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Zadání je zpracováno v souladu s ustanovení § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon).
Zadání je zpracováno v souladu s §11 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
v rozsahu přílohy č. 6 této vyhlášky.

Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Úžice

č…………………………….ze dne…………………………….

Jaromír Novák
místostarosta

Martin Novák
starosta

Dne ................ 2021
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Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace
vydané krajem, popřípadě z dalších širších vztahů.
Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů, zejména z
problémů určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně z
doplňujících průzkumů a rozborů.
Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce.
Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a
prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně
vymezenízastavitelných ploch.
Požadavky na koncepci uspořádání krajiny.
Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury.
Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich
využití, které bude nutno prověřit.
Požadavky na vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření
a asanace, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo.
Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o
změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie
nebo uzavřením dohody o parcelaci.
Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na
ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany
ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a
jinými rizikovými přírodními jevy).
Případný požadavek na zpracování variant.
Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný
rozvoj území.
Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu
jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek
výkresů a počtu vyhotovení.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE, VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ:
Název dokumentace:
Stupeň dokumentace:
Vymezení řešeného území:

Územní plán Úžice
zadání
řešeným území je správní území obce Úžice
obec Úžice – kód obce 534510
k.ú. Úžice u Kutné Hory, Smrk u Úžic, Čekanov,
Radvanice nad Sázavou, Mělník nad Sázavou
o výměře 1856 hektarů

Název ORP:
Pořizovatel:

Kutná Hora
Městský úřad Kutná Hora, Oddělení regionálního rozvoje a
územního plánování
Prosinec 2021

Datum zpracování:

Stav ÚPD - obec nemá územní plán - je vymezeno zastavěné území.
Zastupitelstvo obce Úžice schválilo dne 29.06.2021 usnesením č. 3/2021/19 pořízení
územního plánu.
1. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje,
dokumentacevydané krajem, popřípadě z dalších širších vztahů

územně

plánovací

Dle schválené Politiky územního rozvoje ČR ve znění aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5 leží
řešené území mezi rozvojovými osami OS5 Rozvojová osa Praha – (Kolín) - Jihlava –
Brno a OS5a Rozvojová osa Praha-Jihlava (vymezení: Obce mimo rozvojové oblasti, s
výraznou vazbou na významné dopravní cesty, tj. dálnici D1, silnice I/38 (S8) a I/2).
Republikový význam má vymezení koridoru pro vysokorychlostní železniční trať v úseku
Praha– Brno procházející jižní částí ORP Kutná Hora (ŽD4).
Území leží západně od rekreační oblasti SOBk4 Dolní Kralovicko – Zbýšovsko.
Z hlediska územně plánovací dokumentace vydané krajem Zásady územního rozvoje
Středočeského kraje (ZÚR SK) ve znění po 2. aktualizaci, bude prověřen soulad s územně
plánovací dokumentací vydanou krajem v celém správním území obce.
Jako veřejně prospěšné jsou v ZÚR v území navrženy stavby (VPS):
koridor pro umístění stavby D172 – silnice II/334: Benátky, obchvat; (přeložka úseku
silnice 334 severně okolo Benátek)
Dle ZÚR je kolem Benátek obchvat silnice II/334, ale ta dle silniční mapy přes ně
nevede.V ZÚR je nejspíše chybně označena komunikace VPS (tj. za 136) stavba
D171, a za 137) stavba D172), místo uvedené II/334 má být III/33428 a III/33420.
koridor pro umístění stavby E09 - vedení 110 kV (č. 1928) Sázava – Kostelec nad
Černými Lesy, vč. rozvodny Sázava a rozvodny Kostelec n. Č. L.
koridor pro umístění stavby V09 – vodovod Uhlířské Janovice – Čekanov

5

VÝŘEZ ZE ZÚR ÚZEMÍ

6

Jako veřejně prospěšná opatření nejsou v ZÚR v řešeném území navrženy regionální prvky
ÚSES – je pouze na jihu území hranice ochranné zóny nadregionálního biokoridoru
NK61. Územní plán bude respektovat požadavky na ochranu a upřesní vymezení
skladebných částí ÚSES.
Záměry z výše uvedených dokumentací budou vyznačeny a zpřesněny územním plánem.
Obec Úžice leží v jižní části okresu Kutná Hora, asi 25 km jihozápadně od Kutné Hory a 5
kilometrů východně od města Sázava. Výměra území 1858,5 hektarů (k. ú. Čekanov, Mělník
nad Sázavou, Radvanice nad Sázavou, Smrk u Úžic, Úžice u Kutné Hory). Leží v nadmořské
výšce 416 m. n. m.
Obec Úžice se skládá z několika částí: Benátky, Čekanov, Františkov, Chrastná, Karlovice,
Mělník, Nechyba, Radvanice a Smrk. Karlovice a několik jednotlivých objektů jsou v krajině.
V roce 2019 měli 668 obyvatel. Nyní mají 650 obyvatel. Počet částí obce 10, počet ZSJ 8.
Pověřený obecní úřad Uhlířské Janovice. Jsou v návaznosti na město Sázava. V obci je
mateřská škola.
Obec patří do kategorie obcí do 500 – 1000 obyvatel a leží v oblasti mimo spádovou oblast
výrazných pólů osídlení – Kolína či Kutné Hory. Spádovost za institucemi státní správy
směřuje do Kutné Hory (stavební úřad Uhlířské Janovice). Cílem přirozeného obslužného
spádu je Kutná Hora a Sázava.
Obec je členem Mikroregionu Uhlířskojanovicko, MAS Lípa pro venkov a Svazku měst
a obcí.
Další požadavky, například požadavky obce nebo z projednání s dotčenými orgány a
veřejností:
- dle potřeby bude doplněno.
Důvodem pro pořízení územního plánu je zejména skutečnost, že obec má pouze vymezení
zastavěného území a to nemůže dostatečně řešit potřeby obce na koordinaci svého území a
rozvoje, včetně ochrany krajiny.
V novém územním plánu bude aktualizován skutečný stav zastavěného území obce.
Případné požadavky dotčených orgánů a veřejnosti budou doplněny po projednání návrhu
zadání.
2. Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů, zejména
z problémů určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně z
doplňujících průzkumů a rozborů
a) Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů
Územně analytické podklady (ÚAP) a návrh udržitelného rozvoje, jako podklady stanovují
závady tří skupin:
• závady urbanistické – vymezování rozvojových ploch na půdách I. a II. třídy
ochrany, střety nových zastavitelných ploch a záměrů s limity v území (ochranná
pásma…), nevybudovaná infrastruktura v obcích (především vodovod a
kanalizace)
• závady dopravní – průchod rychlostní komunikace zastavěným územím,
úrovňové křížení komunikací a železnice
• závady hygienické – chráněná ložisková území, ložiska nerostných surovin,
skládky,staré ekologické zátěže a kontaminace ploch, přítomnost tzv. brownfieldu
(opuštěného areálu…)
Některé z těchto závad jsou v řešeném území a budou v návrhu územního plánu řešeny.
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Závady v území dle ÚAP:
- UZ-BRO nevyužitá zástavba („brownfields“) Úžice - prověřit navržení jiného způsobu
využitídotčených ploch, vysvětlení: areál je využíván a není opuštěn
- UZ-NDO negativní dominanta (v části Karlovice a Nechyba)
- HZ-SEZ stará zátěž území nebo kontaminovaná plocha Úžice, pokud je to účelné,
zahrnout podmínky pro likvidaci zátěže nebo kontaminace a vymezit plochy pro
asanaci, vysvětlení: tento střet nemůže být, protože plocha je zrekultivována a
zazeleněna
- HZ-ZZO zdroj znečištění ovzduší, vysvětlení: tento střet je stávající zemědělský
areál Karlovice. Je kontrolován a splňuje platné limity.
Střety v území dle ÚAP:
- S-DI-ZU střet záměru dopravní infrastruktury se zastavěným územím – obchvat
Benátek
- S-TI-ZU střet záměru technické infrastruktury se zastavěným územím – elektrické
vedení v Radvanicích a Čekanově
- S-ZP-TI střet záměru v oblasti životního prostředí s technickou infrastrukturou – střet
plynovodu s biokoridorem NK61
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Při zpracování územně plánovací dokumentace obce navrhnout uspořádání krajiny a
urbanistickou koncepci tak, aby bylo umožněno smysluplné využití ložisek nerostů, která se
na území obce nacházejí.
Novým návrhem uspořádání krajiny vytvořit územní předpoklady pro zpomalení odtoku vod
z území (vysoký podíl orné půdy, která je výrazně ohrožena erozí, odvodněná) a pro
transformaci povodňové vlny v záplavovém území, do kteréhospadá část správního území.
Rozvojové záměry ploch pro bydlení a ploch pro služby situovat především do zástavby
sídel.
Ostatní místní části – případný rozvoj plánovat s ohledem na ochranu krajinného rázu.
V ÚAP je vyznačeno následující:
• hodnoty
- regionální ÚSES
- nemovité kulturní památky – kostel Nanebevzetí Panny Marie, výklenková
kaplička sv. Prokopa, výklenková kaplička Panny Marie
- odvodnění zemědělské půdy
- urbanisticky hodnotné plochy
- půdy I. a II. stupně ochrany
- místo krajinného rázu
•

limity technické
- ochranná pásma telekomunikací
- vrchní vedení elektro 22 kV a TS
- plynovod a technologický objekt
- silnice II. a III. třídy a jejich ochranná pásma
- zemní vodojem
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•

•

•

limity přírodní a kulturní
staré ekologické zátěže – skládka (k.ú. Úžice a Smrk) – vysvětlení:
tento problém je vyřešen, protože plocha je rekultivována a zazeleněna
- území archeologických nálezů
- aktivní zóna povodně
- ochranné pásmo lesa
- lesy ochranné dle LHP
- lesy zvláštního určení dle LHP
- ložisko prognózní nevyhrazeného nerostu
záměry
rozšíření prvků ÚSES
rozšíření sítě cyklotras
- přívodní vodovodní řad
- rozšíření elektrické sítě
- rozšíření vodovodní sítě
problémy
- nevyužitá zástavba (brownfields)
- nevyužitý společenský potenciál
- stará zátěž území nebo kontaminovaná plocha

V rámci širších územních vztahů bude nutné řešit územní plán ve vazbě na schválené
územní plány okolních obcí, zejména návaznost systému ÚSES, případně technické
infrastruktury.
Zábor zemědělského a lesního půdního fondu bude vycházet z návrhu. Navrženými
rozvojovými plochami dojde k záboru zemědělského půdního fondu. V návrhu bude
provedeno jeho vyhodnocení včetně rozsahu záboru. Bude respektována ochrana
zemědělského a lesního půdního fondu. Zábor bude v nezbytném rozsahu.
3.

Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce.

Cílem rozvoje území, změny funkčního využití, je nezhoršit, ale naopak zlepšit životní
podmínky v obci při dodržení všech technických a zákonných požadavků vyplývajících z
příslušných zákonů, norem a předpisů.
Důvodem pro pořízení územního plánu je koordinace záměrů v území, vytváření podmínek
pro rozvoj (rozšířením pozemků pro výstavbu rodinných domů, služeb, rozvoj a doplnění o
technickou infrastrukturu), řešení střetů v území. Zároveň budou navržena opatření na
ochranu a tvorbu krajiny.
Řešení bude v souladu s cíli a úkoly územního plánu bude (dle § 18 a 19 stavebního zákona).
4.
Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a
prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně
vymezení zastavitelných ploch
Rozsah území: katastrální území Čekanov, Mělník nad Sázavou, Radvanice nad Sázavou,
Smrk u Úžic, Úžice u Kutné Hory. Výměra území 1858,5 hektarů.
Území leží v Českomoravské vrchovině. Severní část je součástí geomorfologického celku
Hornosázavská pahorkatina, podcelku Světelská pahorkatina, okrsku Třebětínská
pahorkatina. Jižní část je součástí Křemešnické vrchoviny (při sázavském údolí), podcelku
Želivská pahorkatina, geomorfologického okrsku Zručská vrchovina.
Na většinové části území se dle ÚAP nachází krajina polní. V k. ú. Mělník nad Sázavou se
pak nachází krajina zvýšených hodnot kulturních a přírodních. Podíl území s lokalitou
NATURA 2000 je 0,18 % - EVL Dolní Sázava. Leží v nadmořské výšce 416 m. n. m.
Obec Úžice leží v jižní části okresu Kutná Hora, asi 25 km jihozápadně od Kutné Hory a 5
kilometrů východně od města Sázava. Má části Benátky, Čekanov, Františkov, Chrastná,
Karlovice, Mělník, Nechyba, Radvanice a Smrk. Areál Karlovice a chatové lokality jsou
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v krajině.
Nejstarší písemná zmínka o obci se v písemných pramenech dochovala z roku 1284.
Historickou dominantou je uprostřed návsi stojící kostel Nanebevzetí Panny Marie z 12.
století (je vystavěn kolem roku 1175).
Sousedí s městem Sázava a obcemi Samopše, Staňkovice a Rataje nad Sázavou z
Kutnohorského okresu a s obcemi Vlkančice, Horní Kruty, Skvrňov a Barchovice ze
sousedního okresu.
Urbanisticky hodnotné plochy a zástavba je v centru Čekanova, Úžic a Radvanic. Dle sčítání
34,6 % domů v Úžicích slouží k rekreaci.
V roce 2019 měli 668 obyvatel. Nyní mají 650 obyvatel. Počet částí obce 10, počet ZSJ 8.
Pověřený obecní úřad Uhlířské Janovice. Jsou v návaznosti na město Sázava.
Obec patří do kategorie obcí do 500 – 1000 obyvatel a leží v oblasti mimo spádovou
oblast výrazných pólů osídlení – Kolína či Kutné Hory. Spádovost za institucemi státní
správy směřuje do Kutné Hory (stavební úřad Uhlířské Janovice). Cílem přirozeného
obslužného spádu je Kutná Hora a Sázava. V obci je mateřská škola.
Ze západu na východ prochází území silnice II/335. Nedaleko je město Sázava se svými
službami.
Zastavěné území v řešeném území tvoří: Benátky, Čekanov, Františkov, Chrastná,
Karlovice, Mělník, Nechyba, Radvanice a Smrk.
Úžice leží 5 km východně od Sázavy a 7 km západně od Uhlířských Janovic (108 trvale
žijících obyvatel) – nepravidelná nízkopodlažní zástavba (okolo silnice III. třídy a místních
komunikací) venkovského typu s hospodářskými objekty i přilehlými zahradami, v centru
objekty občanské vybavenosti (na návsi kostel Panny Marie, obecní úřad) a služeb i
rodinnými domy (na severovýchodním okraji na pravidelné parcelaci). Plochy pro výrobu a
služby jsou na severovýchodním okraji v hospodářském areálu. Část objektů slouží
k rekreaci.
Čekanov leží 2 km západně od Úžic (96 stálých obyvatel) - nepravidelná zástavba obytných
objektů venkovského typu okolo sítě místních komunikací s hospodářskými objekty i
přilehlými zahradami a objekty sloužící k rekreaci. Na jihovýchodním okraji je hospodářský
areál. Na severovýchodním okraji je novější zástavba.
Nechyba leží 4,5 km západně od Úžic (má 112 obyvatel) je stavebně srostlá s Radvanicemi
(novější zástavba je mezi nimi). Jsou v nich objekty občanského vybavení a hospodářský
areál. Jejich nepravidelná zástavba obytných objektů venkovského typu je podél silnice do
Sázavy. Jižní okraj má výstavbu na nové parcelaci.
Radvanice leží 3,5 km západně od Úžic (má 129 obyvatel) - nepravidelná nízkopodlažní
zástavba (okolo místních komunikací) venkovského typu. Nachází se zde mateřská
škola. V centru je parkově upravená náves s hřištěm a vodními plochami. Na severu je
hangár.
Mělník leží 6 km severozápadně od Úžic, je nejvýše položená obec. Má 77 obyvatel. Rozvíjí
se zde individuální rekreace - vesnická nepravidelná zástavba tvořená obytnými a
rekreačními objekty okolo návsi a průjezdní silnice (novější obytná a rekreační na západním
okraji) a hospodářský areál na severním okraji.
Benátky leží 6 km severozápadně od Úžic (32 trvale žijících obyvatel) - zástavbou je pouze
několik objektů venkovského charakteru okolo silnice a areál restaurace asi 100m severně.
Karlovice leží 1 km severně od Úžic – hospodářský dvůr zemědělské výroby.
Smrk leží 1,5 km severně od Úžic (má 69 trvale žijících obyvatel ) - vesnická nepravidelná
zástavba okolo návsi a silnic a několik rodinných domů s rekreačními objekty a
hospodářským areálem na jihovýchodním okraji.
Chrastná leží 2 km severně od Úžic (má 28 stálých obyvatel ) - nepravidelná nízkopodlažní
zástavba venkovského typu s hospodářskými objekty i přilehlými zahradami, uprostřed vodní
plocha. Část objektů slouží k rekreaci.
Františkov leží 2,5 km severně od Úžic, je nejmenší osadou obce. Má pouze 5 stálých
obyvatel, několik jednotlivých objektů podél parkové návsi s komunikací. Nepravidelná
nízkopodlažní zástavba venkovského typu s hospodářskými objekty i přilehlými zahradami.
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Část objektů slouží k rekreaci.
Areál hromadné rekreace je u Sázavy. Navazuje na ni plocha s rekreačními objekty Sázavy.
Plochy objektů individuální rekreace (chat) jsou v krajině. Největší je v západní části území
u Mělníka. Rekreační kemp je u Sázavy.
V Karlovicích je výrobní zemědělský areál ZAS Úžice, ten hospodaří v bramborářské oblasti
v nadmořské výšce 380m až 480 m mezi Uhlířskými Janovicemi a Sázavou. Celkem
obhospodařuje 1890 ha zemědělské půdy, z toho je 1700 ha orná půda. Rostlinná výroba je
orientována na pěstování pšenice (ozimé a jarní), ječmene (ozimého a jarního), řepky,
kukuřice, jetele a vojtěšky.
Terén se svažuje do údolí Sázavy. Protéká ho Úžický potok, Moštický potok, a
Bohouňovský potok. Lesní porosty jsou na jihu a západě území. Ve střední části převládá
zemědělská půda. Část jihozápadní hranice tvoří řeka Sázava.
Jihozápadně vede dálnice D1 s nájezdem u města Sázavy. Ze silnic I. a II. třídy jsouv
území silnice II/335, silnice II/334. Dopravně je napojena silnicí II/335 ve směru (východ –
západ Uhlířské Janovice - Sázava). Je obslužnou komunikací Nechyby a Karlovic.
Jižně, mimo řešené území, prochází jednokolejná neelektrifikovaná regionální železničnítrať
č. 212 Čerčany – Světlá nad Sázavou se zastávkami mimo řešeném území (Sázava).
Přes území je podél Sázavy vedena cyklotrasa č. 19 a značené turistické trasy (žlutá podél
Sázavy a zelené přes Mělník).
Krajina v jižní části je determinována výraznou přírodní osou řeky Sázavy, která zde spolu s
přítoky vymodelovala pestrou až hornatinou krajinu s četnými údolními zářezy se
zalesněnými svahy s převahou listnatých dřevin. Typické je i osídlení prostoru, které je
situováno do tří úrovní – na hrany údolí, údolní dno a v méně svažitějších prostorech v
kopcovité údolní krajině.
POČET OBYVATEL
HUSTOTA OSÍDLENÍ

v roce 2019 - 668 obyvatel
35,8 obyvatel na km2

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

k. ú Čekanov, Mělník nad Sázavou, Radvanice nad
Sázavou, Smrk u Úžic, Úžice u Kutné Hory o výměře 1858,5
hektarů

NADMOŘSKÁ VÝŠKA

380 – 480 m.n.m.
průměrná 420 m.n.m.

Podíl jednotlivých kultur v řešeném území
Úžice
výměra
1856 ha

orná

zahrady
+ vinice

1 081 ha 38,9 + 0 ha

sady

1,43 ha

trvalý
travní
porost
158,5 ha

lesní

vodní

453,5 ha 13,7 ha

zastavěné

ostatní

26,7 ha

82,4 ha

Obec požaduje navrhnout lokality k zastavění. Územní plán Úžice v zastavitelných plochách
s rozdílným způsobem využití, jak stanovuje vyhláška č. 501/2006 Sb., stanoví regulativy.
Využití území bude řešeno tak, aby byla zajištěna ochrana přírodních, historických a
kulturních hodnot v území.
Vymezit zastavěné území dle zákona č. 183/2006 Sb. Stanovit jasné členění funkčních
ploch v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., § 3-19. Objekty architektonicky a historicky
významné navrhnout k ochraně a stanovit způsob jejich ochrany. Nezastavěné území
(ÚSES, plochy pro retenci, ochranu před erozí a pro rozliv vodotečí) navrhnout jako plochy
přírodní nezastavěného území. Pro plochy v zastavěném území a pro zastavitelné plochy
budou stanoveny vhodné regulativy pro intenzitu využití pozemků a výšku zástavby.
Zastavěná, zastavitelná i nezastavitelná část území bude respektovat zásady průchodnosti
zástavby a volné krajiny pro rekreační pěší pohyb a pro pohyb cyklistů. Trasy pro pěší a
cyklistickou rekreační dopravu budou koordinovány se stavem a řešením této problematiky
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na území sousedních obcí.
Návrh je založen na principu rozvoje (soustředění výstavby) do stávající zástavby a
nerozptylování výstavby do krajiny a narušování krajinného prostoru. Tím se intenzivněji
využije stávající a navržené technické vybavení. Na základě projednaných požadavků v
obci a záměrů obce jsou navrhovány a budou projektantem prověřeny nově navrhované
lokality k zařazení do zastavitelných ploch územního plánu, případně posouzena reálnost
zastavění již stávajících navržených lokalit.
a) základní urbanistická koncepce:
Navržená urbanistická koncepce vychází ze současného stavu využití, uspořádání území a
zástavby obce.
Územní doprovodné aktivity, možnosti rekreace zajistí atraktivitu pro stávající obyvatele a
podmínky pro jejich přírůstek. Pro stabilizaci obyvatel a jejich přírůstek budou navrženy
rozvojové plochy rodinné výstavby. Naprostá většina ploch pro zástavbu bude v současné
zástavbě anebo plochách s ní souvisejících. Pro stabilizaci obyvatel a jejich přírůstek budou
navrženy rozvojové plochy rodinné výstavby převážně v prolukách stávající zástavby.
Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby:
Navržené záměry se týkají rozvoje zastavitelných ploch území obce – plochy pro bydlení a
rozvoj služeb.
Záměry nenaplní svojí kapacitou, rozsahem, nebo účelem limitně některý z bodůpřílohy
č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
Nový zemědělský areál v území nevznikne.
Plochy zvláštního účelu – pro obranu státu.
V řešeném území do této funkční plochy není začleněna plocha.
5. Požadavky na koncepci uspořádání krajiny
Nezastavěné území začlenit do ploch s rozdílným způsobem využití dle stávajícího stavu
využití pozemků. Umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18
odst. 5 stavebního zákona bude případně doplněno dle požadavků orgánů ochrany životního
prostředí. Respektovat komplexní pozemkové úpravy.
Návrh územního systému ekologické stability:
Návrh místního systému ekologické stability pro obec bude převzat z generelu.
V řešeném území jsou stávající prvky ÚSES - nadregionální biokoridor NK61 a regionální
biokoridor podél Sázavy. Jsou základní kostrou systému ÚSES v řešeném území. Doplněn je
místním systémem ÚSES.
Do území zasahuje hranice ochranné zóny nadregionálního biokoridoru NK61.
V řešeném území je stávající nadregionální biokoridor NK 61. Je základní kostrou systému
ÚSES v řešeném území. Prochází v souběhu s tokem Sázavy. Návrh sítě ÚSES na něj
navazuje. Jižní část území leží v jeho ochranné zóně. Na biokoridoru podél Sázavy jsou
vložena lokální biocentra v metodikou předepsaných vzdálenostech.
Lokální biokoridory jsou vedeny kolem toků v řešeném území (Úžického potoka).
Lomy a těžebny v řešeném území nejsou.
Skládka TKO (neřízená skládka) není v řešeném území.
Poddolovaná území nejsou.
Na část území v SV okraji u Smrku zasahuje schválený prognózní zdroj.
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6. Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury.
Základní koncepce veřejné infrastruktury bude navržena v územním plánu. Bude prověřeno
napojení nově navrhovaných zastavitelných ploch na síť veřejnéinfrastruktury.
SILNIČNÍ MAPA

V území jsou tyto silnice:
-silnice č. II/335 (její úsek je asi 5 km v řešeném území). Prochází celé řešené území
ve směru Z – V. Je z ní napojena většina zastavěných částí. Západně od Karlovic se na ni
napojuje silnice II/334 ze severu. Vede převážně zemědělskými pozemky a prudce klesá
k Sázavě. Průjezdný profil, s ohledem na její dopravní zatížení, je dostatečný. Jsou na ni
pravidelně zastávky hromadné dopravy.
- silnice č. II/334 (její úsek je asi 0,5 km v řešeném území)
- silnice č. III/3359 (v řešeném území je její úsek asi 3,5 km) -Talmberk – Úžice –
silnice II/335 – Smrk – Škvrňov
- silnice č. III/3358 (v řešeném území je její úsek asi 1,7 km) - silnice II/335 – Čekanov
- silnice č. III/3357 (v řešeném území je její úsek asi 1,5 km) – ze silnice II/335 –
Benátky
- silnice č. III/33426 (v řešeném území je její úsek asi 1,5 km) spojnice Chrástná – Smrk
- silnice č. III/33425 (v řešeném území je její úsek asi 0,8 km) – ze silnice II/335 na
sever
- silnice č. III/33429 (v řešeném území je její úsek asi 3 km) – ze silnice II/335 –
Mělník-Benátky
- silnice č. III/33428 (v řešeném území je její úsek asi 2 km) – ze silnice II/334 –
Benátky
S novým úsekem silnic se neuvažuje. Trasy silnic jsou fixovány ekonomickými investicemi a
jejich přeložky mimo obec nejsou uvažovány z důvodu poměrně nevelké intenzity provozu,
kromě navrženého koridoru pro umístění stavby D172 – silnice II/334: Benátky, obchvat.
Dle ZÚR je kolem Benátek obchvat silnice II/334, ale ta dle silniční mapy přes ně nevede.
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V Zásadách je nejspíše chybně označena komunikace VPS, tj. za 136 stavba D171, a za
137 stavba D172, místo uvedené II/334 má být III/33428 a III/33420.
Nově navržené místní komunikace budou v zastavitelných plochách.
U Radvanic jižně od silnice II/335 je plocha letiště LKSAZA Sázava. Mají zde hangár.
V území je značená cyklotrasa č. 19 - vede po jižní hranici - Talmberk – Sázava.
Cyklotrasa 0106 Talmberk – Úžice a 0127 Úžice – Smrk.
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
- Zásobování vodou:
V řešeném území je vodovod, vybudován pouze v části Nechyba, částečně v Radvanicích a
Benátkách. V ostatních částech obce vodovod není, obyvatelé mají vlastní studny nebo vrty.
Vzhledem k nedostatku vody v některých soukromých studních je napojení na vodovodní řad
a zabezpečení zdroje pitné vody všem občanům obce nejvyšší prioritou.
V území nejsou pozorovací vrty ČHMÚ.
Návrh zásobování vodou:
Systém zásobení obce pitnou vodou se bude měnit. Předpokládá postupné rozšíření
vodovodní sítě pro zásobování celé obce pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu
provozovatele VHS a.s. napojeného na přivaděč do Sázavy.
- Kanalizace:
Obec nemá provedenou splaškovou kanalizaci svedenou na ČOV Splaškové vody jsou
zachycovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na zemědělské pozemky, nebo na ČOV
mimo řešené území.
Dosud je odvod splaškových vod řešen jednotlivě u každého domu svodem do domácího
septiku, odkud je následně vyvážen do nejbližší ČOV. Některé domy mají vlastní čističku
odpadních vod se vsakováním. V katastru obce se nenachází žádná významná vodoteč a
tak je likvidace odpadních vod z domácích ČOV také problematická. Znečišťování již tak
nedostatečného množství vody je velkým problémem a obec proto považuje vybudování
kanalizace a ČOV za další z priorit.
Návrh čištění odpadních vod:
Uvažováno je odkanalizování oddílnou splaškovou kanalizací na čistírny odpadních vod.
Dešťová kanalizace není vybudována. Dešťová voda je svedena do potoků a rybníků.
Rybníky by měly sloužit k zadržování vody v krajině, plnit protipovodňovou funkci a zajišťovat
vodu pro požární bezpečnost. Pro požární bezpečnost jsou důležité zejména rybníky v
Radvanicích, Čekanově, Smrku, Benátkách a Františkově.
ENERGETIKA
- Zásobení plynem – plynovod:
V území je VTL plynovod ze Sázavy do Staňkovic. Plynofikovány nejsou části obce.
S plynofikací se neuvažuje z důvodů ekonomických.
- Zásobení elektrickou energií:
Provozovatelem energetického systému VVN, VN a NN je ČEZ Distribuce a.s. Děčín. Řešené
území spadá v zásobování elektrickou energií do oblasti napájejícího bodu 110/22 kV
Uhlířské Janovice. Obec je napojena z rozvodny R 110/22 vrchním vedením 22 kV z
východu. Rozvodný systém je provozován napětím 22 kV. Z něho jsou odbočky venkovního
vedení 22 kV napájecí distribuční trafostanice. Stávající vedení není přetíženo.
Přes území prochází VVN 110 kV z rozvodny Uhlířské Janovice - Sázava. Rozvod elektro
NN je již v některých částech kabelem v zemi, někde je dosud vrchní vedení.
Přenosové schopnosti vrchního vedení 22 kV jsou i pro další rozvoj dostatečné a neuvažuje
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se s návrhem dalšího vedení. Rozvoj bytové výstavby bude řešen v menších plochách
soustředěných kolem stávající zástavby a k ní přiléhající, což umožňuje napojení podstatné
části rozvojových ploch na stávající rozvodný systém NN i za předpokladu jeho rozšíření.
Stávající počet trafostanic je vyhovující. Nárůst spotřeby elektrické energie bude kryt
převážně pouze výměnou stávajících trafo.
TELEKOMUNIKACE
Řešeným územím neprochází radioreléová trasa (RR) Českých radiokomunikací. Je v ní
omezení nadzemní zástavby.
Základnová stanice mobilního operátora je 600 m severozápadně od Úžic.
SBĚR A LIKVIDACE TKO
Odpad je sbírán separovaně a likvidován. Odvoz je na skládku mimo řešené území.
Skládka TKO v obci není a ani se s jejím zřízením neuvažuje
7. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich
využití, které bude nutno prověřit.
Jako územní rezerva v ZÚR Středočeského kraje není vedena v řešeném území žádná
stavba.
Plochy a koridory územních rezerv nebudou navrhovány.
8. Požadavky na vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných
opatření a asanace, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní
právo.
Navržené funkčního využití a plán rozvoje a jeho technické infrastruktury vyžadují
stanovení požadavků pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace.
Budou stanoveny v návrhu pro navrženou technickou infrastrukturu (vodovod, kanalizaci,
komunikace) v rozvojových plochách.
Jako veřejně prospěšná stavba je v ZÚR vedena stavba:
- koridor pro umístění stavby D172 – silnice II/334: Benátky, obchvat;
- koridor pro umístění stavby E09 - vedení 110 kV (č. 1928) Sázava – Kostelec nad
ČernýmiLesy, vč. rozvodny Sázava a rozvodny Kostelec n. Č. L.
- koridor pro umístění stavby V09 – vodovod Uhlířské Janovice – Čekanov
9. Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách
v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo
uzavřením dohody o parcelaci
Nebudou vymezovány plochy a koridory, ve kterých by bylo rozhodování o změnách v území
podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody
o parcelaci.
10. Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky
na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany
ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a
jinými rizikovými přírodními jevy)
- Ochrana proti hluku
Obytné objekty situované u silnice budou navrženy tak, aby byly splněny požadavky
k ochraně venkovního a vnitřního prostoru staveb proti hluku dle platných předpisů. Případná
protihluková opatření budou řešena při stavebním a územním řízení. Při umisťování
chráněných prostor staveb ke zdrojům hluku v území musí být splněn hygienický limit hluku
již v chráněném venkovním prostoru těchto staveb.
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- Ochrana před povodněmi:
Řešena je ve stávajícím územním plánu. K zaplavování zástavby v území nedochází ani u
řeky Sázavy.
Územím protéká významný tok - řeka Sázava, který má stanoveno záplavové území
(rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a
zemědělství zn. 155975 06/OŽP- bab.). Jeho platnost je od 24.11.2000. Vymezuje koryto
vodního toku a pozemky přilehlé, jsou zakresleny záplavové plochy průtoků Q5 (pětiletá
voda) Q20 (dvacetiletá voda) a Q100 (stoletá voda). Jako oblast s nejvyšší mírou
povodňového nebezpečí je vymezena i aktivní zóna záplavového území.
Pro potřeby správy a údržby vodního toku je nutné zachovávat volný nezastavěný
manipulační pruh v šíři 8 m od břehové čáry významného vodního toku a u ostatních v šíři 6
metrů.
- Odpadové hospodářství:
Odpad je sbírán separovaně a likvidován. Odvoz je na skládku mimo řešené území.
Skládka TKO v obci není a ani se s jejím zřízením neuvažuje.
- Poddolování, sesuvy, ložiska nerostných surovin:
Poddolovaná území nejsou v řešeném území evidována. Území ohrožená sesuvy v řešeném
území nejsou. V k. ú. Smrk u Úžic se nachází prognózní ložisko nevyhrazeného nerostu.
- Ochranná pásma zemědělských areálů:
Zemědělský areál Karlovice a Čekánov + další menší v některých částech jsou stávající,
nemá stanoveno ochranné pásmo, slouží pro živočišnou výrobu. Je v dostatečné vzdálenosti
od obytné zástavby.
- Požární zabezpečení:
Jako požární zabezpečení slouží v obci vodní plochy. V obci je požární nádrž a hasičská
zbrojnice.
V souladu s § 2 odst. 1 písm. k) a § 19 odst. 1 písm. k) zákona č. 183/2006 Sb., se do
územního plánu zapracuje návrh ploch (i víceúčelových) odpovídající potřebám obce, které
vyplývají z požadavků civilní ochrany uvedených § 20 vyhlášky č. 380 /2002 Sb.
V technické infrastruktuře při řešení zásobování vodou bude navrženo i zásobování vodou
k hasebním účelům, a to v souladu s příslušnými technickými a právními předpisy. V
lokalitách, které nebudou pokryty požární vodou ze stávajících odběrných míst, ani z
požárních vodovodů, vytvořit podmínky pro výstavbu a údržbu jiných zdrojů požární vody
(požární nádrže, studny, odběrní místa z vodních ploch atd.).
Plochy pro umístění nových komunikací včetně úprav komunikací stávajících by měly
odpovídat požadavkům na zajištění příjezdu a přístupu techniky složek integrovaného
záchranného systému včetně těžké techniky jednotek požární ochrany, a to i v návaznosti na
nástupní plochy u objektů, kde jsou technickými a právními předpisy požadovány.
- Požadavky z hlediska civilní ochrany a obrany státu:
Dotčený orgán státní správy pro zajišťování obrany ČR je Ministerstvo obrany.
Zájmy armády a obrany státu zastupuje MO ČR. Tyto zájmy jsou uplatněny a v jejich
prospěch byla vyhlášena ochranná pásma.
Do správního území obce zasahuje zájmové území Ministerstva obrany: - OP radaru SRE,
které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a
o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto území lze
vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného
stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 102a. Jedná se o výstavbu (včetně
rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a
vn, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba
větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v
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terénu výškově omezena nebo zakázána.
Z obecného hlediska budou respektovány parametry příslušné kategorie komunikace a
ochranná pásma stávajícího i plánovaného dopravního systému. Návrhem nejsou dotčeny
nemovitosti ve vlastnictví ČR-MO.
Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: Vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách LK TSA (dle ustanovení § 175
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), který je nutno
respektovat podle ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a
doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto vymezeném území lze
vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících
dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s vertikální
ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovního vedení VN a VVN,
rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů (dle ustanovení § 175 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) jen na základě závazného
stanoviska Ministerstva obrany - viz jev ÚAP -102a. Ve vzdušném prostoru vyhlášeném od
země je nutno posoudit také výsadbu vzrostlé zeleně. Výstavba a výsadba může být výškově
omezena nebo zakázána.
Řešené území se nachází v ochranném pásmu přehledových systémů (OP RLP) - letiště a
letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území (ÚAP - jev 102a), které je nutno
respektovat podle § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění
zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů
- Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování
níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev
119)
Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného
stanoviska Ministerstva obrany:
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a
III.třídy
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení
- výstavba vedení VN a VVN
- výstavba větrných elektráren
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická)
včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….)
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)
Do grafické části pod legendu koordinačního výkresu bude následující textová poznámka:
„Celé správní území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování
vyjmenovaných druhů staveb“.
Ochrana přírody:
V řešeném území nejsou evropsky významné lokality (Natura) a ani ptačí oblasti. V území nejsou
chráněná území přírody.
- je chráněný strom- ve Smrku na návsi.
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- Nemovité kulturní památky:

11. Případný požadavek na zpracování variant
Z důvodu velikosti obce a rozsahu záměrů (převážně rozvoj bydlení, služeb a doplnění
technické infrastruktury) se zpracování variant nepředpokládá.
12. Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný
rozvoj území
Nepředpokládá se negativní vliv územního plánu na udržitelný rozvoj území, ani se
nepředpokládá významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast. Rozvojové
plochy průmyslové a zemědělské výroby nebudou vymezovány.
Bude zamezeno střetu nově umisťovaných ploch obytné zástavby se stávajícími areály
zemědělské výroby. Pokud by k nim docházelo, je třeba je vyhodnotit.
Záměry v plochách nenaplní svojí kapacitou, rozsahem, nebo účelem limitně některý z
bodů přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., O posuzování vlivů na životní prostředí.
13. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu
jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně
měřítek výkresů a počtu vyhotovení
Dokumentace Územního plánu obce Úžice bude po obsahové stránce zpracována
v přiměřeném rozsahu požadavků na zpracování územního plánu (viz příloha č. 7 vyhlášky
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění).
Návrh územního plánu bude vypracován a předán v tištěné podobě:
- ve 2 vyhotoveních pro společné jednání
- ve 2 vyhotoveních pro veřejné projednání
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- ve 4 vyhotoveních pro vydání územního plánu (upravené po všech projednáních)
Pro každý stupeň jednání bude předáno rovněž digitální vyhotovení dokumentace ve
formátu *.pdf pro možnost zveřejnění na internetu – konečná podoba dokumentace bude
rovněž předána s digitálními daty ve strojově čitelném formátu.
Konečné zpracování dokumentace bude posléze uloženo u:
- Obecního úřadu Úžice,
- Městského úřadu Uhlířské Janovice, stavebního úřadu,
- Městského úřadu Kutná Hora, oddělení regionálního rozvoje a územního
plánování(úřad územního plánování),
- Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru územního plánování a
stavebního řádu.
Dokumentace bude obsahovat textovou a grafickou část v rozsahu přílohy č. 7 vyhlášky č.
500/2006 Sb.
Územní plán
- Textová část územního plánu
- Grafická část územního plánu
• Výkres základního členění území
1 : 5 000
• Hlavní výkres
1 : 5 000
• Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
1 : 5 000
• dle potřeby Výkres veřejné dopravní a technické infrastruktury
1 : 5 000
- Textová část odůvodnění územního plánu
- Grafická část odůvodnění územního plánu
• Koordinační výkres
1 : 5 000
• Výkres širších vztahů
1 : 50 000 (1 : 25 000)
• Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
1 : 5 000
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SMRK náves a památný strom

Východní okolí SMRKU

CHRÁSTNÁ

22

CHRÁSTNÁ

FRANTIŠKOV
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ČEKANOV

zemědělský areál Karlovice
RADVANICE s hangárem
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ČEKANOV

ČEKANOV

RADVANICE náves

SÁZAVA řeka
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NECHYBA

MĚLNÍK

NECHYBA

Sázava rekreační

Sázavský jez

rekreační areál u Sázavy
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RADVANICE školka

NECHYBA náves

NECHYBA

MĚLNÍK

RADVANICE
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MĚLNÍK

kemp u Sázavy

statek u BENÁTEK
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BENÁTKY

Kostel v ÚŽICICH
ÚŽICE centrum
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