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A)    Ú Z E M N Í    P L Á N – výroková část

A1)   TEXTOVÁ ČÁST 
a) Vymezení zastavěného území obce

Zastavěné  území  obce  bylo  vymezeno  k  31.12.  2012  v  k.ú  Kvášňovice  a  je  zakresleno 
v grafické části jak ve výkresu základního členění, tak v hlavním výkresu a výkresu veřejně 
prospěšných staveb, opatření a asanací, ale i v grafických přílohách Odůvodnění.

b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Zásady celkové koncepce rozvoje obce

Urbanistická koncepce obce, lokalizované na jihovýchodě Plzeňského kraje, sleduje rozvoj a 
rozmístění jednotlivých funkcí využití území a jejich vzájemných vazeb a vymezení územních 
ploch  s  ohledem  na  udržitelný  rozvoj  sídla,  spočívající ve  vyváženém  řešení  územních 
podmínek  pro  příznivé  životní  prostředí,  pro  hospodářský  rozvoj  a  sociální  soudržnost 
společenství obyvatel  území. Koncepce vymezuje nové obytné,  smíšené plochy vč.  veřejné 
infrastruktury tak, aby nebyly narušeny památkové a krajinné hodnoty a respektovány územní 
limity.
 
Hlavní cíle rozvoje

Hlavní cíle řízení územního rozvoje a koordinace záměrů na území obce Kvášňovice spočívají 
ve  vytváření  následujících  předpokladů  trvale  udržitelného  rozvoje  a  zajišťování  veřejného 
zájmu při rozvoji obce:
- zajištění veřejné infrastruktury obce odpovídající její velikosti a funkci
- vymezení vhodných a velikostně odpovídajících ploch pro bytovou výstavbu
- usměrňování využití území zejména s ohledem na širší plzeňský region
- vytváření podmínek pro využití přírodně-rekreačního potenciálu území pro cestovní ruch.

Hlavní cíle ochrany jeho hodnot a uspokojování potřeb

-  Ve  veřejném  zájmu  chránit  a  rozvíjet  přírodní,  civilizační  a  kulturní  hodnoty  území,  vč.  
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, zachovat ráz jedinečné  
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny,  která je  
výrazem identity území, jeho historie a tradice vč. turistických atraktivit

- V ochraně krajinného rázu respektování fenomenu Kozčínského rybníka 
- V ekologické stabilitě území zabezpečení regionálního územního systému ekologické stability.

c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch 
přestavby a systému sídelní zeleně

Návrh urbanistické koncepce (plošného a prostorového uspořádání území), do kterého 
je promítnuta celková koncepce rozvoje území a ochrany jeho hodnot 

Urbanistická  koncepce  obce  Kvášňovice  vychází  ze  stávající  urbanistické  struktury  a 
stávajícího  využití  krajiny,  přičemž  reflektuje  její  historický  vývoj,  místní  potenciál  území  a 
ekologické  potřeby  stabilizace  krajinných  systémů.  Návrh rozvoje  navazuje  na  historické 
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uspořádání  obce,  využívá potenciální  rozvojové disponibilní  plochy.  V dalším urbanistickém 
rozvoji je zachováváno historické jádro obce a zachovány tradiční půdorysné osy a navrhovány 
úpravy okolní krajiny.
Prioritou  urbanistické  koncepce  je  udržení  obytného charakteru  obce a krajiny s maximální 
podporou  soběstačnosti  obce  v rámci  jejího  administrativního  území  v oblasti  pracovních 
příležitostí,  zdrojů,  základní  občanské  vybavenosti  a  základních  rekreačních  a  sportovních 
možností. V návrhovém období si obec ponechá své současné převládající funkce – především 
bydlení a rekreaci  a současně i funkci  výrobní.  Urbanistická koncepce sleduje zachování a 
zlepšení obytných funkcí – doplnění veřejné urbanistické zeleně v zastavěném území, podporu 
rekreačních  funkcí,  uchování  typického  obrazu  sídla  s  charakteristickou  dominantou 
historického kostela.  Sleduje se dodržování zásady nepřípustnosti další výstavby mimo přímý 
kontakt  se  současným  zastavěným  územím obce,  chatové  zástavby  v  cenných  přírodních 
územích a na lesních pozemcích a nenarušování krajinné kompozice necitlivými zásahy, ve 
volné krajině se nepřipouští žádné samoty. 

Zohlednění  urbanistických, architektonických a estetických požadavků na využívání a 
prostorové uspořádání území a na jeho změny

V řešeném území Kvášňovice je respektována krajinná struktura a kulturně historické památky. 
V dalším urbanistickém  rozvoji  se  vychází  z  hodnot  lidové architektury  obce  Kvášňovice  a 
revitalizace zastavěných území obce i okolní krajiny. Historické jádro obce zůstává zachováno. 
Větší část  zastavěného území je  vymezena jako smíšené obytné venkovské území, kde je 
upřednostňováno  zachování  charakteristické,  doposud  málo  narušené  venkovské  struktury. 
Nutné  je  zajištění  ochrany urbanistických  a  kulturních  hodnot  území,  zejména  chráněných 
kulturně  historických  památek  zapsaných  v  rejstříku  nemovitých  památek,  uvedených   v 
Odůvodnění.
Rozvojové plochy jsou lokalizovány na plochách navazujících na zastavěné území. Do staveb 
pro bydlení  jsou zahrnuty i  objekty přechodného,  rekreačního bydlení.  Bydlení jako prioritní 
funkce  a  individuální  venkovské  bydlení  jako  prioritní  forma  bydlení  jsou  v  obci  nadále 
rozvíjeny.  Urbanisticky  zůstává  zachována  souvislá  (kompaktní)  zástavba,  doplněná  na 
okrajích  nízkopodlažní  zástavbou  převážně  rodinných  domů.  Výrobní  aktivity  v obci  jsou 
soustředěny a i nadále budou prioritně využívat stávající plochy výrobních areálů s mírným 
rozšířením – lokalita 5, přičemž se u části navrhuje konverze na smíšené využití – lokalita10.

Výčet zastavitelných ploch a ploch přestavby a stanovení podmínek pro jejich 
využití         

Pro tyto jednotlivé funkce jsou v území navrženy konkrétní plochy.  

Zastavitelné plochy
1 - SV smíšené obytné venkovské 
2 - SV smíšené obytné venkovské
5 - VS smíšené výrobní – individuální regulativ: nenarušení jakosti a vodního režimu 

Kozčínského rybníka, vyloučení aktivit jež vyžadují posouzení EIA dle přílohy č.1 zák. č. 
100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí

6 - IT ČOV (ppč. 158)
7 - IT trafostanice a přívodní vedení

Plochy přestavby
10 – VS smíšené výrobní – konverze DP býv. lom, vodní plochu a břehy ponechat beze změn
11 – ID úprava MK
12 – PV úprava veřejného prostranství
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Stanovené zastavitelné plochy a plochy přestavby zohledňují  urbanistické,  architektonické a 
estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a jeho změny.  Podmínky 
jejich využití:
-  plochy s funkcí bydlení a veřejné občanské infrastruktury musí splňovat podmínku plnění    

hygienických limitů hladiny hluku buď svou polohou vůči okolním zdrojům hluku nebo 
současně návrhem umístění a typu protihlukového opatření jako podmínky přípustnosti 
výstavby

- nutné je splnění podmínek zák. č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší.
Vyjmenované změny ve využití ploch jsou graficky vymezeny ve výkresu základního členění 
území a v hlavním výkresu urbanistické koncepce a koncepce uspořádání krajiny.

Návrh systému sídelní zeleně

Funkční  soustava  kvalitní  urbanistické  zeleně,  která  je  podstatným  předpokladem  příznivé 
hygienické  a  pohodové úrovně životního prostředí  sídla a kompenzace negativních faktorů 
životního prostředí i regenerace pracovních sil obyvatel navrhuje následující prvky a segmenty 
sídelní zeleně: 
- zeleň soukromá a vyhrazená:  ponechání současných ploch zahrad
- revitalizace Kovčínského potoka vč. doprovodné zeleně - lokalita 30
- úpravy vodních ploch (odbahnění a úprava pobřežní zeleně) - lokality 29a,b
- zachování VKP Obecní draha – lokalita 22
- zajištění biocenter ÚSES vč. zeleně – lokality 23 až 28, lokalita 33
- revitalizace vodních ploch – lokality 20 a 21.

K zajištění  potřeb  rekreačních  aktivit  je  sledováno  využívání  potenciálních  možností  zdejší 
krajiny. 

d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro jejich umisťování

Koncepce dopravní infrastruktury

V obci Kvášňovice jsou navrženy následující úpravy:
- úprava vybrané místní komunikace – lokalita 11
- úpravy dopravních ploch tak, aby dopravní funkce nepotlačovaly ostatní funkce (náves vč.  

zajištění parkoviště)
- zpřístupnění rozvojových lokalit z místních komunikací, které budou napojeny na stávající 

komunikační síť obce 
- vybudování místních komunikací (MK) uvnitř rozvojových území podle potřeb těchto území 

(případná trasa je pouze orientační a může být měněna podle skutečných potřeb území      
na základě návrhu dalšího stupně územní a projektové dokumentace) 

- doplnění krátkých účelových komunikací k navržené technické vybavenosti mimo zastavěná 
území (vodohospodářská infrastruktura) 

- zachování komunikací umožňujících nemotorovou pěší a cyklistickou dopravu
- zachování nezbytných ploch parkovišť na veřejném prostranství návsi, ostatní parkování je 
nutno uspokojovat v rámci vlastních pozemků jednotlivých podnikatelů. 
Výhledově se navrhuje:
- doplnění MK – lokalita R3
- úprava, rekonstrukce a částečné zklidnění komunikací v historické části obce 
- rekonstrukce vybraných ÚK na MK k rozvojovým plochám.

Koncepce technické infrastruktury

Koncepce vodního hospodářství
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a) Zásobování obyvatel vodou

Systém zásobování obyvatel  pitnou vodou v obci Kvášňovice zůstává zachován – obecním 
vodovodem  ze  2  vrtů  gravitačně  z  vodojemu  1x100  m3.   Množství  vody  ve  studních  je 
dostatečné, kvalita vody je dobrá. Navrženy jsou úpravy vodních zdrojů, vodojemy a vodovodní 
přívody, pouze budou doplněny a rekonstruovány vodovodní řady.
Jako zdroj požární vody bude i v budoucnu sloužit stávající vodní plochy, příp. požární nádrž. 
Jako  užitková  voda  budou  využívány  domovní  studně,  místní  potoky  a  rybníky.  Nouzové 
zásobování pitnou vodou za krizové situace se předpokládá cisternami z Horažďovic (11 km). 

b) Čištění odpadních vod

Navrženo  je  vybudování  kanalizační  sítě  pro  veřejnou  potřebu  a  centrální  obecní  čistírny 
odpadních vod –  lokalita  6.   U bytových objektů  budou  využívány malé  domovní ČOV do 
vybudování obecní ČOV. 

c) Voda v krajině
Ke zlepšení zadržení vody (zlepšení akumulačních a retenčních funkcí) a stabilizaci vodního 
režimu  je  v řešeném  území   navrhována  revitalizace  Kovčínského  potoka  –  lokalita  30, 
doplnění vodních ploch – lokality 20 a 21 a a odbahnění vodních ploch – lokality 29a,b.

Koncepce zásobování elektrickou energií

Pro navrhovanou zástavbu se vybuduje  nová trafostanice  (TS)  – lokalita  7,  u zastavěného 
území se případně navýší výkon u stávajících trafostanic, resp. navýšení instalovaného výkonu 
v území bude prováděno průběžně po vyčerpání  jednotlivých rezerv.  Koridor  pro  venkovní 
distribuční  vedení  VN  respektuje  ochranné  pásmo  7  m  od  krajního  vodiče.  U  stávajících 
sekundárních  rozvodů  se  bude  se  jednat  pouze  o  posílení  zejména  v místech  napojení 
navrhované zástavby. 
 
Telekomunikace a spoje
Území obce je pokryto signálem mobilních operátorů.

Koncepce zásobování plynem

V obci Kvášňovice není navrhována plynofikace.

Koncepce zásobování teplem 

Koncepce zásobování teplem zůstává nezměněna.

Koncepce nakládání s odpady

Zneškodňování využitelného komunálního odpadu bude i nadále v obci prováděno pravidelným 
vyvážením z domovních popelnic,  kontejnerů,  velkoobjemových kontejnerů  a kontejnerů  na 
separovaný sběr. Sběrná místa tříděného odpadu budou odcloněna urbanistickou zelení.

Koncepce občanské vybavenosti 

Některé druhy občanské vybavenosti, především obchod a služby jsou v současnosti součástí 
nebytových  prostor  a  i  nadále  se  počítá  s  jejich  realizací  v nebytových  prostorách  nových 
obytných staveb. Vzhledem k charakteru obce je nutné umožňovat doplnění a stimulování a 
vznik  nových  zařízení  občanské  vybavenosti  k oživení  urbanistického  parteru  centra  obce. 
Výhledová  specifická  občanská  vybavenost  nadmístního  významu  vzhledem  k příznivému 
okolnímu krajinnému prostředí a životnímu prostředí - rozvoj aktivit a příslušných zařízení pro 
venkovskou turistiku s využitím dalších forem rekreace s nízkou intenzitou využití krajinného 
území. 
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Z další občanské vybavenosti se navrhuje:
- udržení prodejny smíšeného zboží (jako základní vybavení)                
- úprava rekreačně-sportovních ploch  
- úprava víceúčelového hřiště.

Koncepce veřejných prostranství 

Veřejné prostranství jsou navržena k erudovanému doplnění a úpravě koncepční urbanistické 
zeleně – lokalita 12.

e) Koncepce uspořádání krajiny, vč. vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny 
v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, 
ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin apod.

Návrh uspořádání a využívání krajiny

V územním plánu se provádí komplexní pozemková úprava Kvášňovice, která bude vycházet 
z ÚPD.
Při vyhodnocení stavu krajiny s ohledem na její potenciál, přírodní zdroje a jejich využití byla 
sledována zejména následující kritéria:
• ekologická stabilita území
• kostra ekologické stability území
• erozní ohrožení území.
Ochranný režim je u VKP vodních ploch a lesních ploch, výjimky povoluje úřad ochrany lesů a 
vodohospodářský úřad.         
Nezastavěná území obce tvoří plochy lesní, zemědělské, vodní a vodohospodářské, přírodní, 
těžby nerostných surovin a smíšené nezastavěné. Vodní plochy budou zachovány a navrhují se 
k odbahnění a úpravám, Kovčínský potok je navržen k revitalizaci.

Plochy změn v krajině a úprav nezastavěných ploch
20 - NV vodní plocha s tůní, požadavek zachování biodiverzity
21 – NV vodní plocha s tůní, požadavek zachování biodiverzity
22 – NP VKP Obecní draha (p.č. 1761/1)
23 – RBC 865 Kozčínský rybník (pouze okraj)
24 – LBC 270_02 V chlumku
25 - LBC 270_03 V hájcích
26 - LBC 270_04 Jámský rybník
27 - LBC 270_05 Pod Kvášňovicemi
28 – LBC 2037_01 Pod Kozími hřbety
29a,b – NV revitalizace vodních ploch
30 – NV revitalizace Kovčínského potoka
31 – NV revitalizace „Západního“ potoka 1
32 – NV revitalizace „Západního“ potoka 2
33 – LBC 269_HO001 Javorský
34 -  LBC 269_HO074 Březovce
35  - LBC HO015 Baba

Protierozní opatření
Část řešeného území je erozně ohrožená, zejména dlouhé svažité svahy jsou erozně ohrožené 
vodní erozí. Protierozní opatření v ohrožených pozemcích, v souladu se zájmy ochrany a tvorby 
krajiny,  spočívají  ve  vytváření  specifických  krajinných  ploch  ke  zvýšení  retenčních  a 
retardačních schopností svahů, nezorňování značně svažitých ploch (se sklonem větším než 
120) a rozčlenění velkých honů a dalších  vegetačních, technických a organizačních opatřeních.
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Opatření proti povodním
Záplavová území na území obce nebyla příslušným vodoprávním úřadem stanovena. 
Pokyny pro rozhodování dle územním plánu:
K zajištění retence vod zachovávat trvalé travní porosty v pramenných lokalitách a v údolních 
polohách potoků obnovovat a odbahňovat vodní plochy. 

V období bez povodní realizovat následující preventivní opatření:
-  zamezovat  zavážení inundačního území zemním materiálem např.  deponie,  navážky (ani  

dočasné), aby voda při povodni měla možnost proudit především do nivního lučního  
prostoru

-  odstraňovat  skládky  zahradního  a  komunálního  odpadu  i  lehce  odplavitelného  materiálu 
z břehů koryta 

- udržovat průtočné profily mostů – omezovat dřevinné porosty
- průběžně udržovat vegetaci v inundaci, prořezávat křoviny z průtočného profilu
- zamezit oplocení zasahující do průtočného profilu velkých vod
- udržovat luční porosty v inundaci kosením.
Na území obce jsou zachovávány plochy rekreace. Omezenou prostupnost návazné krajiny 
zajišťuje systém pěších tras.

Ochrana přírody a krajiny

Zvláště chráněná území a prvky dle zák. č. 114/1992 Sb. na území obce nebyly vymezeny.
Památný strom je  Kvášňovická lípa (výška 23 m, obvod kmene 383 cm, při  polní cestě do 
Defurových Lažan, ppč. 1469/3).
Za významné krajinné prvky (VKP)  jsou podle zák. č. 114/1992 Sb. považovány lesy, vodní 
toky a jejich údolní nivy, rybníky, jezírka a rašeliniště. Mezi VKP „ze zákona“ přísluší: Kovčínský 
potok s nivou a Kozčínský rybník kde jsou vymezeny prvky ÚSES, lesní plochy v okolí a také 
registrované VKP. Významné krajinné prvky nebudou narušeny a budou zachovány. 
Na  území  obce  je  potřebné  ochraňovat  krajinný  ráz  Kvášňovicka,  krajinná  kompozice  by 
neměla být narušována necitlivými zásahy jak nových, kompozičně nevhodných objektů, tak 
nepříznivými úpravami  historických  objektů.  Potřebné  je  zajistit  příznivou zástavbu v obci  a 
přitažlivého prostředí pro život místních obyvatel i návštěvníků, ale také nenarušovat přírodní 
hodnoty území.

Návrh územní systému ekologické stability (ÚSES)

ÚSES je na základě ustanovení § 18 vyhl.  č. 131/1998 Sb. schvalován v návrhu územního 
plánu. Prvky územního systému ekologické stability jsou následující:
- regionální biocentrum 23 RBC 865 Kozčínský rybník (okraj)
- regionální biokoridor RBK 270 Údolí Kovčínského potoka propojuje RBC 865 a LBC 270-05, 

270-04, 270-03, 270-02, 270-01 
- regionální biokoridor RBK 269 propojuje RBC 865 a LBK 269_01 HO001,  LBC 269_H0074 a 

zpět do RBC 865
- lokální biocentra

24 – LBC 270_02 V chlumku
25 - LBC 270_03 V hájcích
26 - LBC 270_04 Jámský rybník
27 - LBC 270_05 Pod Kvášňovicemi
28 – LBC 2037_01 Pod Kozími hřbety
33 – LBC  HO001 Javorský
34 -  LBC  HO074 Březovce
35  - LBC HO015 Baba

- lokální biokoridory
LBK 269_01-HO001
LBK HO001-HO002
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LBK HO002-HO015
LBK HO074-HO016
LBK 270_05-HO074

NR BK ÚSES včetně vložených BK je navržen jako VPO k zajištění funkčnosti.
Interakční prvky tvoří zejména liniové vegetační prvky doprovodů vodotečí a komunikací.
Prvky ÚSES jsou vymezeny v grafické části.

Pro funkční využití ploch biocenter a biokoridorů je: 
Přípustné využití využití 
- současné využití
- využití zajišťující přirozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním 
podmínkám
- jiné využití jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu, tzn. změnou nesmí dojít ke znemožnění 
navrhovaného využití nebo zhoršení přírodní funkce současných ploch ÚSES
- žádoucí je revitalizace vodních toků
Podmínečně přípustné využití 
- nezbytně nutné liniové stavby a vodohospodářské zařízení (ČOV atd.) pouze ve výjimečných 
případech, přičemž umístěny mohou být jen při co nejmenším zásahu a narušení funkčnosti 
biocentra
Nepřípustné využití 
-  změny funkčního využití,  které  by snižovaly  současný stupeň  ekologické  stability  daného 
území zařazeného do ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability, 
např. z louky na ornou půdu), které jsou v rozporu s funkcí těchto ploch v ÚSES
- jakékoliv změny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost biocenter nebo 
územní ochranu ploch navrhovaných k začlenění do nich 
- rušivé činnosti jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, úpravy toků, intenzifikace
obhospodařování, odlesňování, těžba nerostných surovin apod.
Prostupnost krajiny
Vymezené biokoridory ÚSES zajišťují prostupnost krajiny pro organismy.

Opatření pro obnovu a zvyšování ekologické stability krajiny
Pro zajištění obnovy a zvyšování ekologické stability krajiny, ve smyslu trvale harmonického 
rozvoje jsou potřebná a nutná další následující opatření :
- Řešení celkové revitalizace krajiny 
- K ochraně krajinného rázu umisťování fotovoltaických panelů pouze na střechy objektů
- Doplnění, případně upravení stávajících vegetační doprovodů vodních toků, obnova 

zatravnění rozoraných částí niv                                                                                     
- Kompromisní využívaní pozemků v nivě potoků jako polopřírodních ekosystémů, tj. převádění 

orných ploch na trvalé travní plochy a snížení intenzity jejich obhospodařování 
- Podporování cílové skladby dřevin na plochách zahrnutých do ÚSES v lesních porostech 

postupnou změnou druhové skladby vč. výchovných zásahů
- Doplňování nelesní zeleně v agrarizovaném území, především vegetační doprovody cest a 

vodních toků, příp. skupinovou a bodovou zeleň
- Opatření ke zvýšení retence vody v území spočívá zejména v zachování trvalých travních 

porostů v pramenném území a údolních polohách potoků a odbahnění vodních ploch 
- Upřednostňování konverze stávajících nevyužívaných objektů před novou výstavbou 

v nezastavěných územích
- Zajištění opatření k zachování zvláště chráněných druhů rostlin
- Doplnění ochranné a clonné zeleně na obvodu zemědělského areálů, příp. jejich konverze či 

asanace. 

Koncepce rekreačního využívání krajiny
Na území obce jsou zachovávány plochy rekreace.  Omezenou prostupnost  návazné krajiny 
zajišťuje systém pěších tras.
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Vymezení ploch pro dobývání ložisek nerostů  a stanovení podmínek pro využívání těchto 
ploch 

Na území  obce  nezasahují  evidované  chráněné  lokality  nerostných  surovin,  resp.  výhradní 
ložiska (evidované Českou geologickou službou - Geofondem), v minulosti byl na území obce 
dobývají prostor (žula) a evidována prognózní zásoba zlatonosných rud.
Poddolované území nejsou na území obce.
Svážná území se v řešeném území nevyskytují.

f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 
s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného 
využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování 
staveb,  zařízení  a  jiných  opatření  pro  účely  uvedené  v § 18  odst.  5  stavebního  zákona), 
popřípadě podmíněně přípustného využití  těchto  ploch a stanovení  podmínek prostorového 
uspořádání,  vč.  základních  podmínek  ochrany  krajinného  rázu  (např.  výškové  regulace 
zástavby,  charakteru  a  struktury  zástavby,  stanovení  rozmezí  výměry  pro  vymezování 
stavebních pozemků a intenzity jejich využití).
Pro konkrétní plochy jsou stanoveny následující charakteristiky, regulující jejich využití a limity, 
stanovující přípustný rozsah, případně intenzitu funkčního využití. 
Obecné podmínky využití území
Stavebně prostorová regulace, regulativy funkčních ploch
Navrhované rozvojové území je rozčleněno do ploch s různými předpoklady a podmínkami pro 
jeho využití.  Jednotlivým druhům ploch,  které jsou graficky vymezeny ve výkresu funkčního 
využití území jsou přiřazeny jejich charakteristiky a regulativy, jež jsou stanoveny jako závazné.

Základní stavebně prostorová regulace – urbanistické limity
V zastavěném a zastavitelném území obce je ochrana krajinného rázu omezena na historickou 
smíšenou  venkovskou  zástavbu  centrální  obce.  Limitem  pro  výstavbu  je  i  ochranný  režim 
lesních ploch do vzdálenosti 50 m od okraje lesa, kde výstavba je vázána na vydání souhlasu 
příslušného orgánu ochrany lesa, přičemž se zde vylučují stavby pro bydlení a rekreaci a do 
vzdálenosti 30 m veškeré novostavby, s výjimkou liniových staveb – lokality SV1 a VS5.
Na  základě  požadavku  příslušného  vodoprávního  úřadu  nelze  u  vodních  toků  zastavovat 
plochy v šířce min. 3 m na každou stranu. V prvcích ÚSES nelze umisťovat žádné stavby – 
podrobnosti v bodě f).

Základní charakteristiky pro regulativy

Plochy rekreace hromadné
Zahrnuje plochy pro veřejné rekreační sportování a cestovní ruch
Veřejné ubytování  
Úplatné krátkodobé ubytování v zařízeních k tomu sloužících.
Řemeslná výroba a služby 
Výroba a služby řemeslného charakteru, provozovaná pouze osobně podnikatelem nebo spolu 
s ním nejvýše čtyřmi zaměstnanci nebo rodinnými příslušníky.
Zemědělská malovýroba  
Hospodářský chov zvířat a rostlinná výroba obyvatel, nedosahující charakteru podnikání. 
Chov drobného hospodářského zvířectva  
Chov drůbeže, králíků, holubů, koz, ovcí, včel aj. menších hospodářských zvířat určený pouze 
pro vlastní spotřebu chovatele. Chov malého počtu ostatních hospodářských zvířat je možno 
považovat za chov užitkového zvířectva ve smíšeném území venkovského charakteru, pokud 
nedochází k narušování obytného prostředí sousedů.
Chov drobného speciálního zvířectva  
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je zájmový chov zvířat včetně chovu a výcviku psů pro služební účely nebo pro doprovod osob 
zdravotně postižených.
Chov domácích zvířat
Chov psů, koček,  příp. exotických zvířat provozovaný jako zájmová činnost bez komerčního 
využití.
Lehká výroba
Výroba, která podle Přílohy č. 1 zákona 100/2001 Sb. nepodléhá posouzení vlivu na životní 
prostředí a případné záměry ani zjišťovacímu řízení podle tohoto zákona.

Plochy smíšené obytné venkovské - SV
Specifikuje § 8 vyhl. č. 501/2006 Sb.
Hlavní využití 
- hlavní funkcí území je individuální bydlení v rodinných domech
Přípustné využití 
- přiměřené hospodářské využití staveb a pozemků nenarušující bydlení obyvatel
- ohrazená zahrada u RD s funkcí okrasnou, rekreační a užitkovou (drobná pěstitelská činnost)
- stavby plnící doplňkovou funkci (drobná chovatelská činnost)
- stavby pro veřejné ubytování v soukromí – venkovský cestovní ruch, agroturistika
-  stavby  pro  rodinnou  rekreaci  odpovídající  velikostí  a  charakterem  okolní  zástavbě  RD 

(ne v chatách)
- historické hospodářské objekty hospodářských usedlostí a drobné stavby a zařízení  pro  

malochov drobného a domácího zvířectva a pěstitelství
- obslužné činnosti omezeného rozsahu: zařízení maloobchodu, drobné služby vč. veřejného 

stravování, pohostinství a občerstvení,  řemeslnické dílny, drobná výroba
- drobná zařízení malovýroby (vedlejší zemědělské výroby)
- obslužné a přístupové chodníky, pěší cesty a chodníky
- veřejná zeleň
-  občanská  vybavenost:  obecní  úřad,  kulturní  či  společenský  dům,  knihovna,  základní  a  

mateřské škola, sakrální stavby (kostely, kaple), požární zbrojnice
- zařízení technické vybavenosti sídla (trafostanice, regulační stanice plynu aj.)
- vodní plochy (návesní rybník, požární nádrž)
- parkovací plochy obsluhy území
Podmíněně přípustné využití
pokud tyto stavby a zařízení nebudou narušovat charakter (hlavní účel) tohoto území
- stavby a zařízení zemědělské malovýroby, garáže, čerpací stanice
- provozovny nerušící drobné výroby a nerušících výrobních služeb, integrované do objektů  

rodinných domů
- samostatné objekty a zařízení veřejného stravování a ubytování
- samostatné objekty a zařízení pro obchod a komerční služby omezeného rozsahu (pro místní 

potřebu)
Nepřípustné využití
- stavby pro výrobu a podnikatelské aktivity s negativními dopady na životní prostředí
- stavby a plochy pro velkoobchod, skladování a manipulaci s materiály, překladiště
- hromadné garáže, stavby a plochy pro dopravní provozy
Zásady prostorového uspořádání 
- charakter, struktura a způsob zástavby bude vycházet z charakteru lokality
- doplňkové zázemí objektů bude řešeno nadzemními stavbami tak, aby formálně odpovídaly 

stavbám v místě obvyklým
- parkování uživatelů služeb musí být řešeno na pozemcích služeb
- intenzita využití  pozemků,  resp.  koeficient  zastavění území v plochách  bude max.  0,4  

(poměr zastavěné plochy všech nadzemních částí staveb k výměře pozemku)
- výšková regulace: objekty budou komparativní, resp. výškově opticky srovnatelné k okolním 

objektům
- rozmezí výměry pro stavební pozemky 10 000 – 20 000 m2
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- minimální podíl zeleně bude činit 30 %.

Plochy rekreace hromadné - RH
Specifikuje § 5 vyhl. č. 501/2006 Sb.
Hlavní využití
- území je určené pro rekreaci, rekreační sportování a aktivity cestovního ruchu
Přípustné využití
- zařízení rekreace, odpočinku a cestovního ruchu vč. koupališť, ATC, tábořiště  
- zařízení sportu s malým rozsahem zastavěných ploch
- herní a odpočinkové prvky a zařízení
- pobytové a piknikové louky
- rekreační zeleň
- hřiště
- doprovodné stavby pro rekreaci a rekreační sport, např.: klubovny, posilovny, šatny, sklady 

sportovního nářadí, sociální zařízení, ubytovny
- parkoviště pro obsluhu a využití území
- zařízení technické vybavenosti 
Podmíněně přípustné využití
- zábavní zařízení a umisťování dalších komerčních zařízení 
Nepřípustné využití
- stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci
- výrobní aktivity 
- chovatelské činnosti
- logistická zařízení a manipulační plochy
- stavby pro hospodaření s odpady
- činnosti, které omezují a narušení hlavní, tj. rekreační a sportovní funkce
Zásady prostorového uspořádání
- plochy budou mít min. 70 % podíl zeleně
- objekty budou mít max. 2 nadzemní podlaží a podkroví
- rekreační areály budou vybaveny sjednoceným mobiliářem (lavičky, odpadové koše, herní  

prvky dětských hřišť, sportovní náčiní, informační tabule) s preferencí výrobků z přírodních 
materiálů. 

Plochy rekreace individuální - RI
Specifikuje § 5 a § 21 vyhl. č. 501/2006 Sb.
Hlavní využití
- krátkodobá i dlouhodobá pobytová rekreace na vlastních pozemcích
Přípustné využití 
- individuální rekreační objekty pro rekreační pobyt sezónního charakteru tj. rekreační chaty a 

chalupy (nejvýše 1 NP, jedno podzemní podlaží a podkroví)
- zahrádkové osady
- ohrazená zahrada s rekreační, okrasnou či užitkovou funkcí 
- obslužné a přístupové komunikace, pěší cesty a chodníky
- nezbytná zařízení technické vybavenosti
Nepřípustné využití
-  zemědělská  výroba  (s výjimkou  zahradnického  pěstování  ovoce  a  zeleniny  pro  vlastní  

potřebu)
- výrobní zařízení
Podmínky, zásady prostorového uspořádání – urbanistické limity
- podíl zeleně bude min. 60 %
- výška objektů max. 1 podlaží + podkroví.

Plochy občanského vybavení - OV
Specifikuje § 6 vyhl. č. 501/2006 Sb.
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Hlavní využití
- zařízení veřejné správy, vzdělávání, výchova, vědy a výzkumu (školství), sociální služby a  

zdravotnictví (sociální péče, péče o rodinu, lázeňství, jesle, mateřské školy), kultury, církve, 
dále  pak   bezpečnosti  a  armády,  požární  ochrany,   pošt,  bank,  obchodu,  veřejného  
stravování, veřejného ubytování, nevýrobních služeb, tělovýchovy a sportu

Přípustné využití
- veřejná urbanistická zeleň
- služební a pohotovostní byty
- administrativa
- zařízení technické vybavenosti
Nepřípustné využití
-  všechny  druhy  výrobních  a  chovatelských  činností,  které  svými  důsledky  narušují  

pohodu prostředí.

Plochy veřejných prostranství - PV
Specifikuje § 7 vyhl. č. 501/2006 Sb.
Hlavní využití
- reprezentační společenský veřejný prostor setkávání vč. veřejné, často reprezentativní 

zeleně, parků a drobné architektury (kaplička, pomník aj.)
Přípustné využití
- plochy umožňující přístupnost ostatních ploch s rozdílným způsobem využívání
- parkoviště a odstavné plochy, které nelze umístit v ostatních plochách
- obslužné komunikace
- pěší a cyklistické komunikace
- odpočívadla
- další související dopravní a technická infrastruktura, slučitelná s účelem veřejného         
   prostranství
- ochranná zeleň
Nepřípustné využití
- trvalé parkování nákladních automobilů
- činnosti narušující pohodu prostředí
Zásady prostorového uspořádání 
- architektonicky vhodný městský mobiliář 
- vhodné materiály na zpevněných plochách
- atraktivní urbanistická zeleň.

Plochy dopravní infrastruktury - ID
Specifikuje § 9 vyhl. č. 501/2006 Sb.
Hlavní využití
-  plochy  silniční  dopravy:  silnice,  místní  komunikace,  účelové  komunikace,  plochy  pěšího  

provozu, pěší a cyklistické komunikace
Přípustné využití
- autobusové zastávky, záchytná a jiná parkoviště 
- autobusové zastávky, čekárny, garáže aj. zařízení sloužící pro dopravu
- doprovodná komunikační zeleň 
- obslužná zařízení dopravy vč. točky, ostrůvky
- logistická centra
- na plochách s přesněji určeným druhem zařízení je přípustné umísťovat jen takové druhy  

zařízení, pro které jsou určeny
Nepřípustné využití
-     využívání ploch vozidly s nadměrnými emisemi či hlučností     
Zásady prostorového uspořádání
- plochy dopravy budou dostatečně odloučeny či zajištěny proti nadměrnému zatěžování 

imisemi obytných ploch imisemi a hlukem. 
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Plochy technické infrastruktury - IT
Specifikuje § 10 vyhl. č. 501/2006 Sb.
Hlavní využití
- území je určeno pro umísťování zařízení technické infrastruktury, které svými specifickými  

nároky,  požadavky  na  velikost  pozemku,  případně  narušením  prostředí  neumožňují  
umístění v ostatních plochách a územích 

Přípustné využití
- pozemky, stavby a vedení technických zařízení zabezpečující zásobování obce: pitnou vodou 

(vodovody, vodojemy / vodárny, čerpací stanice, úpravy vod), odvádění a čištění odpadních 
vod  (kanalizace,  ČOV,  přečerpávací  stanice),  elektrickou  energií,  plynem,  teplem  a  
produktovody (energetická vedení, trafostanice, elektrárny, výtopny, teplárny, výměníkové 
stanice, elektrárny, výtopny, měnírny, rozvodny, regulační stanice), zařízení pro nakládání 
s odpady aj.

- dopravní provozy a spoje
- zařízení pro zpracování a likvidaci odpadů

Nepřípustné využití
-  není přípustné jiné využití 
Zásady prostorového uspořádání
- plochy technického vybavení budou min. narušovat obytná území a příznivou kompoziční  

situaci sídla.

Plochy smíšené výrobní - VS
Specifikuje § 12 vyhl. č. 501/2006 Sb. 
Hlavní využití
- smíšená drobná a lehká výroba, sklady a stavebnictví, jež významně nenarušuje prostředí,  

avšak  hygienicky  a architektonicky  nevyhovuje  umístění  ve  smíšeném obytném území  
(hluk,  dopravní  zatíženy,  halové  objekty  apod.),  logistická  zařízení  (sklady),  služby  a  
související zařízení

Přípustné využití
- zařízení samostatné drobné, převážně živnostnické výroby a výrobních služeb, která mohou 

mít nepříznivé a rušivé účinky na obytnou zónu (např. truhlárny, klempírny, autoopravny  
apod.)

- sklady a prodejní sklady
- zařízení služeb včetně výrobních
- zařízení distribuce vč. nákupních středisek a obchodních domů
- autoservisy, čerpací stanice PHM a další zařízení dopravy
- garáže a parkoviště pro osobní a nákladní automobily
- administrativní objekty
- zařízení vědy a výzkumu
- zařízení technické infrastruktury
- lokální parkoviště
- služební a pohotovostní byty
-  zařízení  doplňkových  a  souvisejících  funkcí,  např.  komunální  provozy,  technické  služby,  

drobná řemeslná výroba 
Podmíněně přípustné využití
- umisťovat byty majitelů zařízení, zařízení vzdělávání a zdravotní péče, sloužící pro toto území, 

prodejny vlastní produkce, objekty pro zpracování zemědělské produkce 
- zařízení dopravní a technické infrastruktury
Nepřípustné využití
- stavby pro trvalé bydlení
- stavby pro rekreaci a sport, hotely, penziony, ubytovny, veřejné stravování
- stavby pro kulturní a společenská zařízení, pro školství, pro zdravotnictví a sociální služby
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Zásady prostorového uspořádání
- podíl zeleně bude min. 15 %
- výška objektů bude max.10 m, ojedinělé objekty dle technologických požadavků                    

za předpokladu ověření v panoramatu sídla
- provozované činnosti musí splňovat normativní podmínky ochrany ŽP bytové zóny  v případě 

kontaktu, tj. ekologické limity.

Plochy vodní a vodohospodářské - NV
Specifikuje § 13 vyhl. č. 501/2006 Sb.
Hlavní využití
- vodní plochy a vodní toky (přirozené i umělé) 
Přípustné využití
- vodní nádrže, vodoteče, umělé toky, kanály, průplavy, vodní komory
- odvodňovací a ochranné příkopy a zařízení
- zajištění podmínek pro nakládání s vodami 
- ochrana před jejich škodlivými účinky a suchem 
- regulace vodního režimu
- zajištění ochrany přírody
Podmíněně přípustné využití
-  stavby  dopravní  a  technické  infrastruktury,  pokud  nenarušují  funkčnost  ploch  a  

neohrožují okolí a nenarušují krajinu
Nepřípustné využití
- stavební objekty s výjimkou staveb vodohospodářských a staveb nezbytných pro využívání 

vodních ploch.

Plochy zemědělské - NZ
Specifikuje § 14 vyhl. č. 501/2006 Sb.
Hlavní využití
- vymezují se pro zajištění plnění zemědělských funkcí ploch, tj. orné půdy, trvalé travní plochy 

(louky a pastviny), ovocné sady, chmelnice a vinice 
Přípustné využití
- stavby a zařízení pro zemědělskou výrobu
- související dopravní infrastruktura
Podmíněně přípustné využití
- dopravní a technická infrastruktura, pokud v technicky odůvodněném řešení ji nelze umístit 
na jiných plochách 
Nepřípustné využití
- stavby rušící plnění funkcí zemědělských ploch.

Plochy lesní - NL
Specifikuje § 15 vyhl. č. 501/2006 Sb.
Hlavní využití
- pozemky určené k plnění funkcí lesa
Přípustné využití
- pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství umožňující využívání lesních ploch
- související dopravní a technická infrastruktura
- oborní chovy zvěře
Podmíněně přípustné využití
- dopravní a technická infrastruktura, pokud v technicky odůvodněném řešení ji nelze umístit 
na jiných plochách 
Nepřípustné využití
- objekty rušící plnění funkcí lesa.
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Plochy přírodní - NP
Specifikuje § 16 vyhl. č. 501/2006 Sb.
Hlavní využití
- plochy ochrany přírody a krajiny 
Přípustné využití
- nelesní rozptýlená zeleň včetně remízků, doprovodů vodotečí a komunikací vč. alejí
- přírodě blízké plochy, mokřady, slatiniště, skály, suťoviště aj. plochy přírodního charakteru
- náletová zeleň
- drobné stavby pro obsluhu pozemků – kolny
- zařízení nezbytné technické vybavenosti
- trvalé travní plochy
- orná půda do 10 000 m2

- ochranná zeleň zejména v ochranných pásmech 
- odpočívadla, informační tabule, pěší a cyklistické cesty
- pěší a cyklistické cesty, odpočívadla, výchozí parkoviště, služby cestovního ruchu  - 

informační tabule, prvky drobné architektury
Podmíněně přípustné využití
- související dopravní a technická infrastruktura
Nepřípustné využití
- silniční a železniční komunikace, garáže
- veřejné a soukromé stavby a výrobní objekty
Podmínky, zásady prostorového uspořádání – urbanistické limity
- nezastavitelné plochy, plnící funkci hygienickou, estetickou, ekologickou a izolační, je možno 

podmíněně využívat v souladu s § 18, odst. 5 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

Plochy smíšené nezastavěných území - NS
Specifikuje § 17 vyhl. č. 501/2006 Sb.
Hlavní využití
- pozemky zemědělské, zahradnické, lesní a vodní a pozemky  přirozených a přírodě blízkých 

ekosystémů
Přípustné využití
- remízy, náletová zeleň, aleje 
- pozemky související dopravní a technické infrastruktury
- urbanistická zeleň na pozemcích obce, jež jsou volně přístupné a jejichž údržbu zajišťuje 

obec
- odpočívadla, informační tabule, pěší a cyklistické cesty
- prvky drobné architektury
- zařízení nezbytné technické vybavenosti
Podmíněně přípustné
- plochy technologických zařízení pro těžbu a úpravu nerostů, sklady, skladovací plochy,  

logistické objekty a související zařízení
- pozemky pro dočasné ukládání nevyužívaných nerostů a odpadů 
- pozemky rekultivací
- ochranná zeleň
Nepřípustné využití
- stavby nesouvisející s hlavní funkcí ploch.

Stanovení, ve kterých nezastavěných plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení 
a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona

Do vymezených ploch ÚSES nelze umisťovat stavby, a to ani v zastavěném území a 
zastavitelných plochách. Výjimky tvoří:
- stavby pro vodní hospodářství v plochách vodních a vodohospodářských za předpokladu 
minimalizace jejich negativního vlivu na funkčnost ÚSES
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- stavby dopravní infrastruktury v plochách dopravy za předpokladu minimalizace jejich 
plošného a prostorového střetu s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES
- stavby jiných komunikací, pokud jde o zařízení ve veřejném zájmu, které nelze v rámci 
systému dopravní infrastruktury umísti jinde, a za předpokladu minimalizace jejich plošného a 
prostorového střetu s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES
- stavby a zařízení technické infrastruktury, pokud jde o stavby a zařízení ve veřejném zájmu, 
která  nelze  v  rámci  systému  technické  infrastruktury  umístit  jinde,  a  za  předpokladu 
minimalizace jejich plošného a prostorového střetu s plochami ÚSES a negativního vlivu na 
funkčnost ÚSES.
Do nezastavěných ploch volné krajiny nebudou umisťovány oplocené zahrady.

g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, 
staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze 
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

Podle § 170 stavebního zákona se jedná o tyto možnosti:
Veřejně prospěšné stavby a objekty dopravní a technické infrastruktury
WD Dopravní infrastruktura
ID – MK lokalita 11
WT – Technická infrastruktura
IT – ČOV lokalita 6
IT – TS a přívodní vedení – lokalita 7
WU – Prvky ÚSES
NP – R BK ÚSES ´270 včetně vložených BC, VPO k zajištění funkčnosti.
Případně vyvlastnění je uvažováno v prospěch obce Kvášňovice.

h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství,  pro které lze uplatnit 
předkupní  právo,  s uvedením v čí prospěch je  předkupní právo zřizováno,  parcelních čísel 
pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního 
zákona

Tyto možnosti podle § 101 stavebního zákona nebyly vymezeny.

i)  Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení budoucího možného využití vč. 
podmínek jeho prověření

Prověření územních rezerv bylo stanoveny pro lokality:
R1 – SV
R2 – VS
R3 – ID MK

j) Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst.6 stavebního zákona

Nebyla stanovena.
                  
k) Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o 
parcelaci

Tyto plochy nebyly vymezeny.
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l) Vymezení ploch a koridorů ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro 
vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti 

Zpracování územní studie se nenavrhuje.

m)  Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území 
podmíněno vydáním regulačního plánu v rozsahu dle přílohy č. 9 (vyhl. č. 500/2006 Sb.), 
stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního 
plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání

Tyto plochy či koridory nebyly stanoveny.

n) Stanovení pořadí změn v území (etapizace)

Etapizace pořadí změn v území nebyla stanovena.  Zastavitelné plochy by měly být 
zastavovány od centra k okraji.

o) Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb,                              
pro které může vypracovávat architektonickou část projektové                     
dokumentace jen autorizovaný architekt

Do těchto staveb nebyly zařazeny žádné plochy změn náročné na erudici zpracovatele.

p) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části 

Návrh územního plánu obsahuje 20 listů textové části a 4 listy grafické části.
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         O D Ů V O D N Ě N Í      
  Ú Z E M N Í H O   P L Á N U

  K V Á Š Ň O V I C E

Zpracovatel: Ing.,aut.Arch. Pavel Valtr, ČKA č. 00186 - 
UrbioProjekt Plzeň, ateliér urbanismu, architektury a ekologie 
a ÚÚP MěÚ Horažďovice – odbor výstavby a územního plánování
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d) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby            42
vymezení zastavitelných ploch      

e) Rozhodnutí o námitkách, včetně samostatného odůvodnění rozhodnutí -              42
viz § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád      

 

f) Vypořádání připomínek – viz § 172 odst. 4 SŘ                                                             42

B2) GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 

B2a) VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

B2b) KOORDINAČNÍ VÝKRES

B2c) VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PUDNÍHO FONDU

Identifikační údaje obce

Pořizovatel ÚPD: Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování 
Řešené území: Obec Kvášňovice
Adresa: Obecní úřad Kvášňovice 5, 341 01 Horažďovice
Starosta: p. Miloslav Strolený
Kontakt: tel. 376 595 082,  602 160 622

e-mail: obec.kvasnovice@quick.cz, 
starosta@kvasnovice.cz

Internetové stránky: http://www.kvasnovice.cz
Rozloha území: obec celkem 442 ha, tj. k.ú. Kvášňovice
Počet obyvatel v území: obec celkem 126, v m.č. Kvášňovice
Zalidněnost: 28,5 obyvatel na km2 

Obec Kvášňovice  kód NUTS 4 CZ0322 Klatovy, kód ZÚJ 541 931
Správní uspořádání: Okres Klatovy, ORP Horažďovice, pověřený a stavební úřad 

Horažďovice
Biogeografický region: 1.29. Blatenský
Lokalizace: Obec je lokalizována v malebné krajině na okraji rybničnaté 
                                               Blatenské pahorkatiny (Kozčínský rybník). Obec Kvášňovice je    
                                               Vzdálena 9km jv. od Nepomuka a 11 km sz. od Horažďovic a 
                                               48 km jv. od krajského města Plzně. 
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a) Postup při pořízení a přezkoumání územního plánu 
a1) Náležitosti vyplývající ze správního řádu 
Rozhodnutí o pořízení územního plánu (ÚP) Kvášňovice schválilo Zastupitelstvo obce 
Kvášňovice dne 30.11.2011 usnesením č. 12/5 z veřejného jednání, určeným zastupitelem 
obce pro projednávání byl stanoven starosta Miloslav Strolený. Pořizovatel ve spolupráci 
s určeným zastupitelem zpracoval návrh zadání ÚP. Návrh zadání ÚP Kvášňovice zaslal dne 
17.7.2012 dotčeným orgánům a Krajskému úřadu Plzeňského kraje se žádostí o zaslání 
požadavků ve lhůtě 30 dnů od obdržení návrhu zadání a sousedním obcím se žádostí o zaslání 
podnětů ve stejné lhůtě. Pořizovatel oznámil projednání návrhu zadání, jeho vystavení 
k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů od vyvěšení na úřední desce a to v termínu od 
18.7.2012 do 31.8.2012, kdy každý mohl uplatnit své připomínky. Návrh Zadání byl ve stejném 
termínu zveřejněn i na webových stránkách.
K návrhu zadání ÚP se vyjádřily a uplatnily vyjádření a požadavky tyto dotčené orgány:
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
ČR - Státní energetická inspekce
Ministerstvo obrany – Vojenská ubytovací a stavební správa
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí
Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí
Městský úřad Horažďovice, odbor památkové péče, školství a kultury
Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy a silničního hospodářství
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Na základě uplatněných požadavků pořizovatel s určeným zastupitelem projednal úpravu 
návrhu zadání územního plánu Kvášňovice a to redukci rozvojových lokalit z důvodu 
přiměřeného záboru zemědělského půdního fondu a vymezení skladebných prvků ÚSES. 
Následně návrh zadání pořizovatel předložil zastupitelstvu Obce Kvášňovice ke schválení. 
Zadání ÚP Kvášňovice bylo dne 20.11.2012 schváleno zastupitelstvem obce usnesením 
z veřejného zasedání. Návrh ÚP Kvášňovice zpracovala firma Pavel Valtr – UrbioProjekt Plzeň, 
zastoupená Ing., aut. Arch. Pavlem Valtrem. Konání společného jednání o návrhu ÚP oznámil 
pořizovatel dotčeným orgánům, Krajskému úřadu Plzeňského kraje a sousedním obcím. 
Společné jednání se konalo dne 23.4.2013 na MěÚ Horažďovice, z jednání byl sepsán 
protokol. Zprávu o projednání návrhu ÚP Kvášňovice ze dne 31.5.2013 předložil pořizovatel 
Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje. Krajský úřad Plzeňského 
kraje vydal stanovisko k posouzenému návrhu ÚP Kvášňovice dne 2.7.2013 pod č.j. 
RR/2081/13. Veřejné projednání ÚP Kvášňovice bylo oznámeno veřejnou vyhláškou, návrh byl 
vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky tj. od 
7.8.2013 do 10.9.2013 a na webových stránkách. Veřejné projednání návrhu ÚP Kvášňovice 
se konalo dne 10.9.2013 na OÚ Kvášňovice, z jednání byl sepsán protokol (záznam). Na 
veřejném projednání nebyly uplatněné žádné námitky a připomínky. Pořizovatel následně 
předložil upravený návrh ÚP Kvášňovice Zastupitelstvu obce Kvášňovice ke schválení a jeho 
vydání.

a2) Přezkoumání územního plánu podle §53 odstavce 4  stavebního zákona 

a2.1) Soulad s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem

V  Politice  územního  rozvoje  ČR nejsou  pro  řešené  území  stanoveny  žádné  konkrétní 
požadavky. Přesto pro řešené území se vztahují následující republikové priority: 
- vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu územních 
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 
obyvatel území
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-  vytvářet  podmínky  pro  zkvalitnění  veřejné  infrastruktury  v  území,  zejména  dopravního 
propojení
-  podporovat  polycentrický  rozvoj  sídelní  struktury  vytvářením  předpokladů  pro  posílení 
partnerství mezi urbánními a venkovskými oblastmi
-  ve  veřejném  zájmu  chránit  a  rozvíjet  přírodní,  civilizační  a  kulturní  hodnoty  území,  vč. 
urbanistického,  architektonického  a  archeologického  dědictví,  zachovat  ráz  jedinečné 
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, která je výrazem 
identity území, jeho historie a tradice vč. turistických atraktivit
-  při  stanovování  funkčního využití  území zvažovat  jak  ochranu přírody,  tak  i  hospodářský 
rozvoj a životní úroveň obyvatel
- vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů pro různé formy cestovního ruchu
-  podle  místních  podmínek  vytvářet  předpoklady  pro  lepší  dostupnost  území  a  zkvalitnění 
dopravní a technické infrastruktury.   

Nadřazená ÚPD tj. Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje (ZÚR PK) pro zájmové území 
stanovují následující nadmístně významné konkrétní úkoly:  
- zajištění prvků nadregionálního a regionálního ÚSES.     

Z vedlejších územně správních celků a dalších širších vztahů nevyplývají žádné požadavky na 
řešení  ÚPD.  V  ÚP  obce  Kvášňovice  je  třeba  podporovat  rozvoj  obytné  funkce  a 
obhospodařování krajiny i prostřednictvím rozvoje rekreace a turistiky. Venkovské prostory, kde 
je  nutno vzhledem ke ztíženým podmínkám a nutnosti  podpoření sídelní funkce a zajištění 
obhospodařování  území  a  péče  o  krajinu  ve  zvýšené  míře  uplatnit  systémy  podpůrných 
regionálních programů. Významným faktorem je zde i podpora osídlení prostřednictvím rozvoje 
rekreace, turistiky a agroturistiky.

a2.2) Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného 
území

Územní  plán vyplývá ze zadání  a  znění  stavebního zákona  č.  183/2006  Sb.,  tj.  zákona  o 
územním plánování a stavebním řádu, včetně dalších změn a prováděcích vyhlášek, zejména 
vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 
a  způsobu  evidence  plánovací  činnosti.  Územní  plán  Kvášňovice,  okr.  Klatovy,  ORP 
Horažďovice  vytváří  svým  řešením  předpoklady  k zabezpečení  trvalého  souladu  všech 
přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, zejména se zřetelem na péči o životní 
prostředí a ochranu jeho hlavních složek - půdy, vody, ovzduší,  bioty a horninového prostředí. 
Územní plán komplexně řeší funkční využití území, stanovuje zásady jeho organizace a věcně 
a časově koordinuje výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území. Hlavním úkolem územně 
plánovací dokumentace ve zdejším území je sladit zájmy pro uchování příznivého přírodního a 
krajinného rázu a pro potřeby zemědělské a lesnické výroby s požadavky na územní rozvoj. 
Územně plánovací  dokumentace  stanovuje  vyváženě rozvojové možnosti  a  směry obce ve 
vazbě  na  ochranu  stávajících  hodnot,  specifikuje  limity  využití  území  a  navrhuje  způsoby 
nápravy existujících závad v území a promítá nadmístně významné záměry.
Územní plán Kvášňovice
a)   stanovuje limity využití území v hlavním výkresu a v kapitole Limity využití území 
b)  reguluje funkční a prostorové uspořádání území v hlavním výkresu a v kapitole Podmínky 

pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
c) určuje asanační, rekonstrukční nebo rekultivační zásahy do území a stanoví způsob jejich 

využití ve výkresu a v kapitole Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatření a ploch pro asanací 

d)   vymezuje  chráněná  území,  chráněné  objekty,  ochranná  pásma,  přírodní  parky,  pokud 
nevznikají  podle  zvláštních  předpisů  jinak,  a  zabezpečuje  ochranu  všech  chráněných 
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území, chráněných objektů, ochranných pásem a přírodních parků dle hlavního výkresu a 
kapitoly Koncepce uspořádání krajiny a kapitoly Urbanistická koncepce

e)  řeší umístění staveb, stanoví územně technické, urbanistické a architektonické zásady pro 
jejich projektové řešení a realizaci v hlavním výkresu  a v kapitole Urbanistická koncepce 

f)  navrhuje využití zdrojů a rezerv území pro jeho společensky nejefektivnější urbanistický vývoj 
v hlavním výkresu  a v kapitole Urbanistická koncepce

g)  vytváří podklady pro tvorbu koncepcí výstavby a technického vybavení území ve výkresech 
grafické části a v kapitolách Urbanistická koncepce, Koncepce uspořádání krajiny  a Koncepce 
veřejné infrastruktury
h) navrhuje územně technická a organizační opatření nezbytná k dosažení optimálního 
uspořádání a využití území v kapitolách Urbanistická koncepce, Koncepce uspořádání krajiny 
a Koncepce veřejné  infrastruktury vymezuje dotčená území v hlavním výkresu  a výkresu 
Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb, asanací a asanačních úprav. 

a2.3) Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů

Územní plán je zpracován v souladu s cíli územního plánování stanovenými platným stavebním 
zákonem  a  jeho  prováděcími  předpisy.  Územní  plán  Kvášňovice   vychází  z provedených 
průzkumů  a  rozborů  a  ÚAP,  ze  zpracovaného  generelu  ÚSES,  z podkladů  správců 
infrastruktury, podkladů katastrálního úřadu a podkladů obce. Obec Kvášňovice přistoupila k 
pořízení  územního  plánu  obce  v souladu  s aktuálním  zněním  stavebního  zákona,  jako 
legislativně závazného nástroje, k účinné a účelné regulaci a koordinaci činností v celém území 
obce.  Územní plán je zpracován v souladu s platným stavebním zákonem, jeho prováděcími 
předpisy  (vyhláška  č.500/2006  Sb.,  o  územně  analytických  podkladech,  územně plánovací 
dokumentaci  a způsobu evidence územně plánovací činnosti  a vyhláška č.501/2006 Sb.,  o 
obecných požadavcích na využívání území ve znění vyhlášky č. 269/2009) v platném znění po 
novelizaci těchto předpisů k 1.1.2013 a metodickými pokyny MMR ČR).

a2.4) Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů 
podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

Návrh územního plánu byl s příslušnými dotčenými orgány státní správy, dotčenými územními 
celky,  dotčenými  subjekty  a  občany  bez  významných  připomínek  projednán  a  následně 
schválen odborem regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje. 
Návrh územního plánu Kvášňovice není v rozporu se záměry územního plánování v daném 
území. Ve zpracovaném návrhu jsou splněny zásadní věcné požadavky dopracování návrhu. 

Územní plán Kvášňovice  vychází z provedených průzkumů a rozborů a ÚAP, ze zpracovaného 
generelu ÚSES, z podkladů správců infrastruktury, podkladů katastrálního úřadu a podkladů 
obce. Obec Kvášňovice přistoupila k pořízení územního plánu v souladu s aktuálním zněním 
stavebního  zákona,  jako  legislativně  závazného  nástroje,  k účinné  a  účelné  regulaci  a 
koordinaci činností v celém území obce. 

Návrh ÚP je řešen v souladu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních 
předpisů,  popřípadě s výsledkem řešení rozporů.  

Požární ochrana              
Ke všem objektům je zajištěn příjezd pro požární techniku, nově navrhované komunikace 
budou svým umístěním, rozměry a poloměry oblouků umožňovat průjezd těžké požární 
techniky (přičemž podrobné posouzení těchto parametrů bude předmětem územního řízení při 
povolování nové výstavby). Vzhledem k tomu, že v obci se nevyskytuje a neuvažuje výstavba 
objektů s více než 2 nadzemními podlažími, se případné zásahy obvykle obejdou bez použití 
těžké techniky. Řešení požární bezpečnosti jednotlivých objektů bude předmětem příslušných 
projektových dokumentací. Odběr vody  pro požární účely („zásobování požární vodou“) je 
zajištěn v souladu s § 29, odst.1, písm. k  zák. č. 133/1985 Sb. ve vazbě na ČSN 73 0873 
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– Zásobování požární vodou, popř. ČSN      75 2411 – Zdroje požární vody a to ze stávajících 
přístupných vodních zdrojů - požárních a víceúčelových nádrží, příp. rybníků a vodních toků. 
Vodovodní systém je dimenzován dle požadavků požární ochrany. Ve výrobních areálech bude 
řešeno umístění hydrantů v projektové dokumentaci na základě projednání s příslušnými 
orgány požární ochrany. Požární ochrana obce je řešena v souladu se zák. č. 133/1985 Sb. o 
požární ochraně. a požadavky Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje. 

Civilní   ochrana   
Civilní ochrana je řešena v souladu s § 12 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému (ve znění zák. č. 320/2002 Sb., 20/2004 Sb., 186/2006 Sb., 267/2006 
Sb.) a požadavky dle §20 vyhlášky MV ČR č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů 
ochrany obyvatelstva:
- Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní
Území obce není ohrožen průlomovou vlnou zvláštní povodně. 
- Zóny havarijního plánování
Na území obce nejsou vyhlášeny v rámci vnějších havarijních plánů.
- Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události
Není předpokládán vznik mimořádné události a tudíž ani nejsou stanoveny požadavky na úkryt 
obyvatelstva  v  jejich  důsledku  (v případě  mimořádných  událostí  bude  na  obecním  úřadě 
zpracován Plán ukrytí obyvatel obce). ÚP v rozvojových lokalitách bydlení, které bude v obci 
výhradně charakteru rodinného bydlení,  umožňuje ve většině případů podsklepení obytných 
domů. 
- Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování
Není předpokládán vznik mimořádné události vyžadující evakuaci obyvatelstva. V ojedinělých 
případech menšího rozsahu je možno využít ubytovacích zařízení cestovního ruchu v blízkém 
okolí.  K  ubytování  evakuovaného  obyvatelstva  jsou  určeny  objekty  vybavené  nezbytným 
hygienickým zařízením (jak ve vlastnictví obce, tak  v soukromém vlastnictví).
- Skladování materiálu CO a humanitární pomoci
V objektech obecního úřadu. 
- Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná 
území obce
Na území obce nejsou skladovány nebezpečné látky.
Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v     území  
Na území obce nejsou navrhována zařízení potenciálně ohrožující obyvatelstvo,  ani řešené 
území neleží v ochranném pásmu takových zařízení.   
-  Záchranné,  likvidační  a obnovovací  práce  pro  odstranění  nebo snížení  škodlivých účinků 
kontaminace, vzniklých při mimořádné události
Není předpokládán vznik havárií s kontaminací okolí. 
Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v     území  
Na území obce se nebezpečné látky neskladují.
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií
Nouzové zásobování vodou bude z místních vodních zdrojů – studní, užitková voda z vodních 
nádrží  a  toků  na  území  obce.  V  případě  kontaminace  pitné  vody  ve  vodním  zdroji  bude 
zásobování  řešeno  přistavěním cisteren   s  pitnou  vodou.  Na  území obce  nejsou  zařízení, 
vyžadující  nouzové  zásobování  elektrickou  energií,  resp.  provozy,  vyžadující  okamžité 
přepojení na náhradní zdroj elektrické energie.

Obrana státu         
Na území obce nejsou vymezeny požadavky z hlediska obrany státu. V případě záměru 
investiční akce jež ovlivňuje zájmy ochrany státu, je nutno si vyžádat povolení a posouzení 
Vojenské ubytovací a stavební správy (VUSS) Plzeň. 
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Ochrana veřejného zdraví
Území  obce  není  významně  zatěžováno  z  hlediska  životního  prostředí,  např.  hlukem  či 
exhaláty. V ÚP je navrhováno chybějící veřejné prostranství s doplňující urbanistickou zelení, 
ochranná zeleň se nenavrhuje.

Ochrana nerostných surovin
Na území obce není uvažována těžba ložisek nerostných surovin.

Poddolovaná území
Na území obce nejsou poddolovaná území.

Ochrana před povodněmi
Území obce není ohroženo povodněmi. Navržena jsou opatření na omezení erozního ohrožení.

b) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

b1) Základní informace  o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný vývoj včetně výsledků 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
Podle  vyjádření  Odboru  životního  prostředí  Krajského   úřadu  Plzeňského  kraje  nebylo 
požadováno zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., 
o  posouzení  vlivů  na  životní  prostředí  a  o  změně  některých  zákonů  (dokumentace  SEA). 
Koncepcí ÚP není předpokládáno významné narušení životního prostředí.

- Vliv na chráněná území přírody a krajinný ráz
Na území obce nejsou zvláště chráněná území přírody dle zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně 
přírody a krajiny a prováděcí vyhl. č. 398/1992 Sb. a na území obce nebyly vyhlášeny lokality 
Natura 2000 - evropsky významná lokalita a ptačí oblasti, avšak je vymezen památný strom. 
Není  dotčen  významný  krajinný  prvek.  Návrhem  stávajících  ploch  k  zastavění  nedochází 
k narušení krajinného rázu.

- Vyhodnocení vlivu na vývoj území 
Územní plán stanovil podmínky pro využívání území, odstranění či zmírnění hlavních problémů 
v území a zajištění podmínek pro rozvoj obytné funkce obce. Nebude umožněna výstavba 
individuálních rekreačních chat ve volné krajině.  Zdejší krajina byla dlouhodobě modelována 
drobným zemědělským obhospodařováním. Malá pole s různorodými kulturami, členěná 
keřovitými mezemi, byla střídána ve vlhčích polohách loukami a v sušších polohách pastvinami, 
přičemž v okolních vyvýšených polohách jsou lesy. V zastavěném území obce je příznivý podíl 
trvalé zeleně zahrad a sadů u rodinných domů. 

- Rozbor vlivu na udržitelný vývoj
Územní plán vytváří předpoklady pro zajištění udržitelného rozvoje území obce, který zahrnuje 
ochranu přírodních a kulturních hodnot území, stabilizaci osídlení a využití specifických 
podmínek území (snadná dostupnost, kvalitní přírodní prostředí, podmínky pro oddech).

Předpokládané vlivy na výsledky SWOT analýzy v území (silných a slabých stránek, příležitostí 
a hrozeb) 
Využití silných stránek v území
- využití podmínek pro krátkodobou rekreaci 
Omezení slabých stránky
- omezení znečištění Kozčínského rybníka
- závislost na pracovních příležitostech – výrobní plochy
Využití příležitosti
- vytvoření možností pro rozvoj osídlení
Snížení hrozeb
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- omezení nezvládnutého stavebního rozvoje
- omezení narušení krajinného rázu nevhodnou zástavbou v procesu schvalování
- omezení požadavků neúměrných záborů zemědělských půd
- nenarušení ekologické stability.

- Přínos k     naplnění priorit územního plánování  
Prioritou  urbanistické  koncepce  je  udržení  obytného charakteru  obce a krajiny s maximální 
podporou  soběstačnosti  obce  v rámci  jejího  administrativního  území  v oblasti  pracovních 
příležitostí,  zdrojů,  základní  občanské  vybavenosti  a  základních  rekreačních  a  sportovních 
možností.

- Celkové zhodnocení

Zpracování vyhodnocení vlivů na trvale udržitelný rozvoj nebylo požadováno, avšak lze 
konstatovat, že podmínky rozvoje území stanovené územním plánem zajišťují možnost trvale 
udržitelného rozvoje území obce. Územní plán vytváří předpoklady pro zajištění udržitelného 
rozvoje území obce, neboť zahrnuje ochranu přírodních a kulturních hodnot území, stabilizaci 
osídlení  a využití specifických podmínek území (dostupnost, kvalitní přírodní prostředí).

b2) Stanovisko krajského úřadu podle § 50, odst. 5 stavebního zákona 

Nebylo vydáno.

b3) Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50, odst. 5 stavebního zákona zohledněno s uvedením 
závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly 

Nebylo řešeno.

c) Komplexní odůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty

Územní plán byl zpracován v souladu se schváleným zadáním. Zohledněna byla koncepce 
stanovená předchozí územně plánovací dokumentací především s ohledem na zajištění 
kontinuity v rozvoji obce a návaznosti nových rozvojových ploch na již realizovanou dopravní a 
technickou infrastrukturu.

c1) Odůvodnění jednotlivých koncepcí ÚP 

Koncepce rozvoje obce

Koncepce rozvoje obce sleduje rozvoj a rozmístění jednotlivých funkcí využití území a jejich 
vzájemných vazeb a vymezení územních ploch rozvoje sídla za předpokladu:
- Vytváření předpokladů pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu 
územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel území.
-  Vytváření  podmínek  pro  zkvalitnění  veřejné  infrastruktury  v  území,  zejména  dopravního 
propojení.
- Vytváření podmínek pro rozvoj a využití předpokladů pro různé formy cestovního ruchu. 
- Při stanovování funkčního využití území obce byly zvažovány jak potřeby ochrany přírody, tak 
i potřeby hospodářského rozvoje a životní a sociální úrovně obyvatel.

Hlavní cíle řízení územního rozvoje a koordinace záměrů na území obce Kvášňovice spočívají 
v úkolech: 
- zajistit veřejnou infrastrukturu obce odpovídající její velikosti
- vymezit vhodné plochy pro bytovou výstavbu
- vytvářet předpoklady trvale udržitelného vývoje a zajišťování veřejného zájmu při rozvoji obce
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- zvyšovat retenční schopnosti území odbahněním vodních ploch 
-  snižovat  vhodnými  opatřeními  nebezpečí  vodní  eroze (změny trvalého  využití  venkovních 
ploch)
- revitalizovat vodní toky
- vytvářet podmínek pro využití přírodně-rekreačního potenciálu území pro cestovní ruch
- usměrňování využití území zejména s ohledem na širší region.

Urbanistická koncepce 
Návrh urbanistického rozvoje obce Kvášňovice vyplývá z potenciálních rozvojových možností a 
využití  disponibilních  ploch.  Urbanistická  koncepce  obce  vychází  ze  stávající  urbanistické 
struktury a předchozí urbanistické koncepce. Návrh koncepce rozvoje navazuje na historické 
uspořádání  obce  a  stávající  využití  krajiny,  přičemž  vychází  z  jejího  historického  vývoje, 
místního  potenciálu  území  a  ekologických  potřeb  stabilizace  krajinných  systémů.  V dalším 
urbanistickém rozvoji je nutno zachovat krajinářské hodnoty a revitalizovat okolní zastavěné 
území obce a okolní krajinu. Prioritou urbanistické koncepce  je udržení obytného charakteru 
obce a krajiny s maximální podporou soběstačnosti obce v rámci jejího administrativního území 
v oblasti  pracovních  příležitostí,  zdrojů,  základní  občanské  vybavenosti  a  základních 
rekreačních a sportovních možností. Zůstává zachována souvislá (kompaktní) zástavba centra 
obce, doplněná na okraji nízkopodlažní zástavbou převážně rodinných domů. Rozvojové plochy 
jsou  lokalizovány  jak  v zastavěných  plochách,  tak  i  na  nových  plochách  navazujících  na 
zastavěné území. V návrhovém období si obec ponechá své současné převládající funkce - 
především bydlení a rekreaci a současně i funkci výrobní. Většina zdejších obytných stavení 
má charakter  individuálního venkovského bydlení, novější stavby mají příměstský charakter. 
Do staveb pro bydlení jsou zahrnuty i objekty pro přechodné, rekreační bydlení. Bydlení jako 
prioritní funkce obce a individuální venkovské bydlení jako prioritní forma bydlení jsou v obci 
nadále rozvíjeny. Výrobní aktivity v obci jsou soustředěny a i nadále budou prioritně využívat 
stávající plochy výrobních areálů. 

V řešeném území Kvášňovice je respektována krajinná struktura a kulturně historické památky. 
Urbanisticky  zůstává  zachována  souvislá  (kompaktní)  zástavba  centra  obce,  doplněná  na 
okrajích nízkopodlažní zástavbou převážně rodinných domů.  Urbanistická  koncepce sleduje 
uchování typického obrazu obce v krajině, ve volné krajině se nepřipouští žádné samoty. Je 
třeba  dodržet  zásadu  nepřípustnosti  další  výstavby  mimo  přímý  kontakt  se  současným 
zastavěným  územím  obce,  chatové  zástavby  v cenných  přírodních  územích  a  na  lesních 
pozemcích.  Větší  část  zastavěného  území  je  vymezena  jako  smíšené  obytné  venkovské 
území,  kde  je  upřednostňováno  zachování  charakteristické,  doposud  málo  narušené 
venkovské struktury. 

Kulturně historické památky

Nemovité kulturní památky
registrované v ústředním seznamu
- 16619/4-3096 areál farního hřbitovního kostela sv. Bartoloměje cca z r. 1240 (pozdně 

románský, přestavěn goticky, pak zbarokizován v l.1751-68), hřbitov, ohradní zeď, 
brána

- 51036/4-5251 areál bar. fary čp.1 z pol. 18. st.: farní budova, brána s brankou a ohradní zeď
- 25910/4-3097 boží muka s litin. křížem z r. 1840 při silnici na Olšany
ostatní památkově významné
- socha sv. J.Nepomuckého z 1.pol. 19.st. pod kostelem
- klasicistní kaple z doby kolem r. 1800 u hřbitova
- boží muka a křížky na území obce (obvykle litinové na žulových sloupcích a soklech)
- socha světce u fary.
Archeologické nálezy
- SAS 22-13-20/4 ÚAN II. Kvášňovice – středověké a novověké jádro obce s archeologickými 
nálezy           
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Na uvedené nemovité kulturní památky značné urbanistické a kulturní hodnoty je nutno v rámci 
úprav brát  ohled. Památkově významným objektům a lokalitám je potřebné zajistit  vhodnou 
ochranu,  případně  využití.  Stanovené  funkční  využívání  jednotlivých  ploch  musí  zajistit 
potřebnou ochranu kulturních i přírodních hodnot území a  výrazně nenarušit pohodové faktory 
obytné zástavby a přírodní kvality území. Na území s archeologickými nálezy musí veškeré 
plánované zemní práce být prováděné  podle památkového zákona (§22 odst.2) a je nutno 
předem  nahlásit  Archeologickému  ústavu,  aby  nedošlo  k  ohrožení  či  poškození 
archeologického  dědictví  lokality.  Následně  je  stavebník povinen umožnit  na  daném území 
provedení záchranného archeologického výzkumu, který zajistí odborná organizace oprávněná 
k provádění archeologických výzkumů. Územní plán je zpracován v souladu se zák. č. 20/1987 
Sb., o památkové péči v aktuálním znění a prováděcí vyhl. č. 66/1988 Sb., v aktuálním znění.

V souladu s Evropskou úmluvou o krajině č. 13/2005 Sb. m.s. je třeba při konkrétním řešení 
brát ohled na stávající uspořádání krajiny,  která nese řadu cenných informací o historickém 
vývoji oblasti a tvoří tak základ společného přírodního a kulturního dědictví obce. Potřebné je 
brát zřetel i zachování původních historických cest.

K zajištění  potřeb  rekreačních  aktivit  je  sledováno  využívání  potenciálních  možností  zdejší 
krajiny. Pro zlepšení pohodové úrovně místních částí pro trvalé obyvatele a přitažlivosti  pro 
návštěvníky i investory je sledováno zvýšení pohodové úrovně a zatraktivnění centra obce a 
významných částí sídla. 

Sídelní zeleň

Obec Kvášňovice má historicky i novodobě založenou urbanistickou zeleň, převážně ve vazbě 
na areál  kostela.  Pro zajištění  ekologické stability a obnovy a ochrany krajinářsky cenných 
území,  ve  smyslu  trvale  harmonického  rozvoje  jsou  potřebná  a  nutná  další  následující 
opatření :
- Doplnění, případně upravení stávajících vegetační doprovodů vodního toku Kvášňovického 
potoka, obnova zatravnění rozoraných částí niv a doplnění protierozních travních pásů
- Kompromisní využívaní pozemků v nivách toků jako polopřírodních ekosystémů, tj. převádění 

orných ploch na trvalé travní plochy a snížení intenzity jejich obhospodařování.

Regulace využití ploch
Pro funkční využití jednotlivých ploch jsou navrženy regulativy. Při stanovení podmínek využití 
území byly v regulativech zohledněny místní podmínky, především venkovský charakter sídla s 
nízkou stávající zástavbou. Záměrem je udržet nízkopodlažní charakter zástavby s vysokým 
podílem zeleně v zastavěném území, který přispívá k začlenění sídla do krajiny a významně 
zlepšuje kvalitu obytného prostředí.

Koncepce veřejné infrastruktury

Potřebná dopravní a technická infrastruktura a občanské vybavení obce, jež mají podstatný vliv 
na životní úroveň obyvatel  obce a stabilizaci obyvatel  v území, je koncepčně navrhována v 
obsahu a rozsahu územně plánovací dokumentace pro obec Kvášňovice.

Dopravní infrastruktura
Koncepce  dopravní  a  technické  infrastruktury  je  zaměřena  na skutečnou  koncepci,  tedy  s 
omezenou podrobností, zahrnující vybrané plochy a koridory (přívodní vedení a odvodní trasy) 
jež jsou součástí této koncepce, tedy ne na uliční řady. Dopravní koncepce je řešena v souladu 
se zák.  č.  13/1997  Sb.  o  pozemních komunikacích v aktuálním znění  a  prováděcí  vyhl.  č. 
104/1997 Sb.  v aktuálním znění a zák.  č.  114/1995 Sb.  o vnitrozemské plavbě v aktuálním 
znění a vyhl. č. 222/1995 Sb. o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí v aktuálním znění. Dopravní řešení vychází ze stávající 
legislativy  a  norem  -  připojování  sousedních  nemovitostí  a  lokalit  určených  k zástavbě, 
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chodníky podél silnic, umisťování inženýrských sítí v tělese silnice pouze v případě nemožnosti 
jiného technického řešení a po doložení řádného zdůvodnění aj. Dále jsou sledovány priority 
zachování  stávajících dopravních tras,  na něž je  navázána současná  zástavba.  ÚP chrání 
plochy stávajících i  místních  komunikací  i  dalších zařízení  dopravy.  Tím budou ponechány 
územní rezervy pro příp. odstranění bodových i liniových závad. Řešením návrhu ÚP nesmí 
dojít  ke  zhoršení  šířkových  poměrů  silnice,  ke  zhoršení  jejich  technických  parametrů  a 
bezpečnosti silničního provozu. Při navrhování účelových a místních komunikací a vjezdů na 
jednotlivé soukromé nemovitosti se požaduje minimalizovat počet jejich napojení na silniční síť.
Základ komunikační sítě tvoří silniční síť. Území obce Kvášňovice je dopravně dobře dostupné 
po silnicích III. třídy. Stávající komunikační systém není výrazně měněn. Problémová situace 
křižovatky  těchto  silnic  je  však  již  mimo  území  obce.  Nové  rozvojové  lokality  budou 
zpřístupněny z místních komunikací, které budou napojeny na stávající komunikační síť obce. 
Krátké  účelové  komunikace  bude  nutno  doplnit  k  navržené  technické  vybavenosti  mimo 
zastavěná území (vodohospodářská infrastruktura). Vybrané místní komunikace jsou navrženy 
k úpravě – lokalita 11.  Dále jsou sledovány priority zachování stávajících dopravních tras, na 
něž  je  navázána  současná  zástavba.  Územní  plán  chrání  plochy  stávajících  i  místních 
komunikací  i  dalších  zařízení  dopravy.  Tím  budou  ponechány  územní  rezervy  pro  příp. 
odstranění bodových i liniových závad. Navrhovaná vzájemná připojení pozemních komunikací 
musí být zřízena tak, aby svým provedením:
- vyhovovala bezpečnosti silničního provozu
- zajišťovala potřebnou dopravní výkonnost a potřebný rozhled
- splňovala podmínky pro plynulé vedení a průjezd dopravních proudů
- splňovala požadavky na řádné odvodnění. 

Přístupovou komunikaci tvoří silnice III. třídy č. 18623, která odbočuje ze silnice II/186 Plánice 
– Defurovy Lažany.
Územím  obce  neprochází  železniční  trať,  nejbližší  žel.  zastávka  na  trati  č.  190  Plzeň  – 
Nepomuk –  Horažďovice – České Budějovice je v Pačejově.

Územím obce prochází cyklistická trasa CT 2162 Chanovice – Defurovy Lažany – Kvášňovice 
– Olšany – Lovčice a žlutá turistická trasa TT 6716 Pačejov ž.st.  -  Olšany -  Kvášňovice - 
Defurovy Lažany - Nová Ves.

Nové rozvojové lokality budou zpřístupněny z místních komunikací, které budou napojeny na 
stávající komunikační síť obce. Navrhovaná je úprava MK, kategorie MO 8/40,30, funkční třída 
místní  komunikace  obslužná  C2,  C3.  Účelové  komunikace  (ÚK)  zpřístupňují  využití  krajiny 
zejména pro zemědělskou a lesnickou výrobní činnost. Nemotoristické komunikace pro pěší a 
cyklisty pro bezproblémový pohyb pěších a cyklistů po místních komunikacích převážně nejsou 
vytvořeny, chodníky jsou pouze v prostoru návsi. Problematika inženýrských sítí vč. místních 
komunikací, odvedení dešťových i odpadních vod musí být předmětem příslušných stavebních 
dokumentací. 

Technická infrastruktura
Případné  lokalizace  požadovaných  technických  zařízení  (např.  elektrických  rozvodů, 
zásobování  plynem,  zařízení  pro zásobování  pitnou vodou)  nesmí závažně narušit  přírodní 
charakter venkovského území.
Územní plán bude řešen v souladu s energetickým zák.  č.  458/2000 Sb.  v aktuálním znění, 
zák.  č.  406/2000 Sb.,  o hospodaření  s energií  v aktuálním znění a zák.  č.  165/2012 Sb.  o 
podporovaných zdrojích energie.

Vodní hospodářství

V ÚPD je navržena koncepce zásobování obyvatel pitnou vodou a ochranná pásma vodních 
zdrojů dle zákona  o vodách č. 254/2001 Sb. v aktuálním znění, dále dle zák. č. 274/2001 Sb. o 
vodovodech a  kanalizacích v aktuálním znění,  dle  vyhl.  č.  178/2012  Sb.  kterou  se stanoví 
seznam významných vodních toků a způsob provádění jejich činnosti související se správou 
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vodních toků v aktuálním znění a vyhl. č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo 
vyjádření  a o  náležitostech  povolení,  souhlasů  a vyjádření  vodoprávního úřadu v aktuálním 
znění.  Zásobování  obyvatel  pitnou  vodou  je   z  veřejného  vodovodu,  příp.  z  domovních  či 
veřejných studní. Vodní zdroj pro obecní vodovod jsou 2 vrty „Hájky“.
Navrženo  je  odkanalizování  splaškových  vod  na  centrální  ČOV.  Přípustné  je  i  umisťování 
malých domovních ČOV, příp. odvážení na jinou ČOV do vybudování ČOV.

Zásobování energiemi a spoje
Zásobování elektřinou
Obec je připojena na elektrickou síť vedením vvn 110 kV a vn 22 kV. V obci jsou lokalizovány 
transformační stanice rozvodů elektřiny: TS1 obec (160 kVA), TS2 (250 kVA zděná pro 
zeměděl. závod a Kvášňovice), TS3 (100 kVA stožárová pro chaty), TS4 (160 kVA), TS5 nová 
z nichž je rozvod nn napětí. K zásobování elektrickou energií pro nově zastavitelné plochy  je 
navržena nová TS, sekundární rozvody bude zřejmě nutno rekonstruovat. 
Zásobování plynem
Potřebné je respektovat bezpečnostní pásmo vvtl plynovodu východně od Kvášňovic.
Zásobování teplem
Stávající  způsob  vytápění  zůstane  zachován.  Zásobování  teplem  je  převážně  v lokálních 
topeništích z klasických topiv – dřeva a uhlí (domovní a bytové kotelny, etážové topení, lokální 
topidla). Tepelné zásobování bude přednostně řešeno spalováním dřeva a dřevního odpadu, 
případně dalších ekologicky šetrných systémů (kapalný plyn, tepelná čerpadla, využití solární 
energie).

Občanská vybavenost

V obci je základní funkční vybavenost, případné doplnění bude v rámci smíšené obytné 
venkovské zástavby.

Veřejná prostranství 

V zastavitelných plochách pro bydlení bude nutno doplnit veřejné prostranství na každé 2 ha 
plochou 1000 m2 ( (dle § 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území ve znění pozdějších předpisů)

Nakládání s odpady
Komunální  odpady  jsou  vyváženy  a  zneškodňovány  pověřenou  organizací.  V  obci  jsou 
kontejnery  na  separovaný  sběr  (sklo  a  plasty).  Sběr  nebezpečných  odpadů  dle  potřeby 
zajišťuje  obec.  Nové  plochy  pro  likvidaci  odpadů  nejsou  vymezeny.  Využívání  území   pro 
obytné a rekreační funkce bude mít běžnou produkci pevných komunálních odpadů. Nakládání 
s odpady je nutno řešit v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů v souladu s pozdějšími předpisy. Nevyužitelný komunální odpad je pravidelně 
vyvážen akreditovanou firmou na zajištěnou skládku. V obci je vymezen prostor pro ukládání 
železného  šrotu,  který  je  vyvážen  1x  ročně.  Zneškodňování  výrobních  odpadů  si  zajišťují 
jednotliví původci. Obec je povinna v souladu se zvláštními předpisy určit místa, kam mohou 
fyzické osoby odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu, min. 2x ročně a dále jejich 
zajištění oprávněnou osobou (obecně platná vyhláška o nakládání s komunálními odpady). 

Těžba nerostných surovin
Na území obce se těžba ložisek nerostných surovin neuvažuje.
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Veřejně prospěšné stavby
Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury byly vymezeny pro dopravní infrastrukturu :  MK - 
lokalita 11 a technickou infrastrukturu: ČOV - lokalita 6,  TS a přívodní vedení – lokalita 7. Veřejně  
prospěšné opatření je vymezeno pro R BK ÚSES 270 včetně vložených BC k zajištění funkčnosti ÚSES.

Koncepce uspořádání krajiny

Rozvoj urbanistických složek a funkcí na území obce je regulován v zájmu zlepšení úrovně obytného, 
životního  a  přírodního  prostředí  a  ochrany  doposud  zachovaných  relativně  přírodních  lokalit.  Při 
vyhodnocení stavu krajiny s ohledem na její  potenciál, přírodní zdroje a jejich využití byla sledována 
zejména následující kritéria:
ekologická stabilita území
kostra ekologické stability území
erozní ohrožení území.

Současné využití pozemků v obci

Využití krajiny                                               ha                                         %_________  
Zemědělská půda (ZPF)             272 60,40

- orné půdy (OP) 198 44,0
- trvalé travní porosty (TTP)   74 16,4

Zahrady a ovocné sady (ZS)     9   2,-
Lesní plochy (LP)   82 18,2
Vodní plochy (VP)     9   2,-
Zastavěné plochy   15   3,4
Ostatní plochy                                       63                                14,0

Celkem                                                      450            100

Přírodně-ekologická udržitelnost
Koeficient  ekologické  stability  vyjadřuje  orientační  ekologickou  vyváženost  přírodního  prostředí 
zájmového území krajiny, resp. podíl stabilních a nestabilních ekosystémů.
KES = LP +TTP+VP+ZS / OP + AP 
LP - lesní půdy
TTP - trvalé travní porosty
VP - vodní plochy
ZS - zahrady a sady
OP - orné půdy
AP       - antropogenní půdy (zastavěné a ostatní zpevněné plochy)      

Koeficient ekologické stability KES = LP +TTP+VP+ZS / OP + AP = 82 + 74 + 9 + 9 / 198 + 15 + 30 =  
174 / 243 = 0,8.       (AP - antropogenní půdy = zastavěné a cca 1/2 ostatní plochy). 
Jedná  se  tedy  o  území  ekologicky  nevyvážené,  intenzivně  využívané,  zejména  zemědělskou 
velkovýrobou, takže došlo k oslabení  autoregulačních pochodů v ekosystémech,  což způsobuje jejich 
ekologickou labilitu a vyžaduje dodatkové vklady energie do ekosystému. Potřebné je zvyšování podílu  
lesních ploch.

Územní systém ekologické stability 

ÚSES  vytváří  významnou  vymezenou  základní  krajinnou  strukturu  jež  uchovává  přírodní  bohatství  
regionu  obce  a  umožňuje  tak  jeho  další  reprodukci  a  trvale  udržitelný  vývoj,  při  zabezpečování  
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minimálních  prostorových  podmínek,  pro  přirozené  autoregulační  procesy  v  člověkem  pozměněné 
krajině. Na území obce jsou vymezeny lokální prvky ÚSES:
- regionální biocentrum 23 RBC 865 Kozčínský rybník (okraj)
- regionální biokoridor RBK 270 Údolí Kovčínského potoka 
- regionální biokoridor RBK 269 
- lokální biocentra

24 – LBC 270_02 V chlumku
25 - LBC 270_03 V hájcích
26 - LBC 270_04 Jámský rybník
27 - LBC 270_05 Pod Kvášňovicemi
28 – LBC 2037-01 Pod Kozími hřbety

             33 – LBC 269_HO001_HO001 Javorský 
             35 – LBC 269_HO074 Březovce
- regionální a lokální biokoridory propojují uvedená biocentra. 

Protierozní opatření
Část  řešeného území  je  erozně ohrožená,  zejména dlouhé svažité  svahy jsou erozně ohrožené vodní  
erozí.  Protierozní  opatření  v  ohrožených  pozemcích,  v  souladu  se  zájmy ochrany a  tvorby krajiny,  
spočívají  ve vytváření  specifických krajinných ploch ke zvýšení retenčních a retardačních schopností  
svahů, nezorňování svažitých ploch se sklonem větším než 120 a rozčlenění velkých honů, zalesňování a 
dalších  vegetačních, technických a organizačních opatřeních.

Opatření proti povodním
Záplavová území na území obce nebyla příslušným vodoprávním úřadem stanovena.  Ke zvýšení retence 
vody v území budou zachovány, příp. doplněny trvalé travní porosty  v pramenném území a údolních 
polohách potoků a revitalizovány vodní plochy.
Pokyny pro rozhodování dle územním plánu:
K zajištění retence vod zachovávat trvalé travní porosty v pramenných lokalitách a v údolních polohách 
potoků obnovovat a revitalizovat vodní plochy. 
V období bez povodní realizovat následující preventivní opatření:
-  zamezovat  zavážení  inundačního  území  zemním  materiálem  např.  deponie,  navážky  (ani  

dočasné), aby voda při povodni měla možnost proudit především do nivního lučního prostoru
- odstraňovat skládky zahradního a komunálního odpadu i lehce odplavitelného materiálu z břehů koryta 
- udržovat průtočné profily mostů – omezovat dřevinné porosty
- průběžně udržovat vegetaci v inundaci, prořezávat křoviny z průtočného profilu
- zamezit nevhodnému oplocení zasahující do průtočného profilu velkých vod
- udržovat luční porosty v inundaci kosením.

Rekreace

K zajištění potřeb rekreačních aktivit je sledováno využívání potenciálních možností zdejší krajiny. Pro  
zlepšení pohodové úrovně místních částí pro trvalé obyvatele a přitažlivosti  pro návštěvníky i investory  
je sledováno zvýšení pohodové úrovně a zatraktivnění centra obce a významných částí sídla, zejména 
návrhem úpravy plochy veřejného prostranství s urbanistickou zelení. 

c2) Vyhodnocení koordinace využívání území z     hlediska širších vztahů v území  

Z vedlejších územně správních celků a dalších širších vztahů nevyplývají žádné požadavky na 
řešení ÚPD. Koordinován je územní systém ekologické stability a také dopravní a technická 
infrastruktura  –  zejména  čištění  splaškových  vod.  V  ÚP  Kvášňovice  je  sledována  podpora 
rozvoje obytné funkce a obhospodařování krajiny i prostřednictvím rozvoje rekreace a turistiky. 
Územní plán respektuje všechny nadmístní systémy technické infrastruktury a přírodních hodnot. 
Řešení územního plánu neovlivní širší vztahy.
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c3) Vyhodnocení splnění požadavků zadání  , popřípadě vyhodnocení souladu  

c3.1) Vyhodnocení splnění požadavků zadání
 
Požadavky vyplývající z     PÚR ČR, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě   
z     dalších širších územních vztahů  
Uvedeny v kapitole a2) Odůvodnění. Obec Kvášňovice má vymezeny dostatečné plochy pro rozvoj 
bytové výstavby a obslužných funkcí, přičemž jsou sledovány širší vazby ÚSES a dopravní a technické  
infrastruktury – ČOV.

Požadavky na řešení vyplývající z     územně analytických podkladů  
- k ochraně přírodního prostředí navržen ÚSES a protierozní opatření
- k omezení negativních vlivů dopravy navrženy úpravy a doplnění místních komunikací
- k vytvoření podmínek pro rozvoj rekreace vymezena plocha farmy agroturistiky
- k retenci vody v krajině navržena revitalizace vodních ploch a toků
- k rozvoji podmínek pro bydlení navržena zastavitelná obytná území
- doplnění technické infrastruktury navrženy příslušné plochy – ČOV aj.
- vytvoření podmínek pro ekonomické aktivity obyvatel – ve smíšených obytných plochách umožněn 
rozvoj drobného podnikání živnostenského a řemeslného charakteru, případně zemědělské malovýroby

Požadavky na rozvoj území obce
- posílení obytné funkce obce – navrženy a usměrňovány jsou zastavitelné  obytné plochy s 
ohledem na infrastrukturní předpoklady území a soudržnost obyvatel
- zlepšení kvality života – navržena koncepce doplnění veřejné infrastruktury
- ochrana přírodních hodnot, koncepce tvorby a údržby krajiny a ochrany před přívalovými 
srážkami – navržen systém ÚSES a protierozní opatření

Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci 
uspořádání krajiny)
- v území zůstává zachována stávající sídelní struktura tvořená existující zástavbou
- není připouštěna zástavba rekreačních objektů ve volné krajině
- pro plošné a prostorové uspořádání území jsou stanoveny regulativy, přičemž jsou dodržovány 
příslušné limity
- řešení je uvedeno v kapitole c1) Odůvodnění

Požadavky na řešení veřejné infrastruktury
- limitující, resp. kapacitní požadavky technické i dopravní infrastruktury jsou v ÚP řešeny – viz 
kapitola c1) Odůvodnění.

Požadavky na ochranu hodnot v     území  
- reflektovány jsou vymezené jmenované kulturně-historické památky – viz kapitola c1) 
Odůvodnění.

Požadavky na VPS, VPO a asanace
- jako veřejně prospěšné stavby byly vymezeny následující:

- dopravní infrastruktura: MK lokalita 11
- technická infrastruktura:nová ČOV a kanalizace lokalita 6,

- jako veřejně prospěšné opatření byl vymezen RBK ÚSES vč. vložených BC
- uvedený výčet je podkladem i pro případné vyvlastnění pozemků v prospěch obce Kvášňovice
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- veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, kde lze uplatnit předkupní právo nebyly 
vymezeny 
- asanace nebyly vymezeny.

Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (např. 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)
- tyto požadavky jsou uvedeny v předchozích kapitolách  Odůvodnění

Řešení požadavků a pokynů pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v     území  
Na základě doplňujících průzkumů a rozborů bylo řešeno:
- technická infrastruktura - zásobování vodou a odkanalizování
- dopravní infrastruktura
- veřejné prostranství 
- zábory ZPF  
- opatření na ochranu obytné a rekreační funkce a nenarušení krajinného rázu

Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s     ohledem na obnovu a rozvoj   
sídelní struktury a polohu obce v     rozvojové oblasti nebo rozvojové ose  
- Zastavěné území bylo aktualizováno
- Zastavitelné plochy - zadání předpokládá zachování zastavitelných ploch vymezených 
v platném územním plánu a vymezení dalších
- Plochy přestavby – byly vymezeny v lokalitách zastavěného území vyžadujících úpravy či 
změnu funkcí.

Vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií
Tyto plochy a koridory nebylo navrženo. 

Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování 
o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem
Tyto plochy a koridory nebyly v souladu se zadáním vymezeny.

Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený 
orgán ve svém stanovisku k     návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení  
z     hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na EVL či PO  
KÚ PK nepožadoval posouzení vlivů na životní prostředí a vyloučil vliv na EVL nebo PO

Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant 
Zpracování konceptu ani variant nebylo požadováno

Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu 
jejich odůvodnění s     ohledem na charakter území a problémy k     řešení včetně měřítek výkresů a   
počtu vyhotovení

Územní plán byl zpracován podle novelizovaného stavebního zákon (platného od 1.1.2013) a 
návazných předpisů. Počty vyhotovení byly dodány v souladu se zadáním a požadavky 
pořizovatele pro projednávání a vydání.

c3.2) Vyhodnocení souladu se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k     její   
úpravě v     případě postupu podle § 51 odst. 2 stavebního zákona zrušení části územního plánu   
(výběr varianty řešení)

Návrh je řešen bez variant vzhledem k požadovanému vymezení ploch k zastavění.
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c3.3) Vyhodnocení souladu s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v     případě postupu   
podle § 51 odst. 3 stavebního zákona (nový návrh ÚP na základě projednání s DO)

Nebylo požadováno nové zpracování návrhu územního plánu.

c3.4) Vyhodnocení souladu s pokyny k     úpravě návrhu územního plánu v     případě postupu podle   
§ 54 odst. 3 stavebního zákona (úprava podle námitek)

Nebyla požadována úprava návrhu územního plánu, jeho přepracování, ani úprava dle 
námitek.

c3.5) Vyhodnocení souladu s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o 
jejím obsahu v     případě postupu podle § 55 odst. 3 stavebního zákona   

Nebylo posuzováno.

c4) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v     zásadách územního rozvoje    
(§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení

Nadmístní význam má lokální ÚSES, zabezpečení RBC ÚSES Kozčínský rybník zde není 
řešeno, neboť je již mimo území obce.

c5) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond 
a pozemky určené k     plnění funkce lesa  

Vyhodnocení záboru zemědělského půdního fondu

Vyhodnocení záborů zemědělského půdního fondu (ZPF), pro územní plán obce Kvášňovice je 
zpracováno podle zák.  č.  334/1992 Sb.,  o ochraně zemědělského půdního fondu,  ve znění 
zákona  č.  10/1998  Sb.  a  zákona  č.  98/1999  Sb.  (úplné  znění  zákona),  ve  znění  zák.  č. 
132/2000 Sb., zák. č. 76/2002 Sb.   a zák. č. 320/2002 Sb.  a prováděcí vyhlášky č.13/1994 
Sb.,  kterou  se  upravují  některé  podrobnosti  ochrany  zemědělského  půdního  fondu. 
Vyhodnocení  vychází  ze  společného  metodického  doporučení  MMR a  MŽP   z  r.  2011  a 
stanovení kvality zemědělské půdy, určenou bonitačně půdně ekologickými jednotkami (BPEJ) 
a zařazení  kódů BPEJ do tříd ochrany zemědělské  půdy,  dle  Metodického  pokynu odboru 
ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 12.6.1996 č.j. OOPL/1067/96. Pro zábor půd jsou však 
závazné  kódy,  které  jsou  uvedeny  ve  výpisu  jednotlivých  parcel  knihy  nemovitostí  a 
map katastru nemovitostí (KN).
Územní plán Kvášňovice je zakreslen do výkresů v měřítku 1 : 5 000. Uvedené mapy obsahují 
hranice katastrů, hranice současně zastavěného území a hranice nových funkčních souborů 
(lokalit), jak jsou řešeny ÚP Kvášňovice.
Hodnocení záborových ploch je zaměřeno především na lokality,  které leží mimo zastavěné 
území obce a zabíhají do půdních celků s možným omezením zemědělské výroby.
V tabulkové  části  je  proveden  soupis  jednotlivých  lokalit  s rozborem  dotčených  parcel  (dle 
druhu pozemků, výměry, kódů BPEJ, tříd ochrany zemědělské půdy), jsou zde také vyjádřeny 
požadavky  nových  funkčních  souborů  na  plochy  dle  druhu  pozemku  a  požadavky  nových 
funkčních souborů na plochy dle tříd ochrany zemědělské půdy.
Kvalita ZPF a zemědělská výroba
Hodnocení  kvality  zemědělské  půdy  vychází  z klasifikační  soustavy  BPEJ,  která  zároveň 
charakterizuje klimatický region, štěrkovitost a hloubku půdního profilu. Pro zábor jsou závazné 
kódy BPEJ uvedené ve výpisu z katastru nemovitostí jako informace o parcelách, orientační 
znázornění hranic BPEJ v grafické části slouží pouze pro doplnění těchto údajů.
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Z hlediska požadavků nových funkčních souborů na plochy dle tříd ochrany zemědělské půdy 
lze konstatovat , že :
35,11  %   záborových  ploch  patří  do  třídy  I.  Do  I.  třídy  ochrany  jsou  zařazeny  bonitně 
nejcennější půdy, jež je ZPF možno vyjmout pouze výjimečně, většinou ve veřejném zájmu.
0 %  záborových ploch patří do třídy II. Do II. třídy ochrany jsou zařazeny půdy s nadprůměrnou 
produkční schopností, jež jsou vysoce chráněny a ze ZPF jsou pouze podmíněně odnímatelné.
0  %   záborových  ploch  patří  do  třídy  III.  Do  III.  třídy  jsou  sloučeny  půdy  v jednotlivých 
klimatických regionech  s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které 
je možno v územním  plánování  využít pro eventuální výstavbu.
0%  záborových  ploch  patří  do  třídy  IV.  Do  IV.  třídy  jsou  sdruženy  půdy  s převážně 
podprůměrnou produkční schopností v rámci jednotlivých klimatických regionů s jen omezenou 
ochranou, využitelné pro výstavbu. 
64,89 % záborových ploch patří do třídy V. Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající BPEJ, 
které  představují  zejména  půdy  s  nízkou  produkční  schopností  vč.  půd  mělkých,  velmi 
svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíc ohrožených. Většinou jde 
o  zemědělské  půdy  pro  zemědělské  účely  postradatelné.  U  těchto  půd  lze  předpokládat 
efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou 
vymezených  ochranných  pásem  a  chráněných  území  a  dalších  zájmů  ochrany  životního 
prostředí.

Základní charakteristika hlavních půdních jednotek
Záborové plochy se rozprostírají na ploše těchto hlavních  půdních  jednotek:

HPJ 29:  Hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy převážně na  
permokarbonských horninách a pískovcích, lehčí až středně těžké, většinou s dobrými 
vláhovými poměry.
HPJ 37: Mělké hnědé půdy na všech horninách, lehké, v ornici většinou středně štěrkovité až 
kamenité,   v hloubce 0,3 m silně kamenité až pevná hornina, výsušné půdy (kromě vlhkých 
oblastí).

Odtokové a hydrogeologické poměry 
Odtokové a hydrogeologické poměry nebudou novou výstavbou podle předloženého návrhu 
výrazně narušeny. Odvodněné pozemky se v současnosti neevidují, neboť meliorační opatření 
jsou v kompetenci jednotlivých vlastníků. 

Závěrečné posouzení předpokládaného návrhu ZPF  
Plánovanou zástavbou ÚP Kvášňovice  dochází ve vybraných lokalitách  s novým funkčním 
využitím k celkovému záboru  3,07  ha  (v  současně  zastavěném  území 0  ha,  ostatní  mimo 
současně zastavěné území). Záborové plochy se nalézají na katastrálním území Kvášňovice.
Problematika náhlého přechodu TOP I na V byla projednána na orgánu ochrany ZPF KÚ PK a 
současný vhodně upravený urbanistický návrh je hodnocen jako nejvýhodnější variantní řešení, 
přičemž nedochází k závažnému narušení organizace zemědělského půdního fondu v oblasti. 

Rekapitulace záboru ZPF (v ha)

orné půdy trvalé travní 
porosty

zahrady celkem

celkem obec 1,5872 1,0252 0 2,6124

Celkový zábor ZPF 2,6124 ha
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Zbytek záborových ploch  tvoří nezemědělské půdy - ostatní plochy - 0,4230 ha, bývalá vodní 
plocha - 0,0427 ha, přičemž nedochází k záboru lesních ploch. 
Požadavky  nových  funkčních  souborů  na  plochy  dle  druhu  pozemku  a  požadavky  nových 
funkčních  souborů  na  plochy  dle  tříd  ochrany  zemědělské  půdy  jsou  podrobně  vyjádřeny 
v tabulkové části.

Zdůvodnění záboru podle nových funkčních souborů  
ÚP Kvášňovice   předpokládá  v dalším období  rozvoj  především v oblasti  bydlení,  sportu  a 
rekreace,  výroby,  vodního  hospodářství,  dopravy,  zemědělství,  občanské  vybavenosti  a 
zeleně.  Tato  výstavba  si  vzhledem  ke  specifickým  podmínkám  vyžádá  zábor  orné  půdy, 
trvalých  travních  porostů,  vodních  ploch  a  ostatních  ploch,  přestože  byly  vybrány  plochy 
v zastavěném území nebo plochy s přímou návazností na stávající zástavbu.

Soupis záborových lokalit
k.ú. Kvášňovice
Mimo zastavěné území
     1,2        SV Smíšené obytné venkovské
     5       VS Výrobní smíšené
     6        IT Technická infrastruktura (ČOV)

Při projednávání uvedeného řešení byly brány v úvahu především tyto skutečnosti :
- upřednostňování rozvoje v prolukách v současně zastavěném území obce
- maximální využívání stávajících areálů a stávajících manipulačních ploch
- navrhování rozvojových ploch v návaznosti na stávající zástavbu, především v územích 
s vybudovanou dopravní infrastrukturou a v těch územích, kde by   bylo vybudování této 
infrastruktury nejméně nákladné
- urbanistickým řešením sledovat scelení jednotlivých částí obce využitím ploch ZPF, které 
nevhodně zasahují do organismu obce
- minimální zasahování do ZPF, především do I. a II. třídy ochrany zemědělské půdy.

Vyhodnocení záboru pozemků určených k     plnění funkcí lesa  

Vyhodnocení záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL, dříve označované jako 
lesní půdní fond - LPF),  pro ÚP Kvášňovice je zpracována podle platných předpisů zák. č. 
289/1995 Sb.         o lesích a   o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
zák. č. 238/1999. Sb., zák. č. 67/2000 Sb., zák. č. 132/2000 Sb., zák. č. 320/2000 Sb., zák. č. 
149/2003 Sb., zák. č. 1/2005 Sb. a zák. č. 444/2005 Sb. Lesní zákon stanoví předpoklady pro 
zachování  lesa  jako  národního bohatství  tvořící  nenahraditelnou  složku  životního prostředí. 
Stanovuje  předpoklady  pro  plnění  všech  jeho  funkcí  a  pro  podporu  trvale  udržitelného 
hospodaření v něm.
Zákon  dále  stanoví,  že  veškeré  pozemky  určené  k plnění  funkcí  lesa,  musí  být  účelně 
obhospodařovány. Jejich využití k jiným účelům je zakázáno. Každý majitel lesa si musí počínat 
tak,  aby nedocházelo k ohrožování nebo poškozování lesů.  Hodnocení záborových ploch je 
zaměřeno na lokality, které se nějakým způsobem dotýkají pozemků určených k plnění funkcí 
lesa a zabíhají do lesních půdních celků s možným omezením plnění funkce lesa  (do 50 m). 
K záboru ploch určených k plnění funkcí lesa v ÚP Kvášňovice nedochází. 
 

Závěrečná rekapitulace vyhodnocení záborových ploch
Zábor ZPF celkem    :        2,6124 ha
Zábor LPF celkem    :        0,0000 ha
Zábor ZPF a LPF celkem            :        2,6124 ha
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Tabulková část 
  a)Tabulka 1 - Soupis lokalit - zábor ploch
  b)Tabulka 2 - Požadavky nových funkčních souborů na plochy dle druhu pozemku
  c)Tabulka 3 - Požadavky nových funkčních souborů na plochy dle tříd ochrany 
                         zemědělské půdy

Tabulka – Požadavky na zábor ploch v lokalitách změn funkcí

Označení 
lokality

Navržená 
funkce

Dotčené 
pozemky (p.č.)

Zábor (m2) Kultura BPEJ Třída 
ochrany

Investice do 
půdy

1 SV 596/7 1612 2 72911-1177
73716-435

I.
V.

594 1503 2 73716-479
72911-1024

V.
I.

593 1403 2 72911-711
73716-692

I.
V.

592 1522 2 72911-336
73716-1186

I.
V.

596/1 3874 2 73716 V.

586 3555 2 73716 V.

596/5 328 2 73716 V.

664 667 2 73716 V.

656 541 2 73716 V.

596/6 123 2 73716 V.

596/8 319 2 73716 V.

655/1 13 14 -

655/2 137 14 -

2 SV 524 1951 7 72911 I.

525 1994 7 72911 I.

526 1978 7 72911 I.

5 VS 1942 740 14 -

1944/1 2240 14 -

1944/2 2333 7 73716 V.

1946 1996 7 73716 V.

1948 425 2 73716 V.

1951/2 1100 14 - -

6 IT 158 427 vodní plocha -

Celkem 30.781

Vysvětlivky: 
Druh pozemku (kultura): 2 – orná půda,  7 – TTP (louky a pastviny), vodní plocha, 14 – ostatní ploch
Funkční využití:  SV - smíšené obytné venkovské,  IT - infrastruktura technická, VS - výroba smíšená
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Tabulka 2 – Požadavky na zábor ploch dle funkčního využití

Funkční využití ZPF 
plochy 
2

ZPF 
plochy
7

ZPF 
plochy 
vod.pl.

Ostatní 
plochy 
14

Výměra zemědělské půdy (m2)

mimo zast. 
území

zastavěné 
území

celkem

Smíšené obytné 
venkovské - SV

15.447 5.923 150 21.370 21.520

Infrastruktura 
technická - IT

427 427 427

Výroba smíšená - 
VS

425 4.329 4.080 4.754 8.834

Celkem 15.872 10.252 427 4.230 26.124 30.781

Tabulka 3 - Požadavky na zábor dle tříd ochrany zemědělské půdy

Třída ochrany                                   Výměra (m  2  )     Výměra (%)  

I.       9.171                   35,11

II. 0        0

III.              0        0

IV.              0        0

              V.                                             16.953                  64,89         

Výměra zemědělské půdy         26.124               100,00

Poznámka: u ostatních ploch BPEJ neuvedeno.

d) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch 

Pro zastavitelné smíšené obytné venkovské plochy je vymezeno 2,137 ha zemědělských půd.

2011 2021 2031
Kvášňovice   126   150   180

Při předpokládané ploše 1 objektu smíšené obytné venkovské zástavby 800 m2 , je to 26,71 
objektů.
Vzhledem k předpokládanému přírůstku 54 obyvatel činí obsazenost jednoho objektu cca 2 
obyvatele. 

e) Rozhodnutí o námitkách, včetně samostatného odůvodnění rozhodnutí 
(viz § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) 

Nejpozději při veřejném projednání návrhu ÚP Kvášňovice dne 10.9.2013 mohli vlastníci 
pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti podat 
námitky. Při projednání návrhu ÚP Kvášňovice nebyla uplatněna žádná námitka.

f) Vypořádání připomínek (§ 172 odst. 4 SŘ) 

Nejpozději při veřejném projednání návrhu ÚP Kvášňovice dne 10.9.2013 mohl každý uplatnit 
své připomínky. Při projednání návrhu ÚP Kvášňovice nebyla uplatněna žádná připomínka.
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POUČENÍ

Proti  územnímu plánu  Kvášňovice  vydanému formou  opatření  obecné  povahy nelze  podat 

opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. - správní řád).

-------------------------------------------------                             ---------------------------------------------

      místostarosta obce            starosta obce
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