíření. 

 

Dešťové vody  

Dešťové vody z komunikací a veřejných ploch budou odváděny do stávající dešťové 

kanalizace. Přesto je nutné maximálně využívat vsakování dešťové vody do veřejné zeleně. 

V územním plánu není uvažováno s odváděním dešťových vod ze střech. U každého objektu 

je nutno uvažovat se vsakováním dešťových vod na vlastním pozemku, případně uvažovat 

s jejím dalším využitím.  

Plochy výrobních a komerčních zón budou odvodňovány příkopy, nebo mělkou trubní 

kanalizací do retenčních objektů (povrchových nebo podzemních). Regulovaný odtok z těchto 

retenčních objektů povolený správci toku bude zaústěn do vodoteče. Ve výrobních a 

komerčních zónách se doporučuje provést co nejvíce zelených ploch, aby se zmenšilo 

odtokové množství dešťových vod.  

Navrhovaná zástavba nesmí zhoršit odtokové poměry v území, tj. kanalizací, příp. 

povrchovým odtokem nesmí do vodních toků odtékat větší množství povrchových vod než 

před zástavbou (ochrana před povodněmi), ale ani naopak, v důsledku vlastní zástavby a 

případně souvisejících činností nesmí být ve vodních tocích snižovány min. průtoky, tj. Q355 a 

Q210 denní (zajištění průtoků pro biologickou funkci toků, samočištění a následně ČOV).  

Likvidace dešťových vod ze zastavitelných ploch musí být již ve stadiu záměru z výše 

uvedeného hlediska posouzena, u větších ploch musí být zpracovány vodohospodářské 

studie. 

  

Elektrická energie 

Stav: 

V obci Tachlovice je elektrická energie rozváděna nadzemním vedením VN 22 kV 

prostřednictvím 9 trafostanic (5x stožárová, 2x kompaktní zděná, 2x skříňová). 

  

Návrh: 

Územní plán nenavrhuje žádné nové trafostanice ani přeložky elektrického vedení. 

Zastavitelné plochy budou zásobeny elektrickou energií ze stávajících trafostanic, popř. je 
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formou podmínek prostorového uspořádání stanoveno budování nových trafostanic jako 

přípustné využití v zastavitelných plochách bydlení. 

 

Plyn 

Stav: 

Obec Tachlovice je zásobena zemním plynem ze STL plynovodu, který je napojen na 

STL plynovod obce Dobříč. 

 

Návrh: 

Územní plán navrhuje napojení všech zastavitelných ploch na stávající STL plynovodní 

síť procházející kolem těchto zastavitelných ploch. 

Územní plán navrhuje nový STL plynovod k zastavitelným plochám Z5 BI, Z7 BI (vč. P1 

BI a P2 BI), Z9 BI, Z10 BI, Z34 BI (vč.P3 BI) a Z19 TO.  

Podrobně budou trasy a dimenze řešeny v rámci navazujících řízení pro konkrétní 

zastavitelnou plochu. 

Nový STL plynovod je možné budovat v rámci přípustného využití jednotlivých ploch 

s rozdílným způsobem využití (Viz kapitola f) Výrokové části). 

 

Spoje 

Stav: 

V řešeném území jsou provozovány tyto telekomunikační systémy: Telefonica O2 

(klasický drátový systém s přenosem po kabelech, ústřednami), bezdrátové telefony 

operátorů Telefonica O2 , T – mobile, Vodafone. 

Současný stav na úseku telekomunikací lze považovat za dobrý a vyhovující 

i výhledovým potřebám obce. 

Řešeným územím prochází 4 radioreléové tratě, z nichž 3 prochází ve směru JV – SZ a 

1 ve směru JZ – SV. 

 

Návrh: 

Územní plán konkrétní rozšíření místní telefonní sítě nenavrhuje. Nové kabelové vedení 

je možné budovat v rámci přípustného využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem 

využití (Viz kapitola f) Výrokové části). 

Telefonizace bude zajištěna prostřednictvím bezdrátových sítí mobilních operátorů. 
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5.  Odpadové hospodářství 

Svoz tuhého komunálního odpadu zajišťuje společnost AVE Kladno spol. s r.o.. Odpad 

se likviduje uložením na skládku Ekologie spol. s r.o. v Rynholci. 

V obci se provádí separovaný sběr odpadů, které jsou odváženy k dalšímu využití. 

Kontejnery na separovaný odpad jsou rozmístěny v obvodu celé obce. 

V obci probíhá také svoz biologického odpadu a několikrát do roka i odpadu 

velkoobjemového do přistavených kontejnerů. 

 

V jihovýchodní části řešeného území se nacházejí 3 staré ekologické zátěže (skládka 

Tachlovice, 2x komunální skládka na Ladech). 

 

Územní plán nenavrhuje žádné změny v současném způsobu likvidace tuhých 

komunálních odpadů a separovaného odpadu z toho důvodu, že současný systém je 

vyhovující.  

Územní plán navrhuje plochu technické infrastruktury „Plochy pro stavby a zařízení pro 

nakládání s odpady“ (Z19 TO) na východním okraji obce, kde se předpokládá umístění 

zařízení sloužícího ke sběru a třídění komunálního odpadu od občanů obce a biologicky 

rozložitelných odpadů ze zahrad a veřejných ploch na území obce. Sběrný dvůr bude 

vybavený kontejnery pro příjem papíru, skla, plastů, železného šrotu, neželezných kovů, 

odpadu ze zeleně a kuchyní, textilu apod. Sběrný dvůr bude mít administrativní a sociální 

vybavení. Obec bude mít smluvní zajištění odbytu druhotných surovin a odběru zbývajících 

odpadů na nejbližší skládku. Biologicky rozložitelný odpad bude následně využit k zakládání 

nebo údržbě veřejné zeleně na území obce Tachlovice. 

 

6.  Koncepce uspořádání krajiny 

Koncepce uspořádání krajiny v řešeném území vychází ze současného stavu 

rozmístění jednotlivých krajinných struktur, které chrání jako cenné hodnoty území především 

tím, že je plošně nenarušuje, ani v rámci nich nenavrhuje žádné změny využití území. Přitom 

územní plán plně respektuje navržená opatření směřující k dalšímu zlepšování přírodního 

prostředí, jehož je krajina nedílnou součástí. 

 

6.1  Územní systém ekologické stability 

Hlavním cílem vytváření územních systémů ekologické stability krajiny je trvalé zajištění 

biodiverzity, biologické rozmanitosti, která je definována jako variabilita všech žijících 

organismů a jejich společenstev a zahrnuje rozmanitost v rámci druhů, mezi druhy 

a rozmanitost ekosystémů. 
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Určitou představu o zastoupení přírodních prvků na území obce Tachlovice poskytuje 

koeficient ekologické stability KES tj. podíl výměry ploch relativně stabilních ku výměře ploch 

relativně nestabilních (Míchal 1985). Koeficient ekologické stability území (KES) je 0,26 tj. – 

území nadprůměrně využívané, se zřetelným narušením přírodních struktur, základní 

ekologické funkce musí být soustavně nahrazovány technickými zásahy. 

Ekologická stabilita území je snížena dlouhotrvajícím intenzivním zemědělstvím, 

zastavěním částí území, částečně i imisemi.  

Podstatou územních systémů ekologické stability je vymezení sítě přírodě blízkých 

ploch v minimálním územním rozsahu, který už nelze dále snižovat bez ohrožení ekologické 

stability a biologické rozmanitosti území. Je však zřejmé, že vymezení, ochrana a případné 

doplňování chybějících částí této sítě je pouze jedním z kroků k trvale udržitelnému využívání 

krajinného prostoru, protože existence takovéto struktury v území nemůže ekologickou 

stabilitu ani biodiverzitu zajistit sama o sobě; je pouze jednou z nutných podmínek pro její 

zajištění. 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

definuje územní systém ekologické stability jako vzájemně propojený soubor přirozených i 

pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. 

Vymezení a hodnocení ÚSES patří podle tohoto zákona mezi základní povinnosti při obecné 

ochraně přírody a provádějí ho orgány územního plánování a ochrany přírody ve spolupráci s 

orgány vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního fondu a státní správy lesního 

hospodářství. Ochrana systému ekologické stability je povinností všech vlastníků a nájemců 

pozemků tvořících jeho základ, jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí 

vlastníci pozemků, obce i stát. 

Z hlediska územního plánování představují ÚSES jeden z limitů využití území (§ 2 

stavebního zákona), který je třeba při řešení územního plánu respektovat jako jeden 

z „předpokladů zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních 

hodnot v území“. 

Koncepce ÚSES byla od počátku vytvářena tak, aby vznikl ucelený soubor 

ekologických podkladů o prostorových nárocích bioty v krajině, který by byl využitelný 

v územním plánování při harmonizaci různých požadavků na využití území. Tvorba ÚSES 

doplňuje územně plánovací dokumentaci o důležitý ekologický aspekt, jehož absence značně 

omezovala naplnění hlavního cíle územního a krajinného plánování - prostorovou 

optimalizaci funkčního využití krajiny. 

Skladebné součásti ÚSES (biocentra, biokoridory) jsou vymezovány na základě 

rozmanitosti potenciálních ekosystémů v krajině a jejich prostorových vztahů, aktuálního 

stavu ekosystémů, prostorových parametrů a společenských limitů a záměrů. Územní 

plánování má klíčový význam pro naplnění kritéria společenských limitů a záměrů. Teprve po 
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konfrontaci s dalšími zájmy na využití krajiny lze vymezení ÚSES definitivně považovat za 

jednoznačné. Až po zapracování do územně plánovací dokumentace se z odvětvových 

generelů mohou stát obecně závazné plány ÚSES, které jsou jednak základem pro účinnou 

ochranu funkčních prvků ÚSES a současně základem pro uchování územní rezervy pro 

chybějící části ÚSES.  

Zpracování Plánu SES vycházelo z metodiky MŽP ČR "Rukověť projektanta místního 

územního systému ekologické stability - metodika pro zpracování dokumentace", Jiří Löw 

a spolupracovníci a z metodiky Ministerstva pro místní rozvoj a Ústavu územního rozvoje 

Brno "Metodika zapracování ÚSES do územních plánů obcí, Návod na užívání ÚTP 

regionálních a nadregionálních ÚSES ČR". 

Při realizaci lokálního SES bude nutné brát v úvahu současný stav krajiny a časové 

parametry vzhledem k cílovému stavu SES. Prvky SES je vhodné budovat postupně 

za pomoci přirozené sukcese. Člověk sám přirozený porost nevytvoří. Na základě 

empirických poznatků jsou potřebná tato časová rozpětí pro regeneraci narušených nebo 

vznik nových typů ekosystémů. 

1 - 4 roky  - společenstva jednoletých plevelů a jejich fauna 

8 - 15 let   - vegetace eutrofních stojatých vod 

10 - 15 let - vegetace mezí a větrolamů bez specializovaných druhů 

desetiletí  - xerothermní nebo hydrofilní nelesní společenstva, a to často jen s neúplnou 
druhovou garniturou 

staletí       - vznik vyspělých karbonátových profilů v půdě, vznik lesní geobiocenózy včetně 
specializovaných lesních druhů vyšších rostlin 

tisíciletí     - vznik vyspělých humusových profilů vývojově zralých půd reprodukce zaniklého 
klimaxového společenstva s druhově nasycenými společenstvy v dané krajině 

Předkládaný plán místního územního systému ekologické stability je dalším krokem, 

který směřuje k aktivnímu přístupu při zabezpečování ekologické stability krajiny. Vymezení 

ÚSES dává pouze předpoklad k vymezení biocenter, biokoridorů a interakčních prvků 

(stabilních ploch), které by měly být základem pro rozvíjení ostatních nutných prvků 

zvyšujících odolnost krajiny k antropickým tlakům. Dalšími nutnými předpoklady k větší 

stabilitě krajiny jsou ekologičtější způsoby hospodaření jak v lese, tak i na zemědělské půdě, 

zajištění čistoty ovzduší, vod atd. 

 

Ve střední části řešeného území, podél Radotínského potoka prochází ve směru JV - 

SZ regionální biokoridor RK 1186 „Nučice - Škrábek“. Biokoridor je funkční. 

V regionálním biokoridoru jsou vložená 2 funkční lokální biocentra LBC 3 „Malý 

Pecnov“ a LBC 2 „Houskovy zahrady“. V jižní části řešeného území se nachází funkční 

lokální biocentrum LBC 1 „Březno“ a 3 funkční lokální biokoridory LBK1, LBK 2, LBK 3. 
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Podrobně jsou jednotlivé prvky Územního systému ekologické stability popsány 

v následujících tabulkách: 

 

REGIONÁLNÍ ÚSES 
 

 

 REGIONÁLNÍ BIOKORIDOR 

Označení Název 
Biogeografický 

význam 

Rozloha 

(v řešeném území) 
Charakteristika 

RK 1186 
Nučice - 
Škrábek 

Funkční 
délka 3400 m,  

šíře 65 m – 130 m 

Biokoridor vzájemně 
propojuje regionální 
biocentra RBC 1945 

Nučice (v k.ú. Nučice) a 
RBC 1531 Škrábek (v 
k.ú. Choteč, Chýnice, 

Dobříč, Zbuzany) 
V celém řešeném území 
biokoridor sleduje trasu 
Radotínského potoka. 

 

LOKÁLNÍ ÚSES 
 

 

LOKÁLNÍ BIOCENTRA 

Označení Název 
Biogeografický 

význam 

Rozloha 

(v řešeném 
území) 

Charakteristika 

Návrh opatření 

LBC 1 Březno Funkční 6,0 ha 

Lesní porost – javor, jasan, dub, 
buk, bříza, modřín, smrk. 

Keřové patro – bez černý, líska 
obecná. 

Ohrožení – ruderalizace, těžební 
činnost. 

Návrh opatření – protěžovat 
stanovištně vhodné listnáče. 

LBC 2 
Houskovy 
zahrady 

Funkční 3,2 ha 

Koryto Radotínského potoka, 
údolní niva. 

Stromové patro – trnovník akát, 
vrba bílá, jasan, osika, jilm vaz, 

habr obecný. 
Keřové patro – líska obecná, bez 

černý, vrba nachová. 
Bylinné patro – kakost luční, 

jitrocel kopinatý, kopřiva 
dvoudomá. 

Ohrožení – chemizace polí, 
ruderalizace břehů. 

Návrh opatření – výchovné 
zásahy a výsadba stromů. 

LBC 3 Malý Pecnov Funkční 6,6 ha 

Koryto Radotínského potoka, 
údolní niva, část orná půda. 
Stromové patro – dub, bříza, 

třešeň ptačí, vrba bílá, topol, habr 
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obecný. 
Keřové patro – vrba nachová, 

líska obecná. 
Bylinné patro – kakost luční, 

jitrocel kopinatý, kopřiva 
dvoudomá. 

Ohrožení – ruderalizace, 
skládkování, smyv z pole. 

Návrh opatření – na orné půdě 
založit TTP, návrh vodní plochy. 

 

 

LOKÁLNÍ BIOKORIDORY 

Označení 
Biogeografický 

význam 

Rozloha 

(v řešeném území) 
Charakteristika 

LBK 1 
 

Funkční 
délka 1320 m, 
min šíře 35 m 

Biokoridor /úsek hranice okresu Beroun 
(Vysoký Újezd) - LBC 1 „Březno“/ spojuje 

LBC 1 „Březno“, dále je veden lesy a na JZ 
okraji řešeného území opouští 

k.ú.Tachlovice. 
 

Stromové patro – dub, buk, jasan, bříza, 
borovice, modřín, smrk. 

Ohrožení – zavedení monokultur, těžba 
dřeva. 

Návrh opatření – protěžovat stanovištně 
vhodné listnáče. 

LBK 2 Funkční 
délka 447 m, 
min šíře 35 m 

Biokoridor /úsek Březno – hranice okresu 
Beroun (Kuchař)/ vychází z LBK 1, dále je 
veden lesy a na J okraji řešeného území 

opouští k.ú.Tachlovice. 
 

Stromové patro – smrk, dub, borovice, 
modřín, bříza, vrba, jasan, třešeň ptačí. 

Keřové patro – líska obecná, trnka obecná. 
Ohrožení – zavedení monokultur, těžba 

dřeva. 
Návrh opatření – protěžovat stanovištně 

vhodné listnáče. 

LBK 3 Funkční 
délka 3065 m, 
min šíře 20 m 

Biokoridor vychází z LBK 1, je veden lesy, 
dále je veden podél vodního toku a na JV 
okraji řešeného území se napojuje na RK 

1186. 
Stromové patro – dub, buk, jasan, bříza, 
borovice, modřín, smrk, vrba, osika, jilm 

vaz, habr obecný. 
Keřové patro – líska obecná, trnka obecná, 

vrba nachová. 
Ohrožení – zavedení monokultur, těžba 

dřeva, ruderalizace břehů. 
Návrh opatření – zachování a obnova 

doprovodné zeleně podél vodního toku. 
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6.2 Památné stromy 

V řešeném území se nachází památný strom Vrba bílá (Salix alba), která roste na 

pozemku 187/18 na levém břehu Radotínského potoka, v nadmořské výšce 335 m n.m. Pro 

svoji výjimečnost byla vyhlášena zákonem 14.3. 1996 jako chráněný památný strom. Strom je 

vysoký 21 m, stáří se odhaduje na 140 let. Má košatou korunu a obvod kmene cca 730 cm. 

Větve stromu jsou dlouhé, ohebné, listy kopinaté 6 – 10 cm dlouhé, svrchu šedozelené, 

vespod šedé, stříbřitě ochlupené. Kvete v dubnu až květnu drobnými žlutozelenými květy. 

 

Vrba bílá (Salix alba). 

 

6.3 Oblast krajinného rázu 

Ráz krajiny je významnou hodnotou  dochovaného přírodního a kulturního prostředí a je 

proto chráněn před znehodnocením. Ráz krajiny je dán specifickými  rysy a znaky  krajiny, 

které vytvářejí její rázovitost – odlišnost a jedinečnost. Ráz krajiny vyjadřuje nejenom  

přítomnost pozitivních  jevů a znaků, ale též kulturní a duchovní dimenzi krajiny. 

Pojmu „krajinný ráz“ odpovídá pojem „charakter krajiny“, vyjádřený především morfologií 

terénu, charakterem vodních toků a ploch, vegetačního krytu a osídlení. Krajinný ráz je 

vyjádřením vztahů přírodních, socioekonomických a kulturně-historických vlastností dané 

krajiny. 

Oblast krajinného rázu je krajinný celek s podobnou přírodní, kulturní a historickou 

charakteristikou odrážející se v souboru jejích typických znaků, který se výrazně liší od jiného 

celku ve všech charakteristikách či v některé z nich a který zahrnuje více míst krajinného 
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rázu. Je vymezena hranicí, kterou mohou být  přírodní nebo umělé prvky nebo jiné rozhraní 

měnících se charakteristik. 

Řešené území se nachází v Oblasti krajinného rázu ObKR09 „Karlštejnsko“ a ObKR11 

„Kladensko“. 

 

Oblast krajinného rázu Karlštejnsko /ObKR09/ 

 

Vymezení oblasti 

Oblast je vymezena v prostoru mezi Berounem a Řevnicemi a zaujímá specifické území 

Českého krasu a souvisejících navazujících okrajů. Zahrnuje prostor Karlštejnské vrchoviny a 

celé území CHKO Český kras. Oblast patří ke klimaticky teplé až mírně teplé a suché oblasti 

s mírnou zimou. 

 

 

Přírodní charakteristika 

Modelace terénu 

Území je tvořenou převážně plochou vrchovinou o stř. výšce, složenou především ze 

silně zbrázděných silurských břidlic a devonských vápenců, mírně zvlněný strukturně 

denudační povrch vystupuje strmými svahy nad své okolí. Rozsáhlá denudační plošina ve 
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výšce okolo 400 m n. m., je o málo převyšována zaoblenými vrchy a krátkými hřbety, je 

proříznuta a rozdělena hlubokým kaňonovitým údolím Berounky. Krátké a málo vodnaté 

přítoky Berounky vytvořily údolí s nevyrovnaným spádem (kaňony a rokle). Prostor oblasti je 

znám pro své krasové jevy (jeskyně, škrapy, závrty apod.) a vápencovými lomy, z nichž 

některé jsou dobře známy. Východní okraj v prostoru Mořinky tvoří geologicky složitý 

krajinářský přechod k plošinatému území navazujícímu na Pražskou plošinu. 

 

Přítomnost složek a prvků přírodní povahy 

Vápencový podklad, tvořící převážnou část geologické stavby, je rozryt krasovými 

kaňony a roklemi, provrtán mnoha jeskyněmi a na svém temeni nese porosty dubových hájů 

s neobvyklou bohatostí bylinného patra. Oblast je středně zalesněná zejména dubovými 

porosty s příměsí buku a modřínu a místy smrkovými a borovými porosty. Na suchých, jižně 

orientovaných stráních rozvolněné šípákové doubravy s prolínajícím se stepním bylinným 

společenstvem. Přírodní osu krajiny tvoří řeka Berounka s jejími přítoky. Vysoká přírodní 

hodnota některých částí území je deklarována vyhlášenými národními přírodními a přírodními 

rezervacemi (zejm. Karlštejn, Koda) a právem je zaštítěna chráněnou krajinnou oblastí Český 

kras. 

 

Přítomnost území zvýšené přírodní hodnoty 

Na katastrálním území obce Tachlovice se nenachází žádné území zvýšené přírodní 

hodnoty. 

 

Kulturní a historická charakteristika 

Historický vývoj krajiny 

Nejstarší doklady o přítomnosti člověka v tomto kraji jsou staré již 1,5 milionu let a byly 

nalezeny těsně za hranicí oblasti v Berouně-Závodí. Tím začala dlouhá a od 5. tisíciletí 

nepřetržitá přítomnost lidí v tomto prostoru, neboť o osídlení Českého krasu v paleolitu a v 

pozdějších dobách byl zájem pro dostatek jeskyní a dutin. Člověk započal využívat bohatosti 

zdejší krajiny pro lov, sběračství a od mladší doby kamenné navíc ještě pro pastevectví a 

zemědělství. Nálezy dokazují, že krajina byla osídlena zemědělskými osadníky, i když 

hustota osídlení kolísala. Z hlediska archeologického jde o desítky lokalit s celorepublikovým 

nebo i evropským významem. Specifikem tohoto prostoru je využívání jeskyní v různých 

obdobích od paleolitu až po středověk. 

Větší počet nálezů stop po člověku neandrtálském jsou staré 250 až 40 tisíc let (Tmaň, 

Chlupáčov, sluj u Koněprus, jeskyně Ve vratech na Kotýzu, Turské maštale pod Tetínem, 

Sloupová jeskyně u Srbska, jeskyně Na průchodě u Svatého Jana pod Skalou). Mezi 

významné lokality patří vrch Bacín severně od obce Vinařice, kde patrně stála před zhruba 8 
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tisíci lety pravěká svatyně. V krasových puklinách zde byly objeveny nálezy středního 

paleolitu, mezolitu, kultury se šňůrovou keramikou, pozdní doby bronzové – kultury 

knovízské, lidské kosti provázené nálezy keramiky starší doby železné, raného středověku a 

novověku. Zajímavé je, že vrch Bacín měl kultovní význam i pro předkřesťanské Slovany. Z 

období pozdní doby bronzové a starší doby železné pocházejí hradiště u Tetína, u Hostimi 

nad lomem Alkazar, u Svatého Jana pod Skalou, nad Tomáškovým lomem u Korna či na 

Kotýzu nebo neopevněná sídliště knovízské kultury u Koněprus, Všeradic či Korna. 

S rozvojem a změnami ve společnosti začalo docházet k čím dál většímu ovlivňování 

vývoje přírody a krajiny. V obdobích, kdy byla budována hradiště a rozšířila se výroba kovů, 

především bronzu a později také železa, docházelo k postupnému, od střední doby bronzové 

po časný latén k prudkému, odlesňování. Otevřené bezlesé plochy byly využívány k chovu 

ovcí a koz, zakládání dalších osad a polí. Zemědělské osídlení setrvávalo v různé hustotě až 

do příchodu Slovanů, kteří území kolonizovali natrvalo. 

V prvních stoletích našeho letopočtu osídlení z dosud neobjasněných důvodů dočasně 

ustoupilo. Hustota osídlení v oblasti opět vzrostla v 7. až 9. století po příchodu Slovanů. Byla 

obnovena původní pravěká hradiště u Tetína a u Hostimi, slovanská sídliště a pohřebiště jsou 

doložena i z Vlenců, Bělče či dnešního Karlštejna. 

Další doklady osídlení území jsou uvnitř historických jader obcí, kdy písemné zmínky o 

nich pocházejí převážně z 11. a 12. století. Ve středověku pak má počátek většina zdejších 

obcí a sídlišť. Často vznikala na místech či poblíž míst mnohem starších osad. 

Karlštejnsko je oblastí, která stála u počátků naší státnosti. Na počátku historické doby 

patřilo zalesněné a málo osídlené území k rozsáhlé lovecké oblasti českých knížat. Jedním z 

jeho správních středisek byl přemyslovský hrad Tetín, ze kterého se dochovaly do dnešní 

doby jen pozdější kostely uprostřed bývalého valového opevnění. Počátky Tetína jsou v 

pověstech spojovány už s Krokovou dcerou Tetou. Pojí se s pobytem svaté Ludmily a jejího 

vnuka svatého Václava, jehož zde údajně po krátký čas vychovávala. V roce 921 však 

Ludmilina snacha Drahomíra najala vrahy a ti Ludmilu na Tetíně zavraždili. Svatá Ludmila je 

první světicí udávanou ve spojitosti s Přemyslovci. Vzhledem k Ludmile můžeme Tetín 

považovat za jedno z míst pobytu prvních křesťanů v Čechách a jeden z kořenů české 

historie, vzhledem ke svatému Václavovi bývá někdy spojován s počátky české státnosti. V 

11. a 12. století byl Tetín významným společenským centrem a sídlem správců podbrdského 

kraje, tzv. Tetínské župy. Postupně pak jeho funkci ve 13. století převzal hrad Nižbor. 

Další historicky významnou lokalitou je vrcholně gotický hrad Karlštejn založený v roce 

1348 králem a římským císařem Karlem IV. jako místo pro uložení královských pokladů, 

sbírek svatých relikvií a říšských korunovačních klenotů. Karlštejn svým významem daleko 

přesáhl nejen hranice Českého krasu, ale i celého království a na dlouhou dobu se stal 

hlavním centrem širokého okolí. Na počátku husitských válek byly z bezpečnostních důvodů 
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na Karlštejn převezeny české korunovační klenoty, které zde s krátkými přestávkami zůstaly 

uloženy téměř 200 let. Obranný systém hradu byl založen na výhodné poloze a systému 

manů a manských vsí, kteří za poskytnuté výhody měli hrad v případě potřeby bránit či na 

něm vykonávat jiné služby. Přístupová cesta k hradu původně vedla od obce Mořina, teprve 

od 2. poloviny 15. století byl otevřen přístup k hradu jako dnes přes osadu Budňany. Za 

Vladislava Jagellonského se stal Karlštejn definitivním zemským symbolem, vyčleněným z 

oblasti přímé libovůle panovníka, a úřad karlštejnského purkrabího se stal jedním z 

nejdůležitějších v zemi. Roku 1485 si rytířský stav vymohl, aby napříště hrad spravovali dva 

purkrabí - jeden ze stavu rytířského a druhý ze stavu panského. Roku 1625 zrušil císař 

Ferdinand II. úřad karlštejnských purkrabí a hrad se stal zbožím českých královen. 17.a 18. 

století znamenalo úpadek hradu, který byl zpravidla pronajímán do soukromých rukou, až byl 

roku 1755 Marií Terezií, které roku 1750 karlštejnské panství připadlo, darován Ústavu 

šlechtičen. 

Z historického hlediska patří v oblasti do trojice nejvýznamnějších míst vedle Karlštejna 

a starobylého Tetína Svatý Jan pod Skalou. Začátky dějin Sv. Jana sahají do druhé poloviny 

9. století. Na říčce Loděnici byla tehdy pouze jeskyně, v níž za časů Bořivoje a svaté Ludmily 

žil poustevník sv. Ivan, jak zaznamenala zřejmě nejstarší známá staroslověnská legenda 

v Čechách „O pustynnike Ivaně“, sepsaná hlaholicí na přelomu 9. a 10. století. V místě 

jeskyně vznikla křesťanská svatyně, při které se v 11. století objevila kaple zasvěcená sv. 

Janu Křtiteli. V roce 1517 bylo ve Svatém Janu pod Skalou zřízeno benediktinské opatství 

jako náhrada za zničení Ostrovského kláštera husity. 

K úpadku regionu došlo v důsledku husitských válek a později války třicetileté. Po 

třicetileté válce se zde kromě panství karlštejnského formuje několik větších či menších 

šlechtických a církevních panství (osovské, skřipelské, suchomastské a další). Z konce 17. a 

prvé poloviny 18. století pochází řada barokních staveb jak církevních tak i světských, 

zejména venkovských statků. Na konci 18. století proběhla na karlštejnském panství 

takzvaná raabizace. Z 2. poloviny 19. století pochází stavba železnice. Hlavní dopravní 

cestou oblasti je železniční trať Praha - Plzeň, která byla původně jako jednokolejná 

vystavěna v 50. letech 19. století. Ke konci 19. století byla rozšířena na dvoukolejnou. 

Na konci 19. století se zde začala rychle rozvíjet těžba vápence, která se výrazně podepsala 

na dnešní podobě oblasti. Vápenec zde byl těžen již ve středověku. Již v 16. století zde bylo 

páleno vápno v pecích. Větší rozsah těžby pak započal koncem 19. století, a to v souvislosti 

s rozvojem cukrovarnictví, železářství (Králův Dvůr) a stavebnictví. 

Kromě aktivních lomů se v oblasti nachází značné množství puštěných lomů a starých 

důlních děl (Velká Amerika a Mexiko u Mořiny, Malá Amerika, Liščárna, Modlitebna, Jižní 

kříž, Želva, Paraple, lom Na Chlumu u Srbska, lom Homolák u Suchomast, lomy Alkazar, 

Tomáškův lom a Petzoldův lom podél Berounky, lomy pod Zlatým koněm, lom Na Kobyle), 
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které mohou sloužit jako příklady postupné ekologické sukcese a návratu těchto lokalit do 

přírodě blízkého stavu. Kromě vápence byl na několika místech těžen jako stavební kámen 

diabas a písek (u Srbska či Bělče). 

Stávající ráz venkova v oblasti byl utvářen od konce 19. století a zobrazuje dva hlavní 

způsoby obživy, zemědělství a právě těžbu vápenců. Na vhodných místech podél vodních 

toků byly zakládány mlýny. Vznikala účelová zástavba vesnických statků a stavení včetně 

komplexu hospodářských budov a naopak menších domků, kde bydleli pracovníci v lomech, 

v blízkosti Berouna (Tetín) též dělníci z průmyslových závodů, v obcích, kde se nacházel 

velkostatek, též zemědělských dělníků (Bykoš, Liteň). Dnešní silniční síť byla zhruba 

dokončena za první republiky. Většina oblasti je v současnosti součásti CHKO Český kras. 

 

Lidová architektura 

Regionální lidová architektura oblasti je ovládaná regionem Berounska a Českého 

krasu. Převládají zde vrcholně středověké vesnice s rozlehlými pravidelně vyměřenými 

obdélníkovými návsemi. Ostatní formy sídel jsou zastoupeny v menší míře. Původní roubená 

patrová a hrázděná zástavba se dochovala ojediněle. Silně je zde zastoupena historizující a 

eklektická architektura z druhé poloviny a počátku 20. století s typickými půdními 

nadezdívkami. 

 

Opatření k ochraně identifikovaných znaků a hodnot, ochranné podmínky 

V oblasti krajinného rázu je třeba dbát na minimalizaci zásahů a zachování významu 

znaků krajinného rázu, které jsou zásadní nebo spoluurčující pro ráz krajiny a které jsou dle 

cennosti v rámci státu či regionu jedinečné nebo význačné. Jedná se o následující zásady 

ochrany krajinného rázu, z nichž některé jsou obecně použitelné pro ochranu přírody a 

krajiny a některé pro územně plánovací činnost: 

•  Respektování dochované a typické urbanistické struktury. Rozvoj venkovských sídel bude 

v cenných polohách orientován do současně zastavěného území (s respektováním znaků 

urbanistické struktury) a do kontaktu se zastavěným územím. 

•  Zachování dimenze, měřítka a hmot tradiční architektury u nové výstavby situované v 

cenných lokalitách se soustředěnými hodnotami krajinného rázu. V kontextu s cennou 

lidovou architekturou bude nová výstavba respektovat i barevnost a použití materiálů. 

•  Zachování měřítka a formy tradičních staveb při novodobém architektonickém výrazu u 

nové výstavby v polohách mimo kontakt s cennou lidovou architekturou. 

•  Dbát při výstavbě na zachování významu kulturních dominant v krajinné scéně. 

•  Ochrana siluet kulturních dominant a historické zástavby. 

•  Zlepšování charakteru prostředí odstraněním nevhodných a rušivých staveb. 
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Oblast krajinného rázu Kladensko /ObKR11/ 

 

 

Vymezení oblasti 

Oblast je vymezena v prostoru mezi Slaným, Kralupy nad Vltavou, Prahou a Kladnem a 

zaujímá specifické území Kladenské tabule a souvisejících navazujících okrajů. Vyznačuje se 

otevřenou zemědělskou krajinou. Převážnou část Kladenska zaujímá teplá podoblast, která 

se vyznačuje dlouhým, teplým a suchým létem, přecházející na západě a jihozápadě do 

mírně teplé podoblasti vyznačující se vlhčím létem a delším trváním sněhové pokrývky 

(patrný vliv na zástavbu). Hranice vůči Slánsku je vedena po drobných krajinných předělech 

není však výrazná a kontrastní. 

 

 

Přírodní charakteristika 

Modelace terénu 

Území je tvořeno převážně nížinnou tabulí Pražské plošiny. Zaujímá její západní část. 

Celé území tvoří převážně svrchnokřídové sedimenty. Reliéf je charakteristický mírně 

zvlněnou plošinou ukloněnou od jihozápadu k severovýchodu, rozčleněnou systémem 

údolních zářezů, které jsou v křídové části mělké, tam kde vystupuje proterozoikum, jsou 

svahy strmé a skalnaté a mají ráz kaňonů, např. údolí Vltavy od Prahy po Kralupy nad 
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Vltavou. Interiér má charakter členité pahorkatiny. Na východě území často vystupující 

předkřídový zarovnaný povrch zpestřuje krajinu suky a hřbety převážně JZ. - SV. směru. 

Říční síť má jednostrannou orientaci přítoků Vltavy. Geologické podloží území je tvořeno 

tenkou slupkou křídových sedimentů, především slínovci, arkózovými pískovci, slepenci, 

lupky a jílovci a nebo tvrdými horninami proterozoika (břidlice, buližníky a spility), které tvoří 

výrazné skalní výchozy. Značně jsou také podél Vltavy zastoupeny kvartérní vápnité spraše. 

 

Přítomnost složek a prvků přírodní povahy 

Prvky a složky přírodní povahy jsou výhradně podřízeny letité činnosti člověka, neboť celé 

území patří k místům s nejstarším osídlením u nás. Již v prehistorické době bylo území 

odlesněno. Dodnes je území jen málo lesnaté. Přirozené teplomilné doubravy se v území 

vyskytují jen výjimečně a většinu málo zastoupených lesních kultur tvoří nepůvodní porosty 

akátin případně borů. Trvalé travní porosty jsou zastoupeny jen sporadicky a to především na 

strmějších svazích s charakterem skalních stepí, tato společenstva pak mnohdy hostí 

vzácnou květenu. V mnoha případech jsou tato stanoviště vyhlášena za zvláště chráněná 

území. Mimolesní vzrostlá zeleň lemuje především liniové kulturní prvky krajiny, často 

technicky upravené vodoteče, vytváří rozvolněné až zapojené porosty strání, dotváří obrazy 

sídel v krajině. Důležité jsou úzké travnaté pásy podél dominující orné půdy. Na okrajích sídel 

jsou místy dochovány sady. 

 

Přítomnost území zvýšené přírodní hodnoty 

Na katastrálním území obce Tachlovice se nenachází žádné území zvýšené přírodní 

hodnoty. 

 

Kulturní a historická charakteristika 

Historický vývoj krajiny 

Oblast Kladenska je charakteristická blízkostí hlavního města Prahy a statutárního 

města Kladna, které tvoří její druhé spádové a správní centrum. Díky přírodním podmínkám 

vhodným pro zemědělství (charakter lesostepi s typickými doubravami) se rovinaté území na 

východ od Kladna řadí do staré sídelní oblasti kontinuálně osídlené již od pravěku. Osídlení 

oblasti probíhalo prakticky nepřetržitě po celá tisíciletí. 

Západní část oblasti ovládalo ještě před třicetiletou válkou rozsáhlé panství smečenské 

(26 vsí, např. Hradečno, Nová Ves, Nová Studnice, Ledce, Kamenné Žehrovice, Svinařov, 

Třebichovice, Hrdlív, Dobrá, Kladno, Přelíc, Vinařice, Pchery...), o jehož budování se 

zasloužil především Bořita z Martinic, který přikoupil 19 vsí a v roce 1638 odkoupil od 

královské komory i město Slaný. Od svého povýšení na město si Smečno udrželo charakter 

venkovského poddanského města a nikdy nekleslo na úroveň pouhé vsi. Na jeho významu a 
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hospodářské prosperitě se odrážela právě ta skutečnost, že zde do roku 1922, kdy došlo ke 

konfiskaci clam-martinického majetku, stálo sídlo význačného panského rodu Martiniců (od 

roku 1789 Clam-Martiniců). 

V průběhu třicetileté války byla mnohá panství zničena a obyvatelstvo zdecimováno. 

V pobělohorském období se v oblasti mění majetkové vztahy a formují se rozsáhlá 

šlechtická dominia a jejich centra. 

Kladensko formovala od konce 18. století těžba uhlí a hutní výroba, po nichž v krajině 

zbyly především odvaly hlušiny a občas i památkově chráněné těžní věže bývalých dolů.  

K rychlejšímu hledání dalších ložisek černého uhlí kolem Kladna a Slaného přispělo 

v roce 1793 zrušení dekretů, které dávaly vrchnosti výhradní právo na těžbu v katastru jejich 

panství. Kolem poloviny 19. století nastal s rozvojem těžby uhlí a hutnictví bouřlivý přerod 

zdejší úrodné zemědělské krajiny v průmyslovou oblast Čech. 

Důležitý nález uhlí Janem Váňou v oblasti Dříně roku 1846 přilákal na Kladno 

významné podnikatelské osobnosti v čele s českobudějovickým průmyslníkem Vojtěchem 

Lannou, který se společníky založil roku 1848 Kladenské kamenouhelné těžařstvo, které v 

následujících desetiletích otevřelo v Kladně i jeho okolí mnoho nových těžebních polí. 

Uvedení podnikatelé v roce 1854 vystavěli i druhý pilíř kladenského průmyslu - odvětví 

železářství, Vojtěšskou huť a následně roku 1857 založili Pražsko-železářskou společnost. 

Zásadním krokem k rozvoji železářství a ocelářství na území Čech a Moravy následně bylo 

roku 1889 založení Poldiny huti. 

Od počátku 50. let 19. století nastal nebývalý růst města Kladna, doprovázený přílivem 

pracovních sil, který v krátké době zněkolikanásobil počet jeho obyvatel a vedl ve 20. století 

ke vzniku dnešní aglomerace (1941 připojeny Kročehlavy, Rozdělov, Dubí, Dříň a Újezd, 

1950 Vrapice, 1980 Švermov). Bouřlivý růst města s rozvojem jeho ekonomického potenciálu 

přispěl v roce 1870 k povýšení Kladna na město (1898 čestný titul „královského horní 

město“). 

Novodobý rozvoj je spojen nejen s nálezem a těžbou uhlí, ale i výstavbou železničních 

tratí (1852 Buštěhradská dráha, 1871 Pražsko – duchcovská dráha ) 

Dnes se velká část oblasti, zvlášť po útlumu hutnictví v Kladně, ekonomicky orientuje 

na blízkost Prahy. 

 

Lidová architektura 

V oblasti se prolíná lidová architektura slánského, podřipského a severozápadního okolí 

Prahy. Kladensko a okolí Unhoště leží v tradiční oblasti hrázděné architektury. Hrázděné 

konstrukce se prakticky nedochovaly. V pásmu při severozápadním okraji Prahy se objevuje 

starší zděná barokní architektura. Převážná část vesnic má charakter klasicistní. Tento 
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stavební styl sem proniká z oblasti pražské kotliny. Objevují se i domy ve stylu geometrické 

secese. 

 

Opatření k ochraně identifikovaných znaků a hodnot, ochranné podmínky 

V oblasti krajinného rázu je třeba dbát na minimalizaci zásahů a zachování významu 

znaků krajinného rázu, které jsou zásadní nebo spoluurčující pro ráz krajiny a které jsou dle 

cennosti v rámci státu či regionu jedinečné nebo význačné. Jedná se o následující zásady 

ochrany krajinného rázu, z nichž některé jsou obecně použitelné pro ochranu přírody a 

krajiny a některé pro územně plánovací činnost: 

•  Ochrana vegetačních prvků liniové zeleně podél vodních toků a vodních ploch jakožto 

důležitých prvků prostorové struktury a znaků přírodních hodnot. 

•  Respektování dochované a typické urbanistické struktury. Rozvoj venkovských sídel bude 

v cenných polohách orientován do současně zastavěného území (s respektováním znaků 

urbanistické struktury) a do kontaktu se zastavěným územím. 

•  Zachování dimenze, měřítka a hmot tradiční architektury u nové výstavby situované v 

cenných lokalitách se soustředěnými hodnotami krajinného rázu. V kontextu s cennou 

lidovou architekturou bude nová výstavba respektovat i barevnost a použití materiálů. 

•  Situování rozvojových ploch větších sídel do kontaktu se současně zastavěným územím, 

nevytvářet samostatné satelitní celky nízkopodlažní zástavby, rozvoj sídel a krajiny řešit ve 

vzájemných vazbách. 

•  Zachování historických siluet sídel. 

 

6.4 Specifikace oblastí krajinných typů a jejich cílové charakteristiky 

Řešené území se nachází v oblasti krajinného typu U17 = Krajina příměstská. 

 

Krajina příměstská /U/ 

Základní charakteristika 

Charakteristický fenomén krajiny příměstské představuje její výrazně polyfunkční 

využití, které se promítá do uspořádání území. Její podstatné části jsou dotčeny civilizačními 

jevy. 

Umístění jednotlivých oblastí krajiny příměstské ovlivňuje rozsah a intenzitu změn 

využití území. Dle umístění lze rozlišit následující podtypy krajiny příměstské: 

• v zázemí hl. m. Prahy 

• v centrech a osách osídlení 

• ostatní 
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Požadavky na využití – cílové charakteristiky krajiny 

Dlouhodobá cílová charakteristika spočívá ve vytváření kvalitního prostředí pro 

krátkodobou rekreaci obyvatel vlastního území i centra /center osídlení. 

 

Podmínky pro následné rozhodování 

Změny využití území v krajině příměstské nesmí snižovat její potenciál pro krátkodobou 

rekreaci v přírodním prostředí zázemí sídel a prostupnost pro nemotorovou přepravu 

(zejména pro pěší a cyklisty). 

 

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

 
Realizace změn využití území v jednotlivých plochách bude prováděna při maximálním 

možném respektování vlastnických vztahů popřípadě na základě standardních kupních 

smluv, smluv o společném podnikání apod. Změny funkčního využití nevyvolají automaticky 

zásah do stavebních fondů. Koncepce územního plánu usiluje v konkrétních návrzích o co 

nejmenší zásah do stabilizovaných fondů, přesto se nelze z důvodu optimalizace ekonomie 

využití území, napravení předchozího nekoncepčního vývoje území a dosažení technicky a 

provozně odpovídajících řešení vyhnout případným záborům soukromých pozemků pro 

veřejné účely. 

Z tohoto důvodu jsou plochy některých pro obec významných staveb - zejména koridory 

a plochy dopravní a technické infrastruktury a prvky ÚSES, zasahující okrajově velký počet 

malých pozemků, zařazeny do kategorie veřejně prospěšných staveb (VPS), resp. veřejně 

prospěšných opatření (VPO). 

Pozemky, stavby a práva k nim potřebné pro uskutečnění těchto VPS a VPO lze 

vyvlastnit podle Stavebního zákona nebo práva omezit rozhodnutím stavebního úřadu, pokud 

nebude možno řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem. 

Plochy pro VPS dopravní a technické infrastruktury zahrnují plochy a koridory 

zakreslené ve výkresové části a definované v textové části ÚP, které zahrnují plochy 

nezbytné k zajištění upřesnění jejich umístění v následných stupních projektové přípravy, 

jejich výstavbu a řádné užívání pro daný účel.  

Jako veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury se vymezují: 

D091 Koridor silnice II/116: Kuchař, obchvat 

D092 Koridor silnice II/116: Chýnice, obchvat 

D067 Koridor silnice II/101: úsek Tachlovice – Rudná, přeložka 

D200 Koridor vysokorychlostní železniční tratě Praha – Plzeň: úsek Praha – Beroun (tunel) 
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D1 Parkoviště 

D2 Cyklostezka 

 

Jako veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury se vymezují: 

P5 TX Technická infrastruktura se specifickým využitím 

 

Navržené vodovodní, kanalizační řady, rozvody STL plynovodu se vymezují jako VPS, 

pro které lze práva k pozemkům omezit: 

V1, V2, V3 vodovod 

K1, K2,  kanalizace – splašková 

P1, P2, P3, P4, P5 plynovod STL 

 

V územním plánu Tachlovice jsou vymezena veřejně prospěšná opatření 

s možností vyvlastnění ke snižování ohrožení území povodněmi: 

R1 Revitalizace Radotínského potoka 

Zkapacitněním koryta toku, úpravou břehových porostů a dalšími opatřeními dojde ke 

zlepšení odtokových poměrů v území a snížení ohrožení území živelnými katastrofami. 

 

V územním plánu Tachlovice jsou vymezena veřejně prospěšná opatření 

s možností vyvlastnění ke zvyšování retenční schopnosti území: 

K10 W Plochy vodní a vodohospodářské 

K11 W Plochy vodní a vodohospodářské 

K12 W Plochy vodní a vodohospodářské 

K13 W Plochy vodní a vodohospodářské 

K14 W Plochy vodní a vodohospodářské 

K15W Plochy vodní a vodohospodářské 

K16 W Plochy vodní a vodohospodářské 

K6 NZt Trvalé travní porosty 

K7 NZt Trvalé travní porosty 

K17 NL Plochy lesní 

Návrhem těchto opatření dojde ke zvýšení schopnosti krajiny zadržet vodu, která se 

v daném území vyskytuje. Nízká retenční schopnost krajiny zvyšuje riziko vzniku i průběh 

povodní. 

 

V územním plánu Tachlovice jsou vymezena veřejně prospěšná opatření ke 

zvýšení prostupnosti krajiny: 

K18 NZp Polní cesty 
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K19 NZp Polní cesty 

K20 NZp Polní cesty 

K21 NZp Polní cesty 

K22 NZp Polní cesty 

K23 NZp Polní cesty 

K24 NZp Polní cesty 

K25 NZp Polní cesty 

K26 NZp Polní cesty 

K27 NZp Polní cesty 

K28 NZp Polní cesty 

 

Návrhem těchto opatření dojde ke zvýšení prostupnosti krajiny pro člověka – turistu na 

výletě, obyvatele obce na procházce, cyklistu na vyjížďce. Absence polních cest je 

v současné době velkým problémem. Člověk se často dostane z jedné obce do druhé často 

pouze jen po silnici. 

 

V územním plánu Tachlovice jsou vymezena veřejně prospěšná opatření 

s možností vyvlastnění k založení prvků územního systému ekologické stability: 

RK 1186 Regionální biokoridor 

LBC 1 Lokální biocentrum 

LBC2 Lokální biocentrum 

LBC 3 Lokální biocentrum 

LBK 1 Lokální biokoridor 

LBK 2 Lokální biokoridor 

LBK 3 Lokální biokoridor 

Tyto prvky jsou sice funkční, do VPO jsou zařazeny za účelem zajištění dostupnosti 

pozemků pro jejich údržbu a případné další úpravy v případě nedohody s budoucími 

vlastníky. 

 

Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a plochy pro asanaci, pro 

které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit se nevymezují ani nebylo jejich vymezení v 

Zadání ÚP požadováno. 
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8. Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných 

prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo 

Územní plán Tachlovice vymezuje tato veřejná prostranství, pro které může obec 

Tachlovice uplatnit předkupní právo: 

D3 Veřejná prostranství (komunikace) 

D4 Veřejná prostranství (komunikace) 

D5 Veřejná prostranství (komunikace) 

D6 Veřejná prostranství (komunikace) 

D7 Veřejná prostranství (komunikace) 

Z20 PX Veřejná prostranství – se specifickým využitím 

Z21 PV Veřejná prostranství  

Z22 ZV Veřejná prostranství – veřejná zeleň 

Z23 ZV Veřejná prostranství – veřejná zeleň 

Z24 ZV Veřejná prostranství – veřejná zeleň 

 

f)  Vyhodnocení účelného využití zastavěného území  a vyhodnocení 
potřeby vymezení zastavitelných ploch 

 

Územní plán Tachlovice byl řešen s cílem účelně využít zastavěné území obce. Územní 

plán soustřeďuje budoucí plochy pro výstavbu především do proluk ve stávající zástavbě 

nebo na takové plochy v zastavěném území, jejichž architektonicko urbanistická hodnota 

není příliš vysoká a svým současným prostorovým i funkčním uspořádáním a zejména 

zaměřením narušují převažující funkčně jednolitý a kompaktně uspořádaný urbanistický 

půdorys obce. 

Navíc toto řešení je výhodné z hlediska nároků na napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu v obci, protože minimalizuje požadavky na investice nutné pro 

dobudování výše uvedené infrastruktury. 

Vymezení ostatních zastavitelných ploch orientuje územní plán v relativně omezeném 

rozsahu téměř výhradně do bezprostřední návaznosti na stávající plochy sídelního útvaru. 

 

Potřebu vymezení zastavitelných ploch v obci Tachlovice určuje její geografická poloha 

v západní části rozvojové oblasti OB1 „Metropolitní rozvojová oblast Praha“. Jedná se o 

území ovlivněné rozvojovou dynamikou hlavního města Prahy, při spolupůsobení vedlejších 

center, zejména Kladna a Berouna. Jedná se o nejsilnější koncentraci obyvatelstva v ČR, 

jakož i soustředění kulturních a ekonomických aktivit, které mají z velké části i mezinárodní 

význam. 
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Územní plán Tachlovice zhodnocuje veškeré předpoklady rozvoje území, dané 

rozvinutou dopravní infrastrukturou - silnice II/101, která spojuje obec Tachlovice s hlavní 

dopravní trasou celostátního i mezinárodního významu dálnicí D5 /Praha – Plzeň – 

Rozvadov – státní hranice se SRN/ a hlavní dopravní trasou: dálnicí D0 „Pražský okruh“ 

/Modletice (dálniční křižovatka D1-D0) – Praha, Ruzyně (dálniční křižovatka D7-D0)/. 

Geografická poloha obce má na její sídelní funkci, jakož i na její další rozvoj výrazně 

pozitivní vliv, neboť umožňuje rychlé spojení obce s mnoha městy pražského i 

středočeského regionu. 

Města Praha, Rudná u Prahy, Černošice, které Tachlovice obklopují, jsou základní 

součástí ekonomického potenciálu a především sídelní struktury zájmového území obce.  

Obec Tachlovice je vybavena technickou infrastrukturou v rámci těchto médií: veřejný 

vodovod, splašková kanalizace s napojením na ČOV Tachlovice, STL plynovod, obec je 

zásobena el.energií prostřednictvím vedení VN 22 kV a je napojena na telefonní síť. 

Vzhledem k vybavenosti obce technickou infrastrukturou se v obci předpokládá vyšší 

zájem o výstavbu nových rodinných domů pro trvalé bydlení.  

 

   

Potřeba zastavitelných ploch na základě dosavadního demografického vývoje: 

 

Z demografického vývoje obyvatelstva Tachlovic vyplývá, že počet obyvatel se od roku 

2001 zvyšuje a s ním se zvyšuje i počet rodinných domů. K 31.12.2001 bylo v Tachlovicích 

evidováno 529 obyvatel, k 31.12.2015 bylo evidováno 912 obyvatel. Z toho vyplývá, že počet 

obyvatel za 14 let vzrostl o 383 obyvatel, tj. v průměru cca 27 obyvatel za rok. 

 

Populační vývoj obce 

Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011 2015 

Počet 
obyvatel 

614 619 778 938 917 929 884 656 643 603 547 557 529 791 912 

 

Územní plán navrhuje cca 83 rodinných domů v rámci ploch bydlení – v rodinných 

domech – městských a příměstských. Tzn., že pokud by se všechny tyto plochy bydlení 

vymezené územním plánem naplnily, mohl by počet obyvatel na území Tachlovic vzrůst o 

cca 290 obyvatel. (Teoretický výpočet, kdy na 1 RD připadá 3,5 obyvatele). Tohoto počtu by 

mělo být dosaženo za cca 11 let, tj. v roce 2027. 
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Potřeba zastavitelných ploch pro bydlení dle metodického výpočtu MMR: 

 

Požadavky vyplývající z demografického vývoje…………………………………………….27 b.j.  

Požadavky vyplývající z nechtěného soužití…………………………………………………...5 b.j. 

Požadavky vyplývající z polohy obce v západní části rozvojové oblasti OB1 „Metropolitní 

rozvojová oblast Praha“…………………………………………………………….…………. 10 b.j. 

 

Požadované bytové jednotky celkem……………………………………………………...42 b.j. 

 

42 b.j. x 1000 m2 (průměrná velikost stavebních pozemků vč. komunikací a ploch 

veřejných prostranství) = 42000 m2 = 4,2 ha…………………..……….……potřeba na 1 rok 

 

4,2 ha x 4 = 16,8 ha…………………………………………………….………potřeba na 4 roky 

 

Zastavitelné plochy pro bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské 
vymezené územním plánem Tachlovice…………………………………………...……..9,62 ha 
 
Potřeba ploch převyšuje nabídku ploch o 7,18 ha. Z uvedeného výpočtu vyplývá, že 
potřeba zastavitelných ploch pro výhledové období 4 let neodpovídá zamýšlenému 
rozvoji obce.  
Zastavitelné plochy vymezené územním plánem odpovídají potřebě zastavitelných 
ploch dle metodického pokynu MMR na cca 2 – 3 roky. 
 
 

Pokud by se tento teoretický předpoklad skutečně naplnil, bylo by to z hlediska celkové 

architektonicko – urbanistické koncepce budoucího rozvoje obce příznivé. A to zejména 

s ohledem na ochranu zemědělského půdního fondu v okolí sídla, kde existovaly donedávna 

nároky na využití území v prostorách mezi Tachlovicemi a Nučicemi, Tachlovicemi a 

Mezouní, Tachlovicemi a Dobříčí. 

Přitom je nutno zohlednit, že obec má dostatečné rezervy v rámci intenzifikace ploch 

v jádrovém území sídla jako součást jeho obnovy. Obec má negativní zkušenosti s intenzivní 

výstavbou v rámci obytné zóny v jižní části sídla, čímž došlo k nežádoucímu narušení 

hodnotného typického venkovského výrazu obce. 

Navíc přiměřená výstavba je v souladu se současnou úrovní technické vybavenosti 

obce. Není nutné další podstatné navyšování kapacity ČOV a další investice obce na 

výstavbu liniové technické infrastruktury (vodovod, splašková kanalizace, STL plynovod 

apod.). 
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Vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 
 

Zastavitelné plochy: 

Územní plán navrhuje na území obce Tachlovice 34 zastavitelných ploch. Z tohoto 

počtu se jedná o 18 „Ploch bydlení - v rodinných domech – městských a příměstských“, 1 

plochu „Zeleně – soukromé a vyhrazené“, 1 „Plochu pro stavby a zařízení pro nakládání 

s odpady“, 1 plochu „Veřejná prostranství“, 1 plochu „Veřejná prostranství – se specifickým 

využitím“, 3 plochy „Veřejná prostranství – veřejná zeleň“, 1 plochu „Občanské vybavení – 

tělovýchovná a sportovní zařízení“, 2 plochy „Výroby a skladování – drobná a řemeslná 

výroba“, 4 plochy „Veřejná prostranství – místní komunikace“, 1 plochu „Parkoviště“ a 1 

„Cyklostezku“. 

Zdůvodnění zastavitelných ploch je uvedeno v následující tabulce. Předpokládaný 

počet rodinných domů je teoretický výpočet vycházející z předpokladu, že velikost stavebních 

pozemků pro 1 rodinný dům u Ploch bydlení – v rodinných domech – městských a 

příměstských bude činit min. 1200 m2 (Z6 BI, Z10 BI, Z11 BI, Z12 BI, Z34 BI, vč.P3 BI), min. 

1000 m2 (Z1 BI, Z2 BI, Z5 BI, Z7 BI (vč. P1 BI a P2 BI), Z8 BI, Z9 BI, Z13 BI, Z16 BI), min. 

900 m2 (Z3 BI, Z15 BI, Z17 BI) a min. 800 m2 (Z4 BI, Z14 BI). 

 

Plocha 
Funkční využití 

plochy 

Rozloha 

[ha] 
Zdůvodnění změny využití plochy 

PLOCHY BYDLENÍ 

Z1 BI 

Bydlení – 
v rodinných 

domech – městské 
a příměstské 

1,21 

- přímá návaznost na zastavěné území obce 
- rozšíření zastavěného území obce  severovýchodním 
směrem 

- zarovnání a zkompaktnění urbanistického půdorysu 
- dobré dopravní napojení na stávající komunikační 
systém obce (na místní komunikaci) 
- snadné napojení na stávající inženýrské sítě  
- plocha se nachází na půdách IV. a V. třídy ochrany 
- využitelnost plochy pro cca 12 RD 

Z2 BI 

Bydlení – 
v rodinných 

domech – městské 
a příměstské 

0,82 

- přímá návaznost na zastavěné území obce 

- zarovnání a zkompaktnění urbanistického půdorysu 
- rozšíření zastavěného území obce  severovýchodním 
směrem 
- dobré dopravní napojení na stávající komunikační 
systém obce prostřednictvím navrhované místní 
komunikace 
- snadné napojení na stávající inženýrské sítě  
- plocha se nachází na půdách IV. a V. třídy ochrany 
- využitelnost plochy pro cca 8 RD 

Z3 BI 

Bydlení – 
v rodinných 

domech – městské 
a příměstské 

0,19 

- přímá návaznost na zastavěné území obce 
- rozšíření zastavěného území obce  severovýchodním 
směrem 
- dobré dopravní napojení na stávající komunikační 
systém obce prostřednictvím navrhované místní 
komunikace 
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- snadné napojení na stávající inženýrské sítě  
- plocha se nachází na půdách V. třídy ochrany 
- využitelnost plochy pro cca 2 RD 

Z4 BI 

Bydlení – 
v rodinných 

domech – městské 
a příměstské 

0,09 

- přímá návaznost na zastavěné území obce 

- zarovnání a zkompaktnění urbanistického půdorysu 
- rozšíření zastavěného území obce  severovýchodním 
směrem 
- dobré dopravní napojení na stávající komunikační 
systém obce prostřednictvím navrhované místní 
komunikace 
- snadné napojení na stávající inženýrské sítě  
- plocha se nachází na půdách V. třídy ochrany 
- využitelnost plochy pro cca 1 RD 

Z5 BI 

Bydlení – 
v rodinných 

domech – městské 
a příměstské 

1,62 

- přímá návaznost na zastavěné území obce 
- rozšíření zastavěného území obce  západním směrem 
- vyplnění proluky mezi stávající zástavbou 

- zarovnání a zkompaktnění urbanistického půdorysu 
- dobré dopravní napojení na stávající komunikační 
systém obce prostřednictvím navrhované místní 
komunikace 
- snadné napojení na stávající inženýrské sítě 
prostřednictvím návrhu vodovodního řadu a STL 
plynovodu 
- plocha se nachází na půdách III. a V. třídy ochrany 
- využitelnost plochy pro cca 16 RD 

Z6 BI 

Bydlení – 
v rodinných 

domech – městské 
a příměstské 

1,01 

- přímá návaznost na zastavěné území obce 
- rozšíření zastavěného území obce  západním směrem 
- dobré dopravní napojení na stávající komunikační 
systém obce prostřednictvím silnice III/10123 
- snadné napojení na stávající inženýrské sítě  
- plocha se nachází na půdách I. třídy ochrany 
- využitelnost plochy pro cca 8 RD 

Z7 BI 

Bydlení – 
v rodinných 

domech – městské 
a příměstské 

0,60 

- rozšíření zastavěného území obce  východním směrem 

- zarovnání a zkompaktnění urbanistického půdorysu 
- dobré dopravní napojení na stávající komunikační 
systém obce prostřednictvím navrhované místní 
komunikace 
- snadné napojení na stávající inženýrské sítě 
prostřednictvím návrhu vodovodního a kanalizačního 
řadu a STL plynovodu 
- plocha se nachází na půdách II. třídy ochrany 
- využitelnost plochy pro cca 6 RD 

Z8 BI 

Bydlení – 
v rodinných 

domech – městské 
a příměstské 

0,35 

- přímá návaznost na zastavěné území obce 
- rozšíření zastavěného území obce  východním směrem 

- zarovnání a zkompaktnění urbanistického půdorysu 
- dobré dopravní napojení na stávající komunikační 
systém obce (na místní komunikaci) 
- snadné napojení na stávající inženýrské sítě  
- plocha se nachází na půdách I. třídy ochrany 
- využitelnost plochy pro cca 3 RD 

Z9 BI 

Bydlení – 
v rodinných 

domech – městské 
a příměstské 

0,34 

- přímá návaznost na zastavěné území obce 
- rozšíření zastavěného území obce  východním směrem 

- zarovnání a zkompaktnění urbanistického půdorysu 
- dobré dopravní napojení na stávající komunikační 
systém obce (na místní komunikaci) 
- snadné napojení na stávající inženýrské sítě 
prostřednictvím návrhu STL plynovodu 
- plocha se nachází na půdách I. třídy ochrany 
- využitelnost plochy pro cca 3 RD 
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Z10 BI 

Bydlení – 
v rodinných 

domech – městské 
a příměstské 

0,52 

- přímá návaznost na zastavěné území obce 
- rozšíření zastavěného území obce jižním směrem 

- zarovnání a zkompaktnění urbanistického půdorysu 
- dobré dopravní napojení na stávající komunikační 
systém obce (na místní komunikaci) 
- snadné napojení na stávající inženýrské sítě 
prostřednictvím návrhu STL plynovodu 
- plocha se nachází na půdách III. a V. třídy ochrany 
- využitelnost plochy pro cca 4 RD 
- podmínkou je vypracování územní studie 

Z11 BI 

Bydlení – 
v rodinných 

domech – městské 
a příměstské 

0,48 

- přímá návaznost na zastavěné území obce 
- rozšíření zastavěného území obce jižním směrem 

- zarovnání a zkompaktnění urbanistického půdorysu 
- dobré dopravní napojení na stávající komunikační 
systém obce (na místní komunikaci, silnici II/101, 
III/10122) 
- snadné napojení na stávající inženýrské sítě  
- plocha se nenachází na ZPF 
- využitelnost plochy pro cca 4 RD 

Z12 BI 

Bydlení – 
v rodinných 

domech – městské 
a příměstské 

0,31 

- přímá návaznost na zastavěné území obce 
- rozšíření zastavěného území obce jižním směrem 

- zarovnání a zkompaktnění urbanistického půdorysu 
- dobré dopravní napojení na stávající komunikační 
systém obce (na místní komunikaci) 
- snadné napojení na stávající inženýrské sítě  
- plocha se nachází na půdách III. a V. třídy ochrany 
- využitelnost plochy pro cca 2 RD 

Z13 BI 

Bydlení – 
v rodinných 

domech – městské 
a příměstské 

0,60 

- přímá návaznost na zastavěné území obce 
- vyplnění proluky mezi stávající zástavbou 

- zarovnání a zkompaktnění urbanistického půdorysu 
- dobré dopravní napojení na stávající komunikační 
systém obce (na místní komunikace) 
- snadné napojení na stávající inženýrské sítě  
- plocha se nachází na půdách I. třídy ochrany 
- využitelnost plochy pro cca 6 RD 

Z14 BI 

Bydlení – 
v rodinných 

domech – městské 
a příměstské 

0,08 

- přímá návaznost na zastavěné území obce 
- vyplnění proluky mezi stávající zástavbou 

- zarovnání a zkompaktnění urbanistického půdorysu 
- dobré dopravní napojení na stávající komunikační 
systém obce (na místní komunikaci a silnici II/101) 
- snadné napojení na stávající inženýrské sítě  
- plocha se nachází na půdách IV. třídy ochrany 
- využitelnost plochy pro cca 1 RD 

Z15 BI 

Bydlení – 
v rodinných 

domech – městské 
a příměstské 

0,09 

- přímá návaznost na zastavěné území obce 
- vyplnění proluky mezi stávající zástavbou 

- zarovnání a zkompaktnění urbanistického půdorysu 
- dobré dopravní napojení na stávající komunikační 
systém obce (na místní komunikaci) 
- snadné napojení na stávající inženýrské sítě  
- plocha se nachází na půdách IV. třídy ochrany 
- využitelnost plochy pro cca 1 RD 

Z16 BI 

Bydlení – 
v rodinných 

domech – městské 
a příměstské 

0,11 

- přímá návaznost na zastavěné území obce 
- vyplnění proluky mezi stávající zástavbou 

- zarovnání a zkompaktnění urbanistického půdorysu 
- dobré dopravní napojení na stávající komunikační 
systém obce (na místní komunikaci) 
- snadné napojení na stávající inženýrské sítě  
- plocha se nenachází na ZPF 
- využitelnost plochy pro cca 1 RD 
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Z17 BI 

Bydlení – 
v rodinných 

domech – městské 
a příměstské 

0,09 

- přímá návaznost na zastavěné území obce 
- vyplnění proluky mezi stávající zástavbou 

- zarovnání a zkompaktnění urbanistického půdorysu 
- dobré dopravní napojení na stávající komunikační 
systém obce (na místní komunikaci) 
- snadné napojení na stávající inženýrské sítě  
- plocha se nenachází na ZPF 
- využitelnost plochy pro cca 1 RD 

Z34 BI 

Bydlení – 
v rodinných 

domech – městské 
a příměstské 

0,89 

- přímá návaznost na zastavěné území obce 
- rozšíření zastavěného území obce jižním směrem 
- dobré dopravní napojení na stávající komunikační 
systém obce (na místní komunikaci) 
- snadné napojení na stávající inženýrské sítě 
prostřednictvím návrhu STL plynovodu 
- plocha se nachází na půdách III. a V. třídy ochrany 
- využitelnost plochy pro cca 8 RD 
- podmínkou je vypracování územní studie 

PLOCHY ZELENĚ 

Z18 ZS 
Zeleň – soukromá a 

vyhrazená 
0,06 

- plocha bude využívána jako soukromé zahrady a sady 
v návaznosti na plochu Z3 BI 

- nedojde k záboru ZPF, jedná se pouze o změnu kultury 
z orné půdy na zahrady a sady 

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Z19 TO 
Plochy pro stavby a 

zařízení pro 
nakládání s odpady 

0,22 

- přímá návaznost na zastavěné území obce 

- podél jižního okraje plochy bude vysázena ochranná a 
izolační zeleň 

- dobré dopravní napojení na stávající dopravní síť obce 
(silnice III/0057) 

- snadné napojení na stávající inženýrské sítě 
prostřednictvím návrhu vodovodního a kanalizačního 
řadu a STL plynovodu 

- využití plochy pro sběr a třídění odpadu a bioodpadu 
(pouze pro lokální sběr z obce Tachlovice) 

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

Z20 PX 

Veřejná 
prostranství – se 

specifickým 
využitím 

0,22 

- přímá návaznost na zastavěné území obce 
- využití plochy pro odpočinek a setkávání občanů 

v rámci Jakubské návsi 
- dobré dopravní napojení na stávající dopravní síť obce 

(silnice II/101, III/0057) 
- plocha se nachází na půdách II. třídy ochrany 

Z21 PV 
Veřejná 

prostranství 
0,16 

- přímá návaznost na zastavěné území obce 
- využití plochy pro odpočinek a setkávání občanů 
- dobré dopravní napojení na stávající dopravní síť obce 
(silnice II/101) 
- plocha se nenachází na ZPF 

Z28 PVk 
Veřejná 

prostranství – 
místní komunikace 

0,12 

- místní komunikaci, která je pokračováním stávající 
komunikace „V Mejtě“, umožňující přístup 
k navrhovaným plochám Z2 BI, Z3 BI a Z4 BI na 
severovýchodním okraji obce Tachlovice 

- plocha se nachází na půdách V. třídy ochrany 

Z29 PVk 
Veřejná 

prostranství – 
místní komunikace 

0,34 

- místní komunikaci propojující silnici II/101 a stávající 
místní komunikaci „Na Skalkách“, umožňující přístup 
k navrhované ploše Z5 BI na západním okraji obce 
Tachlovice 
- plocha se nachází na půdách III. a V. třídy ochrany 

Z30 PVk 
Veřejná 

prostranství – 
místní komunikace 

0,17 

- místní komunikaci, která vychází ze silnice III/0057, 
umožňující přístup k navrhované ploše Z7 BI (vč. P1 BI 
a P2 BI) na východním okraji obce Tachlovice 
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- plocha se nachází na půdách IV. třídy ochrany 

Z31 PVk 
Veřejná 

prostranství – 
místní komunikace 

0,06 

- místní komunikaci, která je pokračováním komunikace 
„Zahradní“, umožňující přístup ke stávající ploše 
bydlení na východním okraji obce Tachlovice 

- plocha se nachází na půdách III. třídy ochrany 

Z32 PVk 
Veřejná 

prostranství – 
místní komunikace 

0,11 

- místní komunikace, která vychází ze silnice III/10125, 
umožňující přístup k zastavitelné ploše v k.ú. Nučice  

- komunikace je navržena na žádost sousední obce  
Nučice 
- plocha se nachází na půdách I. třídy ochrany 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

Z25 OS 
Občanské vybavení 

– tělovýchovná a 
sportovní zařízení 

1,14 

- přímá návaznost na zastavěné území obce 
- plocha je navržena v návaznosti na stávající tenisový 
areál za účelem vymezení sportovního zařízení za 
podmínky, že svým charakterem a kapacitou nezvýší 
dopravní zátěž v území a které nesníží kvalitu životního 
prostředí, pohodu bydlení v okolních plochách 
- dobré dopravní napojení na stávající komunikační 
systém obce (na místní komunikaci) 
- snadné napojení na stávající inženýrské sítě 
- plocha se nenachází na ZPF 
- podél Radotínského potoka ponechat volný, 
nezastavitelný manipulační pruh o šířce 8 m 
- do průtočného profilu koryta vodního toku neumísťovat 
oplocení 

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 

Z26 VD 

Výroba a 
skladování – 

drobná a řemeslná 
výroba 

0,40 

- přímá návaznost na zastavěné území obce 
- vyplnění proluky v rámci stávajícího výrobního areálu 

- zarovnání a zkompaktnění urbanistického půdorysu 
- dobré dopravní napojení na stávající komunikační 
systém obce (na silnici II/101) 
- snadné napojení na stávající inženýrské sítě  
- plocha se nachází na půdách I. třídy ochrany 

Z27 VD 

Výroba a 
skladování – 

drobná a řemeslná 
výroba 

0,76 

- přímá návaznost na zastavěné území obce 
- vyplnění proluky v rámci stávajícího výrobního areálu 

- zarovnání a zkompaktnění urbanistického půdorysu 
- dobré dopravní napojení na stávající komunikační 
systém obce (na silnici III/10123) 
- snadné napojení na stávající inženýrské sítě  
- plocha se nachází na půdách I. třídy ochrany 

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Z33 DSp Parkoviště 0,02 

- parkoviště je vymezeno při silnici III/0057 a 
v návaznosti na navrhovanou místní komunikaci Z30 
PVk 

- plocha se nachází na půdách IV. třídy ochrany 

Z35 DSc Cyklostezka 0,13 

- cyklostezka je vedena mimo dopravní prostor podél 
silnice II/101 z Tachlovic do Nučic 

- plocha se nachází na půdách I., III. a IV. třídy ochrany 

 

Plochy přestavby: 

Územní plán navrhuje na území obce Tachlovice 5 ploch přestavby. Z tohoto počtu se 

jedná o 3 „Plochy bydlení - v rodinných domech – městské a příměstské“, 1 plochu „Výroby a 

skladování – se specifickým využitím“ a 1 plochu „Technické infrastruktury – se specifickým 

využitím“. 
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Zdůvodnění zastavitelných ploch je uvedeno v následující tabulce. Předpokládaný 

počet rodinných domů je teoretický výpočet vycházející z předpokladu, že velikost stavebních 

pozemků pro 1 rodinný dům u Ploch bydlení – v rodinných domech – městských a 

příměstských bude činit min.1000 m2 (Z7 BI, vč. P1 BI a P2 BI), min.1200 m2 (Z34 BI, vč. P3 

BI). 

 

Plocha 
Funkční využití 

plochy 

Rozloha 

[ha] 
Zdůvodnění změny využití plochy 

PLOCHY BYDLENÍ 

P1 BI 

Bydlení – v rodinných 
domech – městské a 

příměstské 
0,06 

- plocha je součástí části plochy Z7 BI, která je 
určená pro přestavbu bývalého zemědělského areálu  
- rozšíření zastavěného území obce  východním 
směrem 

- zarovnání a zkompaktnění urbanistického půdorysu 
- dobré dopravní napojení na stávající komunikační 
systém obce prostřednictvím navrhované místní 
komunikace 
- snadné napojení na stávající inženýrské sítě 
prostřednictvím návrhu vodovodního a kanalizačního 
řadu a STL plynovodu 
- plocha se nenachází na ZPF 
- využitelnost plochy pro cca 1 RD 

P2 BI 

Bydlení – v rodinných 
domech – městské a 

příměstské 
0,09 

- plocha je součástí části plochy Z7 BI, která je 
určená pro přestavbu bývalého zemědělského areálu  
- rozšíření zastavěného území obce  východním 
směrem 

- zarovnání a zkompaktnění urbanistického půdorysu 
- dobré dopravní napojení na stávající komunikační 
systém obce prostřednictvím navrhované místní 
komunikace 
- snadné napojení na stávající inženýrské sítě 
prostřednictvím návrhu vodovodního a kanalizačního 
řadu a STL plynovodu 
- plocha se nenachází na ZPF 
- využitelnost plochy pro cca 1 RD 

P3 BI  

Bydlení – v rodinných 
domech – městské a 

příměstské 
0,07 

- plocha je součástí části plochy Z34 BI, která je 
určená pro přestavbu bývalého objektu na bydlení  
- přímá návaznost na zastavěné území obce 
- rozšíření zastavěného území obce jižním směrem 
- dobré dopravní napojení na stávající komunikační 
systém obce (na místní komunikaci) 
- snadné napojení na stávající inženýrské sítě 
prostřednictvím návrhu STL plynovodu 
- plocha se nenachází na ZPF 
- využitelnost plochy pro cca 8 RD (dohromady s  
plochou Z34 BI) 
- podmínkou je vypracování územní studie 

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 

P4 VX 
Výroba a skladování – 
se specifickým využitím 

1,01 

- přestavba výrobního a skladového areálu na plochy 
nerušící výroby a skladování s možností umístění 
občanského vybavení 

- dobré dopravní napojení na stávající komunikační 
systém obce (na silnici III/0057) 
- snadné napojení na stávající inženýrské sítě 
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- plocha se nenachází na ZPF 

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

P5 TX 
Technická infrastruktura 

- se specifickým 
využitím 

0,22 

- využití plochy pro protihluková a protiprašná 
opatření za účelem snížení negativních dopadů 
z provozu zemědělského areálu na stávající 
obytnou zástavbu 

- plocha se nachází na půdách I. třídy ochrany 

 

Plochy sídelní zeleně: 

Územní plán navrhuje na území obce Tachlovice 3 plochy sídelní zeleně.  

 

Plocha 
Funkční využití 

plochy 

Rozloha 

[ha] 
Zdůvodnění změny využití plochy 

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

Z22 ZV 
Veřejná prostranství – 

veřejná zeleň 
2,81 

- plocha je navržena podél Radotínského potoka 
- využití plochy pro veřejně přístupné plochy zeleně 
sloužící k rekreaci a odpočinku 

- plocha se nachází na půdách II. třídy ochrany 

Z23 ZV 
Veřejná prostranství – 

veřejná zeleň 
1,20 

- plocha je navržena v návaznosti na plochu veřejné 
zeleně Z22 ZV 

- využití plochy pro veřejně přístupné plochy zeleně 
sloužící k rekreaci a odpočinku 

- plocha se nachází na půdách II. třídy ochrany 

Z24 ZV 
Veřejná prostranství – 

veřejná zeleň 
0,48 

- plocha je navržena podél Radotínského potoka 
v návaznosti na stávající sportovní areál 

- využití plochy pro veřejně přístupné plochy zeleně 
sloužící k rekreaci a odpočinku 

- plocha se nenachází na ZPF 
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C. 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 
 

Koordinace využívání území obce Tachlovice z hlediska širších vztahů v území vychází 

z geografické polohy obce v západní části Pražského regionu, severozápadně od obce 

s rozšířenou působností Černošice, které jsou vzdáleny cca 14 km. Dále je ovlivněno 

polohou obce v západní části rozvojové oblasti OB1 „Metropolitní rozvojová oblast 

Praha“. Jedná se o území ovlivněné rozvojovou dynamikou hlavního města Prahy, při 

spolupůsobení vedlejších center, zejména Kladna a Berouna. Jedná se o nejsilnější 

koncentraci obyvatelstva v ČR, jakož i soustředění kulturních a ekonomických aktivit, které 

mají z velké části i mezinárodní význam. Zásadním rozvojovým předpokladem je připojení na 

dálnice, rychlostní silnice, dokončení Silničního okruhu kolem Prahy (Pražský okruh), 

připojení na tranzitní železniční koridory a vysokorychlostní síť železnice a efektivní 

propojení jednotlivých druhů dopravy, včetně letecké a vytvoření efektivního systému 

integrované veřejné dopravy. 

Rozhodující pro další rozvoj obce je její poloha jižně od hlavní dopravní trasy 

celostátního i mezinárodního významu dálnice D5 /Praha – Plzeň – Rozvadov – státní 

hranice se SRN/, nedaleko hlavní dopravní trasy: dálnice D0 „Pražský okruh“ /Modletice 

(dálniční křižovatka D1-D0) – Praha, Ruzyně (dálniční křižovatka D7-D0)/, v zázemí hlavního 

města Prahy. Geografická poloha obce má na její sídelní funkci, jakož i na její další rozvoj 

výrazně pozitivní vliv, neboť umožňuje rychlé spojení obce s mnoha městy pražského i 

středočeského regionu. 

Města Praha, Rudná u Prahy, Černošice, které Tachlovice obklopují, jsou základní 

součástí ekonomického potenciálu a především sídelní struktury zájmového území obce.  

Obec Tachlovice neplní v rámci struktury osídlení v širším zájmovém území žádné 

významné funkce, které by měly charakter funkcí nadmístních. V obci se nachází ze zařízení 

základní občanské vybavenosti pouze základní škola (1. – 5. ročník), mateřská škola, obecní 

úřad, pošta, sportovní areál s tenisovými kurty a restaurace. Ostatní zařízení základní 

občanské vybavenosti (ordinace lékařů, obchody, atd.) se v řešeném území nenacházejí.  

Uvedená geografická poloha sídla určuje i jeho současnou architektonicko 

urbanistickou strukturu. Ta odpovídá funkci sídla v daném území. Přičemž určujícím faktorem 

architektonicko urbanistického uspořádání obce Tachlovice je její výrazná funkce bydlení 

v rámci ploch bydlení – v rodinných domech – městských a příměstských. 
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Katastrální území obce Tachlovice sousedí na severu a severozápadě s k.ú. Nučice, 

na západě s k.ú. Mezouň, na jihozápadě s k.ú. Vysoký Újezd, na jihu s k.ú. Kuchař, na 

jihovýchodě s k.ú. Chýnice a na východě s k.ú. Dobříč. 

 

b)  Vyhodnocení splnění požadavků zadání 

Požadavky Zadání územního plánu Tachlovice (Požadavky na základní koncepci 

rozvoje území obce, Požadavky na urbanistickou koncepci, Požadavky na koncepci veřejné 

infrastruktury, Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, Požadavky na prověření vymezení 

VPS, VPO a asanací, Požadavky na prověření ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování 

o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, Požadavky na uspořádání 

obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění) jsou 

v předkládaném územním plánu Tachlovice splněny následujícím způsobem uvedeným níže. 

Vzhledem k tomu, že tyto požadavky jsou podrobně popsány v jednotlivých kapitolách 

textové části územního plánu, nebudou zde znova opakovány, ale bude uveden pouze odkaz 

na příslušnou kapitolu. 

 

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ 

   Územní plán zachovává venkovský charakter zejména v centru obce, s bydlením 

převážně v rodinných domech a vytváří kvalitní veřejná prostranství. Uspořádání respektuje 

stávající podobu sídla s přirozenými dominantami architektonických prvků (zejména Kostel 

sv. Jakuba Většího, fara a velký císařský dvůr v centru obce) a přírodních prvků v území. 

Důraz je kladen zejména na zachování a obnovu přírodních hodnot území, řešení veřejných 

prostranství, dopravní a technickou infrastrukturu tak, že splňuje (dle daných konkrétních 

možností) požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i budoucnosti. Nové 

zastavitelné plochy dbají na ucelený obraz sídla a respektují dálkové pohledy na obec, a to 

zejména stanovením podmínek prostorového uspořádání.  

Z hlediska širších vztahů jsou respektovány vazby obce Tachlovice na území okolních 

obcí, zejména na obec Nučice, která s Tachlovicemi bezprostředně sousedí. 

 

A.1 POŽADAVKY NA URBANISTICKOU KONCEPCI 

A.1.1 UPŘESNĚNÍ POŽADAVKŮ Z PÚR 

Požadavky z PÚR jsou podrobně vyhodnoceny v textové části Odůvodnění ÚP, kapitole 

A. a), bod 2. Soulad územního plánu s Politikou územního rozvoje ČR. 

A.1.2 UPŘESNĚNÍ POŽADAVKŮ ZE ZÚR 

Požadavky ze ZÚR jsou podrobně vyhodnoceny v textové části Odůvodnění ÚP, kapitole 

A. a), bod 1. Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. 
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A.1.3 UPŘESNĚNÍ POŽADAVKŮ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 

V územně analytických podkladech ORP Černošice (aktualizace v roce 2016) jsou 

Tachlovice hodnoceny jako vyvážené ve všech třech pilířích. Podmínky pro příznivé životní 

prostředí (Horninové prostředí a geologie, Vodní režim, Hygiena životního prostředí, Ochrana 

přírody a krajiny, ZPF a PUPFL) jsou celkově hodnoceny kladně. Soudržnost společenství 

obyvatel (Veřejná infrastruktura, Sociodemografické podmínky, Bydlení, Rekreace) jsou 

celkově hodnoceny kladně. Hospodářský rozvoj území (Hospodářské podmínky, Veřejná 

infrastruktura, Bydlení, Rekreace) jsou celkově hodnoceny kladně. 

V ÚAP byly pro obec Tachlovice stanoveny tyto problémy k řešení: 

Urbanistické závady: zamezit srůstání obcí – Územní plán navrhuje zastavitelné plochy 

především do proluk ve stávající zástavbě nebo na plochy, které bezprostředně navazují 

na stávající zástavbu obce. Urbanistické řešení územního plánu prostřednictvím nové 

výstavby zkompaktňuje a aronduje současný urbanistický půdorys sídla do komplexně 

ucelených útvarů. Díky tomuto řešení nedochází ke srůstání Tachlovic s okolními obcemi. 

Urbanistické závady: nevhodně řešené veřejné prostranství v centru obce – Během 

pořizování tohoto územního plánu proběhla revitalizace veřejného prostranství v centru obce 

– Jakubské návsi. Byl zde vytvořen hodnotný prostor s veřejnou zelení pro setkávání a 

odpočinek obyvatel. Zároveň zde proběhla rekonstrukce silnic a zálivů autobusových 

zastávek. Územní plán navrhuje další veřejná prostranství o rozloze 0,16 ha, veřejná 

prostranství se specifickým využitím o rozloze 0,22 ha a veřejná prostranství – veřejnou zeleň 

o rozloze 4,49 ha. 

Hygienické závady: stará ekologická zátěž Na Ladech – skládka se nachází cca 1 km JV od 

obce ve starém vápencovém lomu, přístupná polní cestou ze silnice Tachlovice – Chýnice. 

V současné době je lokalita využívána jako lesní půda. Dle SEKM nebyla zjištěna 

kontaminace podzemních, povrchových vod a půdy. Obyvatelstvo není nijak ohroženo. 

Územní plán proto nenavrhuje žádná opatření.  

Zábor kvalitní orné půdy – omezit trvalý zábor ZPF I. a II. třídy ochrany pro novou zástavbu - 

Navržené zastavitelné plochy se nachází v převážné většině na půdách s III., IV. a V. třídou 

ochrany. 

 

A.1.4 UPŘESNĚNÍ DALŠÍCH POŽADAVKŮ 

Územní plán prověřil vhodnost navrhovaných zastavitelných ploch všech funkcí, 

zejména v lokalitách na rozhraní současného urbanizovaného území a volné krajiny. Obytná 

zástavba je umístěna v dostatečné vzdálenosti od ploch pro výrobu nebo jiných činností, 

které by ji mohly negativním způsobem ovlivňovat, zejména z důvodu předcházení 

problémům obtěžování obyvatel hlukem, emisemi, dopravou a zápachem. Územní podmínky 

ploch s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny tak, že se vzájemně doplňují, podmiňují a 
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nedochází v nich k vzájemně kolidujícím činnostem. Rozsah zastavitelných ploch je navržen 

s ohledem na postavení obce Tachlovice v rozvojové oblasti OB1. 

- Územní plán prověřil zachování stávajících rozvojových lokalit dle platné ÚPD. Jedná se 

zejména o plochu průmyslové zástavby na JZ obce. Územní plán zde navrhuje plochy 

„Výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba“ (Z26 VD, Z27 VD) o celkové rozloze 

1,16 ha. 

- Územní plán věnuje pozornost utváření veřejných prostranství prostřednictvím návrhu 

veřejného prostranství (Z21 PV) o rozloze 0,16 ha, veřejného prostranství se specifickým 

využitím (Z20 PX) o rozloze 0,22 ha a veřejná prostranství – veřejnou zeleň o rozloze 4,49 

ha. 

- Územní plán prověřil dle bilance rozvoje bydlení plochy občanského vybavení. Dnešní 

školská zařízení jsou dostatečně nadimenzována a odpovídají výhledovým potřebám obce. 

Zdravotnická péče není v obci zajištěna. Územní plán Tachlovice vymezuje 1 plochu pro 

„Občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení“ Z25 OS o rozloze 1,14 ha. Plocha 

je navržena v návaznosti na stávající tenisový areál za účelem vymezení sportovního 

zařízení. 

- Územní plán prověřil vhodnost zastavitelných ploch pro bydlení v jižní části obce, s ohledem 

na limity území a vymezil zde zastavitelné plochy pro Bydlení – v rodinných domech – 

městské a příměstské (Z10 BI, Z11 BI, Z12 BI a Z34 BI, vč. P3 BI). 

- Územní plán prověřil požadavek na rozšíření zastavitelných ploch pro bydlení v návaznosti 

na zastavěné území za hřbitovem a vymezil zde zastavitelnou plochu pro Bydlení – 

v rodinných domech – městské a příměstské (Z7 BI, vč. P1 BI a P2 BI) s ohledem na 

regionální biokoridor RK 1186, který respektuje a do kterého nezasahuje. 

- Územní plán prověřil požadavek na rozšíření zastavitelných ploch pro bydlení v lokalitě 

bývalého pivovaru. Územní plán tento požadavek nerespektuje a neumísťuje zde žádné 

zastavitelné plochy. Lokalita je stabilizována jako plochy výroby a skladování – zemědělská 

výroba. 

- Územní plán prověřil požadavek na rozšíření zastavitelných ploch pro bydlení na 

severovýchodě území na hranici katastru s obcí Dobříč. Územní plán vymezuje zastavitelné 

plochy na severovýchodním okraji obce pouze v přímé návaznosti na zastavěné území 

obce Tachlovice formou ploch pro Bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské 

(Z1 BI, Z2 BI, Z3 BI a Z4 BI). Tím zamezil srůstání obce Tachlovice se sousední obcí 

Dobříč. 

- Územní plán prověřil požadavek na vymezení zastavitelných ploch pro bydlení, smíšených 

obytných ploch a ploch občanského vybavení podél Radotínského potoka. Územní plán zde 

navrhuje pouze plochu pro Občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (Z25 

OS), která je navržena v návaznosti na stávající tenisový areál za účelem vymezení 

sportovního zařízení. Tato plocha respektuje regionální biokoridor RK 1186. 
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- Územní plán prověřil možnost vymezení plochy pro ekofarmu na levém břehu Radotínského 

potoka. Územní plán tento požadavek nerespektuje a neumísťuje zde žádné zastavitelné 

plochy pro ekofarmu. Lokalita je stabilizována jako plochy výroby a skladování – 

zemědělská výroba (areál bývalého pivovaru). V návaznosti na tento areál územní plán 

vymezuje Veřejná prostranství – veřejná zeleň (Z23 ZV). 

- Územní plán prověřil v nezastavěném území obce vymezení ploch, ve kterých je vyloučeno 

umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v §18 odst. 5 stavebního 

zákona. „V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, 

zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu 

nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, 

pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich 

důsledků a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro 

účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, 

ekologická a informační centra. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, 

které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat 

v případech, pokud je územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje.“  

Územní plán Tachlovice výslovně zakazuje v rámci ploch vodních a vodohospodářských 

(W) stavby, zařízení a opatření, které negativně ovlivňují vodní režim v území, oplocování 

vodních ploch a nádrží z důvodu zajištění optimální prostupnosti krajiny, funkčnosti prvků 

ÚSES apod., oplocování v průtočném profilu koryta vodního toku. 

 

A.2 POŽADAVKY NA KONCEPCI VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

Návrh ÚP Tachlovice se zaměřil na řešení veřejných prostranství v obci, včetně systému 

sídelní zeleně a na zlepšení prostupnosti území,  zejména pro pěší a cyklistickou dopravu. 

 

A.2.1 UPŘESNĚNÍ POŽADAVKŮ Z PÚR 

Požadavky z PÚR jsou podrobně vyhodnoceny v textové části Odůvodnění ÚP, kapitole 

A. a), bod 2. Soulad územního plánu s Politikou územního rozvoje ČR. Viz body č.25, č.28, 

č.30. 

 

A.2.2 UPŘESNĚNÍ POŽADAVKŮ ZE ZÚR 

Požadavky ze ZÚR jsou podrobně vyhodnoceny v textové části Odůvodnění ÚP, kapitole A. 

a), bod 1. Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Viz kapitola 4., bod 4.1. 

 

A.2.3 UPŘESNĚNÍ POŽADAVKŮ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 

Špatná dopravní situace: nevhodné řešení vedení komunikace přes náves – Územní plán 

nenavrhuje žádnou komunikaci, která je vedena přes náves. Během pořizování tohoto 
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územního plánu proběhla revitalizace veřejného prostranství v centru obce – Jakubské návsi. 

Byl zde vytvořen hodnotný prostor s veřejnou zelení pro setkávání a odpočinek obyvatel. 

Zároveň zde proběhla rekonstrukce silnic a zálivů autobusových zastávek. 

Špatná dopravní situace: nedostatek parkovacích a odstavných stání - Před sportovním 

areálem je vybudované parkoviště pro návštěvníky sportovního areálu a přilehlého dětského 

hřiště. Další parkoviště je vybudováno vedle budovy základní a mateřské školy. V centru 

obce je možno využít pro odstavení vozidla volné prostranství na Jakubské návsi a před 

budovou obecního úřadu. Další parkovací plochy jsou podél nových místních komunikací, 

které jsou vybaveny parkovacími zálivy. Územní plán navrhuje parkoviště (Z33 DSp) při silnici 

III/0057 a v návaznosti na navrhovanou místní komunikaci Z30 PVk. 

Špatná dopravní situace: páteřní komunikace v zastavěném území s nevyhovující pěší 

dopravou - Silnice v centru obce a místní komunikace jsou vybaveny chodníky (šířka 1,0m – 

1,5m) dlážděné betonovými deskami nebo zámkovou dlažbou. 

Ohrožení území sousedních obcí povodněmi a nízká průměrná potenciální retence - 

důsledně řešit likvidaci dešťových vod se zajištěním dostatečné retence a koncepci 

protipovodňové ochrany všech typů (zvýšení retence v povodí, ochrana území pro rozliv a 

koncepce výstavby hrází, akumulace) – Územní plán řeší likvidaci dešťových vod ve 

Výrokové části, kapitole 3. a v Odůvodnění územního plánu, části B., kapitole e) 4.  

Územní plán řeší koncepci protipovodňové ochrany v Odůvodnění územního plánu, části B., 

kapitole e) 4. Územní plán přebírá návrh revitalizace Radotínského potoka v ř. km 12,13 – 

13,43. 

 

A.2.4 UPŘESNĚNÍ DALŠÍCH POŽADAVKŮ 

Dopravní infrastruktura 

- Územní plán prověřil možnost rozšíření stávajících nevyhovujících komunikací v obci vč. 

řešení chodníků. (zejména lokalitu Jakubské návsi z hlediska plynulosti a bezpečnosti 

dopravy v návaznosti na veřejný prostor návsi se zvýšeným pohybem pěších obyvatel). 

Během pořizování tohoto územního plánu proběhla revitalizace veřejného prostranství 

v centru obce – Jakubské návsi. Byl zde vytvořen hodnotný prostor s veřejnou zelení pro 

setkávání a odpočinek obyvatel. Zároveň zde proběhla rekonstrukce silnic a zálivů 

autobusových zastávek. Územní plán navrhuje 5 nových místních komunikací. Nové místní 

komunikace budou součástí veřejného prostranství a budou šířky 8 m. Šířka komunikace pro 

zpřístupnění zastavitelné plochy v k.ú. Nučice bude 3,5 m tak, jak je navrženo v projektové 

dokumentaci pro tuto komunikaci. 

- Územní plán prověřil potřebu vymezení odstavných a parkovacích stání. Územní plán 

navrhuje parkoviště (Z33 DSp) při silnici III/0057 a v návaznosti na navrhovanou místní 

komunikaci Z30 PVk. Územní plán určuje v rámci podmínek prostorového uspořádání využití 
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ploch na každé stavební parcele nového rodinného domu dvě místa pro parkování vozidel 

pro 1 bytovou jednotku. 

- Územní plán prověřil pro nové rozvojové plochy nároky na stávající dopravní síť.  

  Územní plán navrhuje 5 nových místních komunikací: 

▪ místní komunikaci, která je pokračováním stávající komunikace „V Mejtě“, umožňující 

přístup k navrhovaným plochám Z2 BI, Z3 BI a Z4 BI na severovýchodním okraji obce 

Tachlovice (Z28 PVk), 

▪ místní komunikaci propojující silnici II/101 a stávající místní komunikaci „Na Skalkách“, 

umožňující přístup k navrhované ploše Z5 BI na západním okraji obce Tachlovice (Z29 

PVk), 

▪ místní komunikaci, která vychází ze silnice III/0057, umožňující přístup k navrhované ploše 

Z7 BI (vč. P1 BI a P2 BI) na východním okraji obce Tachlovice (Z30 PVk), 

▪ místní komunikaci, která je pokračováním komunikace „Zahradní“, umožňující přístup ke 

stávající ploše bydlení na východním okraji obce Tachlovice (Z31 PVk), 

▪ místní komunikace, která vychází ze silnice III/10125, umožňující přístup k zastavitelné 

ploše v k.ú. Nučice - komunikace je navržena na žádost sousední obce Nučice (Z32 PVk). 

Ostatní zastavitelné plochy navržené územním plánem jsou přístupné ze stávajících 

místních a veřejně přístupných komunikací.  

- Při návrhu místních komunikací byly minimalizovány počty křižovatek se silniční sítí (pouze 

3 komunikace vycházejí ze silnice II/101, III/0057 a III/10125). 

- Komunikace jsou navrženy tak, aby byl zajištěn přístup pro požární techniku – komunikace 

jsou navrženy v dostatečné šířce, komunikace jsou průjezdné, bez obratišť, jsou navrženy 

mimo vedení a ochranná pásma vedení elektrické energie. Pouze na dvou místech vedení 

elektrické energie křižuje navrhované komunikace, což ale nebrání přístupu požární 

techniky a následnému hašení požáru. 

- Nové místní komunikace jsou dle ČSN 736110 navrženy jako obslužné, kategorie MO, 

funkční třídy C2 (obslužné komunikace doplňující spojení sběrných komunikací ve stávající i 

nové zástavbě). 

- Územní plán navrhuje cyklostezku (Z35 DSc), která je vedena podél silnice II/101 

z Tachlovic do Nučic. Cyklostezka je navržena mimo dopravní prostor silnice II/101, jako 

samostatná stezka pro chodce a cyklisty o šířce 3 m. Územní plán přebírá dle Generelu 

cyklistických tras a cyklostezek Krajského úřadu Středočeského kraje návrh cyklotras, které 

jsou vedeny po silnici II/101, silnicích III/0057, III/10122 a účelových komunikacích. 

- Zastavitelné plochy pro bydlení budou vybaveny komunikacemi pro pěší v rámci nových 

místních komunikací, kde jsou navrhovány chodníky alespoň po jedné straně ulice, podle 

územní studie nebo dle následné projektové dokumentace, vypracované v rámci územních 

řízení. Tím jsou vytvořeny předpoklady pro prostupnost pro pěší v zastavitelných plochách.  
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- Územní plán navrhuje cyklistické propojení se sousední obcí Nučice prostřednictvím návrhu 

cyklostezky (Z35 DSc), která je vedena podél silnice II/101 z Tachlovic do Nučic. 

Cyklostezka je navržena mimo dopravní prostor silnice II/101, jako samostatná stezka pro 

chodce a cyklisty o šířce 3 m. 

- Územní plán navrhuje v návaznosti na krajinu a v krajině samotné polní cesty (K18 NZp, 

K19 NZp, K20 NZp, K21 NZp, K22 NZp, K23 NZp, K24 NZp, K25 NZp, K26 NZp, K27 NZp, 

K28 NZp). Tím jsou vytvořeny předpoklady pro prostupnost krajiny. 

 

Technická infrastruktura 

Navrhované řešení obsahuje pokrytí území dostatečnou technickou infrastrukturou v souladu 

s platnou legislativou České republiky. Pro novou zástavbu je řešen rozvoj inženýrských sítí 

(vodovod, kanalizace, způsob likvidace dešťových vod, elektřina, plyn, apod.). Technická 

infrastruktura je vyznačena ve Výkresu koncepce veřejné infrastruktury a v Koordinačním 

výkrese. Plně jsou respektována veškerá ochranná pásma sítí technické infrastruktury.  

- Územní plán prověřil kapacitní možnosti likvidace odpadních vod na obecní ČOV zejména 

s ohledem na požadavky vyplývající z rozsahu zastavitelných ploch včetně nově 

navrhovaných. Splaškové odpadní vody budou odvedeny na mechanicko – biologickou 

čistírnu odpadních vod. Stávající ČOV Tachlovice má kapacitu 800 EO. V současné době je 

v obci Tachlovice evidováno cca 912 obyvatel. Dle upřesněného počtu obyvatel 

v zastavitelných plochách bude na ČOV ve výhledu napojeno dalších cca 290 obyvatel.  

Na základě výše uvedených hodnot je zřejmé, že kapacita stávající ČOV nebude pro další 

rozvoj dostačující a bude nutné provedení její intenzifikace o cca 400 EO, tzn. na celkový 

počet cca 1200 EO. Územní plán navrhuje její prostorové rozšíření v rámci stávající lokality, 

nebo její intenzifikaci ve stávajícím objektu, kdy by byla upravena technologie způsobu 

čištění bez nutnosti prostorového rozšíření. 

- Územní plán prověřil zásobování pitnou vodou. Zajištění zásobování vodou zastavitelných 

ploch je možné realizovat napojením na stávající vodovodní síť, která je napojena na 

přivaděč BKDZH (Beroun – Králův Dvůr – Zdice – Hořovice) DN 600, který je přes vodojem 

Kopanina 74 000 m
3
 (393,00/388,00 m n.m.) napojen na systém pražského vodovodu. 

Kapacita vodovodní sítě je dostatečná a umožňuje navržený rozvoj obce bez problémů. 

Napojení zastavitelných ploch bude provedeno na stávající vodovodní řady procházející 

kolem těchto zastavitelných ploch. Nové vodovodní řady budou vybudovány k zastavitelným 

plochám Z5 BI, Z7 BI (vč. P1 BI a P2 BI)  a Z19 TO. 

- Jako zdroj k hašení požárů budou sloužit stávající vodní plochy a toky v obci. Jako vnější 

odběrná místa pro zásobování vodou k hašení požárů budou sloužit hydranty a výtokové 

stojany na vodovodní síti. 
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- Územní plán klade důraz na důsledné řešení likvidace srážkových vod. Je nutné maximálně 

využívat vsakování dešťové vody do veřejné zeleně. V územním plánu není uvažováno 

s odváděním dešťových vod ze střech. U každého objektu je nutno uvažovat se vsakováním 

dešťových vod na vlastním pozemku, případně uvažovat s jejím dalším využitím. Plochy 

výrobních a komerčních zón budou odvodňovány příkopy, nebo mělkou trubní kanalizací do 

retenčních objektů (povrchových nebo podzemních). Regulovaný odtok z těchto retenčních 

objektů povolený správci toku bude zaústěn do vodoteče. Ve výrobních a komerčních 

zónách se doporučuje provést co nejvíce zelených ploch, aby se zmenšilo odtokové 

množství dešťových vod.  

- Územní plán nenavrhuje žádné změny v současném způsobu likvidace tuhých komunálních 

odpadů a separovaného odpadu z toho důvodu, že současný systém je vyhovující. Územní 

plán navrhuje plochu technické infrastruktury „Plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s 

odpady“ (Z19 TO) na východním okraji obce, kde se předpokládá umístění zařízení 

sloužícího ke sběru a třídění komunálního odpadu od občanů obce a biologicky 

rozložitelných odpadů ze zahrad a veřejných ploch na území obce. 

 

Občanské vybavení 

- Územní plán prověřil dle bilance rozvoje bydlení plochy občanského vybavení. Dnešní 

školská zařízení jsou dostatečně nadimenzována a odpovídají výhledovým potřebám obce. 

Zdravotnická péče není v obci zajištěna. Územní plán Tachlovice vymezuje 1 plochu pro 

„Občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení“ Z25 OS o rozloze 1,14 ha. Plocha 

je navržena v návaznosti na stávající tenisový areál za účelem vymezení sportovního 

zařízení. 

- Územní plán prověřil možnost vymezení veřejných prostranství. Územní plán navrhuje 

veřejné prostranství (Z21 PV) o rozloze 0,16 ha, veřejné prostranství se specifickým 

využitím (Z20 PX) o rozloze 0,22 ha a veřejná prostranství – veřejnou zeleň o rozloze 4,49 

ha a veřejná prostranství (komunikace) o celkové rozloze 0,69 ha. 

- Do ploch veřejného prostranství bylo prověřeno zahrnutí návsi, ulic, chodníků, zeleně, parků 

a dalších prostor přístupných každému bez omezení, tedy sloužících obecnému užívání, a 

to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. 

- Územní plán nenavrhuje žádnou zastavitelnou plochu, která je ≥ 2,0 ha. Proto nemusí být 

splněna podmínka, že pro každé 2 ha zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského 

vybavení anebo smíšené obytné bude vymezena s touto zastavitelnou plochou související 

plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m². 
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A.3 POŽADAVKY NA KONCEPCI USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

A.3.1 UPŘESNĚNÍ POŽADAVKŮ Z PÚR 

Požadavky z PÚR jsou podrobně vyhodnoceny v textové části Odůvodnění ÚP, kapitole 

A. a), bod 2. Soulad územního plánu s Politikou územního rozvoje ČR. Viz body č.20 a č.25. 

 

A.3.2 UPŘESNĚNÍ POŽADAVKŮ ZE ZÚR 

Požadavky ze ZÚR jsou podrobně vyhodnoceny v textové části Odůvodnění ÚP, kapitole A. 

a), bod 1. Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Viz kapitola 5., bod 5.1., 

kapitola 6., bod 6.7. 

 

A.3.3 UPŘESNĚNÍ POŽADAVKŮ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 

Prověřit možnosti revitalizace vodních toků v obci - V březnu 2015 byla zpracovaná 

projektová dokumentace „Radotínský potok – revitalizace toku v ř.km 12,13 – 13,43“. Tato 

dokumentace je převzata do Územního plánu Tachlovice. 

Zvýšit ekologickou stabilitu území – řešené území je nadprůměrně využívané, se zřetelným 

narušením přírodních struktur, základní ekologické funkce musí být soustavně nahrazovány 

technickými zásahy. Ekologická stabilita území je snížena dlouhotrvajícím intenzivním 

zemědělstvím, zastavěním částí území, částečně i imisemi. Územní plán zvyšuje ekologickou 

stabilitu krajiny realizací prvků územního systému ekologické stability, návrhem „Zeleně – 

ochranné a izolační“ (K1 ZO, K2 ZO, K3 ZO, K4 ZO, K5 ZO) o celkové rozloze 0,94 ha, 

návrhem „Trvalých travních porostů“ v rámci revitalizace Radotínského potoka (K6 NZt, K7 

NZt) o celkové rozloze 1,96 ha, návrhem „Zeleně – přírodního charakteru“ (K8 ZP, K9 ZP) o 

celkové rozloze 4,15 ha, návrhem „Ploch vodních a vodohospodářských“ v rámci revitalizace 

Radotínského potoka (K10 W, K11 W, K12 W, K13 W, K14 W, K15 W, K16 W) o celkové 

rozloze 3,05 ha a návrhem „Plochy lesní“ (K17 NL) o rozloze 1,43 ha. 

Dalšími nutnými předpoklady k větší stabilitě krajiny jsou ekologičtější způsoby hospodaření 

jak v lese, tak i na zemědělské půdě, zajištění čistoty ovzduší, vod atd. 

 

A.3.4 UPŘESNĚNÍ DALŠÍCH POŽADAVKŮ 

V územním plánu jsou promítnuty požadavky obecné ochrany přírody a krajiny, 

zejména formou regulativů, vztažených k plochám s rozdílným funkčním využitím. Viz 

Výroková část, kapitola f), kapitola e) 3. 

V územním plánu jsou vymezeny prvky ÚSES v návaznosti na sousední obce a je 

dodržena příslušná metodika stanovených prostorových parametrů. Při tvorbě systému 

ekologické stability je vycházeno z regionálního ÚSES podle nadřazené ÚPD (regionální 
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biokoridor RK 1186 Nučice – Škrábek). Viz Výroková část, kapitola e) 3. a Odůvodnění 

územního plánu, část B., kapitola e), bod 6, 6.1. 

V územním plánu jsou respektovány krajinné hodnoty území, zejména je kladen důraz 

na zachování významných skupin vzrostlé zeleně v krajině i v sídle, doprovodné vegetace 

podél vodotečí a jejich doplnění s ohledem na zachování ekologicky stabilního a esteticky 

hodnotného území. 

 Územní plán stanovil podmínky dalšího vývoje území v těsné blízkosti vodního toku 

(zejména v urbanizovaném území obce). Viz Výroková část, kapitola f). 

Územní plán zohlednil podél Radotínského potoka pásmo sloužící k zajištění údržby 

vodního toku. Podél koryta vodního toku je ponechán volný, nezastavitelný manipulační pruh 

o šířce 8 m pro umožnění přístupu správci toku. Do průtočného profilu koryta vodního toku 

nebude umísťováno oplocení. 

Územní plán prověřil obnovu a revitalizaci vodních toků v řešeném území (zejména 

koryto Radotínského potoka). V březnu 2015 byla zpracovaná projektová dokumentace 

„Radotínský potok – revitalizace toku v ř.km 12,13 – 13,43“, jejíž součástí jsou opatření pro 

zvýšení vodní retence a protierozní ochrana řešeného území. Tato dokumentace je převzata 

do Územního plánu Tachlovice. 

Při zpracování územního plánu jsou respektovány zásady ochrany zemědělského 

půdního fondu, zejména minimalizovat zábory zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany. 

Navržené zastavitelé plochy se nachází v převážné většině na půdách s III., IV. a V. třídou 

ochrany. 

V územním plánu jsou formulovány principy pro výsadbu ev. kultivaci rozptýlené zeleně 

v krajině a pro návrh rozmístění nelesní zeleně se zvýšeným veřejným zájmem. Viz Výroková 

část, kapitola f). 

Územní plán prověřil na jihu území návrh na zalesnění (na jih od stávající zástavby, 

zvýšení koeficientu ekologické stability území). Územní plán zde navrhuje „Plochu lesní“ (K17 

NL) o rozloze 1,43 ha. 

 

B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA 

STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT 

V nadřazené územně plánovací dokumentaci nejsou vymezeny žádné požadavky na 

územní rezervy a vzhledem k rozsahu řešených problémů a záměrů v území se 

nepředpokládá požadavek na vymezení územní rezervy. 
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C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A ASANACÍ, PRO KTERÉ BUDE MOŽNÉ 

UPLATNIT VYVLASTNĚNÍ NEBO PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

Územní plán prověřil a vymezil plochy pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná 

opatření a asanace v členění: 

 pozemky, pro které lze práva k pozemkům a stavbám odejmout nebo omezit podle §170 

zákona č.183/2006 Sb. (veřejně prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury, 

veřejně prospěšná opatření, stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu, 

asanace území). Viz Výroková část, kapitola h), Výkres veřejně prospěšných staveb, 

opatření a asanací. 

 pozemky, pro které lze uplatnit možnost předkupního práva podle §101 zákona 

č.183/2006 Sb. (veřejně prospěšné stavby, veřejné prostranství a stavba na tomto 

pozemku). Viz Výroková část, kapitola i), Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a 

asanací. 

 

D. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH 

BUDE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM 

REGULAČNÍHO PLÁNU, ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE NEBO UZAVŘENÍM 

DOHODY O PARCELACI 

Územní plán nevymezuje plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách 

v území podmíněno vydáním regulačního plánu nebo uzavřením dohody o parcelaci. 

Územní plán navrhuje vypracování společné „Územní studie“ ploch: Z10 BI, Z34 BI, vč. 

P3 BI. Viz Výroková část, kapitola g). 

 

E. PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ 

Územní plán není zpracován ve variantách. 
 

 
F. POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A NA USPOŘÁDÁNÍ 

OBSAHU JEHO ODŮVODNĚNÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A POČTU 

VYHOTOVENÍ 

Územní plán Tachlovice je zpracován podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a v souladu s prováděcími předpisy, zejména s 

vyhláškou č. 500/2001 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.  

Územní plán Tachlovice je zpracován pro celé území obce Tachlovice (k.ú. Tachlovice).     

Ochranné režimy jsou součástí podmínek využití území, v plochách nejsou navrhovány 

překryvné funkce (kromě ploch ÚSES a koridorů ze ZÚR).  
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Jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití jsou v grafické části označeny, a to i 

v legendě, písmeny s číslicí, aby nemohlo dojít k záměně druhů ploch.  

Vyhodnocení záborů ZPF je zpracováno v souladu  s ustanovením § 4 zákona č. 

334/1994 Sb. a § 3 a 4 vyhl. Č. 13/1994 Sb.  

Územní plán Tachlovice obsahuje návrh a odůvodnění. 

Návrh obsahuje textovou část v rozsahu části I. přílohy č. 7 Vyhlášky č. 500/2006 Sb. a 

grafickou část. 

 
Grafická část návrhu obsahuje celkem 5 výkresů: 

1. Výkres základního členění území – 1 : 5 000 

2. Hlavní výkres – Urbanistická koncepce s vymezením ploch s rozdílným využitím – 1 : 5 000 

3. Výkres koncepce uspořádání krajiny – 1 : 5 000 

4. Výkres koncepce veřejné infrastruktury  - Dopravní a technická infrastruktura, občanské 

vybavení veřejné infrastruktury, veřejné prostranství - 1 : 5 000 

5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací – 1 : 5 000 

 
Odůvodnění obsahuje textovou část v rozsahu části I. přílohy č. 7 Vyhlášky č. 500/2006 

Sb. a grafickou část. 

Grafická část odůvodnění územního plánu obsahuje celkem 3 výkresy: 

6. Koordinační výkres – 1 : 5 000 

7. Výkres širších vztahů – 1 : 50 000 

8. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – 1 : 5 000 

 
 

Podkladem výkresů grafické části, kromě výkresu širších vztahů, je státní mapové dílo – 

katastrální mapa, aktuální stav. Geodetickým referenčním systémem je souřadnicový systém 

Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK). 

Výkresy obsahují jevy zobrazitelné v daném měřítku jednotlivých výkresů.  

V koordinačním výkrese jsou zakreslena všechna ochranná pásma a další limity 

omezující využití území. 

Počet tištěných vyhotovení územního plánu budou 2 paré za účelem „Společného 

jednání“ dle §50 Stavebního zákona, 2 paré za účelem „Veřejného projednání“ dle §52 

Stavebního zákona a 4 paré pro „Vydání územního plánu“ dle §54 Stavebního zákona.  

Součástí každého tištěného vyhotovení územního plánu bude datový nosič obsahující 

textovou část a grafickou část, která bude ve formátu *.pdf (dle uzavřené smlouvy č.11/2012 

s obcí Tachlovice). 
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G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

V řešeném území ani v jeho těsné blízkosti se nenachází území evropsky významné 

lokality nebo ptačí oblasti. 

Z rozboru udržitelného rozvoje území ÚAP vyplynulo, že obec Tachlovice má vyvážené 

území.  

Obec se nenachází na žádné významné dopravní tepně. Územní plán vymezuje plochy 

bydlení na severovýchodním a severním okraji obce, na západním okraji obce, na 

východním, jihovýchodním a jižním okraji obce Tachlovice. Dále vymezuje plochu 

občanského vybavení pro tělovýchovná a sportovní zařízení ve východní části obce, plochy 

výroby a skladování na západním okraji obce, plochu výroby a skladování – se specifickým 

využitím v centru obce, plochu pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady na východním 

okraji obce, plochy veřejných prostranství v centru obce. 

Dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání posoudil vliv předložené koncepce 

na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a zároveň posoudil požadavek na posouzení 

z hlediska vlivů na životní prostředí, podle § 47 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb.  a rozhodl, že 

nebude zpracována dokumentace vlivů provedení záměru na životní prostředí ani posouzení 

vlivu záměru na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.  

 

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 Tachlovice nebyly vymezeny žádné záležitosti nadmístního významu, 

které nejsou řešeny v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje. 

 

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 je na správním území obce Tachlovice navrženo 35,56 ha funkčních ploch (vč. 

návrhu koridorů silnic II/101 a II/116 ze ZÚR SK). Z tohoto rozsahu je 16,29 ha ploch 

lokalizováno na neplodné půdě nebo se jedná o změnu kultury. 
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Z celkové plochy rozvojových záměrů na území obce se předpokládá odnětí 19,25 ha 

zemědělské půdy. Z tohoto rozsahu připadá 16,54 ha na ornou půdu, 2,00 ha na trvalé travní 

porosty, 0,60 ha na zahrady a 0,11 ha na ovocné sady. 

Z hlediska funkčního využití se na záborech zemědělského půdního fondu podílejí 

v Tachlovicích „Plochy bydlení - v rodinných domech – městské a příměstské“ 8,13 ha, 

„Plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady“ 0,22 ha, „Veřejná prostranství – se 

specifickým využitím“ 0,09 ha, „Veřejná prostranství – veřejná zeleň“ 2,39 ha, „Technická 

infrastruktura - se specifickým využitím“ 0,22 ha, „Výroba a skladování – drobná a řemeslná 

výroba“ 1,16 ha, „Veřejná prostranství – místní komunikace“ 0,55 ha, „Parkoviště“ 0,02 ha, 

„Cyklostezka“ 0,13 ha, „Plochy vodní a vodohospodářské“ 1,88 ha, „Polní cesty“ 2,79 ha a 

koridory silnic II/101 a II/116 ze ZÚR SK (D067, D092) 1,67 ha. 

Požadavky týkající se trvalého odnětí ZPF v návrhu jsou obsaženy v závěrečné tabulce 

této kapitoly. 

 

Údaje o skutečných investicích vložených do půdy.  

Po celém obvodu obce Tachlovice byly provedeny rozsáhlé plošné meliorace o výměře 

51,5 ha. Do prostorů s provedenými melioracemi zasahují rozvojové plochy: Z5 BI, Z6 BI, 

Z29 PVk, K10 W, K11 W, K13 W, K14 W, K26 NZp, K28 NZp a koridor silnice II/101 ze ZÚR 

SK D067 o celkové výměře 3,69 ha. 

 

Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby. 

V obci Tachlovice dojde plánovanou výstavbou k částečnému narušení bývalých 

objektů zemědělské prvovýroby, které se nacházejí ve východní části obce. Jedná se o 

plochy přestavby P1 BI a P2 BI o celkové výměře 0,15 ha. 

 

Údaje o významných skutečnostech vyplývajících ze schválených návrhů 
pozemkových úprav. 

Pro řešené území nebyly dosud zpracovány "Pozemkové úpravy". Avšak s ohledem 

na skutečnost, že územní plán bude do doby zahájení prací na Pozemkových úpravách 

schválen, lze předpokládat, že bude možno projekt Pozemkových úprav budoucímu 

uspořádání obce přizpůsobit. 

 

Znázornění průběhu hranic územních obvodů obcí a katastrálních území. 

Územní plán je řešen pro celé správní území obce Tachlovice. Grafická část je 

zpracována na podkladu katastrální mapy, která zobrazuje celé katastrální území obce 

Tachlovice. 
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Zdůvodnění, proč je navrhované řešení ve srovnání s jiným možným řešením 
nejvhodnější z hlediska  ochrany zemědělského půdního fondu  

Navržené rozvojové plochy se nachází v převážné většině na půdách s III., IV. a V. 

třídou ochrany. 

Územní plán Tachlovice 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. Další výhodou urbanistického 

řešení územního plánu je skutečnost, že prostřednictvím nové výstavby zkompaktňuje 

a aronduje současný urbanistický půdorys sídla do komplexně ucelených útvarů bez obtížně 

přístupných a těžko obdělávatelných ploch, které by byly uvnitř plánované zástavby, 

eventuálně podél jejich nepravidelně uspořádaného obvodu.  

Navíc toto řešení je výhodné z hlediska nároků na napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu v obci, protože minimalizuje požadavky na investice nutné pro 

dobudování výše uvedené infrastruktury.  

 

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 1.září 1966 podle zákresů v mapách evidence nemovitostí, jak to ukládá 

§ 12 v odstavci 1, vyhlášky č.13/1994  Sb. a aktualizovaná k dubnu 2017. 

Dále jsou v grafické dokumentaci uvedeny účelové komunikace (polní a lesní cesty). 

 

Údaje o zařazení pozemků zemědělské půdy do bonitovaných půdně ekologických 
jednotek (BPEJ) 

Na správním území obce Tachlovice se nachází celkem 22 BPEJ. 

Prvá číslice pětimístného kódu BPEJ značí příslušnost ke klimatickému regionu v rámci 

České republiky (od 0 do 9, tj. od nejteplejšího a nejsuššího po nejchladnější a nejvlhčí 

klimatický region). Obec Tachlovice náleží do klimatického regionu č.2 (severní okraj 

řešeného území) a klimatického regionu č.4 (převážná část řešeného území). 
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Kód 

KR 

Symbol 

KR 

Charakteristika 

KR 

∑ teplota 

nad 10°C 

Ø roční 

teplota °C 

Ø roční úhrn 

srážek [mm] 

Pravděpodobnost 

suchých 

veget.období 

Vláhová jistota 

2. T2 
teplý, mírně 

suchý 

2600-

2800 
8 - 9 500 - 600 20 - 30 2 - 4 

4. MT 1 
mírně teplý, 

suchý 

2 400- 

2 600 
7 – 8,5 450 - 550 30 - 40 0 - 4 

 

Druhá a třetí číslice vymezuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce (HPJ). Hlavní 

půdní jednotka je účelové seskupení půdních forem, příbuzných ekologickými vlastnostmi, 

které jsou charakterizovány morfogenetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným 

substrátem, zrnitostí a u některých hlavních půdních jednotek výraznou svažitostí, hloubkou 

půdního profilu, skeletovitostí a stupněm hydromorfismu. 

V rámci tohoto klimatického regionu se zde vyvinulo 15 z celkového počtu 78 hlavních 

půdních jednotek: 

 

HPJ GENETICKÝ PŮDNÍ PŘEDSTAVITEL PŮDNÍ DRUH 

SKUPINA PŮD ČERNOZEMNÍHO CHARAKTERU (ČERNOZEMĚ) 

02 
černozemě luvické (CEl) včetně slabě-huboko oglejených (CElg) ze 

spraší (B5 SP) 
středně těžké 

03 
černozemě černické (CEx) ze spraší a polygenetických hlín (B5SP, 

B6 cHP) 
střední, těžší 

SKUPINA HNĚDOZEMNÍCH PŮD (HNĚDOZEMĚ) 

10 
hnědozemě modální (HNm) s event. slabým oglejením (HNmg) ze 

spraší (B5 SP) 

středně těžké s těžkým 

podložím 

11 
hnědozemě modální (HNm) někdy slabě oglejené (NHmg) ze 

sprašových hlín, prachovic (B5 SP) 

středně těžké s těžkým 

podložím 

12 
hnědozemě modální (HNm) někdy slabě oglejené (NHmg) z 

polygenetických hlín (B6 k HP, cHP)  

středně těžké s těžkým 

podložím 

SKUPINA RENDZIN (RENDZINY, PARARENDZINY, PELOZEMĚ) 

20 
pelozemě modální (PEm), vyluhované (PEv), místy melanické (PE) 

až erozní regozemě pelické (RGp) ze slínů a slínovců (B7, SN-SC) 
těžké až velmi těžké 

SKUPINA HNĚDÝCH PŮD (KAMBIZEMĚ) 

26 
kambizemě modální eu- až mesobazické (KAme – Kama) z PS 

sedimentárních tvrdých břidlic poskytujících středně těžké zvětraliny 
středně těžké 

27 
kambizemě modální eu- až mesobazické (KAme – Kama) z PS 

sedimentárních hornin, poskytujících lehčí zvětraliny 
lehké, lehké střední 

SKUPINA MĚLKÝCH PŮD (RENDZINY, PARARENDZINY, RANKERY) 

37 rankery modální a kambické (RNm-k) až kambizemě rankerové lehké až lehčí, středně 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hlavn%C3%AD_p%C5%AFdn%C3%AD_jednotka&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hlavn%C3%AD_p%C5%AFdn%C3%AD_jednotka&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekologie
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Morfogenetick%C3%BD_p%C5%AFdn%C3%AD_typ&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C5%AFdotvorn%C3%BD_substr%C3%A1t&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C5%AFdotvorn%C3%BD_substr%C3%A1t&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zrnitost_p%C5%AFdy&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hlavn%C3%AD_p%C5%AFdn%C3%AD_jednotka&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sva%C5%BEitost_p%C5%AFdy&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hloubka_p%C5%AFdn%C3%ADho_profilu&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hloubka_p%C5%AFdn%C3%ADho_profilu&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Skeletovitost_p%C5%AFdy&action=edit&redlink=1
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(Kas) z bazálních a mělkých hlavních souvrství různých hornin 

poskytujících lehké zvětraliny 

těžké 

PŮDY VELMI SKLONITÝCH ÚZEMÍ 

40 

kambizemě (KA), rendziny (RZ), pararendziny (PR) a rankery (RN), 

v některých případech i erozní regozemě (RG) z různých substrátů 

– lehčích a středně těžkých v silně svažitých území 

lehké až lehčí, středně 

těžké 

SKUPINA PŮD NIVNÍCH (FLUVIZEMĚ) 

58 fluvizemě glejové (FLg) z lehčích středních až středních sedimentů středně těžké 

59 fluvizemě glejové (FLg) z těžkých nivních sedimentů těžké až velmi těžké 

SKUPINA HYDROMORFNÍCH PŮD 

64 
gleje modální (GLm) a stagnogleje modální (SGm) z různých 

substrátů, odvodněné, s fungující drenáží, zkulturněné 

středně těžké až velmi 

těžké 

67 gleje modální (GLm) z různých substrátů, v rovinných podmínkách 
středně těžké až velmi 

těžké 

72 
gleje fluvické (Glf) včetně zrašelinělých a gleje fluvické histické 

(GLfo) centrálních části niv 
Převaha těžší zrnitosti 

 

Čtvrtá číslice stanoví kombinaci svažitosti a expozice pozemku ke světovým stranám.  

 

Kód Svažitost Expozice 

0 úplná rovina (0° - 1°) – rovina (1° - 3°) všesměrná 

1 mírný svah (3° - 7°) všesměrná 

4 střední svah (7° – 12°) jih (JZ-JV) 

8 příkrý svah (17° – 25°) – sráz (>25°) jih (JZ-JV) 

 

Pátá číslice určuje kombinaci hloubky půdního profilu a jeho skeletovitosti.   

 

Kód Skeletovitost Hloubka [cm] 

0 půdy bezskeletovité (> 60) hluboká 

1 půdy bezskeletovité – půdy slabě skeletovité (> 60) hluboká – (30-60) středně hluboká 

4 půdy středně skeletovité (> 60) hluboká – (30-60) středně hluboká 

5 půdy slabě skeletovité (<30) mělká 

6 půdy středně skeletovité (<30) mělká 

9 půdy bezskeletovité – půdy silně skeletovité (> 60) hluboká – (<30) mělká 

 

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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Tabulka „VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZPF“ 

Přehled ploch navržených k odnětí ZPF je zpracován dle Přílohy č.5 k Vyhlášce č.13/1994 Sb. a dle společného metodického doporučení 
Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP.  

Tabulka v tomto ÚP obsahuje oproti metodickému doporučení MMR a MŽP navíc tyto položky (dle Vyhlášky č.13/1994 Sb.): čísla parcel KN, 
celkový rozsah ploch, zařazení odnímaného ZPF do BPEJ, umístění v zastavěném území, umístění mimo zastavěné území. 

 

Označení 
plochy  

Využití plochy 
Čísla parcel KN 

Celkový 
rozsah 

ploch v ha 

Z toho 
zábor ZPF 

v ha 

Druh pozemku 
(kultura 

dotčené půdy) 

Zařazení 
odnímaného 
ZPF do BPEJ 

Třída  
ochrany 

Umístění 
mimo zastav

ěné území  
(ZPF v ha) 

Umístění v 
zastavěném 

území  

(ZPF v ha) 

Investice 
do půdy 

(v ha) 

Z1 BI 
Bydlení – v rodinných 
domech – městské a 

příměstské 

OP: 167/14, 167/1, 
170/65, 170/70 

Zahrada: 167/15, 
167/3 

1,21 1,21 

Orná půda: 
0,99 ha 

Zahrada:  

0,22 ha 

4.26.04-0,28ha 

4.37.16-0,93ha 

IV. 

V. 
1,21 - - 

Z2 BI 

Bydlení – v rodinných 
domech – městské a 

příměstské 

OP:170/78, 170/79, 
170/71, 170/72, 
170/82, 170/81, 
170/80 (část), 
170/73 (část), 
170/74 (část), 
170/75 (část) 

0,82 0,82 
Orná půda: 

0,82 ha 

4.26.04-
0,002ha 

4.37.16-0,82ha 

IV. 

 

V. 

0,82 - - 

Z3 BI 

Bydlení – v rodinných 
domech – městské a 

příměstské 
OP: 143/4 (část) 0,19 0,19 

Orná půda: 
0,19 ha 

4.37.16-0,19ha V. 0,19 - - 

Z4 BI 

Bydlení – v rodinných 
domech – městské a 

příměstské 
OP: 137/1 0,09 0,09 

Orná půda: 
0,09 ha 

4.37.16-0,09ha V. 0,09 - - 

Z5 BI 

Bydlení – v rodinných 
domech – městské a 

příměstské 

TTP: 37/14, 37/36, 
37/38, 37/5, 39/16, 

39/15 

OP: 37/1, 39/5, 
39/18 

Zahrada: 39/6 

1,62 1,62 

TTP: 0,59 ha 

Orná půda: 
0,84 ha 

Zahrada: 0,19 
ha 

4.64.01-0,40ha 

4.26.44-1,22ha 

III. 

V. 
1,62 - 0,23 

Z6 BI 

Bydlení – v rodinných 
domech – městské a 

příměstské 

OP: 225/2, 225/1, 
226/1, 226/2, 218/2 

1,01 1,01 
Orná půda: 

1,01 ha 
4.10.00-1,01ha I. 1,01 - 0,82 

Z7 BI 
Bydlení – v rodinných 
domech – městské a 

Zahrada: 114/1 0,75 0,02 
Zahrada:  

0,02 ha 
4.59.00-0,02ha II. 0,02 - - 
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příměstské 

Z8 BI 

Bydlení – v rodinných 
domech – městské a 

příměstské 
OP: 335/1 (část) 0,35 0,35 OP: 0,35 ha 4.10.00-0,35ha I. 0,35 - - 

Z9 BI 
Bydlení – v rodinných 
domech – městské a 

příměstské 

OP: 335/1 (část) 0,34 0,34 OP: 0,34 ha 4.10.00-0,34ha I. 0,34 - - 

Z10 BI 

Bydlení – v rodinných 
domech – městské a 

příměstské 
OP: 328/1 (část) 0,52 0,52 OP: 0,52 ha 

4.26.01-0,02ha 

4.37.15-0,09ha 

4.26.11-0,41ha 

III. 

V. 

III. 

0,52 - - 

Z11 BI 
Bydlení – v rodinných 
domech – městské a 

příměstské 

Není ZPF 

Z12 BI 

Bydlení – v rodinných 
domech – městské a 

příměstské 

TTP: 314/2, 318/1 
(část), 320 (část), 
321 (část), 322 

(část), 314/4 

0,31 0,30 TTP: 0,30 ha 
4.26.01-0,04ha 

4.37.15-0,26ha 

III. 

V. 
0,30 - - 

Z13 BI 
Bydlení – v rodinných 
domech – městské a 

příměstské 

OP: 335/54, 335/55, 
335/56, 335/61, 
335/62, 335/63 

0,60 0,60 OP: 0,60 ha 4.10.00-0,60ha I. 0,60 - - 

Z14 BI 

Bydlení – v rodinných 
domech – městské a 

příměstské 
OP: 170/56 0,08 0,08 OP: 0,08 ha 4.26.04-0,08ha IV. 0,08 - - 

Z15 BI 
Bydlení – v rodinných 
domech – městské a 

příměstské 

OP: 170/61 0,09 0,09 OP: 0,09 ha 4.26.04-0,09ha IV. 0,09 - - 

Z16 BI 

Bydlení – v rodinných 
domech – městské a 

příměstské 
Není ZPF 

Z17 BI 
Bydlení – v rodinných 
domech – městské a 

příměstské 

Není ZPF 

Z19 TO 
Plochy pro stavby a 

zařízení pro nakládání s 
odpady 

OP: 143/1 (část) 0,22 0,22 OP: 0,22 ha 4.26.01-0,22ha III. 0,22 - - 

Z20 PX 
Veřejná prostranství – se 

specifickým využitím 

OP: 101/1 (část), 
101/5 (část) 

0,22 0,09 OP: 0,09 ha 4.59.00-0,09ha II. 0,09 - - 

Z21 PV Veřejná prostranství Není ZPF 

Z22 ZV 
Veřejná prostranství – 

veřejná zeleň 

OP: 101/1 (část), 
101/5 (část), 101/4 

2,81 2,37 OP: 2,37 ha 4.59.00-2,37ha II. 2,37 - - 
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Z23 ZV 
Veřejná prostranství – 

veřejná zeleň 
OP: 101/1 (část) 1,20 0,02 OP: 0,02 ha 4.59.00-0,02ha II. 0,02 - - 

Z24 ZV 
Veřejná prostranství – 

veřejná zeleň 
Není ZPF 

Z25 OS 
Občanské vybavení – 

tělovýchovná a sportovní 
zařízení 

Není ZPF 

P5 TX 
Technická infrastruktura - 
se specifickým využitím 

OP: 335/74 (část), 
335/75 (část) 

Zahrada: 335/76 
(část), 335/112 
(část), 335/77 
(část), 335/90 
(část), 335/78 
(část), 335/91 
(část), 335/79 
(část), 335/92 
(část), 335/80 
(část), 335/93 
(část), 335/30 
(část), 335/84 

(část) 

0,22 0,22 

Orná půda: 
0,05 ha 

Zahrada: 0,17 
ha 

4.10.00-0,22ha I. - 0,22 - 

Z26 VD 
Výroba a skladování – 

drobná a řemeslná výroba 
OP: 228/17, 228/19 0,40 0,40 

Orná půda: 
0,40 ha 

4.10.00-0,40ha I. 0,40 - - 

Z27 VD 
Výroba a skladování – 

drobná a řemeslná výroba 
OP: 228/27 (část) 0,76 0,76 

Orná půda: 
0,76 ha 

4.10.00-0,76ha I. 0,76 - - 

Z28 PVk 
Veřejná prostranství – 

místní komunikace 

OP: 170/71 (část), 
170/72 (část), 
170/73 (část), 
170/74 (část), 
170/75 (část), 
137/1 (část) 

0,12 0,06 
Orná půda: 

0,06 ha 
4.37.16-0,06ha V. 0,06 -  

Z29 PVk 
Veřejná prostranství – 

místní komunikace 
OP: 187/16 (část) 0,34 0,32 

Orná půda: 
0,32 ha 

4.26.44-0,04ha 

4.64.01-0,28ha 

V. 

III. 
0,32 - 0,29 

Z30 PVk 
Veřejná prostranství – 

místní komunikace 
OP: 126/1 (část) 0,17 0,09 

Orná půda: 
0,09 ha 

4.20.01-0,09 ha IV. 0,09 - - 

Z31 PVk 
Veřejná prostranství – 

místní komunikace 
OP: 143/19 (část) 0,06 0,06 

Orná půda: 
0,06 ha 

4.26.01-0,06ha III. 0,06 - - 

Z32 PVk 
Veřejná prostranství – 

místní komunikace 

OP: 189/1 (část), 
189/2 (část) 

0,11 0,02 
Orná půda: 

0,02 ha 
2.02.00-0,02ha I. 0,02 - - 
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Z34 BI 

Bydlení – v rodinných 
domech – městské a 

příměstské 

TTP: 318/1, 77/3, 
318/2 

0,89 0,89 TTP: 0,89 ha 
4.37.15-0,80ha 

4.26.11-0,09ha 

V. 

III. 
0,89 - - 

Z33 DSp Parkoviště OP: 126/1 (část) 0,02 0,02 
Orná půda: 

0,02 ha 
4.20.01-0,02 ha IV. 0,02 - - 

Z35 DSc Cyklostezka OP: 170/1 (část) 0,13 0,13 
Orná půda: 

0,13 ha 

2.03.00-0,03ha 

4.26.01-0,05ha 

4.26.04-0,05ha 

I. 

III. 

IV. 

0,13 - - 

K10 W 
Plochy vodní a 

vodohospodářské 
OP: 191/8 1,45 1,45 

Orná půda: 
1,45 ha 

4.64.01-1,43ha 

4.10.00-0,02ha 

III. 

I. 
1,45 - 1,45 

K11 W 
Plochy vodní a 

vodohospodářské 
OP: 335/2 (část) 1,22 0,39 

Orná půda: 
0,39 ha 

4.59.00-0,003 
ha 

4.72.01-0,387 
ha 

II. 

 

V. 

0,39 - 0,32 

K12 W 
Plochy vodní a 

vodohospodářské 
Není ZPF 

K13 W 
Plochy vodní a 

vodohospodářské 
OP: 335/2 (část) 0,06 0,03 

Orná půda: 
0,03 ha 

4.72.01-0,03ha V. 0,03 - 0,03 

K14 W 
Plochy vodní a 

vodohospodářské 
OP: 335/2 (část) 0,01 0,01 

Orná půda: 
0,01 ha 

4.72.01-0,01ha V. 0,01 - 0,01 

K15 W 
Plochy vodní a 

vodohospodářské 
Není ZPF 

K16 W 
Plochy vodní a 

vodohospodářské 
Není ZPF 

K17 NL Plochy lesní Není ZPF 

K18 NZp Polní cesty OP: 560, 562, 586 0,34 0,34 
Orná půda: 

0,34 ha 

4.26.01-0,11ha 

4.37.15-0,05ha 

4.12.00-0,17ha 

4.27.04-0,01ha 

III. 

V. 

II. 

V. 

0,34 - - 

K19 NZp Polní cesty OP: 585 0,12 0,12 
Orná půda: 

0,12 ha 
4.12.00-0,12ha II. 0,12 - - 

K20 NZp Polní cesty OP: 458/26 0,83 0,83 
Orná půda: 

0,83 ha 

4.26.01-0,08ha 

4.12.00-0,29ha 

4.27.04-0,46ha 

III. 

II. 

V. 

0,83 - - 

K21 NZp Polní cesty OP: 458/35 0,04 0,04 
Orná půda: 

0,04 ha 
4.12.00-0,04ha II. 0,04 - - 

K22 NZp Polní cesty OP: 458/25, 465/32 0,38 0,38 
Orná půda: 

0,38 ha 

4.12.00-0,09ha 

4.27.04-0,22ha 

4.11.00-0,07ha 

II. 

V. 

I. 

0,38 - - 
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K23 NZp Polní cesty OP: 587 0,06 0,06 
Orná půda: 

0,06 ha 

4.11.00-0,004ha 

4.27.04-0,056ha 

I. 

V. 
0,06 - - 

K24 NZp Polní cesty OP: 575 0,09 0,09 
Orná půda: 

0,09 ha 

4.26.01-0,02ha 

4.26.11-0,03ha 

4.37.15-0,04ha 

III. 

III. 

V. 

0,09 - - 

K25 NZp Polní cesty OP: 328/6 0,33 0,33 
Orná půda: 

0,33 ha 

4.26.11-0,22ha 

4.37.15-0,11ha 

III. 

V. 
0,33 - - 

K26 NZp Polní cesty OP: 143/12 0,38 0,38 
Orná půda: 

0,38 ha 

4.26.01-0,11ha 

4.26.14-0,27ha 

III. 

IV. 
0,38 - 0,04 

K27 NZp Polní cesty OP: 143/18 0,09 0,09 
Orná půda: 

0,09 ha 

4.26.01-0,03ha 

4.26.14-0,06ha 

III. 

IV. 
0,09 - - 

K28 NZp Polní cesty OP: 187/27 0,13 0,13 
Orná půda: 

0,13 ha 
4.64.01-0,13ha III. 0,13 - 0,13 

K28 NZp Polní cesty OP: 187/27 0,13 0,13 
Orná půda: 

0,13 ha 
4.64.01-0,13ha III. 0,13 - 0,13 

D067 

Koridor silnice II/101: 
úsek Tachlovice – Rudná, 

přeložka 

OP: 207/2 (část), 
208 (část), 213/1 

(část), 213/2 (část), 
205/1 (část), 215 

(část), 228/9 (část), 
458/10 (část), 

231/1 (část), 232/1 
(část), 290/3 (část), 

291 (část), 328/9 
(část) 

 

Ovocný sad: 292/1 
(část), 294 (část) 

1,55 1,31 

Orná půda: 
1,20 ha 

Ovocný sad: 
0,11 ha 

4.26.01-0,77ha 

4.10.00-0,54ha 

III. 

I. 
1,31 - 0,37 

D092 
Koridor silnice II/116: 

Chýnice, obchvat 

OP: 380/1 (část) 

 

TTP: 365/1 (část), 
367 (část), 361/2 

(část) 

0,38 0,36 

Orná půda: 
0,14 ha 

TTP: 0,22 ha 

4.58.00-0,15ha 

4.40.89-0,21ha 

I. 

V. 
0,36 - - 
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Tabulka „VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA PUPFL“ 
 

Označení 
plochy  

Využití plochy 
Čísla parcel KN 

Celkový 
rozsah 

ploch v ha 

Z toho zábor 
PUPFL v ha 

Druh pozemku 
(kultura 

dotčené půdy) 

Umístění v zastavě-
ném území  

(PUPFL v ha) 

Umístění mimo 
zastavěné území   

(PUPFL v ha) 

Investice do půdy 
(v ha) 

D091 
Koridor silnice II/116: 

Kuchař, obchvat 

Lesní pozemek: 

536/1 (část) 
0,03 0,02 lesní pozemek - 0,02 - 

 

 

Pozn. Zábor ZPF se nevyhodnocuje u ploch „Zeleně – soukromé a vyhrazené“ (ZS) a u ploch „Zeleně – ochranné a izolační“ (ZO) z důvodu, že se jedná 

pouze o změnu kultury. 

Zábor ZPF se nevyhodnocuje pro návrh koridoru vysokorychlostní tratě ze ZÚR SK (D200) z důvodu, že v řešeném území prochází jeho trasa v tunelu. 

Zábory ZPF a PUPFL u koridorů silnic II/101 a II/116 ze ZÚR SK (D067, D091, D092) jsou vyhodnoceny tak, že délka osy koridoru se vynásobí 

předpokládanou šířkou tělesa silnice. 

 

 

Využití plochy 

Zábor ZPF v ha 

v zastavěném 
území 

mimo zastavěné 
území 

celkem 

Bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské - 8,13  8,13 

Plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady - 0,22 0,22 

Veřejná prostranství – se specifickým využitím - 0,09 0,09 

Veřejná prostranství – veřejná zeleň - 2,39 2,39 

Technická infrastruktura - se specifickým využitím 0,22 - 0,22 

Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba - 1,16 1,16 

Veřejná prostranství – místní komunikace - 0,55 0,55 

Parkoviště - 0,02 0,02 

Cyklostezka - 0,13 0,13 

Plochy vodní a vodohospodářské - 1,88 1,88 

Polní cesty - 2,79 2,79 

Koridory silnic II/101 a II/116 ze ZÚR SK (D067, D092) - 1,67 1,67 

Celkem 0,22 19,03 19,25 
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Kultura 

Zábor ZPF v ha 

v zastavěném 
území 

mimo zastavěné 
území 

celkem 

Orná půda 0,05 16,49 16,54 

Zahrady 0,17 0,43 0,60 

Ovocné sady - 0,11 0,11 

Trvalé travní porosty - 2,00 2,00 

Celkem 0,22 19,03 19,25 

 
 

 

Třída ochrany 

Zábor ZPF v ha 

v zastavěném 
území 

mimo zastavěné 
území 

celkem 

I. 0,220 4,294 4,514 

II. - 3,213 3,213 

III. - 4,500 4,500 

IV. - 0,942 0,942 

V. - 6,083 6,083 

Celkem 0,22 19,03 19,25 

 

 

Využití plochy 
Zábor PUPFL v ha 

v zastavěném 
území 

mimo zastavěné 
území 

celkem 

Koridor silnice II/116 ze ZÚR SK (D091) - 0,02 0,02 

Celkem - 0,02 0,02 



ÚZEMNÍ PLÁN TACHLOVICE 

 

„ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU“ 109 

Zábory zemědělského půdního fondu dojde k ovlivnění hydrologických poměrů 

v povodí Radotínského potoka (číslo hydrologického pořadí 1-11-05-047). 

 

2.  Ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa 

 

Všeobecné údaje o lesích v řešeném území 

V řešeném území se nachází cca 97,1 ha lesních pozemků. Lesnatost území je nízká, 

lesy pokrývají 15,3 % celkové rozlohy správního území obce Tachlovice. 

Podle Lesního hospodářského plánu spadají prakticky veškeré lesy v obci do kategorie 

10 – hospodářský les. 

 

Navrhovaná opatření 

Územní plán navrhuje 1,43 ha pozemků určených k plnění funkce lesa. 

V řešeném území se nepředpokládají žádné lesnické rekultivace.  

 

Vyhodnocení požadavků na zábory pozemků určených k plnění funkcí lesa  

V důsledku návrhu koridoru silnice II/116 ze ZÚR SK (D 091) budou dotčeny pozemky 

určené k plnění funkce lesa v rozsahu 0,02 ha. 

 
D.  Údaje o počtu listů odůvodnění územního plánu a 

počtu výkresů k němu připojené grafické části 

 
Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje 109 stran. 

Grafická část odůvodnění územního plánu obsahuje celkem 3 výkresy: 

6. Koordinační výkres – 1 : 5 000 

7. Výkres širších vztahů – 1 : 50 000 

8. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – 1 : 5 000 


