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 TEXTOVÁ �ÁST OD⇧VODN⇥NÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMN⇥VICE 

a)  Postup p⌦i po⌦ízení návrhu územního plánu
 Zastupitelstvo obce Semn↵vice rozhodlo o po�ízení Územního plánu Semn↵vice dne 13. 9. 
2013 usnesením  . 3 - 2013 na základ↵ podn↵tu obce. Po�izovatelem územního plánu je M↵stsk⌘ ú�ad 
Hor�ovsk⌘ T⌘n, kter⌘ spl�uje kvalifika ní po✓adavky dané v § 24 odst. 1 a §189 odst. 3 zákona  . 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon). Pov↵�enou spolupracující osobou s 
po�izovatelem pro Územní plán Semn↵vice je starosta obce Josef Hálek.
 Návrh zadání územního plánu zpracoval po�izovatel v zá�í 2013. Oznámení o zahájení 
projednávání Návrhu zadání územního plánu (vydané pod  .j.: MUHT 9984/2013 dne 25. 9. 2013) a Návrh 
zadání územního plánu byl rozeslán dot en⌘m orgán⇣m, sousedním obcím a krajskému ú�adu, zárove� 
byl vystaven k ve�ejnému nahlédnutí po dobu 30 dn⇣ ode dne vyv↵�ení na ú�ední desce. V uvedené lh⇣t↵ 
mohly dot ené orgány a krajsk⌘ ú�ad uplatnit své po✓adavky a sousední obce své podn↵ty. Na základ↵ 
obdr✓en⌘ch po✓adavk⇣ a podn↵t⇣ bylo upraveno Zadání územního plánu a p�edlo✓eno zastupitelstvu 
obce Semn↵vice ke schválení. Zastupitelstvo obce schválilo toto upravené zadání usnesením  . 4 - 2013 ze 
dne 22. 11. 2013 pod bodem  . 3. Schválené zadání územního plánu bylo p�edáno zpracovateli - Ing. arch. 
Michaele ⇧tádlerové (PAFF - architekti) jako podklad pro vypracování Návrhu územního plánu Semn↵vice.
 Návrh územního plánu byl odevzdán zpracovatelem po�izovateli v lednu 2014.
 Po�izovatel dle § 50 odst. 2 stavebního zákona oznámil opat�ením  j. MUHT 1137/2014 ze dne 
4. 2. 2014 termín spole ného projednání návrhu ÚP s dot en⌘mi orgány na 3. 3. 2014. Toto oznámení 
rozeslal jednotliv↵ dot en⌘m orgán⇣m, krajskému ú�adu, obci, pro kterou je ÚP po�izován a sousedním 
obcím 15 dní p�edem. Dále vyzval dot ené orgány k uplatn↵ní stanovisek ve lh⇣t↵ 30 dní ode dne 
jednání. Ve stejné lh⇣t↵ mohly sousední obce uplatnit své p�ipomínky. Po tuto dobu bylo mo✓né nahlí✓et 
do návrhu ÚP a to na Obecním ú�ad↵ Semn↵vice nebo u po�izovatele, na M↵stském ú�ad↵ Hor�ovsk⌘ T⌘n.
 Krajsk⌘ ú�ad Plze�ského kraje odbor regionálního rozvoje, na základ↵ ✓ádosti M↵stského ú�adu 
Hor�ovsk⌘ T⌘n odboru v⌘stavby a územního plánování ze dne 3. 4. 2014, posoudil návrh územního plánu 
Semn↵vice a neshledal nedostatky podle § 50 odst. 2 a 7 stavebního zákona, které by bránily dal�ímu 
projednávání územního plánu. Stanovisko bylo vydáno pod zn.: RR/2244/14 dne 26. 5. 2014.
 Po�izovatel podle § 52 odst. 1 SZ oznámil opat�ením  .j. MUHT 5137/2014 ze dne 29.5.2014 
termín ve�ejného projednání na 23.7.2014. Oznámení spolu s návrhem ÚP Semn↵vice bylo po dobu 30 
dn⇣ ode dne doru ení ve�ejné vyhlá�ky vystaveno k ve�ejnému nahlédnutí u po�izovatele a obce 
Semn↵vice. Soub↵✓n↵ bylo vyv↵�eno na ú�ední desce umo✓�ující dálkov⌘ p�ístup. Jednotliv↵ byly pozvány 
dot ené orgány a sousední obce. Oznámení obsahovalo pou ení o námitkách podle § 52 odst. 2 – 4 
stavebního zákona. Z ve�ejného projednání byl sepsán zápis veden⌘ pod  .j.: MUHT 7122/2014. V souladu 
s § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona mohl ka✓d⌘ nejpozd↵ji do 7 dn⇣ ode dne ve�ejného projednání 
uplatnit své p�ipomínky a dot ené osoby své námitky.  V této lh⇣t↵ nebyly podány ✓ádné p�ipomínky ani 
námitky.
 Územní plán Semn↵vice bude p�edán zastupitelstvu Obce Semn↵vice ke schválení.

b) Vyhodnocení koordinace vyu�ívání území z hlediska ↵ir↵ích vztah� v území
 (viz. v⌦kres ⌥ir⌥í vztahy 5) 
 ⌅e�ené území je sou ástí správního území obce s roz�í�enou p⇣sobností Hor�ovsk⌘ T⌘n 
Z◆hlediska spole ného vyu✓ívání území jsou dány po✓adavky vypl⌘vající z existence územních prvk⇣ 
p�ekra ujících hranice �e�eného území:
 •  dopravní stavby - silnice II. a III. t�ídy,
 • VVTL plynovod, vedení VN 22kV
 • prvky regionálního a lokálního územního systému ekologické stability (ÚSES),
 •  souvislé plochy lesní a nelesní zelen↵,
 •  vodní plochy a toky,
 • turistické trasy, cyklotrasy.
 U liniov⌘ch prvk⇣ (ÚSES) byla �e�ena návaznost p�es �e�ené území, 

c) Vyhodnocení spln�ní po�adavk� zadání
 Po✓adavky vypl⌘vající ze zadání ÚP Semn↵vice byly dle v⌘znamu spln↵ny, �e�eny  i 
respektovány. V zadání územního plánu obce Semn↵vice nebyly stanoveny situace, které by vy✓adovaly 
rozhodnutí o v⌘b↵ru jedné varianty nebo alternativy �e�ení.
 Návrh územního plánu byl v rozpracovanosti se zástupci obce Semn↵vice a za ú asti 
po�izovatele ÚP pr⇣b↵✓n↵ konzultován.

 V⌦sledkem konzultací a prov⌅⌃ení byly tyto úpravy:
 Semn⌅vice
1  Zastavitelná (Z) lokalita na severov⌦chodním okraji Semn⌅vic ur⇤ená p⌃evá↵n⌅ pro venkovské  
 bydlení  (v p vodním ÚP s ozna⇤ením R 1/1). 
 Lokalita byla zmen⌃ena na základ⇤ anal�zy rozvojového potenciálu sídla.
2 Zastavitelná (Z) lokalita v jihov⌦chodní ⇤ásti SÚ Semn⌅vice je ur⇤ena p⌃evá↵n⌅ pro venkovské  
 bydlení (v p vodním ÚP s ozna⇤ením R 1/3).
 Lokalita se nachází v zastav⇤ném území, je zahrnuta do p⇧estavbov�ch ploch s  
 ozna⇥ením P4.
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3 Zastavitelná (Z) lokalita (v p vodním ÚP s ozna⇤ením R 1/5) na západním okraji SÚ   
 Semn⌅vice je ur⇤ena pro v⌦stavbu ⇤istírny odpadních vod (�OV Semn⌅vice).
 Sou⇤ástí rozvojové lokality bude p⌃ístupová komunikace a plochy (ochranné) zelen⌅. Lokalita  
 bude prov⌅⌃ena s ohledem na koncepci PRVK Plze⇧ského kraje, p⌃ípadn⌅ bude vyhodnocena  
 pro v⌦hledové vyu↵ití (územní rezerva).
 Lokalita byla územním plánem navr ena jako rozvojová (dle p⌥vodního ÚPO), jedná  
 se o obecní pozemek. Zám⇤r vyvolá pot⇧ebu zm⇤ny koncepce PRVK Plze⌅ského kraje.
- Nov⇤ za⇧azena lokalita Z2 - ve⇧ejná zele⌅ u vyhlídkového místa.
- Nov⇤ je navr ena zastavitelná plocha Z6 pro ve⇧ejnou zele⌅ na v�chodním okraji  
 Semn⇤vic.
2 P⌃estavbová (P) lokalita pro adekvátní vyu↵ití záhumenního pozemku (blízká poloha v ⇤i  
 kostelu sv. Ji⌃í a sportovi⌥ti.
 Lokalita se nachází v zastav⇤ném území, je zahrnuta do sou⇥asného stavu funk⇥ního  
 vyu ití území.

 Pocinovice
5 Zastavitelná (Z) lokalita ur⇤ená p⌃evá↵n⌅ pro venkovské bydlení (v p vodním ÚP s ozna⇤ením  
 R 2/2) na ji↵ním okraji SÚ Pocinovice. 
 Lokalita byla rozd⇤lena na dv⇤ díl⇥í ⇥ásti Z5a Z5b. �ást Z5b byla roz⌃í⇧ena (potenciál  
 skupinové, jedno⇧adé v�stavby podle nov⇤ zalo ené místní komunikace s pásem  
 ve⇧ejné zelen⇤.
6 Zastavitelná (Z) lokalita ur⇤ená pro venkovské bydlení (1 RD se zahradou) na západním okraji  
 SÚ Pocinovice.
 Lokalita se nachází v zastav⇤ném území, je zahrnuta do sou⇥asného stavu funk⇥ního  
 vyu ití území.
4 P⌃estavbová (P) lokalita pro adekvátní obnovu p vodní zástavby - venkovské usedlosti (uli⇤ní  
 proluka). 
 V návrhu ozna⇥ena jako plocha P5.
5 P⌃estavbová (P) lokalita pro adekvátní vyu↵ití na pozemcích b⌦valého lomu (dnes ⇤erné  
 skládkování, zbo⌃eni⌥t⌅).
 Spadá pod návrh ve⇧ejn⇤ prosp⇤⌃n�ch opat⇧ení nestavební povahy.

 ⇥lovice
7 P⌃estavbová (P) lokalita pro adekvátní vyu↵ití zem⌅d⌅lského areálu (dnes nevyu↵ívaného) v  
 lokalit⌅ nad obcí (pohledov⌅ exponovaná).
 V návrhu ozna⇥ena jako plocha P7.

d)  V�⌥et zále�itostí nadmístního v�znamu, které nejsou ⌦e↵eny v zásadách územního rozvoje
 Zále✓itostí nadmístního v⌘znamu, které nejsou �e�eny v zásadách územního rozvoje, nejsou v 
územním plánu obsa✓eny.  

e) Vyhodnocení p⌦edpokládan�ch d�sledk� navrhovaného ⌦e↵ení na zem�d�lsk� p�dní fond 
a PUPFL

 e.1) V↵eobecné údaje o zem�d�lském p�dním fondu v ⌦e↵eném území

 Charakteristika klimatick�ch podmínek
 kód 5 symbol regionu    MT 2
  ozna ení regionu    mírn↵ tepl⌘, mírn↵ vlhk⌘
  suma teplot nad 10°C   2200 - 2500
  pravd↵p. such⌘ch veg. období   15 - 30
  vláhová jistota    4 - 10
  pr⇣m. ro ní teplota °C   7 - 8
  ro ní úhrn srá✓ek (mm)   550 - 700

 Charakteristika hydrologick�ch podmínek
 Z hlediska struktury vy��ích hydrologick⌘ch po�adí spadá �e�ené území do: 1-10-01 (Povodí 
Berounky, M✓e pod soutok s Radbuzou) a 1-10-02 (Povodí Berounky, Radbuza po Úhlavu). ⌅e�ené území 
odvod�uje: Horní Luh, bezejmenn⌘ p�ítok Mezholezského potoka, levostranné p�ítoky K�akovského 
potoka, Chuchla a její pravostranné p�ítoky, p�ítoky Semo�ického potoka. Hydrologické  len↵ní tok⇣:

 �HP  povodí  jméno vodního toku
 .  (v km2)                              .
 1-10-01-103 5,613  Horn⌘ Luh
 1-10-01-104 4,361  bezejmenn⌘ tok (p�ítok Mezholezského potoka)
 1-10-02-036 34,442  K�akovsk⌘ potok
 1-10-02-071 33,882  Chuchla
 1-10-02-040 9,691  Semo�ick⌘ potok
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 Charakteristika zem�d�lské v�roby
 Podíl zem↵d↵lské p⇣dy v �e�eném území (733,17 ha)  iní 60,96 %. Nejv↵t�í plochu zaujímá 
orná p⇣da, zastoupeny jsou i trvalé travní porosty p�evá✓n↵ v nivách vodních tok⇣. ⌅e�ené území je 
sou ástí v⌘robní podoblasti B1 (Bramborá�ská 1).

 V⌘m↵ry ploch zem↵d↵lského p⇣dního fondu:

 kat. území  orná p.(ha)  zahrady(ha)  travní porosty (ha) celkem(ha)
 ______________________________________________________________________________________________
 Semn↵vice  371,23  3,04  64,89  439,16
 Pocinovice 
 u Semn↵vic  159,19  3,26  30,84  193,29
 ⇧lovice u Bukovce 92,04  1,54  7,14  100,72
 ______________________________________________________________________________________________
 celkem  622,46  7,84  102,87  733,17

 V �e�eném území nebyly zpracovány, a tudí✓ ani schváleny, pozemkové úpravy. ⌅e�ené území 
spadá pod stanovené zranitelné oblasti.   

 Pedologické pom�ry
 V �e�eném území se vyskytují p�edev�ím hn↵dé p⇣dy – kambizem↵ modální a kyselé a jejich 
slab↵ oglejené formy na ✓ulách, svorech a b�idlicích, st�edn↵ t↵✓ké a✓ leh í, v⌘jime n↵ t↵✓�í, mírn↵ a✓ 
st�edn↵ �t↵rkovité, s dobr⌘mi vláhov⌘mi pom↵ry. Na n↵kter⌘ch svazích se vyskytují m↵lké hn↵dé p⇣dy, 
lehké, st�edn↵ �t↵rkovité a✓ kamenité. Podél potok⇣, na  tvrtohorních sedimentech, jsou oglejené p⇣dy na 
svahov⌘ch hlínách a hn↵dé p⇣dy oglejené, st�edn↵ t↵✓ké a✓ st�edn↵ skeletovité nebo mírn↵ kamenité, 
náchylné k zamok�ení nebo i glejové p⇣dy zba✓in↵lé, p�ípadn↵ glejové p⇣dy zra�elin↵lé, jejich✓ vznik je 
podmín↵n dlouhodob⌘m zamok�ením lokality.

 Charakteristika p�d v ⌦e↵eném území
 Hlavní p⇣dní jednotka (HPJ):
15◆ Luvizem↵ modální a hn↵dozem↵ luvické, v etn↵ oglejen⌘ch variet na svahov⌘ch hlínách s  
 eolickou p�ím↵sí, st�edn↵ t↵✓ké a✓ t↵✓ké, a✓ st�edn↵ skeletovité, vláhov↵ p�íznivé pouze s  
 krátkodob⌘m p�evlh ením
26 Kambizem↵ modální eubazické a mezobazické na b�idlicích, p�evá✓n↵ st�edn↵ t↵✓ké, a✓ st�edn↵ 
 skeletovité, s p�ízniv⌘mi vláhov⌘mi pom↵ry
29 Kambizem↵ modální eubazické a✓ mezobazické v etn↵ slab↵ oglejen⌘ch variet, na rulách,  
 svorech, fylitech, pop�ípad↵ ✓ulách, st�edn↵ t↵✓ké a✓ st�edn↵ t↵✓ké leh í, bez skeletu a✓ st�edn↵  
 skeletovité, s p�eva✓ujícími dobr⌘mi vláhov⌘mi pom↵ry
32 Kambizem↵ modální eubazické a✓ mezobazické na hrub⌘ch zv↵tralinách, propustn⌘ch,  
 mineráln↵ chud⌘ch substrátech, ✓ulách, syenitech, granodioritech, mén↵ ortorulách, st�edn↵  
 t↵✓ké leh í s vy��ím obsahem grusu, vláhov↵ p�ízniv↵j�í ve vlh ím klimatu
46◆ Hn↵dozem↵ luvické oglejené, luvizem↵ oglejené na svahov⌘ch (polygenetick⌘ch) hlínách,  
 st�edn↵ t↵✓ké, ve spodin↵ t↵✓�í, bez skeletu a✓ st�edn↵ skeletovité, se sklonem k do asnému  
 zamok�ení
47◆ Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizem↵ oglejené na svahov⌘ch   
 (polygenetick⌘ch) hlínách, st�edn↵ t↵✓ké, ve spodin↵ t↵✓�í a✓ st�edn↵ skeletovité, se sklonem k  
 do asnému zamok�ení
48 Kambizem↵ oglejené, rendziny kambické oglejené, pararendziny kambické oglejené a  
 pseudogleje modální na opukách, b�idlicích, permokarbonu nebo fly�i, st�edn↵ t↵✓ké leh í a✓  
 st�edn↵ t↵✓ké, bez skeletu a✓ st�edn↵ skeletovité, se sklonem k do asnému, p�evá✓n↵ jarnímu  
 zamok�ení
64◆ Gleje modální, stagnogleje modální a gleje fluvické na svahov⌘ch hlínách, nivních ulo✓eninách,  
 jílovit⌘ch a slínit⌘ch materiálech, zkulturn↵né, s upraven⌘m vodním re✓imem, st�edn↵ t↵✓ké a✓  
 velmi t↵✓ké, bez skeletu nebo slab↵ skeletovité
67◆ Gleje modální na r⇣zn⌘ch substrátech  asto vrstevnat↵ ulo✓en⌘ch, v polohách �irok⌘ch depresí  
 a rovinn⌘ch celk⇣, st�edn↵ t↵✓ké a✓ t↵✓ké, p�i vodních tocích závislé na v⌘�ce hladiny toku,  
 zaplavované, t↵✓ko odvodnitelné
68◆ Gleje modální i modální zra�elin↵lé, gleje histické,  ernice glejové zra�elin↵lé na nivních  
 ulo✓eninách v okolí men�ích vodních tok⇣, p⇣dy úzk⌘ch depresí v etn↵ svah⇣, obtí✓n↵  
 vymezitelné, st�edn↵ t↵✓ké a✓ velmi t↵✓ké, nep�ízniv⌘ vodní re✓im

 Kombina ní  íslo:
00 úplná rovina, rovina - expozice v�esm↵rná - bezskeletovité (s celkov⌘m obsahem skeletu do 10 
 %)- p⇣da hluboká (60 cm),
01 úplná rovina, rovina - expozice v�esm↵rná - bezskeletovité (s celkov⌘m obsahem skeletu do 10 
 %) a✓ slab↵ skeletovité (s celkov⌘m obsahem skeletu do 25 %) - p⇣da hluboká (60 cm) a✓  
 p⇣da st�edn↵ hluboká (30 - 60 cm),
04 úplná rovina, rovina - expozice v�esm↵rná - st�edn↵ skeletovité (s celkov⌘m obsahem skeletu  
 do 50 %) - p⇣da hluboká (60 cm) a✓ p⇣da st�edn↵ hluboká (30 - 60 cm),
10 mírn⌘ svah - expozice v�esm↵rná - bezskeletovité (s celkov⌘m obsahem skeletu do 10 %)
 - p⇣da hluboká (60 cm),
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11 mírn⌘ svah - expozice v�esm↵rná - bezskeletovité (s celkov⌘m obsahem skeletu do 10 %) a✓  
 slab↵ skeletovité (s celkov⌘m obsahem skeletu do 25 %) - p⇣da hluboká (60 cm) a✓ p⇣da  
 st�edn↵ hluboká (30 - 60 cm),
14 mírn⌘ svah - expozice v�esm↵rná - st�edn↵ skeletovité (s celkov⌘m obsahem skeletu do 50 %)  
 - p⇣da hluboká (60 cm) a✓ p⇣da st�edn↵ hluboká (30 - 60 cm),
51 st�ední svah - severní expozice (SZ - SV) - bezskeletovité (s celkov⌘m obsahem skeletu do 10  
 %) a✓ slab↵ skeletovité (s celkov⌘m obsahem skeletu do 25 %) - p⇣da hluboká (60 cm) a✓  
 p⇣da st�edn↵ hluboká (30 - 60 cm).

 Zdroj: vyhlá�ka MZe  . 327/1998 Sb ve zn↵ní vyhlá�ky  . 546/2002.

 Ochrana ZPF
 Pro jednotlivé BPEJ v �e�eném území je uveden stupe� p�ednosti v ochran↵ dle vyhlá�ky  . 
48/2011 Sb.:
 BPEJ I. t�ídy ochrany: nejsou
 BPEJ II. t�ídy ochrany: 5.15.10 5.29.11 
 BPEJ III. t�ídy ochrany: 5.26.01 5.26.11 5.47.00 5.29.04 5.46.10 5.47.10 
    5.64.11
 BPEJ IV. t�ídy ochrany: 5.26.04 5.26.14  5.29.51 5.32.04 5.32.11 5.48.11
 BPEJ V. t�ídy ochrany:  5.32.14 5.67.01 5.68.11
  
 Ceny ZPF 
 Vyhlá�ka  . 412/2008 Sb. v aktuálním zn↵ní, kterou se stanoví seznam katastrálních území s 
p�i�azen⌘mi pr⇣m↵rn⌘mi cenami zem↵d↵lsk⌘ch p⇣d odvozen⌘mi z BPEJ uvádí pro �e�ené území tuto 
hodnotu za rok 2014:
 k.ú. Semn↵vice 5,29 K /m2

 k.ú. Pocinovice u Semn↵vic   5,64 K /m2 

 k.ú. ⇧lovice u Bukovce  5,11 K /m2

 Eroze
 ⌅e�ené území je dle Na�ízení vlády  . 500/2001 Sb. za�azeno do zraniteln⌘ch oblastí. 
 Dále uvedeno podrobn↵ v kapitole ad e.4).
 Zem↵d↵lské p⇣dy nejsou v rámci �e�eného území ohro✓eny v↵trnou erozí.
 V pr⇣m↵ru m⇣✓eme nahlí✓et na p⇣dy v �e�eném území jako na p⇣dy mírn↵ ohro✓ené vodní 
erozí. P⇣dy se sklonitostí nad 7° (p�ípadn↵ 3° – 7° se severní orientací) se nacházejí v �e�eném území 
pouze ojedin↵le - viz. rozlo✓ení erozní ohro✓enosti (✓luto - oran✓ová barva).

   

Zdroj: SOWAC GIS, vodní a v↵trná eroze �R

 Investice do p�dy
 Systematická odvodn↵ní pozemk⇣ trubní drená✓í, spojená s úpravami n↵kter⌘ch vodních tok⇣, 
p�iná�ejícími zrychlení povrchového odtoku, byla provád↵na od 60. let. Meliorace v �e�eném území tvo�í 
ucelen⌘ systém (plo�né meliorace - drená✓e navazují na odvod�ovací �ady - hlavní meliora ní za�ízení) a 
jsou realizovány na cca 30 % plochy ZPF. V zásad↵ lze pova✓ovat v⌘stavbu meliorací za ukon enou, p�esto 
pokud budou je�t↵ n↵které stavby realizovány, musí jejich �e�ení na rozdíl od minulé praxe klást daleko 
v↵t�í d⇣raz na pot�eby ochrany krajiny. Jednotlivé stavby bude nutno �e�it tak, aby nezp⇣sobovaly rychl⌘ 
odtok vody z území a v↵t�í odvodn↵ní bude t�eba podmínit v⌘stavbou mal⌘ch reten ních nádr✓í ap. V 
�e�eném území nejsou ✓ádné funk ní závlahové systémy a �ady.
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  V lokalitách, kde bylo v◆minulosti provedeno systematické odvodn↵ní je sou ástí rozvojov⌘ch 
ploch v Pocinovicích: Z4, Z5a, Z5b.
 pozn.: Soustavné meliorace jsou vodním dílem ve smyslu §55 odst. 1.e) vodního zákona a 
jejich zm↵ny jsou zm↵ny (rekonstrukce) dokon eného vodního díla. Pouze malé zásahy lze kvalifikovat 
jako opravy a udr✓ovací práce dle §15a odst. 3) vodního zákona. Proto✓e rekonstrukci meliorací (na plo�e 
RD a pod.) není mo✓né ve v↵t�in↵ p�ípad⇣ provést zodpov↵dn↵ bez znalosti souvislostí a tém↵� ka✓dá 
stavba m⇣✓e meliorace poru�it, je nutné povinnost komplexního �e�ení úpravy stávajících meliorací ulo✓it 
ji✓ prvnímu stavebníkovi na dot ené meliorované plo�e. Dokumentaci na úpravu, p�íp. p�estavbu meliorací 
musí obsahovat ka✓dá dokumentace pro povolení stavby, p�íp. pro ohlá�ení stavby.

 e.2) Vyhodnocení p⌦edpokládan�ch d�sledk� navrhovaného ⌦e↵ení na ZPF
 Pro lokality v �e�eném území je provedeno zd⇣vodn↵ní a vyhodnocení p�edpokládan⌘ch 
d⇣sledk⇣ navrhovaného �e�ení na ZPF.
 Návrh p�edpokládá umíst↵ní nové zástavby v kontaktní poloze zastav↵ného území. Vn↵ d�íve 
vymezeného intravilánu je navr✓en dle koncepce p⇣vodního ÚPO rozvoj v Semn↵vicích (lokality Z1, Z2,  
Z3, Z6) a v Pocinovicích (Z4, Z5a, Z5b).
 Návrhem pro v⌘stavbu jsou pouze v jednom p�ípad↵ dot eny p⇣dy s vy��ím produk ním 
potenciálem (konkrétn↵ II. t�ídy ochrany -  ást lokality P4 v Semn↵vicích) a p⇣dy zainvestované - viz. text 
v⌘�e. 
 Návrhem �e�ení není naru�ena sí✏ ú elov⌘ch komunikací zaji�✏ující obsluhu zem↵d↵lsk⌘ch 
pozemk⇣, je zachován p�ístup k polní trati.
 Návrhem ÚP nedochází ve vztahu k p�íslu�nému díl ímu povodí k ovlivn↵ní hydrologick⌘ch a 
odtokov⌘ch pom↵r⇣ v území (nap�.: p�evodem de�✏ov⌘ch vod z jednoho díl ího povodí do druhého). 

 V následující tabulce jsou vyhodnoceny d⇣sledky �e�ení na ZPF zastavitelné (Z) a p�estavbové 
(P) plochy:

Zastavitelné plochy (Z)Zastavitelné plochy (Z)Zastavitelné plochy (Z)Zastavitelné plochy (Z)Zastavitelné plochy (Z)Zastavitelné plochy (Z)Zastavitelné plochy (Z)Zastavitelné plochy (Z)Zastavitelné plochy (Z)Zastavitelné plochy (Z)Zastavitelné plochy (Z)Zastavitelné plochy (Z)Zastavitelné plochy (Z)

ozna�ení

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5a

Z5b

Z6

celkem

celková 
plocha

PUPFL ZPF BPEJ
stupe⇤ 
p⌅edno

sti

orná 
p⇣da

zahrady 
a sady

TTP

z toho 
plochy 

plo⇧n⌃ch 
investic 

funk�ní 
vyu⌥ití

v⌃m⇥ra 
ZPF dle 

funk�ního 
vyu⌥ití

zastav⇥
ná 

plocha

(ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (odhad 
v ha)

0,6100 - 0,6100 52951 4 0,6100 - - - BV 0,6100 0,0800

0,1640 - - - - - - - - ZV - -

0,1944 - 0,1944
53204;56411

3 0,1944 - - - TI 0,1944 0,0200

1,0019 - 1,0019
52601;54700

3 0,7131 - 0,289 0,6400 BV 1,0019 0,1000

0,3121 - 0,3121
52601

3 0,3121 - - 0,2000 BV 0,3121 0,0400

0,9235 - 0,8400
52601

3 0,8400 - - 0,8000 BV; ZV 0,8400 0,1500

0,1500 - 0,1500
56411;54710

3 - - 0,15 - ZV 0,1500 -

3,3559 3,1084 2,6696 - 0,439 - 0,3900

P⌅estavbové plochy (P)P⌅estavbové plochy (P)P⌅estavbové plochy (P)P⌅estavbové plochy (P)P⌅estavbové plochy (P)P⌅estavbové plochy (P)P⌅estavbové plochy (P)P⌅estavbové plochy (P)P⌅estavbové plochy (P)P⌅estavbové plochy (P)P⌅estavbové plochy (P)P⌅estavbové plochy (P)P⌅estavbové plochy (P)

ozna�ení

P1

P3

P4

celková 
plocha PUPFL ZPF BPEJ

stupe⇤ 
p⌅ednosti

orná 
p⇣da

zahrady a 
sady TTP

z toho 
plochy 

plo⇧n⌃ch 
investic 

funk�ní 
vyu⌥ití

v⌃m⇥ra 
ZPF dle 

funk�ního 
vyu⌥ití

zastav⇥
ná 

plocha

(ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (odhad 
v ha)

0,3400 - 0,1400 53211 4 - 0,1400 - - SV 0,1400 -

0,0920 - 0,0174 52951 4 - - 0,0174 - ZP 0,0174 -

0,5500 - 0,5480
52614;5

2911;547
10

4;2;3 - - 0,548 - BV 0,5480 0,0800
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P⌅estavbové plochy (P)P⌅estavbové plochy (P)P⌅estavbové plochy (P)P⌅estavbové plochy (P)P⌅estavbové plochy (P)P⌅estavbové plochy (P)P⌅estavbové plochy (P)P⌅estavbové plochy (P)P⌅estavbové plochy (P)P⌅estavbové plochy (P)P⌅estavbové plochy (P)P⌅estavbové plochy (P)P⌅estavbové plochy (P)

P5

P6

P7

celkem

0,1700 - 0,1200
52601;5

4710 3 - 0,1200 - - BV 0,1200 -

0,9300 - - - - - - - - SV - -

0,0728 - - - - - - - - BV - -

2,1548 0,8254 0,0000 0,2600 0,565 - 0,0800

 pozn.: Zkratky pro funk ní vyu✓ití ploch: plochy bydlení v rodinn⌘ch domech - venkovské (BV); 
plochy smí�ené obytné - venkovské (SV); plochy zelen↵ - zele� p�írodního charakteru [ZP]; plochy 
ve�ejn⌘ch prostranství - ve�ejná zele� [ZV]; plochy technické infrastruktury - in✓en⌘rské sít↵ [TI]

 e.3) Vyhodnocení p⌦edpokládan�ch d�sledk� navrhovaného ⌦e↵ení na PUPFL
 
 V�eobecné údaje o lesích v �e�eném území:
 Souvislé lesní pozemky se nacházejí zejména v severní  ásti �e�eného území, v men�ím rozsahu 
i na jeho ji✓ním a v⌘chodním okraji a ve st�ední  ásti �e�eného území. Rozsah pozemk⇣ ur en⌘ch k pln↵ní 
funkcí lesa v �e�eném území:

 katastrální území:  PUPFL (v ha) lesnatost (v %)
 Semn↵vice  294,4699  39
 Pocinovice u Semn↵vic 80,6  28
 ⇧lovice u Bukovce  31,9390  22 

 Rozsah pozemk⇣ ur en⌘ch k pln↵ní funkcí lesa:
 Rozsah je ur en na základ↵ poznatk⇣ vypl⌘vajících z katastru nemovitostí.
 Charakteristika les⇣, LHC, kategorie les⇣, druhová skladba:
 Sou asn⌘ lesní ekosystém je v⌘sledkem antropogenní  innosti n↵kolika posledních století. 
Sou asná skladba lesních porost⇣ je proti p⇣vodní p�irozené skladb↵ siln↵ pozm↵n↵na. P⇣vodní bukové 
porosty s p�ím↵sí jedle, dubu a v okolí vodních tok⇣ ol�e a jasanu byly postupn↵ z v↵t�í  ásti vyt↵✓eny a 
nahrazeny rozsáhl⌘mi borov⌘mi a smrkov⌘mi monokulturami. Druhová skladba cenn⌘ch lesních porost⇣ 
za�azen⌘ch do systému ÚSES je popsána v kapitole 10.
 Dle rajonizace lesních oblastí (Ústav po hospodá�skou úpravu les⇣, Plze�) nále✓í území do lesní
 oblasti  . 6 Západo eská pahorkatina.
 Lesy jsou dle lesního hospodá�ského plánu (LHP) pro lesní hospodá�sk⌘ celek (LHC) Hor�ovsk⌘ 
T⌘ns platností od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2020 za�azeny do kategorie les⇣ hospodá�sk⌘ch a do kategorie les⇣
zvlá�tního ur ení, uznané obory a ba✓antnice. Pásmo ohro✓ení imisemi je D (imisní zatí✓ení 200 - 400 mg
SO2/m3).
 Zastoupení d�evin podle revír⇣:
  Sm Jd Bo Md Db Bk ostatní (v %)
 Sedmiho�í 23 1 64 3 4 1 4
 Obora 28 1 55 3 10 1 2

 V⌘znamná provozní za�ízení v �e�eném území nejsou, rovn↵✓ lesnické meliorace zde nebyly 
vybudovány. Na pozemcích ur en⌘ch k pln↵ní funkcí lesa je vylou ena t↵✓ba nerost⇣.
 Potenciál les⇣:
 Lesy v �e�eném území jsou z hlediska kategorií lesy hospodá�ské a lesy zvlá�tního ur ení, 
kategorie uznané obory a ba✓antnice (Obora �ertáno, rozloha 546 ha, zalo✓ena v roce 1965, oplocená 
obora slou✓í k chovu spárkaté zv↵�e).

- V �e�eném území se nevyskytuje a ani není územním plánem navrhována chatová nebo  
 sportovní zástavba na lesních pozemcích, bez jejich odn↵tí pln↵ní funkcí lesa (pomocí institutu  
 odlesn↵ní), podle d�íve platn⌘ch p�edpis⇣.
- Dle §14, odst.2, zák. .289/1995Sb., je t�eba souhlas orgánu státní správy les⇣ i k dot ení  
 pozemk⇣ do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. V tomto pásmu územní plán nenavrhuje ✓ádné  
 rozvojové zám↵ry související s investi ní v⌘stavbou.

f)  V�sledek p⌦ezkoumání návrhu územního plánu s PÚR �R, územn� plánovací dokumentací 
vydanou krajem a ÚAP

 f.1) Po�adavky vypl�vajícími z Politiky územního rozvoje �R
 P�i zpracování návrhu Územního plánu Semn↵vice (dále jen "Návrhu územního plánu") je 
nutné respektovat PÚR �R schválenou usnesením vlády  . 929 ze dne 20. 7. 2009. Podle PÚR �R se v 
�e�eném území nenacházejí ✓ádné koridory a plochy ve�ejné infrastruktury. Správní území obce nele✓í ve 
vymezené specifické  i rozvojové oblasti. Návrh územního plánu prov↵�il a zapracoval priority územního 
plánování a to zejména:
⇤. 14:  Ve ve⌃ejném zájmu chránit a rozvíjet p⌃írodní, civiliza⇤ní a kulturní hodnoty území, v⇤etn⌅  
 urbanistického a archeologického d⌅dictví. Zachovat ráz jedine⇤né urbanistické struktury  
 území, struktury osídlení a jedine⇤né kulturní krajiny, které jsou v⌦razem identity území, jeho  
 historie a tradice.
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⇤. 19:  Vytvá⌃et p⌃edpoklady pro polyfunk⇤ní vyu↵ívání opu⌥t⌅n⌦ch areál  a ploch (tzv. brownfields  
 pr myslového, zem⌅d⌅lského, vojenského a jiného p vodu). Hospodárn⌅ vyu↵ívat zastav⌅né  
 území (podpora p⌃estaveb, revitalizací a sanací území)a zajistit ochranu nezastav⌅ného území  
 (zejména zem⌅d⌅lské a lesní p dy) a zachování ve⌃ejné zelen⌅, v⇤etn⌅ minimalizace její  
 fragmentace.
⇤. 20:  Rozvojové zám⌅ry, které mohou v⌦razn⌅ ovlivnit charakter krajiny, umís�ovat do co nejmén⌅  
 konfliktních lokalit a následn⌅ podporovat pot⌃ebná kompenza⇤ní opat⌃ení. Vytvá⌃et územní  
 podmínky pro zvy⌥ování a udr↵ování ekologické stability a k zaji⌥t⌅ní ekologick⌦ch funkcí  
 krajiny ve volné krajin⌅ a pro ochranu krajinn⌦ch prvk  p⌃írodního charakteru v zastav⌅n⌦ch  
 územích, zvy⌥ování a udr↵ování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územn⌅ plánovací  
 ⇤innosti vytvá⌃et podmínky pro ochranu krajinného rázu a ohledem na cílové charakteristiky a  
 typy krajiny a vytvá⌃et podmínky pro vyu↵ití p⌃írodních zdroj .
⇤. 24:   Mo↵nosti nové v⌦stavby posuzovat v↵dy s ohledem na to, jaké vyvolá nároky na zm⌅ny ve⌃ejné 
 dopravní infrastruktury a ve⌃ejné dopravy.
⇤. 28:  Pro zaji⌥t⌅ní kvality ↵ivota obyvatel zohled⇧ovat nároky dal⌥ího v⌦voje území, v⇤etn⌅ nárok   
 na ve⌃ejnou infrastrukturu.
⇤. 29:  Zvlá⌥tní pozornost v⌅novat návaznosti r zn⌦ch druh  dopravy. Vytvá⌃et podmínky pro  
 vybudování vhodné  sít⌅ p⌅⌥ích a cyklistick⌦ch cest.

 f.2) Po�adavky vypl�vající ze Zásad územního rozvoje Plze ského kraje
 Zastupitelstvo plze�ského kraje vydalo Zásady územního rozvoje Plze�ského kraje (dále jen 
"ZÚR PK") v etn↵ aktualizace  . 1. Správní území obce Semn↵vice se nenachází na rozvojové ose nebo v 
rozvojové oblasti. 
 Pro území �e�ené Územním plánem nevypl⌘vají z této dokumentace ✓ádné konkrétní 
po✓adavky, z obecn⌘ch po✓adavk⇣ se �e�eného území t⌘ká p�edev�ím územním plánem spln↵n⌘ 
po✓adavek:
 -  ochrany krajinného rázu (do �e�eného území zasahují dv↵ rázovité oblasti krajiny -   
 Doma✓lickochodské oblasti (20) a Sedmiho�ské oblasti (21). V rámci Sedmiho�ské oblasti do  
 �e�eného území zasahují dv↵ krajinné dominanty a veduty -  Semn↵vick⌘ - Zádu�ní les. Do  ásti 
 �e�eného území zasahuje p�írodní park Sedmiho�í;
-  ochrana chrán↵n⌘ch  ástí p�írody a vymezeného systému ekologické stability (RBC 1066  
 Sedmiho�í a RBK 2031);
-  ochrana stávajících tras nadregionálních a regionálních sítí dopravní a technické infrastruktury.

 f.3) Po�adavky vypl�vající z územn� analytick�ch podklad�
 Pro správní území obce Semn↵vice jsou v sou asné dob↵ zpracovány územn↵ analytické 
podklady (dále jen "ÚAP") ve smyslu § 26 stavebního zákona. Návrh ÚP vycházel z ÚAP SO ORP Hor�ovsk⌘ 
T⌘n, limit⇣ vyu✓ití vypl⌘vajících z právních p�edpis⇣ a správních rozhodnutí. Pro �e�ené území byly rovn↵✓ 
vypracovány dopl�ující pr⇣zkumy a rozbory.  Z územn↵ analytick⌘ch podklad⇣ vypl⌘vá ochrana zájm⇣ 
dopravy, technické vybavenosti, kulturních a p�írodních hodnot.
 Územní plán vytvo�il územní podmínky pro �e�ení slab⌘ch stránek a eliminaci závad, kter⌘mi 
jsou zejména:
- mal⌘ po et ekonomick⌘ch subjekt⇣ >   návrh ploch se smí�en⌘m - venkovsk⌘m vyu✓itím s  
     mo✓ností podnikání
- nevyu✓ívaná zástavba v sídlech >  návrh ploch p�estavby pro obnovu zástavby
-  erné skládkování v areálu b⌘valé �t↵rkovny > návrh opat�ení nestavební povahy
- nízká reten ní kapacita území >  navr✓ena jsou opat�ení zvy�ující reten ní kapacitu  
     území 
- nízk⌘ koeficient ekologické stability >  návrh a dopln↵ní lokálního systému ÚSES

 Územní plán zohled�uje zejména tyto limity vyu✓ití území vypl⌘vající z právních p�edpis⇣ a 
správních rozhodnutí v �e�eném území:
 - lokální územní systém ekologické stability,
 - trasy vedení technické infrastruktury a jejich ochranná pásma,
 - silnice II. a III. t�ídy a jejich ochranná pásma
 - evropsky v⌘znamná lokalita (EVL  CZ0323160 Pocinovice) navr✓ená k vyhlá�ení v rámci  
 soustavy Natura 2000.

g)  V�sledek p⌦ezkoumání návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování
 Územní plán Semn↵vice vytvá�í p�edpoklady pro v⌘stavbu a udr✓iteln⌘ rozvoj území, spo ívající 
ve vyvá✓eném vztahu podmínek pro p�íznivé ✓ivotní prost�edí, pro hospodá�sk⌘ rozvoj a pro soudr✓nost 
obyvatel území. P�i �e�ení územního plánu byly zohledn↵ny jak ve�ejné, tak i soukromé zájmy na rozvoji 
území. Územní plán chrání a rozvíjí p�írodní, kulturní a civiliza ní hodnoty území, v etn↵ urbanistick⌘ch a 
architektonick⌘ch.
 Cílem územního plánu je stanovit podmínky pro ú elné vyu✓ívání zastav↵ného území a zajistit 
ochranu nezastav↵ného území a to zejména stávajících p�írodních a kulturních hodnot v krajin↵. Územním 
plánem jsou vytvo�eny podmínky zejména pro p�im↵�en⌘ rozvoj venkovského bydlení v obci, rozvoj 
ve�ejné zelen↵ a technické infrastruktury. Územním plánem jsou dány podmínky pro obnovu naru�ené 
p⇣vodní urbanistickou struktury jednotliv⌘ch sídelních útvar⇣ a jejich kulturn↵-historick⌘ch hodnot s 
mo✓ností adekvátního vyu✓ití t↵chto území pro hospoda�ení na venkov↵ (smí�ené venkovské vyu✓ití).  
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Územním plánem jsou dány podmínky pro preventivní ochranu �ir�ího území p�ed záplavami, podmínky 
pro zv⌘�ení ekologické stability a retence vody v krajin↵ v etn↵ protierozních opat�ení.

h)  V�sledek p⌦ezkoumání návrhu územního plánu s po�adavky stavebního zákona a jeho 
provád�cích p⌦edpis�.
 Územní plán Semn↵vice je �e�en v souladu se zákonem  . 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním �ádu (stavební zákon), ve zn↵ní pozd↵j�ích p�edpis⇣, a je proveden dle vyhlá�ky  . 500/2006 
Sb., o územn↵ analytick⌘ch podkladech, územn↵ plánovací dokumentaci a zp⇣sobu evidence územn↵ 
plánovací  innosti, a dle vyhlá�ky  . 501/2006 Sb., o obecn⌘ch po✓adavcích na vyu✓ívání území.

i)  Soulad s po�adavky zvlá↵tních právních p⌦edpis� a se stanovisky dot⌥en�ch orgán� podle  
 zvlá↵tních právních p⌦edpis�, pop⌦ípad� s v�sledkem ⌦e↵ení rozpor�.

 Územní plán je v souladu s po✓adavky zvlá�tních právních p�edpis⇣ a po✓adavky dot en⌘ch 
orgán⇣.

Soulad se stanovisky dot en⌘ch orgán⇣
Stanoviska uplatn↵ná p�ed a po spole ném projednání s dot en⌘mi orgány (3. 3. 2014):

�EZ Distribuce, a. s.
 Vyjád�ení ze dne 7. 2. 2014 bez. zn.: bez zásadních námitek (po✓adavek respektování 
ochrann⌘ch pásem, dodr✓ení normy �SN 73 60005, u konkrétních akcí v as podat "�ádost o p�ipojení")

M↵stsk⌘ ú�ad Hor�ovsk⌘ T⌘n, odbor dopravy a silni ního hospodá�ství
 Vyjád�ení ze dne 25. 2. 2014: bez p�ipomínek

Krajská hygienická stanice Plze�ského kraje
 Stanovisko vydané dne 28. 3. 2014,  . j. KHSPL/1964/21/2014: bez p�ipomínek

Ministerstvo obrany - Agentura hospoda�ení s nemovit⌘m majetkem, Odbor územní správy 
majetku Praha

 Vyjád�ení ze dne 17. 2. 2014 pod  . j. MOCR 4778-1/72570-6440-OÚZ-PL: bez p�ipomínek

Ministerstvo ✓ivotního prost�edí
 Stanovisko vydané dne 5. 3. 2014 pod  .j. 144/520/14, 8957/ENV/14:  bez po✓adavk⇣ a 
námitek

Povodí Vltavy
 Vyjád�ení ze dne 28. 2. 2014 pod zn. 10768/2014-342/�e, SP-2014/2406: 
 s následujícími p�ipomínkami:
- 1. Zakreslení v�ech zdroj⇣ pitné vody a jejích ochrann⌘ch pásem do grafické  ásti ÚP.
- 2. Zaji�t↵ní dostate n⌘m zdroj⇣ pitné vody pro navrhovanou zástavbu.
- 3. Likvidaci vod z území po✓adujeme �e�it podle zásad: minimalizovat zpev�ování ploch území  
 nepropustn⌘mi materiály, ze zpevn↵n⌘ch ploch odvá✓et srá✓kové vody p�edev�ím de�✏ov⌘mi  
 stokami oddílné kanalizace a odpadní vody spla�kov⌘mi stokami oddílné kanalizace, pouze v  
 nezbytn↵ nutn⌘ch p�ípadech odvád↵t srá✓kové vody spole n↵ s odpadními jednotnou  
 kanalizací.
- 4. Ve�kerá likvidace odpadních vod musí b⌘t v souladu s po✓adavky p�íslu�n⌘ch zákon⇣.
- 5. V �e�eném území po✓adujeme d⇣slednou likvidaci tzv. divok⌘ch skládek a �e�ení ukládání  
 odpad⇣ v souladu se zákonem  . 185/2001 Sb.
- 6. Upozor�ujeme na nutnost respektování oprávn↵ní Povodí Vltavy, státní podnik, p�i správ↵  
 vodních tok⇣.
- 7. Zám↵ry staveb, za�ízení nebo  inností na pozemcích, na nich✓ se nacházejí koryta vodních  
 tok⇣ nebo na pozemcích s nimi sousedících, musí b⌘t projednány s Povodím Vltavy, státním  
 podnikem, závodem Berounka.

Krajsk⌘ ú�ad Plze�ského kraje, odbor ✓ivotní prost�edí
 Stanovisko (jako orgán ochrany ZPF) ze dne 26. 3. 2014 pod zn. �P/1287/14:  bez p�ipomínek

Krajsk⌘ ú�ad Plze�ského kraje, odbor regionálního rozvoje
 Stanovisko ze dne 26. 5. 2014 pod  j. RR/2244/14: Návrh ÚP Semn↵vice lze ve�ejn↵ projednat

Stanoviska uplatn↵ná p�ed ve�ejn⌘m projednáním (23.7.2014):

Povodí Vltavy
 Vyjád�ení ze dne 8. 7. 2014 pod zn. 40565/2014/�e, SP-2014/2406: bez p�ipomínek

�eská energetická inspekce

 ÚZEMNÍ PLÁN SEMN⇥VICE - OD⌃VODN⇥NÍ (SRPEN 2014)

8



 Oznámení ze dne 9.6.2014, pod zn. 428/1432/103/Sie:  bez p�ipomínek

Plze�sk⌘ kraj - krajsk⌘ ú�ad, odbor dopravy a silni ního hospodá�ství
 Vyjád�ení ze dne 25.6.2014 pod  .j. DSH/6972/14: bez p�ipomínek

�EZ distribuce, a. s.
 Vyjád�ení ze dne 17. 6. 2014 bez zn.:  bez zásadních námitek (po✓adavek respektování  
ochrann⌘ch pásem, dodr✓ení normy �SN 73 60005, u konkrétních akcí v as podat "�ádost o p�ipojení").

j)  Zpráva o vyhodnocení vliv� na udr�iteln� rozvoj území
 Zpracování Vyhodnocení vliv⇣ na udr✓iteln⌘ rozvoj nebylo zadáním ÚP po✓adováno. Krajsk⌘ 
ú�ad Plze�ského kraje jako orgán ochrany p�írody stanoviskem (viz. koordinované stanovisko) vylou il 
v⌘znamn⌘ vliv návrhu na území evropsky v⌘znamn⌘ch lokalit nebo pta ích oblastí podle § 45i zákona  . 
114/1992 Sb., o ochran↵ p�írody a krajiny, v platném zn↵ní.
 Územním plánem nejsou navrhována ✓ádná opat�ení a zám↵ry vy✓adující posuzování vliv⇣ na 
✓ivotní prost�edí dle zákona  . 93/2004 Sb., v platném zn↵ní. 

k)  Stanovisko krajského ú⌦adu 

Stanovisko k zadání  Územního plánu Semn↵vice

 Zem↵d↵lsk⌘ p⇣dní fond
 Krajsk⌘ ú�ad Plze�ského kraje, jako orgán ochrany zem↵d↵lského p⇣dního fondu p�íslu�n⌘ k 
uplatn↵ní stanoviska k zadání územního plánu podle § 17a písm. a) zákona  . 334/1992 Sb., o ochran↵ 
zem↵d↵lského p⇣dního fondu, ve zn↵ní pozd↵j�ích p�edpis⇣ (dále jen "zákon"), posoudil zadání ÚP podle 
§ 5 odst. 2 zákona a sd↵luje, ✓e zadání územního plánu bylo zpracováno pouze v obecné rovin↵, která 
neumo✓�uje uplatnit konkrétní stanovisko k jednotliv⌘m zám↵r⇣m, kter⌘mi má b⌘t dot en ZPF.
 K podob↵ a zpracování dokumentace p�edlo✓eného zadání územního plánu nemá orgán 
ochrany ZPF zásadní p�ipomínky. Následné vymezení konkrétních zábor⇣ ZPF je nutné provést v souladu 
se zásadami  jeho ochrany uveden⌘mi v ust. § 4 zákona, zejména pak navrhnout a zd⇣vodnit takové 
�e�ení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chrán↵n⌘ch obecn⌘ch zájm⇣ nejv⌘hodn↵j�í. 
Zejména je nutné zd⇣raznit, ✓e nebude mo✓né vymezovat na zem↵d↵lské p⇣d↵ nové zastavitelné lokality, 
dokud nebudou alespo� z p�evá✓né  ásti vyu✓ity plochy stávající, nebo nebudou stávající a nov↵ 
navrhované plochy vzájemn↵ plo�n↵ kompenzovány. Finální podobu návrhu územního plánu obce 
Semn↵vice doporu ujeme projednat ze zdej�ím orgánem ZPF je�t↵ p�ed jeho dokon ením. Stanovisko 
orgánu ochrany ZPF bude následn↵ uplatn↵no k návrhu územního plánu obce Semn↵vice.

 Ochrana p�írody
 Krajsk⌘ ú�ad Plze�ského kraje, odbor ✓ivotního prost�edí, jako správní ú�ad v↵cn↵ p�íslu�n⌘ dle 
ust. § 77a odst. 4 písm. n) a x) zákona  . 114/1992 Sb., o ochran↵ p�írody a krajiny, v platném zn↵ní (dále 
jen "zákon")

 I.) vydává podle § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko:
 Zadání územního plánu obce Semn↵vice nem⇣✓e mít v⌘znamn⌘ vliv na evropsky v⌘znamné 
lokality a pta í oblasti.
 Od⇣vodn↵ní:
 Uvedená koncepce �e�í území v blízkosti EVL Pocinovice, sv⌘mi zám↵ry ji v�ak nebude nijak 
ovliv�ovat.

 II.) uplat�uje stanovisko k návrhu zadání ÚP obce Semn↵vice z hlediska regionálního systému 
ekologické stability:
 Do grafické  ásti návrhu ÚP Semn↵vice je nutno zapracovat prvky regionálního územního 
systému ekologické stability v souladu se Zásadami územního rozvoje Plze�ského kraje vydan⌘mi 
usnesením  . 834/08 Zastupitelstva Plze�ského kraje kraje ze dne 2. 9. 2008. Vymezení územního 
systému ekologické stability je sou ástí územn↵ analytick⌘ch podklad⇣.
 Krajsk⌘ ú�ad Plze�ského kraje, odbor ✓ivotního prost�edí po✓aduje, aby plochy skladebn⌘ch 
prvk⇣ ÚSES byly v návrhu ÚP Semn↵vice p�ednostn↵ vymezeny jako plochy p�írodní podle § 16 vyhlá�ky  . 
501/2006 Sb., o obecn⌘ch po✓adavcích na vyu✓ívání území v platném zn↵ní a jako takové byly v rámci 
koncepce uspo�ádání krajiny pova✓ovány za nezastavitelné, s v⌘jimkou podmíne né mo✓nosti nezbytn⌘ch 
staveb technické a dopravní infrastruktury.
 Krajsk⌘ ú�ad Plze�ského kraje, odbor ✓ivotního prost�edí nepo✓aduje, s v⌘jimkou nefunk ních 
skladebn⌘ch prvk⇣ ÚSES (biocentra. biokoridory), aby funk ní prvky ÚSES byly za�azeny mezi ve�ejné 
prosp↵�ná opat�ení. V p�ípad↵ nefunk ních skladebních prvk⇣ ÚSES na základ↵ vymezení ÚPD nevzniká ve 
smyslu § 101 stavebního zákona p�edkupní právo k t↵mto pozemk⇣m pro Plze�sk⌘ kraj, proto✓e 
Plze�skému kraji nevypl⌘vá ze zákona  . 114/1992 Sb. p�íslu�nost k jejich vlastnictví.
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 Posuzování vliv⇣ na ✓ivotní prost�edí
 Stanovisko k zadání územního plánu Semn↵vice podle § 10i odst.3 zákona  . 100/2001 Sb., o 
posuzování vliv⇣ na ✓ivotní prost�edí a o zm↵n↵ n↵kter⌘ch souvisejících zákon⇣ (zákon o posuzování vliv⇣ 
na ✓ivotní prost�edí), ve zn↵ní pozd↵j�ích p�edpis⇣.

 Krajsk⌘ ú�ad Plze�ského kraje, odbor ✓ivotního prost�edí (dále jen krajsk⌘ ú�ad), obdr✓el dne 1. 
10. 2013 návrh zadání územního plánu Semn↵vice podle §47 zákona  . 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním �ádu (stavební zákon), ve zn↵ní pozd↵j�ích p�edpis⇣ (dále jen stavební zákon).
 Krajsk⌘ ú�ad jako p�íslu�n⌘ orgán dle §22 zákona  . 100/2001 sb., o posuzování vliv⇣ na ✓ivotní 
prost�edí a o zm↵n↵ n↵kter⌘ch souvisejících zákon⇣ (zákon o posuzování vliv⇣ na ✓ivotní prost�edí), ve 
zn↵ní pozd↵j�ích p�edpis⇣, vydává podle § 47 odst. 2 písm. b) stavebního zákona následující stanovisko:
 Návrh zadání územního plánu Semn↵vice není nutno posoudit z hlediska vliv⇣ na ✓ivotní 
prost�edí podle § 10i zákona o posuzování vliv⇣.

 Od⇣vodn↵ní:
 Krajsk⌘ ú�ad posoudil p�edlo✓enou ÚPD na základ↵ kritérií uveden⌘ch v p�íloze  . 8 zákona o 
posuzování vliv⇣ na ✓ivotní prost�edí. Návrh zadání po✓aduje, aby byly vymezeny a prov↵�eny plochy 
specifikované v p�edlo✓eném návrhu zadání. V návrhu zadání se nep�edpokládají takové zm↵ny v území, 
které by vy✓adovaly zpracování vyhodnocení p�edpokládan⌘ch vliv⇣ na ✓ivotní prost�edí. Zájmy ochrany 
✓ivotního prost�edí a ve�ejného zdraví lze prosadit standardními postupy podle zvlá�tních p�edpis⇣.

 Krajsk⌘ ú�ad upozor�uje, ✓e tímto stanoviskem není dot ena povinnost investora - 
oznamovatele zám↵ru postupovat ve smyslu ustanovení § 6 a následujícího zákona EIA, upravujících 
posuzování vliv⇣ zám↵ru na ✓ivotní prost�edí, pokud budou tyto zám↵ry napl�ovat ustanovení § 4 zákona 
EIA. Posouzení vliv⇣ zám↵ru na ✓ivotní prost�edí je pak jedním z podklad⇣ v následn⌘ch �ízeních dle 
zvlá�tních právních p�edpis⇣.

 Uvedené stanovisko nenahrazuje vyjád�ení orgán⇣ státní správy, ani p�íslu�ná povolení podle 
zvlá�tních právních p�edpis⇣.

--------
Stanovisko k Návrhu územního plánu Semn↵vice (odbor ✓ivotního prost�edí)

 Krajsk⌘ ú�ad Plze�ského kraje, jako orgán ochrany zem↵d↵lského p⇣dního fondu p�íslu�n⌘ 
podle § 17a písm. a) zákona  . 334/1992 Sb., o ochran↵ zem↵d↵lského p⇣dního fondu, ve zn↵ní 
pozd↵j�ích p�edpis⇣, a jako orgán ochrany p�írody p�íslu�n⌘ podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona  . 
114/1992 sb., o ochran↵ p�írody a krajiny, v platném zn↵ní, nemá k návrhu územního plánu obce 
Semn↵vice p�ipomínky.

Stanovisko k Návrhu územního plánu Semn↵vice (odbor regionálního rozvoje)

 Krajsk⌘ ú�ad Plze�ského kraje, odbor regionálního rozvoje, vykonává na základ↵ ustanovení § 5 
zákona  . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu, ve zn↵ní pozd↵j�ích p�edpis⇣ (dále jen 
"stavební zákon"), p⇣sobnost ve v↵cech územního plánování.

 Odbor regionálního rozvoje Krajského ú�adu Plze�ského kraje obdr✓el dne 9. 4. 20014 v 
souladu se zn↵ním § 50 odst. 7 stavebního zákona ✓ádost o stanovisko k návrhu územního plánu 
Semn↵vice (dále jen ÚP Semn↵vice") z hlediska zaji�t↵ní koordinace vyu✓ívání území s ohledem na �ir�í 
vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územn↵ plánovací dokumentací vydanou 
krajem. Spolu s ✓ádostí o stanovisko krajského ú�adu byla p�edlo✓ena také obdr✓ená stanoviska dot en⌘ch 
orgán⇣ a p�ipomínky ve�ejnosti.

 Krajsk⌘ ú�ad Plze�ského kraje, odbor regionálního rozvoje, sd↵luje, ✓e mu byly p�edlo✓eny 
v�echny podklady v rozsahu ustanovení § 50 odst. 2 a 7 stavebního zákona.  P�edlo✓ené dokumenty 
obsahují: návrh ÚP Semn↵vice v etn↵ od⇣vodn↵ní, stanoviska dot en⌘ch orgán⇣ a p�ipomínky.

 Návrh ÚP byl dokon en v lednu 2014. Vymezuje zastav↵né území, zastavitelné plochy, vytvá�í 
podmínky pro rozvoj území, zabezpe uje soulad jednotliv⌘ch  inností v území, zaji�✏uje p�edpoklady pro 
zlep�ování kvality ✓ivotního prost�edí a vymezuje ve�ejn↵ prosp↵�né stavby a opat�ení. Spole né jednání o 
návrhu územního plánu bylo oznámeno dot en⌘m orgán⇣m, Krajskému ú�adu Plze�ského kraje a 
sousedním obcím; uskute nilo se dne 3. 3. 2014 v budov↵ Obecního ú�adu Semn↵vice, Semn↵vice  . p. 
34. Vyhodnocení vliv⇣ na udr✓iteln⌘ rozvoj  se nezpracovávalo, nebo✏ schválené zadání tento po✓adavek 
neobsahovalo.

 Návrh ÚP Semn↵vice v etn↵ jeho od⇣vodn↵ní spl�uje po✓adavky na obsah dané p�ílohou  . 7 
vyhlá�ce  . 500/2006 Sb., o územn↵ plánovacích podkladech, územn↵ plánovací dokumentaci a zp⇣sobu 
evidence územn↵ plánovací  innosti.

 Krajsk⌘ ú�ad Plze�ského kraje, odbor regionálního rozvoje, na základ↵ posouzení p�edlo✓en⌘ch 
materiál⇣ ve smyslu ust. § 50 odst. 2 a 7 stavebního zákona konstatuje:
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- z hlediska zaji�t↵ní koordinace vyu✓ívání území s ohledem na �ir�í územní vztahy bylo zji�t↵no,  
 ✓e p�edlo✓en⌘ návrh ÚP Semn↵vice byl zpracován s ohledem na vazby a souvislosti s   
 bezprost�edn↵ navazujícím okolím ve správním území obce a sou asn↵ respektuje po✓adavky  
 na koordinaci rozvoje v rámci �ir�ího území.
- návrh ÚP Semn↵vice je v souladu s Politikou územního rozvoje �R 2008, schválenou   
 usnesením vlády �R  . 929 ze dne 20. 7. 2009
- návrh ÚP Semn↵vice respektuje �e�ení platné územn↵ plánovací dokumentace vydané krajem:  
 Zásady územního rozvoje Plze�ského kraje (ZÚR PK), vydané usnesením  . 834/08   
 Zastupitelstvem Plze�ského kraje dne 2. 9. 2008, ve zn↵ní aktualizace  . 1 ZÚR PK, ú inné od 1.  
 4.2014.

 Krajsk⌘ ú�ad Plze�ského kraje, odbor regionálního rozvoje, vydává podle ustanovení § 50 odst. 
7 stavebního zákona toto stanovisko:

Návrh ÚP Semn↵vice lze ve�ejn↵ projednávat v �ízení o územním plánu podle ust. § 52 
stavebního zákona.

l)  Sd�lení jak bylo toto stanovisko zohledn�no
 Stanovisko krajského ú�adu bylo v Návrhu územního plánu Semn↵vice zohledn↵no ve v�ech 
sm↵rech, nebyl d⇣vod se od n↵j odch⌘lit

m) Komplexní zd�vodn�ní p⌦ijatého ⌦e↵ení

 m.1) Základní údaje o ⌦e↵eném území 

 Poloha a v�znam ⌦e↵eného území v ↵ir↵í soustav� osídlení
 ⌅e�ené území se nachází na severním okraji okresu Doma✓lice. Nejbli✓�ím m↵stem s vy��í 
ob anskou vybaveností (zdravotnické st�edisko, provozovny slu✓eb) je Hor�ovsk⌘ T⌘n vzdálen⌘ z 
jednotliv⌘ch sídel 7 a✓ 10 km, Doma✓lice jsou vzdáleny 17 - 20 km.
 Obec tvo�í t�i sídla: Semn↵vice, Pocinovice a ⇧lovice. Semn↵vice jsou jedním z p�irozen⌘ch 
center pom↵rn↵ odlehlého území v blízkosti Sedmiho�í, Pocinovice a ⇧lovice jsou men�í sídla. V⌘znam 
�e�eného území je dán intenzitou zem↵d↵lské v⌘roby a (v p�ípad↵ individuální dopravy) dobrou dopravní 
dostupností okolních v⌘znamn↵j�ích sídel. Nezanedbateln⌘ podíl bytového fondu je v sou asnosti 
vyu✓íván k rekreaci (chalupa�ení).
 Vlivem p�írodních podmínek má �e�ené území v⌘znam vodohospodá�sk⌘ (prameni�t↵ mnoha 
vodních tok⇣) i jako p�irozené zázemí pro rozsáhlou zalesn↵nou oblast Sedmiho�í. Do �e�eného území 
zasahuje p�írodní park Sedmiho�í. Ekologick⌘ systém je vázán p�edev�ím na vodní toky a lesy. Páte� 
dopravní obsluhy tvo�í silnice II. t�ídy  . 193, procházející v severoji✓ním sm↵ru p�es k.ú. Pocinovice u 
Semn↵vic a zaji�✏uje p�epravní vazby sm↵rem na jih - Hor�ovsk⌘ T⌘n, Doma✓lice a sm↵rem na sever - 
dálnice D5. Územím procházejí vedení technické infrastruktury nadregionálního v⌘znamu (VVTL 
plynovody).

 Úhrnné hodnoty druh� pozemk� dle katastrálních území
 Katastrální území (údaje v ha): Semn↵vice
 zem↵d↵lská p⇣da: 436
 lesní p⇣da: 294
 vodní plochy: 2,5
 zastav↵né plochy: 5
 ostatní plochy: 27
 celkem: 765

 budovy s  íslem popisn⌘m: 38
 budovy s  íslem eviden ním: -
 budovy bez  ísla: 62
 rozestav↵ná budova: -

 Katastrální území (údaje v ha): Pocinovice u Semn↵vic
 zem↵d↵lská p⇣da: 193
 lesní p⇣da: 81
 vodní plochy: 1
 zastav↵né plochy: 2,5
 ostatní plochy: 15
 celkem: 292

 budovy s  íslem popisn⌘m: 19
 budovy s  íslem eviden ním: 5
 budovy bez  ísla: 9
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 Katastrální území (údaje v ha): ⇧lovice u Bukovce
 zem↵d↵lská p⇣da: 101
 lesní p⇣da: 32
 vodní plochy: 2
 zastav↵né plochy: 1
 ostatní plochy: 9
 celkem: 145

 budovy s  íslem popisn⌘m: 10
 budovy s  íslem eviden ním: 2 
 budovy bez  ísla: 7

Zdroj: Katastrální ú�ad Plze�ského kraje, pracovi�t↵ Doma✓lice.

 katastrální území      rozloha (ha)
 Semn↵vice      765,0754
 Pocinovice u Semn↵vic     291,6963
 ⇧lovice u Bukovce      145,7612

obec Semn↵vice celkem     1202,5329

 Sousední územní obvody
 okres   obec    katastrální území
 Doma✓lice   Mí�kov   Mí�kov
       K�akov
    Hor�ovsk⌘ T⌘n  V↵vrov
       Borovice u Hor�ovského T⌘na
       Podra✓nice
    Bukovec   Bukovec u Hor�ovského T⌘na
    �ernovice   Nemn↵nice
    Velk⌘ Malahov  Velk⌘ Malahov
       Ostrome 
    Mezholezy   Mezholezy u Hor�ovského T⌘na
  
 P⌦íslu↵nost k vybran�m ú⌦ad�m státní správy
 Pov↵�en⌘ obecní ú�ad: Hor�ovsk⌘ T⌘n
 Obec s roz�í�enou p⇣sobností: Hor�ovsk⌘ T⌘n
 Stavební ú�ad: Hor�ovsk⌘ T⌘n
 Finan ní ú�ad: Hor�ovsk⌘ T⌘n
 �ivnostensk⌘ ú�ad: Hor�ovsk⌘ T⌘n
 Matrika Hor�ovsk⌘ T⌘n 
 
 Ú⌥ast ve sdru�ení obcí
 Obec Semn↵vice je ú astníkem mikroregionu Dobrovoln⌘ svazek obcí Sedmiho�í, a dále je 
ú astníkem mikroregionu ⇧ance pro jihozápad.

 Schválená územn� plánovací dokumentace obce
 Územní plán obce Semn↵vice byl schválen usnesením Zastupitelstva obce  . 4A/2005 ze dne 
dne 9. 12. 2005 (zpracovatel: PAFF - projek ní kancelá�, projektant Ing. arch. Ladislav Bare�).
 Nov⌘ územní plán p�evá✓n↵ navazuje na koncepci stávající územn↵ plánovací dokumentace.
 

 m.2) Obyvatelstvo, stavební a bytov� fond

 Obyvatelstvo
 Zásadním mezníkem souvisejícím s poklesem po tu trvale bydlícího obyvatelstva byla druhá 
sv↵tová válka a její dopady. P�eru�ená kontinuita (vysídlení p⇣vodního obyvatelstva) a zm↵ny ve zp⇣sobu 
hospoda�ení po druhé sv↵tové válce m↵ly za následek omezení pracovních mo✓ností v míst↵ a podstatn⌘ 
úbytek trvale bydlícího obyvatelstva.
 Druhá etapa vymezená obdobím 1960 - 1980 se vyzna uje pom↵rn↵ stabilizovanou 
demografickou situací, postupn↵ v�ak dochází ke sni✓ování po tu trvale ✓ijících obyvatel. V roce 2001 bylo  
dosa✓eno historického minima jejich po tu. 
 V posledním období byl (dle ÚAP) region Hor�ovskot⌘nska migra n↵ p�evá✓n↵ ziskov⌘. Hodnotu 
migrace vzhledem k velikosti obce hodnotí hrubá míra migrace (HMM), z této hodnoty je patrné, ✓e obec 
Semn↵vice pat�ila v rámci ORP Hor�ovsk⌘ T⌘n k t↵m nejvíce ziskov⌘m - koeficient HMM 0,087. V poslední 
dekád↵ se projevuje zna n⌘ nár⇣st po tu trvale bydlícího obyvatelstva (154<173), kter⌘ nadále pokra uje 
- viz. tabulková  ást.

rok  1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991  
  2001
Semn↵vice  197 212 225 233 240 245 225 138 111 143 128 114
Pocinovice  197 214 220 200 219 219 196 116 83 85 46 34
⇧lovice   82 86 79 85 100 92 85 53 36 24 21 17
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celkem   476 512 524 518 559 556 506 307 230 252 195 165 
   154

 
 Obyvatelstvo podle pohlaví a v↵ku k 1. 3. 2011 
 (p�edb↵✓né v⌘sledky �SÚ podle trvalého bydli�t↵)

 obyvatelstvo celkem  v↵k 0 - 14  v↵k 15 - 59  v↵k 60+
 173   46  109   18

 obyvatelstvo celkem  mu✓i  ✓eny 
 173   86  87  

 Sou asn⌘ po et obyvatel (�íjen 2012)   
 Semn↵vice    129    
 Pocinovice     32  
 ⇧lovice      23    
 celkem obec Semn↵vice   184

Zdroj: �esk⌘ statistick⌘ ú�ad, Obec Semn↵vice

 Stavební a bytov� fond
  V↵t�í setrva nost je mo✓no vysledovat v po tu dom⇣. Zde dochází k funk ní zm↵n↵ v↵t�iny 
objekt⇣ (chalupa�ení). ⌅ada z nich je p�estavována pro rekrea ní ú ely, chybí vyu✓ití pro hospodá�ská 
stavení. “Druhé bydlení” se stalo záchranou zejména pro ⇧lovice.
 Obecn↵ je mo✓no konstatovat, ✓e stávající zastav↵né území není v rámci stávající sídelní 
struktury ú eln↵ vyu✓ito. V zastav↵ném území v�ech t�í sídel jsou zna né územní rezervy pro rozvoj v 
zastav↵ném území a to v rámci dopln↵ní obytné zástavby a staveb dopl�kov⌘ch na místech zbo�eni�✏ 
stávajících katastráln↵ evidovan⌘ch zastav↵n⌘ch pozemk⇣. 

rok  1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991  
  2001
Semn↵vice  29 29 30 31 35 35 39 44 - 28 28 27
Pocinovice  36 37 37 38 37 38 39 28 - 21 17 15
⇧lovice  15 15 14 15 16 16 17 17 - 8 6 6
celkem  80 81 81 84 88 89 95 89 - 57 51 48 
  37

 Domovní a bytov⌘ fond k roku 2011
 (p�edb↵✓né v⌘sledky �SÚ podle trvalého bydli�t↵)
 trvale  trvale
 obydlené domy obydlené byty  
 43  56

 Domovní a bytov⌘ fond k roku 2012:

   bytové domy po et byt⇣ v bytov⌘ch domech 
 Semn↵vice 3  18 
 Pocinovice -  -
 ⇧lovice  -  -  
  
Zdroj: V⌘sledky s ítání lidu, dom⇣ a byt⇣ 2001 (�SÚ 2001); Obec Semn↵vice (2012).

 m.3) Ekonomická základna
 Nejv↵t�í  ást pracujících je zam↵stnána v velkoobchodu, maolobchodu a opravách motorov⌘ch 
vozidel (9 osob). Dále je zastoupena zam↵stnanost v zem↵d↵lství, lesnictví a rybá�ství (7 osob), 
stavebnictví (6 osob), v pr⇣myslu (3 osoby), ubytování, stravování a pohostinství (2 osoby); profesních 
v↵d↵ck⌘ch a technick⌘ch  innostech (2 osoby); v pen↵✓nictví a poji�✏ovnictví (1 osoba) a v doprav↵ (1 
osoba). Podle právní formy p�eva✓ují osoby samostatn↵ v⌘d↵le n↵  inné - ✓ivnostníci 27 osob. V obci 
p⇣sobí dva zem↵d↵l�tí podnikatelé.

 Ekonomická aktivita k roku 2011
 (p�edb↵✓né v⌘sledky �SÚ podle trvalého bydli�t↵)
 Ekonomicky aktivní obyvatelé celkem: 75
 - z toho zam↵stnaní: 55 (73%)

 Koncepce rozvoje v oblasti v�roby a podnikání
 Tak jako ve v↵t�in↵ men�ích sídelních útvar⇣ hraje podstatnou roli vyjí✓⌦ka za prací (zejména 
do Hor�ovského T⌘na a Doma✓lic).
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 Charakter území s p�evahou obytné a rekrea ní funkce se nebude m↵nit. I nadále bude 
p�evládat vyjí✓⌦ka za prací. Územní plán zachovává stávající funk ní v⌘robní za�ízení. Nové plochy v⌘roby a 
skladování nejsou navr✓eny. Vzhledem k d⇣le✓itosti za�ízení v⌘roby a v⌘robních slu✓eb pro stabilizaci 
sídelních útvar⇣ mohou b⌘t vybraná za�ízení umís✏ována i ve stávajících  i navr✓en⌘ch plochách, av�ak 
pouze v souladu s regulativy vyu✓ití ploch. Ve shod↵ s navr✓en⌘mi regulativy bude mo✓no v obci umís✏ovat 
neru�ící za�ízení drobné v⌘roby, slu✓eb, �emesel a agroturistiky tak, aby se mj. mohl obnovit ú el v 
sou asnosti nevyu✓ívan⌘ch objekt⇣ v zem↵d↵lsk⌘ch usedlostech. Pastevectví je nezbytné pro údr✓bu 
kulturní krajiny.

Plochy v⌘roby a skladování - zem↵d↵lská a lesnická v⌘roba [VZ]
 V území p�evládá zem↵d↵lská v⌘roba.
- V �e�eném území se na severním okraji Semn↵vic nachází areál zem↵d↵lské ✓ivo i�né  
 v⌘roby (odkaz: 1/13, majitel: Ing. Antonín Echtner, 130 ks v zim↵ ustájeného skotu (v lét↵  
 pastva)). 
- Severn↵ od SÚ Semn↵vice se nachází skladov⌘ areál, kde jsou umíst↵ny sklady, dílny a gará✓e,  
 zem↵d↵lské stroje (odkaz: 1/14, majitel: Ing. Antonín Echtner) a areál skladu tuh⌘ch   
 pr⇣myslov⌘ch hnojiv (odkaz: 1/15, majitel: Agropodnik Doma✓lice, a.s.).  
- Areál b⌘valého panského dvora v Pocinovicích se vyu✓ívá pro ú ely malochovu zví�at (15 ks  
 ovcí, 5 ks kon↵ (odkaz  .: 2/4).

Nefunk ní areály - navr✓ená transformace funkcí
- Areál zem↵d↵lské ✓ivo i�né v⌘roby se nachází na severním okraji ⇧lovic (odkaz: 3/2,   
 majitel: Ing. Antonín Echtner). Areál (d�íve chov prasat) je v sou asnosti bez odpovídajícího  
 vyu✓ití, majitel zam⌘�lí prodej nemovitosti.
 Územním plánem je areál za�azen do p�estavbové plochy P7 s navr✓en⌘m smí�en⌘m -  
 venkovsk⌘m vyu✓itím (nap�. agroturistika spojená s bydlením - i p�echodn⌘m, slu✓by, drobná  
 v⌘roba). Intenzívní v⌘roba není vzhledem k poloze areálu a mo✓nostem jeho dopravní obsluhy  
 ✓ádoucí.

Plochy smí�ené obytné - venkovské [SV] 
- Regulativy je umo✓n↵no v⌘razn↵ji rozvíjet slu✓by, drobnou v⌘robu a �emesla a dal�í   
 podnikatelskou  innost související s hospoda�ením. �ádoucí je dále zaji�t↵ní slu✓eb pro  
 náv�t↵vníky tohoto území (nap�. rodinné penziony, ubytovny, p⇣j ovny kol, sportovní za�ízení,  
 za�ízení dopravní vybavenosti ap.).

 m.4) Dopl ující informace a zd�vodn�ní (ve ⌥len�ní návrhu ÚP)

 ad a) Vymezení zastav�ného území
 Nov⌘m územním plánem Semn↵vice je zastav↵né území aktualizováno ve smyslu sou asn↵ 
platn⌘ch právních p�edpis⇣.Na území obce Semn↵vice je k datu 10. 1. 2014 vymezeno celkem deset 
zastav↵n⌘ch území - viz. p�ehled. 
pozn.: Do zastav↵ného území jsou zahrnuty pozemky v intravilánu sídla (s v⌘jimkou vinic, chmelnic a 
zahradnictví a pozemk⇣ p�iléhajících k hranici intravilánu navrácen⌘ch do orné p⇣dy nebo do lesních 
pozemk⇣). Do zastav↵ného území jsou dále, mimo intravilán sídla, zahrnuty zastav↵né stavební pozemky, 
stavební proluky, pozemní komunikace nebo jejich  ásti, ze kter⌘ch jsou vjezdy na ostatní pozemky 
zastav↵ného území, ostatní ve�ejná prostranství a dal�í pozemky, které jsou obklopeny pozemky 
zastav↵ného území (s v⌘jimkou pozemk⇣ vinic, chmelnic a zahradnictví). Zastav↵n⌘m stavebním 
pozemkem je pozemek evidovan⌘ v katastru nemovitostí jako stavební parcela a dal�í pozemkové parcely 
zpravidla pod spole n⌘m oplocením, tvo�ící souvisl⌘ celek.

 P�ehled ZÚ v �e�eném území:
 katastrální  území  po et ZÚ  popis
 Semn↵vice   4  - sídelní útvar Semn↵vice,  
      - h�bitov,
      - v⌘robní areál s vyhlídkou,
      - základnová stanice ve�ejné   
        radiotelefonní sít↵, 
 Pocínovice u Semn↵vic 3  - sídelní útvar Pocinovice,
      - samota u b⌘valého lomu,
      - zbo�eni�t↵ u b⌘valého lomu,
 ⇧lovice u Bukovce  3  - sídelní útvar ⇧lovice,
      - zd↵ná trafostanice u b⌘valého lomu,
      - vodárna u ⇧lovic.

 ad b.3) Ochrana a rozvoj hodnot území

 Urbanistická v�chodiska, kulturn�-historické hodnoty
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 Stru⌥ná historie
 Semn↵vice jsou poprvé písemn↵ zmi�ovány v roce 1264, kdy ves pat�ila Petrovi ze Semn↵vic. 
Ve 14. století se obec stala majetkem d↵kanské kapituly Sv. Apoliná�e v Praze. Nejpozd↵ji v tomto období 
byl postaven kostel Sv. Ji�í. V pr⇣b↵hu 15. století dr✓eli ves v zástav↵ majitelé pom↵rn↵ vzdáleného 
Po�ejova, ale ji✓ koncem tohoto století p�ipadla k Hor�ovskému T⌘nu. Zdej�í tvrz je zmi�ována poprvé 
teprve v roce 1548, kdy ji✓ byla pustá. Urbá� z roku 1587 zde uvádí 19 hospodá�⇣. Dvory u Král⇣, Vondr⇣ a 
u Selák⇣ nebyly zatí✓eny robotou, pouze naturálními dávkami. V roce 1654 m↵la ves 18 hospodá�⇣. 
Velikost obce se nezm↵nila ani po stu letech, kdy zde v roce 1757 hospoda�ilo 19 poddan⌘ch. Ve vsi stála 
ji✓ tehdy �kola. Gotická lo⌦ farního kostela byla p�ed rokem 1757 prodlou✓ena, nov↵ sklenuta a dopln↵na 
nástropními malbami od hor�ovskot⌘nského malí�e A. Krause.
 Je�t↵ na po átku minulého století byla v Semn↵vicích ✓ivá pov↵st o paní Lucii, která sídlila na 
tvrzi v nedalekém Zádu�ním lese. V té dob↵ se tam v ur it⌘ch místech �íkalo Schlössel, Schlössbrunnen 
nebo Schlosswiese. Za louky a lesy, které paní Lucie odkázala semn↵vickému kostelu, byl dle pov↵sti 
vystav↵n oltá� Sv. Lucie, u n↵ho✓ byly ka✓doro n↵ 13. prosince slou✓eny zádu�ní m�e. Poz⇣statky záhadné 
tvrze v Zádu�ním lese m⇣✓eme z�ejm↵ ztoto✓nit se zbytky vsi Hrab↵�ice, která byla vypálena kolem roku 
1431. Stávala z�ejm↵ v údolí bezejmenného potoka, kter⌘ Zádu�ním lesem protéká. V urbá�i z roku 1587 
jsou tato místa nazvána Grafendorf nebo Ranwaschitz, dosud v�ak v terénu nebyla p�esn↵ji rozpoznána. 
Lucie b⌘vala patrn↵ man✓elkou n↵kterého z majitel⇣ semn↵vického panského sídla. 
 Pocinovice tvo�ily ve st�edov↵ku spole n⌘ statek s dílem nedaleké vsi V↵vrova. Stejn↵ tomu bylo 
i v roce 1379, kdy  ásti obou vsí nále✓ely zemanovi Jind�ichovi. Zb⌘vající  ást Pocinovic vlastnil klá�ter v 
Kladrubech. V roce 1410 je zde zmi�ován dv⇣r vladyky Hrdon↵. Z n↵ho se patrn↵ vyvinul svobodnick⌘ dv⇣r, 
na n↵m✓ je roku 1603 uvád↵n Ji�ík V↵vrovsk⌘ z Pocinovic. V roce 1654 je v Pocinovicích p�ipomínán 
svobodník Jan Ludvík Crahner. Kolem roku 1757 vlastnil svobodnick⌘ dv⇣r Jan Franti�ek Perglár z Perglasu. 
K n↵mu tehdy nále✓ely 4 podruzi, ubytovaní v pansk⌘ch chalupách a rybník. Z�ejm↵ ji✓ tehdy zde byl 
vystav↵n záme ek Rudolfa z Geysau, kter⌘ je uvád↵n ve 2. pololetí 18. století. Po p�ipojení Pocinovic k 
Hor�ovskému T⌘nu byl vyu✓íván jako pansk⌘ dv⇣r. V roce 1838 v obci slo✓ené ze 33 usedlostí ✓ilo 220 
obyvatel, mezi nimi i 4 ✓idovské rodiny. V roce 1930 m↵la obec 39 usedlostí se 196 obyvateli. 
 ⇧lovice jsou poprvé zmi�ovány v roce 1235 a 1242 v souvislosti se Sob↵hrdem, synem �ernína 
ze ⇧lovic. Augustin Sedlá ek pova✓uje Sob↵hrda, kter⌘ se od roku 1253 psal po Klatovech, za syna 
v⌘znamného velmo✓e �ernína, jen✓ zastával ú�ad komorníka krále P�emysla Otakara I. Tyto historické 
zprávy se v�ak patrn↵ vztahují ke ⇧lovicím u plze�sk⌘ch Litic. Dále je známo, ✓e roku 1379 nále✓ely ⇧lovice 
z ásti Je�kovi a z ásti fará�i z Bukovce. Za husitsk⌘ch válek patrn↵ zpustly. V roce 1454 ⇧lovice dr✓el Jan 
⇧lovick⌘ z Vraného. ⇧lovi tí zemané jsou od po átku 16. století p�ipomínáni jako majitelé blízké tvrze v 
Puclicích, kde ✓ili a✓ do poloviny 17. století. V roce 1546 jsou pusté ⇧lovice uvád↵ny jako sou ást 
puclického statku. Je�t↵ v roce 1654 jsou v obnoven⌘ch ⇧lovicích uvád↵ny pouze 3 selské dvory. Ves 
nále✓ela k Puclicím je�t↵ v roce 1757, kdy je zde zmi�ováno 5 hospodá�⇣ a vrchnostenská kr ma. Okolní 
lesy byly tehdy poni eny po✓árem. V roce 1765 p�ipadl puclick⌘ statek se ⇧lovicemi hor�ovskot⌘nskému 
panství. V roce 1930 stálo ve vsi 17 usedlostí obydlen⌘ch 85 obyvateli. 
 Do údolí mezi ⇧lovicemi a Bukovcem se v únoru roku 1944 z�ítil americk⌘ bombardér B - 24 
Liberator, v jeho✓ troskách zahynulo n↵kolik Ameri an⇣. Byl to první stroj americk⌘ch vzdu�n⌘ch sil, kter⌘ 
se v letech 2. sv↵tové války z�ítil na území protektorátu.

 Základní prostorové ⌥len�ní zastav�ného území
◆ Semn⌅vice (první písemná zmínka 1264) jsou nejv↵t�ím sídlem v �e�eném území. Severní  ást 
obce tvo�í statky orientované kolmo do prostoru rozlehlé návsi, na které se p⇣vodn↵ rozkládal rybník. 
Patrn↵ nejstar�í skupinu dom⇣ tvo�í zástavba v okolí kostela sv. Ji�í. Statky s p�evá✓n↵ kolmou orientací 
jsou rozmíst↵ny v pom↵rn↵ prudkém severním svahu. P⇣dorysná stopa lokality doznala díl ích zm↵n po r. 
1945 v souvislosti s demolicemi p⇣vodních dom⇣ (vysídlení p⇣vodního obyvatelstva), v⌘stavbou bytovek  
na jihov⌘chodním okraji Semn↵vic, �koly a zem↵d↵lského areálu v izolované poloze.
 Pocinovice (první písemná zmínka 1379) jsou sídlem ulicového typu. V↵t�ina dom⇣ má 
podélnou orientaci. Ve st�ední  ásti u malého rybníka stojí n↵kolik v terénu voln↵ rozmíst↵n⌘ch chalup. Ve 
st�ední  ásti sídla se nachází obdélná kaple s trojbok⌘m záv↵rem datovaná do r. 1893. Ve st�edov↵ku zde 
bylo panské sídlo. Na severním okraji obce je umíst↵n rozlehl⌘ pansk⌘ statek, jeho✓ p⇣vodní, z velké  ásti 
nedochované, budovy byly rozmíst↵ny kolem obdélného dvora s rybní kem. P⇣dorysná stopa lokality 
doznala díl ích zm↵n po r. 1945 v souvislosti s demolicemi p⇣vodních dom⇣ (vysídlení p⇣vodního 
obyvatelstva).
 ⇥lovice (první písemná zmínka 1235) jsou men�í sídlo, které je silnicí a velk⌘m rybníkem 
rozd↵leno na dv↵ samostatné  ásti. V ji✓ní  ásti stojí podél hlavní a bo ní cesty n↵kolik men�ích dom⇣ s 
r⇣znou orientací. V severní  ásti stojí n↵kolik, na stoupající cestu kolmo orientovan⌘ch, statk⇣. Pod statkem 
datovan⌘m r. 1889 stojí nevelká �estiboká kaple se stanovou st�echou. P⇣dorysná stopa lokality doznala 
díl ích zm↵n po r. 1945 v souvislosti s demolicemi p⇣vodních dom⇣ (vysídlení p⇣vodního obyvatelstva) a 
v⌘stavbou zem↵d↵lského areálu.
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 Císa⇤sk⇧ otisk Semn⇥vice - p⌅vodn⇥ Semlowitz (Samniowicze) - mapováno 1838

  
  Císa⇤sk⇧ otisk Pocinovice - p⌅vodn⇥ Potzowitz - mapováno 1838

 
 
  Císa⇤sk⇧ otisk �lovice - p⌅vodn⇥ Schlewitz - mapováno 1833
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 Architektonicky v�znamné stavby, drobné památky
 V zájmovém území se nacházejí tyto historicky cenné objekty:

 SÚ:  odkaz: stavba:
 Semn↵vice 1/9 neogotická kaple,
   1/10 kaple,
   1/A obytn⌘ d⇣m  . p. 5,
   1/B obytn⌘ d⇣m  . p. 7,
   1/C obytn⌘ d⇣m  . p. 10,
   1/D holubník ve dvo�e obytného domu  . p. 11,
   1/E obytn⌘ d⇣m  . p. 13 z r. 1885,
   1/F obytn⌘ d⇣m  . p. 21,
   1/G obytn⌘ d⇣m  . p. 24 z r. 1909,
   1/H obytn⌘ d⇣m  . p. 25,
   1/I obytn⌘ d⇣m  . p. 26,
   1/J pam↵tní k�í✓,
   1/K pam↵tní k�í✓,
   1/L socha sv. Jana Nepomuckého s tarasem,
 Pocinovice  2/1 obdélná kaple ve st�ední  ásti sídla, s trojbok⌘m záv↵rem  
    datovaná do r. 1893. Fasáda je  len↵na bosovan⌘mi pilastry,
   2/A obytn⌘ d⇣m  . p. 1,
   2/A obytn⌘ d⇣m  . ev. 2,
   2/C �p⌘char u obytného domu  . p. 27.
 ⇧lovice  3/1 �estiboká kaple se stanovou st�echou,
   3/A obytn⌘ d⇣m  . p. 10,
   3/B obytn⌘ d⇣m  . p. 6,
   3/C brána s p�ekladem u obytného domu  . p. 7.

 pozn.: ve v⌘kresové  ásti jsou zna eny rovn↵✓ dal�í k�í✓ky bez odkazového specifika.

 Na celém území DSO Sedmiho�í do�lo v nedávné dob↵ k obnov↵ drobn⌘ch sakrálních staveb. V 
k.ú. Semn↵vicích se jedná o dva litinové k�í✓e na ✓ulovém soklu (parcely 1427/1, 365/1), v k.ú. Pocínovice 
u Semn↵vic se jedná o litinov⌘ k�í✓ na ✓ulovém podstavci (parcela 292/4) , v k.ú. ⇧lovice u Bukovce se 
jedná o litinov⌘ k�í✓ na ✓ulovém podstavci (parcela 474). Obnoveny byly rovn↵✓ obecní kapli ky.

 Archeologické nálezy
 Vzhledem k tomu, ✓e v �e�eném území jsou evidována území s archeologick⌘mi nálezy, je t�eba 
dodr✓et ustanovení § 21, 22 a 23 zákona  . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, v platném zn↵ní, t⌘kající 
se archeologick⌘ch v⌘zkum⇣ a nález⇣, a to p�edev�ím oznamovací povinnost stavebníka a umo✓nit jemu 
nebo oprávn↵né organizaci (tzn. fyzické nebo právnické osob↵, která je dr✓itelem povolení Ministerstva 
kultury �R k provád↵ní archeologick⌘ch v⌘zkum⇣ a zárove� uzav�ela dohodu s Akademií v↵d �R o rozsahu 
a podmínkách archeologick⌘ch v⌘zkum⇣) provést na dot eném území záchrann⌘ archeologick⌘ v⌘zkum.
 V p�ípad↵ archeologického nálezu je nezbytné dodr✓et ustanovení § 23 zákona  . 20/1987 Sb., 
o státní památkové pé i, v platném zn↵ní, a to zejména oznamovací povinnost a povinnost zaji�t↵ní 
archeologického nálezu a nalezi�t↵ proti pozm↵n↵ní situace, po�kození nebo odcizení.

(k.ú. Semn↵vice)
Po�.  .  Název UAN Typ UAN Reg. správce katastr
21-21-20/10 Semn↵vice - kostel Sv. Ji�í I Zp . muzeum Plze� Semn↵vice
pozn.: informace o tvrzi�ti v Zádu�ním lese jsou uvedeny v kap. 3.1).

(k.ú. Pocinovice u Semn↵vic)
Po�.  .  Název UAN Typ UAN Reg. správce katastr
21-21-20/8 Pocinovice - jádro vsi  II Zp . muzeum Plze� Pocinovice u  
    Semn↵vic
(k.ú. ⇧lovice u Bukovce)
Po�.  .  Název UAN Typ UAN Reg. správce katastr
21-21-20/9 ⇧lovice - jádro vsi II Zp . muzeum Plze�  ⇧lovice u 
Bukovce

Zdroj: Státní archeologick⌘ seznam, Archeologick⌘ ústav AV �R.

 
 Kulturní památky
 V �e�eném území jsou evidovány a zapsány do Úst�edního seznamu kulturních památek (dle 
zákona  . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, v platném zn↵ní). Vlastník nemovité kulturní památky, 
zam⌘�lí-li provád↵t jakékoliv zásahy do takového objektu, je povinen vy✓ádat si p�edem závazné 
stanovisko orgánu ochrany památek, ve kterém budou stanoveny podmínky, za kter⌘ch je mo✓no 
postupovat.
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 rejst�íkové  íslo  zapsaná památka   místo ur ení
 36664/4 - 2199  areál kostela sv. Ji�í    Semn↵vice
 (odkaz ve v⌘kresové  ásti 1/1)
 Popis stavby: Stavbu tvo�í orientované, podélné jednolodí s polygonním chórem, k n↵mu✓ na 
severu p�iléhá v↵✓. St�echy jsou sedlové a valbové, na v↵✓i se nachází jehlancová helmice. Pr⇣ elí lodi 
 lení pilastry, nesoucí vlysy a hlavní �ímsu, na t�i pole, které vypl�ují okna sedlového tvaru ve �tukov⌘ch 
rámech. V posledním západním poli severní fasády je kamenn⌘ portál. Západní pr⇣ elí se zaoblen⌘m 
náro✓ím d↵lí pilastry na t�i pole, z nich✓ st�ední tvo�í m↵lk⌘ rizalit. Celek ukon uje hlavní �ímsa s volutov⌘m 
�títem, kter⌘ nese bohat↵ vykrajovan⌘ nástavec. Plochu �títu, doprovázeného koulemi,  lení pilastry a 
horizontální �ímsa. V ose p�ízemí je kamenn⌘ vstupní portál. Pr⇣ elí chóru bez op↵rn⌘ch pilí�⇣ na jihu  lení 
nová barokní okna. Lomená okna mají vlo✓eny pozd↵j�í zazdívky s okny sedlového tvaru, z ásti jsou zde 
nová barokní okna. T�ípatrová v↵✓ je  len↵na lizénami a �ímsami, z nich✓ hlavní vytvá�í p⇣lkruhové �títy. 
Okna posledního patra jsou p⇣lkruhová se �tukov⌘mi rámy. V p�ízemí v↵✓e je portál. Interiér lodi je 
osv↵tlen t�emi páry oken, jejich✓ �palety vypl�uje páskov⌘ ornament. Jádro stavby (odvodní zdi chóru a 
hlavní lodi a✓ po druhé pole) je z po átku 14. století. P�estavba a roz�í�ení o západní  ást prob↵hlo ve 2. 
 tvrtin↵ 18. století.

 rejst�íkové  íslo  zapsaná památka   místo ur ení
 20136/4 - 2200  fara  . p. 4   Semn↵vice
 (odkaz ve v⌘kresové  ásti 1/2)
 Popis stavby: Fara je jednopatrová podélná stavba o osmi a t�ech okenních osách, krytá 
valbovou ta�kovou st�echou. Pr⇣ elí s m↵lk⌘m st�edním rizalitem o �í�ce  ty� os je, krom↵ p�ízemní  ásti 
opat�ené plechovou bosá✓í, hladce omítnuto, náro✓í zd⇣raz�ují liseny. V rizalitu je ploché rámování, patro 
pak odd↵luje profilovaná kordonová �ímsa. V p�ízemní ose je umíst↵n vstupní portál, vlo✓en⌘ do plochého 
rámu s letopo tem (1739) a archivoltou dopln↵nou velk⌘m klenákem. Okna mají ploché rámy, v p�ízemí 
je dopl�ují p⇣vodní �ímsy. Portálem se vchází do pr⇣jezdu polo✓eného v pravé polovin↵ rizalitu. Ten je v 
p�ední  ásti plochostrop⌘, v zadní je sklenut plochou valenou klenbou s lunetami. Z pr⇣jezdu vede úzká 
valen↵ sklenutá chodbi ka, z ní✓ se chodí do místností v p�ízemí a ke sklepu. V zadní  ásti pr⇣jezdu je pak 
nástup na schodi�t↵ do patra.

 rejst�íkové  íslo  zapsaná památka   místo ur ení
 36325/4 - 2201  areál usedlosti  . p. 12  Semn↵vice
 (odkaz ve v⌘kresové  ásti 1/3)
 Popis stavby: Statek se skládá z obytného stavení s chlévem a stodoly, objekty jsou seskupeny 
kolem podélného dvora uzav�eného branou. Obytné stavení je jednopatrové, zd↵né, kryté sedlovou 
ta�kovou st�echou. Do návsi je obráceno trojosé pr⇣ elí s hladk⌘m soklem a bosovan⌘mi lizény. Nad 
kordonovou a hlavní �ímsou spo ívá jednoduch⌘ trojúheln⌘ �tít se dv↵ma okny a st�ední nikou na 
spole né �ímse. Okna p�ízemí v jednoduch⌘ch rámech jsou dopln↵na rovn⌘mi �ímsami na konzolách. 
Bo ní fasáda je hladká,  len↵ná jen pr⇣b↵✓n⌘mi �ímsami, s okny v jednoduch⌘ch rámech. Ze sín↵ se 
vchází do kuchyn↵ a sv↵tnice, p�ilehl⌘ v⌘minek má svoji sí� a sv↵tnici. V�e je neklenuté. Se stavením 
spojené chlévy, dopln↵né p⇣dním polopatrem s gotizujícími okénky, jsou opat�eny  ty�mi vstupy a okny 
se segmentov⌘mi záklenky. V interiérech jsou pruské klenby s pasy. Proti stavení stojí zd↵né kurníky s 
pultovou st�echou, v zadní  ásti dvora stojí zd↵ná hrub↵ omítaná stodola.
          
         
 Ochrana hodnot vypl�vajících z p⌦írodních a dal↵ích podmínek území
 
 P⌦írodní podmínky
 Sou asné uspo�ádání krajiny je ovlivn↵no p�írodními podmínkami. Ty jsou limitující jak pro 
koncepci uspo�ádání krajiny, tak i pro urbanistické �e�ení. Jsou to zejména podmínky klimatické, 
geologické a geomorfologické, pedologické, hydrologické, fytogeografické, zoogeografické a typologie 
krajiny a krajinn⌘ ráz.
 
 Klimatické podmínky 
 Dle Quitta �e�ené území spadá do mírn↵ teplé klimatické oblasti v◆klimatické jednotce MT5 a 
MT9.  Podnebí je tedy mírn↵ teplé, pr⇣m↵rn↵ vlhké, av�ak místy se projevuje srá✓kov⌘ stín �eského lesa - 
Doma✓lice 7,6 °C, 662 mm; Hor�ovsk⌘ T⌘n má úhrn srá✓ek 560 mm. �ast⌘m jevem jsou teplotní inverze.  
P�evládající sm↵r v↵tru je západní.

 Geologické podmínky 
 Geologická stavba �e�eného území je pom↵rn↵ pestrá. Podlo✓í je tvo�eno horninami 
doma✓lického krystalinika. Jsou to p�evá✓n↵ proterozoické sedimenty prostoupené vyv�elinami mlad�ího 
stá�í. Doma✓lické krystalinikum tvo�í pruh ohrani en⌘ na severu a✓ severozápad↵ tektonickou zónou 
 eského k�emenného valu. Plynule navazuje na horninové komplexy svrchního proterozoika v◆okresech 
Plze� – jih a Klatovy; li�í se od nich vy��ím stupn↵m metamorfózy. Skládá se z◆r⇣zn⌘ch typ⇣ svor⇣, pararul 
a rohovc⇣. Podstatnou  ást krystalinika tvo�í t↵lesa hlubinn⌘ch hornin, v↵t�inou bazického rázu (diority, 
gabra, amfibolity). Kyselej�í typy hlubinn⌘ch hornin se vyskytují v◆p�ilehlé kruhové struktu�e 
sedmihorského pn↵.  Podél hlavních tektonick⌘ch zón se v◆zaklesl⌘ch krách zachovaly relikty �t↵rkopísk⇣ 
terciérního stá�í. 
 Západní okraj k. ú. Semn↵vice je tvo�en porfyrickou biotitickou ✓ulou, která spolu s dvojslídnou 
✓ulou tvo�í podlo✓í celého Sedmiho�í. Dvojslídná ✓ula se vyskytuje v �e�eném území tém↵� v celé  ásti od 
SÚ Semn↵vice na sever. Jen v úzkém pruhu, západn↵ od Pase ího vrchu, vybíhá od jihu t↵leso 

 ÚZEMNÍ PLÁN SEMN⇥VICE - OD⌃VODN⇥NÍ (SRPEN 2014)

18



muskovit-biotitického a cordierit biotitického rohovce. Tato hornina, místy se silimanitem a hypersthenem 
tvo�í podlo✓í tém↵� celé ji✓ní  ástí k. ú. Semn↵vice a zasahuje i do západní  ásti k. ú. Pocinovice u 
Semn↵vic. Jihozápadn↵ od Pocinovice se vyskytuje dvojslídná kontaktní b�idlice a na zbytku k. ú. 
Pocinovice a v celém k. ú. ⇧lovice u Bukovce se nachází biotitick⌘ fylit. Severn↵ a ji✓n↵ od SÚ Pocinovice 
se nacházejí t↵lesa amfibolitu protáhlého tvaru. ⇧iroká údolí vodních tok⇣ tvo�í deluviální hlinitopís ité a 
hlinitokamenité p�evá✓n↵ solifluk ní sedimenty, v bezprost�edním okolí potok⇣ jsou pak fluviální a 
deluviofluviální pís itohlinité sedimenty. Na dvou místech, v �irok⌘ch sní✓eninách SZ od SÚ Pocinovice a JV 
od SÚ ⇧lovice se nacházejí spra�ové hlíny, místy s polohami svahovin.

 Geomorfologické podmínky 
 Geomorfologicky spadá �e�ené území do �eské Vyso iny, subprovincie Poberounská soustava, 
oblast Plze�ská pahorkatina, celek Plaská pahorkatina,  podcelek St�íbrská pahorkatina, na rozhraní dvou 
okrsk⇣ – Mezholezská vrchovina,  ást Sedmiho�í a Sta�kovská pahorkatina.
 Sedmiho�í jz.  ást St�íbrské pahorkatiny; vytvá�í kernou plochou vrchovinu na graniotoidech 
okrajové  ásti kladrubského masívu s◆koncentrickou zonální stavbou; v⌘razn↵ strukturní reliéf na siln↵ 
zvln↵né a nestejnom↵rn↵ obna✓ené bazální zv↵trávací plo�e, s◆dominantním vn↵j�ím p⇣lkruhov⌘m 
h�betem na tvrd�í porfyrické biotitické ✓ule s◆v⌘razn⌘mi vrchy (s  etn⌘mi tvary zv↵trávání a odnosu), kter⌘ 
uzavírá Mezholezskou kotlinu se zvln↵n⌘m pahorkatinn⌘m povrchem na biotitickém granodioritu a 
biotitické ✓ule; území le✓í p�i rozvodí mezi M✓í a Radbuzou;  nejv. bod Racovsk⌘ vrch 619 m, v⌘zn. body: 
Chlum 609 m, K�akovsk⌘ vrch 563 m, Mal⌘ K�akovák 532 m, Píse n⌘ vrch 582 m, Rozsocha 600 m, 
Rybni n⌘ vrch 562 m, Stinn⌘ vrch 544 m, T�íslovec 589 m, v◆�e�eném území Pase í  522 m, Semn↵vick⌘ 
les  519 m; 4. vegeta ní stupe�, po okrajích málo, ve st�.  ásti souvisle zalesn↵né smrkov⌘mi a borov⌘mi 
monokulturami; fragmenty bukov⌘ch porost⇣, kolem rybník⇣ louky s◆vlhkomiln⌘mi spole enstvy; 
v⌘znamná turistická oblast (p�írodní park, nau ná stezka).
 Sta�kovská pahorkatina j. . St�íbrské pahorkatiny,  lenitá pahorkatina na proterozoick⌘ch 
chloristicko-sericitick⌘ch fylitech, vzácn↵ dvojlídn⌘ch svorech, místy na denuda ních zbytcích karbonsk⌘ch 
pískovc⇣, arkóz, slepenc⇣ a jílovc⇣ a miocenních �í n↵ jezerních písk⇣, jíl⇣ a �t↵rk⇣; vytvá�í plo�n↵ zvln↵n⌘ 
denuda ní reliéf �irok⌘ch rozvodních h�bet⇣ s◆relikty sní✓eného t�etihorního zarovnaného povrchu na 
hluboce jílovit↵ zv↵tral⌘ch fylitech i karbonsk⌘ch horninách, �iroce rozev�en⌘ch údolí v◆povodí st�. toku 
Radbuzy s◆ etn⌘mi erozními r⌘hami, m↵lk⌘ch strukturn↵ tektonick⌘ch sní✓enin. K◆Pob↵✓ovické kotlin↵ na 
západ↵ spadá destruovan⌘m zlomov⌘m svahem. Nejvy��í bod: ⇧ibeni ní vrch 539 m n. m., v⌘znamn⌘ bod: 
Bou�ov 476 m n. m.; 3-4 v.s., málo a✓ st�edn↵ zalesn↵ná, p�evá✓n↵ smrkové a borové monokultury, mén↵ 
smrkovo-borové porosty s◆p�ím↵sí dubu a buku, vzácn↵ dubové porosty. 
 St�edem k. ú. Semn↵vice se ve sm↵ru jih - sever táhne nev⌘razn⌘ h�bet, od n↵ho✓ ve sm↵ru 
v⌘chod a západ terén v⌘razn↵ klesá a tvo�í m↵lká údolí s prameni�ti vodních tok⇣. Obec Semn↵vice se tak 
dostává do dominantní polohy na pozadí s vrchem Pase í a vzdálen↵j�ími vrcholy Sedmiho�í. Místní  ást 
Pocinovice se nachází v náhorní poloze p�ibli✓n↵ ve st�edu katastru. Od n↵j se ve sm↵ru sever, v⌘chod a 
jih rozvíjejí m↵lká nebo st�edn↵ m↵lká údolí s prameni�ti vodních tok⇣. K. ú. ⇧lovice u Bukovce tvo�í údolí 
bezejmenného potoka protékajícího zastav↵n⌘m územím ⇧lovice a údolí kolem potoka Chuchly. Kolem 
nich se nacházejí st�edn↵ prudké svahy s ji✓ní nebo severní expozicí. Nejvy��í místo �e�eného území se 
nachází severn↵ obce Semn↵vice (Pase í 522 m n. m), nejni✓�í místo je na v⌘chod↵ území u potoka 
Chuchly (440 m n. m).

 Pedologické pom�ry 
 V �e�eném území se vyskytují p�edev�ím hn↵dé p⇣dy – kambizem↵ modální a kyselé a jejich 
slab↵ oglejené formy na ✓ulách, svorech a b�idlicích, st�edn↵ t↵✓ké a✓ leh í, v⌘jime n↵ t↵✓�í, mírn↵ a✓ 
st�edn↵ �t↵rkovité, s dobr⌘mi vláhov⌘mi pom↵ry. Na n↵kter⌘ch svazích se vyskytují m↵lké hn↵dé p⇣dy, 
lehké, st�edn↵ �t↵rkovité a✓ kamenité. Podél potok⇣, na  tvrtohorních sedimentech, jsou oglejené p⇣dy na 
svahov⌘ch hlínách a hn↵dé p⇣dy oglejené, st�edn↵ t↵✓ké a✓ st�edn↵ skeletovité nebo mírn↵ kamenité, 
náchylné k zamok�ení nebo i glejové p⇣dy zba✓in↵lé, p�ípadn↵ glejové p⇣dy zra�elin↵lé, jejich✓ vznik je 
podmín↵n dlouhodob⌘m zamok�ením lokality.
 
 Hydrologické  a hydrogeologické podmínky
 Podíl vodních ploch v �e�eném území (1202,5329 ha) je minimální (5,5659 ha),  iní tedy 
pouze 0,46 %.
 P�ehled katastráln↵ evidovan⌘ch vodních ploch:
 katastrální území      v⌘m↵ra ha
 Semn↵vice      2,5352
 Pocinovice u Semn↵vic     0,7318
 ⇧lovice u Bukovce      2,2989
 celkem       5,5659

 Celkové v⌘m↵ry vodních ploch v �e�eném území:
 Katastrální území (údaje v ha): Semn↵vice
 tok um↵l⌘ 0,9732
 vodní nádr✓ um↵lá 1,5620
 celkem 2,5352

 Celkové v⌘m↵ry vodních ploch v �e�eném území:
 Katastrální území (údaje v ha): Pocinovice u Semn↵vic
 tok p�irozen⌘ 0,1396
 tok um↵l⌘ 0,5023
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 vodní nádr✓ um↵lá 0,0899
 celkem 0,7318

 Celkové v⌘m↵ry vodních ploch v �e�eném území:
 Katastrální území (údaje v ha): ⇧lovice u Bukovce
 rybník 1,1016
 tok p�irozen⌘ 0,4403
 tok um↵l⌘ 0,0069
 celkem 2,2989
 
 Vodní toky
 ⌅e�ené území spadá do �ir�ího povodí Berounky, p�evá✓n↵ do povodí Radbuzy a okrajov↵ do 
povodí M✓e. Rozvodnice mezi Radbuzou a M✓í prochází p�i severním okraji �e�eného území (K�akovsk⌘ 
vrch - Obecní les - �ertovna). Území tedy le✓í ve t�ech útvarech povrchov⌘ch vod a to: v◆povodí M✓e - 
Úhlavka po soutok s◆tokem V⌘rovsk⌘ potok a v◆povodí Radbuzy - Radbuza po soutok s◆tokem Zub�ina a 
Radbuza po vzdutí nádr✓e �eské údolí.
 Z hlediska struktury vy��ích hydrologick⌘ch po�adí spadá �e�ené území do: 1-10-01 (Povodí 
Berounky, M✓e pod soutok s Radbuzou) a 1-10-02 (Povodí Berounky, Radbuza po Úhlavu). ⌅e�ené území 
odvod�uje: Horní Luh, bezejmenn⌘ p�ítok Mezholezského potoka, levostranné p�ítoky K�akovského 
potoka, Chuchla a její pravostranné p�ítoky, p�ítoky Semo�ického potoka. Hydrologické  len↵ní tok⇣:
 �HP  povodí  jméno vodního toku
 .  (v km2)     .
 1-10-01-103 5,613  Horn⌘ Luh
 1-10-01-104 4,361  bezejmenn⌘ tok (p�ítok Mezholezského potoka)
 1-10-02-036 34,442  K�akovsk⌘ potok
 1-10-02-071 33,882  Chuchla
 1-10-02-040 9,691  Semo�ick⌘ potok

 K⌃akovsk⌦ potok - pramení 1 km severn↵ od Mí�kova ve v⌘�ce 472 m n. m., délka toku je 11,3 
km, pr⇣m↵rn⌘ pr⇣tok u ústí je 0,21 m3/s. Ústí zleva do Radbuzy v Hor�ovském T⌘n↵ v nadmo�ské v⌘�ce 
372 m n. m. Mimopstruhová voda,  istota vody II. t�ída.
 Chuchla - pramení 1 km severov⌘chodn↵ od Semn↵vic ve v⌘�ce 497 m n. m, délka toku je 13,1 
km, pr⇣m↵rn⌘ pr⇣tok u ústí je 0,14 m3/s. Ústí zleva do Radbuzy u Hol⌘�ova v nadmo�ské v⌘�ce 352 m n. 
m. Mimopstruhová voda,  istota vody II. - III. t�ída.

 V↵t�ina potok⇣ je regulována, má zahloubené koryto a dno zpevn↵né betonov⌘mi tvarovkami. 
B�ehové porosty jsou podél t↵chto upraven⌘ch tok⇣ nedostate né, na n↵kter⌘ch úsecích zcela chybí. 
P�irozen⌘ charakter i s b�ehov⌘mi porosty mají toky pouze v oblasti sv⌘ch prameni�✏ zejména v severní 
 ásti �e�eného území.  �ádn⌘ z◆vodních tok⇣ nemá vyhlá�eno záplavové území. P�evá✓ná  ást vodních 
tok⇣ je ve správ↵ Povodí Vltavy s.p., pouze Horní Luh a bezejmenn⌘ p�ítok Mezholezského potoka jsou ve 
správ↵ Les⇣ �R. 
 Drobné vodní toky v↵t�inou slou✓í jako hlavní meliora ní za�ízení v◆rámci plo�ného odvodn↵ní. 
Zem↵d↵lská vodohospodá�ská správa byla ke dni 30.6.2012 opat�ením MZe �R zru�ena a její aktivity 
p�ebral ú�ad pro p�íslu�né Povodí v◆�R nebo Lesy �R.  V rámci zachování provozu správy HOZ se zbylého 
majetku a správy HOZ ujal Pozemkov⌘ fond �eské republiky. 
 Správci vodních tok⇣ mohou p�i v⌘konu správy vodního toku, pokud je to nezbytn↵ nutné a po 
p�edchozím projednání s vlastníky pozemk⇣, u✓ívat pozemk⇣ sousedících s korytem vodního toku (dle 
ustanovení § 49 zákona  . 254/2001 Sb., o vodách) od 6 m (drobné vodní toky) do 8 m (v⌘znamné vodní 
toky) od b�ehové  áry pro ú ely jejich údr✓by a zaji�t↵ní provozu.

 Vodní díla
 V �e�eném území se nachází n↵kolik mal⌘ch, ale pom↵rn↵ v⌘znamn⌘ch rybník⇣ a vodních 
nádr✓í. Jsou to rybníky, po✓ární nádr✓e v jednotliv⌘ch sídlech a (dnes v↵t�inou neudr✓ované) rybní ky 
uprost�ed polí, luk nebo les⇣. Tyto malé vodní plochy, n↵kdy ji✓ spí�e charakteru t⇣n↵k, mají velk⌘ v⌘znam 
pro ekologickou stabilitu místní krajiny. Jejich revitalizace je, p�i dodr✓ení podmínek orgán⇣ ochrany 
p�írody, p�ípustná. V sou asnosti je provedena projektová p�íprava na odbahn↵ní a revitalizaci obecního 
rybníka - po✓ární nádr✓e v Semn↵vicích. Dal�í informace, související s vodním hospodá�stvím, jsou 
uvedeny v kapitole technická infrastruktura. 
 �ást pozemk⇣ je odvodn↵na systematickou drená✓í. Vodohospodá�ské meliorace ur ené 
k◆odvod�ování pozemk⇣, bez ohledu na vlastnictví, jsou plnohodnotn⌘mi dokon en⌘mi a funk ními 
stavbami vodních d↵l. Jakékoli zásahy do t↵chto existujících staveb (tj. jejich údr✓ba, opravy, úpravy, 
zm↵ny, zm↵ny u✓ívání, zru�ení nebo odstran↵ní) se �ídí p�íslu�n⌘mi ustanoveními zákona  . 254/2001 Sb., 
v◆platném zn↵ní (vodní zákon), p�íp. stavebního zákona.
 P�i jakékoli v⌘stavb↵ (t⌘ká se v�ech staveb) na lokalitách, kde se zem↵d↵lské meliorace 
vyskytují, je nutno postupovat podle uveden⌘ch zákonn⌘ch ustanovení a jakékoli zásahy do t↵chto 
vodních d↵l specifikovat a �e�it ji✓ od prvních stup�⇣ p�edprojektové, resp. projektové dokumentace 
s◆ohledem na zachování funk nosti v◆rozsahu celého vodního díla.

 Hydrogeologické podmínky
 ⌅e�ené území spadá do dvou hydrogeologick⌘ch rajon⇣ 62121 Krystalinikum v◆povodí M✓e po 
St�íbro a Radbuzy po Sta�kov a 62221 Krystalinikum a proterozoikum v◆povodí Úhlavy a dolního toku 
Radbuzy – západní  ást. 
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 Hydrogeologick⌘ masív representuje krystalinikum. Horniny se vyzna ují v⌘hradn↵  puklinovou 
propustností. S v⌘jimkou p�ípovrchové zóny zv↵trávání, která m⇣✓e zasahovat od n↵kolika metr⇣ do 
n↵kolika desítek metr⇣, je ob↵h podzemní vody vázán na tektonicky poru�ené zóny. Hydraulické 
parametry krystalinick⌘ch hornin jsou obvykle nízké. V oblasti se jedná o doma✓lické krystalinikum, které 
le✓í v pramenn⌘ch oblastech a na horních tocích M✓e  a Radbuzy. 

ID útvaru:    62121 
Plocha útvaru  (km2):  1728,4
Název útvaru podzemních vod:   Krystalinikum v povodí M✓e po St�íbro a Radbuzy po Sta�kov
Geologická jednotka:   Horniny krystalinika, proterozoika a paleozoika
Litologie:     p�evá✓n↵ metamorfity
Hladina:     volná
Typ propustnosti:   puklinová
Transmisivita m2/s:   nízká
Mineralizace mg/l:   >1
Chemick⌘ typ:    Ca-Mg-HCO3- SO4
Horizont:     hlavní

ID útvaru:    62221 
Plocha útvaru  (km2):  512,8
Název útvaru podzemních vod:   Krystalinikum a proterozoikum v◆povodí Úhlavy a dolního toku  
    Radbuzy – západní  ást
Geologická jednotka:   Horniny krystalinika, proterozoika a paleozoika
Litologie:     p�evá✓n↵ metamorfity
Hladina:     volná
Typ propustnosti:   puklinová
Transmisivita m2/s:   nízká
Mineralizace mg/l:   >1
Chemick⌘ typ:    Ca-Mg-HCO3- SO4
Horizont:     hlavní

 Ochrana vodních zdroj⇣
 Z nad�azené územn↵ plánovací dokumentace vypl⌘vá ✓e:
- do severního okraje �e�eného území zasahuje povodí vodárenského toku Radbuza (konkrétn↵  
 hydrologické po�adí 1-10-02-012). Dle vyhl. Ministerstva zem↵d↵lství �R  . 470/2001 Sb., je  
 Radbuza v⌘znamn⌘m vodním tokem.
- V◆�e�eném území se nacházejí ochranná pásma vodních zdroj⇣ I. a II. stupn↵.
- ⌅e�ené území nespadá do chrán↵né oblasti p�irozené akumulace vod.
- V�echny katastry jsou za�azeny do zranitelné oblasti.

 Biogeografie, fytogeografie a fytocenologie 
 Celé �e�ené území spadá do bioregionu 1.28 Plze�ského, kter⌘ se se nachází v◆centru 
západních �ech, zabírá sní✓eninu tvo�enou z◆v↵t�í  ásti geomorfologick⌘mi celky ⇧vihovskou vrchovinou a 
Plaskou pahorkatinou. Území je tvo�eno pahorkatinou na p�evá✓n↵ kysel⌘ch b�idlicích s◆buli✓níky a na 
extrémn↵ kysel⌘ch permsk⌘ch sedimentech. Netypickou  ástí je 100 – 150 m vysoká hradba izolovan⌘ch 
✓ulov⌘ch vrch⇣ ve tvaru podkovy – Sedmiho�í, které tvo�í cizorod⌘ prvek v◆bioregionu.   Tomu odpovídá 
velmi monotónní biota, ochuzená o v↵t�inu teplomiln⌘ch i troficky náro n⌘ch druh⇣. V◆bioregionu jsou 
zastoupeny 3. dubovo-bukov⌘ a 4. bukov⌘ vegeta ní stupe�, potenciáln↵ acidofilní a borové doubravy, 
ostr⇣vky dubohab�in, kv↵tnat⌘ch bu in a reliktních bor⇣. Dne�ní lesy jsou p�evá✓n↵ kulturní bory, v◆bezlesí 
dominuje orná p⇣da.
 Území spadá podle regionáln↵ fytogeografického  len↵ní do fytogeografického  len↵ní do 
fytogeografické oblasti Mezofytikum, obvodu �eskomoravské mezofytikum,  do okrsku Plze�ská 
pahorkatina vlastní (31a) a okrsku Sedmiho�í (28g). 
 Biochory:
4Do Podmá ené sní✓eniny na kysel⌘ch horninách 4.v.s. (okrajov↵ v◆Sedmiho�í)
-4BM Roz�ezané plo�iny na drobách v◆suché oblasti 4.v.s.
-4BR Roz�ezané plo�iny na kysel⌘ch plutonitech v◆suché oblasti 4.v.s.
-4BS Erodované plo�iny na kysel⌘ch matamorfitech v◆suché oblasti 4.v.s. 
-4VR Vrchoviny na kysel⌘ch plutonitech v◆suché oblasti 4.v.s. (okrajov↵ v◆Sedmiho�í)

 Pro ur ení vhodné skladby zelen↵ je základním vodítkem mapa potenciální p�irozené vegetace.  
Její mapovací jednotky p�edstavují nejen soubor druhov↵ podobn⌘ch porost⇣, ale zárove� i soubor 
vícemén↵ podobn⌘ch stanovi�✏ s podobn⌘mi r⇣stov⌘mi podmínkami. Mapa potenciální p�irozené 
vegetace je v⌘razem sou asného ekologického potenciálu krajiny. Do �e�eného území zasahují dv↵ 
mapovací jednotky. Jejich charakteristiky zárove� ur ují vhodnou skladbu zelen↵ v p�íslu�n⌘ch  ástech 
�e�eného území:
 .27 Metlicová jedlina (Deschampsio flexuosae-Abietetum)

Ekologicky vyhran↵né, lokáln↵ podmín↵né spole enstvo roz�í�ené v◆územích, kde se jen vzácn↵ 
vyskytuje nebo zcela chybí buk. V◆p�irozen⌘ch porostech dominovala jedle b↵lokorá (Abies alba), 
na prudk⌘ch svazích je p�irozenou p�ím↵sí borovice sosna (Pinus sylvestris). Ke�ov⌘ podrost tvo�í 
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nárost jedle, bez hroznat⌘ (Sambucus racemosa), ojedin↵le zimolez p⌘�it⌘ (Lonicera xylosteum) 
a líska obecná (Corylus avellana) Bylinné patro se sv⌘m slo✓ením blí✓í podrostu acidofilních 
bu in, p�íp. acidofilních doubrav.
Polohy, které zaujímala tato mapovací jednotka jsou vyu✓ívány trvale jako lesní porosty na 
prudk⌘ch svazích, metlicové jedliny p�edstavují ochrann⌘ les s◆ funkcí biologické ochrany proti 
erozi a svahovému splachu.

 .38 Brusinková borová doubrava (Vaccinio vitis-idaeae-Quercetum) 
Sv↵tlé porosty jsou tvo�eny dominantním dubem zimním, �id eji letním (Quercus petraea, Q. 
robur) a borovicí (Pinus sylvestris). �asto se té✓ objevuje b�íza (Betula pendula) a je�áb (Sorbus 
aucuparia). 
Brusinkové borové doubravy p�edstavují sice hojné, av�ak antropicky siln↵ ovlivn↵né 
spole enstvo (p�evod na borové monokultury) a v◆nebezpe í vymizení. Porosty blízké p�irozen⌘m 
jsou vyjímkou. Na lesní p⇣d↵ p�evládají  isté nizkobonitní borové kultury, jen z�ídka 
s◆vtrou�en⌘mi duby. Smrk v◆ ist⌘ch monokulturách je s◆vyjímkou nejvlh ích poloh málo kvalitní. 
Zna ná  ást plochy je odlesn↵na a vyu✓ívána zem↵d↵lsky. Nej ast↵j�ími polními plodinami jsou 
✓ito, brambory, oves, p�íp. �epka olejka nebo vojt↵�ka. P↵stování kuku�ice je zcela nerentabilní. 
�ást plochy pokr⌘vají pastviny. 

 Typologie krajiny a krajinn� ráz (oblasti a místa krajinného rázu)
 Z hlediska typologického  len↵ní krajiny je p�evá✓ná  ást �e�eného území zahrnuta do typu 
3M2, ji✓ní  ást Pocinovic do typu 3L2 a oblast Sedmiho�í do typu 3L17.  Za v⌘zna n⌘ krajinn⌘ typ v území 
lze pova✓ovat krajinu zalesn↵n⌘ch ku✓el⇣ a kup (17), která tvo�í krajinné ohrani ení v◆obraze  eské krajiny. 
 3M2
 charakter osídlení krajiny:  vrcholn↵ st�edov↵ká sídelní krajina Hercynica
 charakter vyu✓ití krajiny:  lesozem↵d↵lská krajina
 charakter reliéfu krajiny:  krajina vrchovin Hercynica
 3L2
 charakter osídlení krajiny:  vrcholn↵ st�edov↵ká sídelní krajina Hercynica
 charakter vyu✓ití krajiny:  lesní krajina
 charakter reliéfu krajiny:  krajina vrchovin Hercynica
 3L17
 charakter osídlení krajiny:  vrcholn↵ st�edov↵ká sídelní krajina Hercynica
 charakter vyu✓ití krajiny:  lesní krajina
 charakter reliéfu krajiny:  krajina zalesn↵n⌘ch ku✓el⇣ a kup
 
 Vymezení cílov⌘ch charakteristik krajiny (zdroj ZÚR Plze�ského kraje)
 Cílové charakteristiky krajiny: jednotlivé slo✓ky krajiny jsou samostatn↵ stanoveny a chrán↵ny
p�íslu�n⌘mi slo✓kov⌘mi zákony, stejn↵ jako cílové charakteristiky kulturn↵ historické. Mimo tuto ochranu 
z⇣stávají komplexní hodnoty krajiny ve smyslu Evropské úmluvy o krajin↵, tedy tak, jak jsou vnímány 
populací. Tyto hodnoty jsou u nás chrán↵ny jako krajinn⌘ ráz. Cílové krajinné charakteristiky Plze�ského 
kraje, tedy jsou jednak charakteristiky krajinn⌘ch typ⇣, jednak individuální charakteristiky, v◆nadhledech 
pohledov↵ propojen⌘ch (supervizuálních) krajinn⌘ch prostor⇣ – krajinn⌘ch oblastí. 
  území kraje je vymezeno 38 prostorov↵ odd↵len⌘ch rázovit⌘ch oblastí krajiny (do �e�eného 
území zasahují dv↵ oblasti). Jejich charakter vytvá�í p�edev�ím zp⇣sob a v⌘raznost jejich vlastního 
krajinného ohrani ení. Druhou skupinou klí ov⌘ch charakteristik je tvo�ena zvlá�tnostmi uvnit� celk⇣ 
(singularitami). T↵mi jsou nejv⌘znamn↵j�í krajinné singularity – krajinné veduty (tvo�ené  elními svahy) a 
krajinné póly (tvo�ené více  i mén↵ izolovan⌘mi, ale relativn↵ v⌘razn↵ p�ev⌘�en⌘mi kopci). V Plze�ském 
kraji je takov⌘ch singularit 169 (do �e�eného území spadají dv↵ krajinné dominanty). 

 Území obce Semn↵vice spadá do Doma✓lickochodské oblasti (20) a Sedmiho�ské oblasti (21). 
Ochrana cílov⌘ch charakteristik krajin Plze�ska se opírá o zásady diferencované územní pé e o krajinu:
- v krajinn⌘ch typech zalesn↵n⌘ch kup a ku✓el⇣ jsou p�edm↵tem zvlá�tní ochrany zalesn↵né  
 kopce, v etn↵ sv⌘ch úpatí a zalesn↵n⌘ch údolí, bez souvislej�í zástavby, zejména rekrea ní.  
 Cílem je i ochrana historicky vzniklé zástavby, p�íp. její dotvo�ení. 

 V◆◆rámci Sedmiho�ské oblasti do �e�eného území zasahují dv↵ krajinné dominanty a veduty -  
 Semn↵vick⌘ - Zádu�ní les -  charakteristické místo krajiny, které bezprost�edn↵ navazuje na 
krajinn⌘ celek Sedmiho�í. Pramenná oblast Horního Luhu a dal�ích bezejmenn⌘ch p�ítok⇣ Mezholezského 
potoka.  
- pozn.: K�místu se vá↵e ⌃ada pov⌅stí, nap⌃. o paní Lucii, která sídlila v�tvrzi v�Zádu⌥ním lese. Za 
louky a lesy, které Lucie odkázala semn⌅vické svatyni, byl v�kostele vystav⌅n oltá⌃ sv. Lucie, u n⌅ho↵ byly 
ka↵doro⇤n⌅ 13. prosince slou↵eny zádu⌥ní m⌥e za du⌥i ⌥t⌅dré donátorky. V�tento den v�podve⇤er podle 
pov⌅sti duch paní Lucie prochází darovan⌦mi lesy a loukami. Poz statky záhadné tvrze v�Zádu⌥ním lese 
lze z⌃ejm⌅ ztoto↵nit se zanikajícími zbytky vsi Hrab⌅⌥ic (vypálena r. 1431). Stávala z⌃ejm⌅ v údolí 
bezejmenného potoka, kter⌦ lesem protéká. V urbá⌃i z roku 1587 jsou tato místa naz⌦vaná Grafendorf 
nebo Ranwaschitz. Dosud v⌥ak nebyla v terénu rozpoznána. Lucie byla patrn⌅ man↵elkou n⌅kterého z 
majitel  semn⌅vického panského sídla. Mezi Semn⌅vicemi a Mezholezy stávala podle pov⌅sti kapli⇤ka a 
kámen ve tvaru k⌃í↵e v místech, kde se do ba↵iny propadla selka. Podle jiné pov⌅sti v mo⇤ále zmizelo 
spla⌥ené sp⌃e↵ení se svateb⇤any, které se zde zjevuje ve v⌦ro⇤ní den, kdy rachotí ko⇤ár s kostlivci od 
Semn⌅vic a zmizí v míst⌅ b⌦valého rybní⇤ku. 
 Sedmiho�í, v etn↵ okrajov⌘ch partií. Jedná se o charakteristick⌘ krajinn⌘ celek lesního masivu na  
podkov↵ ✓ulov⌘ch vrch⇣, která vymezuje vnit�ní lesnatou kotlinu. Celek se vyzna uje v⌘raznou vnit�ní 
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uzav�eností a v⌘raznou ohrani eností v⇣ i okolí a v⌘razn⌘mi rysy harmonického m↵�ítka a harmonick⌘ch 
vztah⇣. 
 Krajina západního okraje Plaské pahorkatiny má charakter zem↵d↵lské krajiny s◆vesnick⌘mi sídly 
kompaktních p⇣dorys⇣, rozlo✓en⌘mi  ve vzájemn⌘ch vzdálenostech odpovídajících mírn↵ zvln↵nému 
terénu s◆nev⌘raznou  lenitostí. Obce  starého zalo✓ení (12. a 13. stol mají drobné, ale v◆p�ehledné krajin↵ 
z�etelné, kulturní dominanty kostel⇣ (Racov, Prostibo�, Vidice, Mí�kov, K�akov, Semn↵vice). 
 Území p�írodního parku Sedmiho�í  p�edstavuje  sty né pásmo, vytvo�ené v 18. století,  
chebského hrázd↵ného domu se  star⌘m rouben⌘m slovansk⌘m domem. Za Sedmiho�ím byl vliv 
n↵meckého domu ze vzdáleného Chebu ji✓ velmi slab⌘ a soust�edil se pouze na jeho ji✓ní a v⌘chodní 
úpatí. Kompaktní vesnická sídla rozlo✓ená po obvodu Sedmiho�í hrají roli spí�e v◆dálkov⌘ch pohledech a 
v◆návaznosti Sedmiho�í na okolní zem↵d↵lskou krajinu.

 Charakter krajinné vegetace
 Ji✓ ve 13. století existují první zmínky o osídlení dne�ních sídel. Statky a tvrze, které pat�ily pod 
správu církve nebo ni✓�í �lechty se rozvíjely a ur ovaly rozsah osídlení i vyu✓ití okolní krajiny. Pom↵rn↵ 
brzy do�lo k vykácení p⇣vodních les⇣ v okolí sídel a jejich p�em↵n↵ na zem↵d↵lskou p⇣du. Na konci 18. 
století byly ji✓ tém↵� v�echny p⇣vodní lesy nahrazeny zem↵d↵lsk⌘mi pozemky nebo kulturními lesy 
(p�evá✓n↵ borov⌘mi a smrkov⌘mi kulturami).
 Dal�ím velmi negativním zásahem do krajiny (od poloviny 20. století) bylo zcelování pozemk⇣, 
rozorání mezí a zni ení rozpt⌘lené zelen↵ (remíz⇣, mok�ad⇣, t⇣ní a cest). Vodní toky byly regulovány tak, 
✓e byla naru�ena p�írodní rovnováha, rostlinná i ✓ivo i�ná spole enstva a hydrologick⌘ re✓im v území. 
Takto byla upravena v↵t�ina vodních tok⇣ v �e�eném území. Velká  ást zem↵d↵lsk⌘ch pozemk⇣ byla 
odvodn↵na, zdr✓ení vody v území je proto pom↵rn↵ krátké. Ve volné krajin↵ je zna n⌘ nedostatek 
rozpt⌘lené zelen↵ a dal�ích ekologicky stabilních ploch, nepo ítáme-li pom↵rn↵ velké lesní pozemky, 
p�evá✓n↵ v�ak také  lov↵kem p�em↵n↵né borové a smrkové monokultury.
 Velk⌘ v⌘znam pro ekologickou stabilitu území mají malé rybní ky a vodní plochy, dnes sice 
zanedbané, ale potenciáln↵ obnovitelné a funk ní. B�ehové porosty podél regulovan⌘ch  ástí potok⇣ 
uprost�ed polí a luk jsou nedostate né, v↵t�inou se jedná jen o n↵kolik solitérních ke�⇣ a strom⇣. 
Zachovalé b�ehové porosty jsou podél n↵kter⌘ch horních úsek⇣ potok⇣ protékajících lesy.
 Lesy v �e�eném území dosahují r⇣zné velikosti a jsou tvo�eny p�evá✓n↵ borov⌘mi, místy i 
smrkov⌘mi, monokulturami s malou p�ím↵sí listná ⇣. Pro krajinn⌘ ráz a ekologickou stabilitu krajiny mají 
nenahraditeln⌘ v⌘znam. Nejv⌘znamn↵j�í je velk⌘ lesní komplex na severu k. ú. Semn↵vice, nále✓ející k 
Sedmiho�í. Na n↵kolika místech p�eru�ují velké lány polí men�í lesíky do 5 ha, které jsou z hlediska 
ekologické stability velmi cenn⌘mi prvky. Do �e�eného území zasahuje Obora �ertáno,  která navazuje na 
Oboru Podrá✓nici. Jedná se o jednu z nejstar�ích obor v◆�echách, byla zalo✓ena kolem roku 1590. V◆men�í 
Podrá✓nici je chov zam↵�en na siku Dibowského a  ernou zv↵�, v↵t�í �ertáno je oborou s◆chovem dan í a 
mufloní zv↵�e.

 Ochrana p⌦írody a krajiny
 ÚP Semn↵vice vytvá�í podmínky pro ochranu v�ech p�írodních hodnot v◆území, které v◆zásad↵ 
respektuje a je s◆nimi koordinován. V↵t�ina dochovan⌘ch p�írodních prvk⇣ je územním plánem zapojena 
do systému ÚSES (biocentra, biokoridory, interak ní prvky).
 
 Zvlá�t↵ chrán↵ná území
 V �e�eném území se nenacházejí zvlá�t↵ chrán↵ná území p�írody (dle zákona  . 114/1992 Sb., o 
ochran↵ p�írody a krajiny, v platném zn↵ní) v kategoriích: národní park, chrán↵ná krajinná oblast, národní 
p�írodní rezervace a p�írodní památka, p�írodní rezervace a p�írodní památka (a ani sem nezasahují jejich 
ochranná pásma), biosférické rezervace UNESCO nebo geoparky UNESCO.

 Natura 2000
 V◆�e�eném území se nachází jedna evropsky v⌘znamná lokalita (pSCI) navr✓ená k◆vyhlá�ení v 
rámci soustavy Natura 2000:
 CZ0323160 Pocinovice – b⌘val⌘ kamenolom na jz. okraji Plze�ské pahorkatiny, sev. od obce 
Pocinovice – uprost�ed mírn↵ zvln↵né zem↵d↵lské krajiny s◆jednotliv⌘mi mal⌘mi obcemi. Lokalita je 
sou ástí registrovaného VKP  . HT-2-2003 a lokálního biocentra LBC 4 „Star⌘ lom“.
 Opu�t↵n⌘ lom se st↵nami 15-20 m vysok⌘mi, kamenit⌘m a✓ �t↵rkov⌘m dnem,  áste n↵ porostl⌘ 
pion⌘rskou vegetací (b�íza), p�i okrajích s◆n↵kolika t⇣n↵mi. Nejv⌘znamn↵j�í je t⇣� u v⌘chodní st↵ny 
s◆porostem vodní a mok�adní vegetací a n↵kolika druhy oboj✓ivelník⇣, o plo�e 1x50 m a hloubkou p�es 1 
m s◆m↵lk⌘mi okraji. Ve vlastním lomu se ✓ádné p⇣dy zatím nevytvo�ily, s◆vyjímkou b�eh⇣ t⇣ní, kde vznikají 
p⇣dy p�edev�ím na organick⌘ch sedimentech.
 P�edm↵tem ochrany je t⇣� o rozloze 0,8198 ha v◆k.ú. ⇧lovice u Bukovce p�i v⌘chodním okraji 
lomu, která je jednou z◆lokalit  olka velkého (Triturus cristatus), umo✓�ující jeho trval⌘ v⌘skyt (navrhovaná 
kategorie ochrany PP – p�írodní památka).  T⇣� je v◆m↵l ích úsecích zarostlá bahni kou, pomístn↵ se 
vyskytuje ✓abník, rdest zpl⌘vav⌘, oba druhy orobince a rákos; z◆oboj✓ivelník⇣ se vyskytuje  olek velk⌘ a 
obecn⌘, ku�ka ✓lutob�ichá, zelení skokani, dále u✓ovka obojková a v↵t�í mno✓ství vá✓ek. Z◆d�evin se krom↵ 
b�ízy vyskytuje rovn↵✓ borovice lesní a dal�í nenáro né druhy, v◆okolí lomu je krom↵ zem↵d↵lské p⇣dy 
rovn↵✓ smí�en⌘ porost o rozloze n↵kolika hektar⇣. 
 Nejvá✓n↵j�ím ohro✓ením je zám↵r biotechnické rekultivace v◆okolí EVL - v lokalit↵ b⌘valého 
lomu Pocinovice, tj. vyu✓ít lom k ulo✓ení zeminy a inertního stavebního odpadu, p�ípadn↵ zám↵r na 
rekrea ní vyu✓ití lomu. Dále zne i�t↵ní lokality odpadky (vraky aut), p�edev�ím ropn⌘mi produkty. 
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Vzhledem k charakteru lokality je z�ejm↵ nepravd↵podobn⌘ chov ryb. Dal�ím nezanedbateln⌘m faktorem 
je sukcese, projevující se zár⇣stem dna lomu b�ízou a t⇣n↵k rákosem a hromad↵ním organické hmoty 
(nadm↵rn⌘ rozvoj zelen⌘ch �as). ◆
 Management: nutná probírka d�evin a  áste né odstran↵ní vodní vegetace (rákos, orobinec) a 
nahromad↵né organické hmoty. Likvidace rybí obsádky. ◆
 Mo✓né st�ety zájmu: Snaha o komer ní vyu✓ití lomu. Nep�ípustné jsou zejména zm↵ny vodního 
re✓imu, ukládání a zne�kod�ování odpad⇣, terénní úpravy, provoz motorov⌘ch vozidel, zpevn↵né plochy a 
umis✏ování staveb uvnit� lomu. Ve�keré  innosti v lokalit↵ musí b⌘t v souladu se zájmy ochrany p�írody a 
krajiny, ve�kerá opat�ení v lokalit↵ jsou mo✓ná jen za podmínek stanoven⌘ch p�íslu�n⌘m orgánem ochrany 
p�írody.  Blí✓e viz.◆kapitola „V⌘znamné krajinné prvky“.

 Obecná ochrana p�írody
 P�írodní park
 Severozápadn↵ �e�eného území se nachází p�írodní park Sedmiho�í. D⇣vodem pro vyhlá�ení 
bylo deklarované poslání parku: zachovat ráz krajiny s v⌘znamn⌘mi p�írodními a estetick⌘mi hodnotami, 
zejména lesními porosty a d�evinami rostoucími mimo les, p�i umo✓n↵ní únosného turistického vyu✓ití, 
rekreace a zem↵d↵lského vyu✓ívání p⇣dy.
 P�írodní park Sedmiho�í byl vyhlá�en v◆roce 1994 Okresními ú�ady v◆Doma✓licích (vyhlá�ka  . 
434/94 z◆1.10.1994) a Tachov↵  (vyhlá�ka  . 5/94 z◆27.7.1994). P�írodní park zaujímá rozlohu 1100 ha na 
hranicích doma✓lického a tachovského okresu. P�írodní park Sedmiho�í do �e�eného území zasahuje jen 
malou  ástí p�i severozápadním okraji �e�eného území v rozsahu 14,7 ha. 
Jedná se o charakteristick⌘ krajinn⌘ celek lesního masivu na  podkov↵ ✓ulov⌘ch vrch⇣, která vymezuje 
vnit�ní lesnatou kotlinu. Celek se vyzna uje v⌘raznou vnit�ní uzav�eností a v⌘raznou ohrani eností v⇣ i 
okolí a v⌘razn⌘mi rysy harmonického m↵�ítka a harmonick⌘ch vztah⇣.  
 P�írodní park le✓í ve St�íbrské pahorkatin↵ v◆oblasti vyv�elého sedmihorského pn↵. Plochá 
vrchovina Sedmiho�í má v⌘raznou koncentrickou zonální stavbu s◆Mezholezskou kotlinou ve st�edu. Území 
p�íslu�í do fytochorionu Tepelské vrchy, podokresu Sedmiho�í. Potenciáln↵ zde rostly metlicové jedliny, 
dnes jsou tu kulturní bory s◆fragmenty su✏ov⌘ch les⇣, dále pak bikové bu iny a ol�iny. V◆bylinném patru 
rostou mimo jiné prha arnika, tolita léka�ská, b↵lozá�ka v↵tvitá, hvozdík lesní, vikev hrachovitá, zimostrázek 
alpsk⌘ a náprstník velkokv↵t⌘. Nelesní krajina je intenzivn↵ zem↵d↵lsky vyu✓ívána. Zajímavá spole enstva 
se uchovala hlavn↵ v◆podmá en⌘ch polohách v◆okolí rybník⇣ u obce Mí�ov a u Mezholezského rybníka.  
 V⌘znamn⌘mi druhy jsou nap�. v�ivec ladní, prstnatec májov⌘, vachta trojlistá, kosatec sibi�sk⌘, 
ost�ice �áchorovitá a dal�í. Celá oblast je charakteristická ochuzenou faunou hercynské kulturní krajiny 
s◆mozaikou polí a les⇣. Územím prochází nau ná stezka Sedmiho�í. 
 Hlavní rysy rázu krajiny :
-  lenitost a specifické tvary reliéfu
 Podkovovit⌘ tvar h�ebene s◆v⌘razn⌘mi díl ími vrcholy a vnit�ní lesnatou kotlinou je   
 nejv⌘znamn↵j�ím znakem v◆rázu  krajiny. Jedná e o v⌘razn⌘ tvar jak v⇣ i Plaské pahorkatin↵, tak  
 vn↵ geomorfologické jednotky k◆Chodské pahorkatin↵, resp. Tachovské brázd↵.
- v⌘�ka horizontu a jeho  lenitost 
 �lenitost horizontu je v⌘znamn⌘m rysem pozorovateln⌘m jak v◆panoramatick⌘ch pohledech, tak 
 v◆díl ích sceneriích, kde objevují jednotlivé specifické tvary (ku✓elovit⌘ Racovsk⌘ vrch, táhlej�í  
 h�bet Chlumu, mén↵ nápadn⌘ Stinn⌘ vrch uvnit� Mezholezské kotliny)
- základní projevy vegetace 
 Souvislé lesní porosty se smrkem na stinn⌘ch stranách a borovicí na oslun↵n⌘ch stranách,  
 podmá ené polohy v◆lesních porostech, porosty provázející rybníky na obvodu p�írodního  
 parku vytvá�ejí bohatou a esteticky p⇣sobivou skladbu.
- v⌘znamné vodní prvky 
 Mezholezsk⌘ rybník vytvá�í v⌘znamnou sou ást obrazu krajiny a dotvá�í nejp⇣sobiv↵j�í scenerie  
 z◆v⌘chodu. Prameni�t↵  Mezholezského potoka  v◆lesních porostech uzav�ené kotliny  vytvá�í  
 kontrast su��ím oslun↵n⌘m svah⇣m se skalnat⌘mi partiemi.
- struktura a zrnitost p�eva✓ujících  krajinn⌘ch slo✓ek  
 Lesy, orná, travní plochy, urbanizované plochy, vodní plochy apod. Specifická struktura, ve které  
 území p�írodního parku vytvá�í zelenou lesnatou enklávu s◆v⌘razn⌘m reliefem a ◆kompaktním  
 porostem, která kontrastuje s◆ lenitou strukturou mírn↵ zvln↵né zem↵d↵lské krajiny. 
- míra osídlení a struktura osídlení
 Kompaktní vesnická sídla rozlo✓ená po obvodu p�írodního parku hrají roli spí�e v◆dálkov⌘ch  
 pohledech a v◆návaznosti území PP na okolní zem↵d↵lskou krajinu.
- charakter sídelních útvar⇣ a p�eva✓ující architektonick⌘ v⌘raz objekt⇣ 
 Sídla p�evá✓n↵ kompaktních p⇣dorys⇣◆ asto s dochovanou urbanistickou strukturou a  
 s◆dochovan⌘mi hmotami a formami objekt⇣ s◆dominantami kostel⇣.
- v⌘razné rysy prostorové skladby krajiny a konfigurace prvk⇣ krajinné scény 
 Reliéf terénu, vegeta ní kryt a vodní plocha rybníka tvo�í jedine nou skladbu  prvk⇣ krajinné  
 scény, její✓ p⇣sobivost je podpo�ena prostorovou formou  v⌘razného  lenitého  h�betu s◆mnoha 
 vrcholy a jeho vztahem v⇣ i okolní krajin↵ (v⌘raznost, zna né p�ev⌘�ení, kontrast tvar⇣).
- v⌘razné znaky a rysy rozli�itelnosti a jedine nosti krajinné scény
 Prostorové uspo�ádání, v⌘raznost horizontu, v⌘razná harmonie m↵�ítka a vztah⇣ p�edstavují  
 znaky rozli�itelnosti s◆jedine n⌘m a neopakovateln⌘m v⌘znamem 

 Zásady ochrany krajinného rázu a návrh ochrann⌘ch opat�ení:
- zachování nenaru�enosti vnit�ní  ásti p�írodního parku, p�ísná ochrana rázu krajiny okrajov⌘ch  
 partií v◆kontaktu se zem↵d↵lskou krajinou
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- omezení stavební  innosti a zm↵n ve vyu✓ití území ve vnit�ní  ásti p�írodního parku a  
 v◆okrajov⌘ch polohách v◆kontaktu s◆okraji lesních porost⇣
- zachování tradi ních hmot a forem zástavby v◆okrajov⌘ch partiích PP
- vylou ení zásah⇣ do jedine ného horizontu a jednotliv⌘ch vrchol⇣ Sedmiho�í 
- novou zástavbu sm↵�ovat k◆zahu�t↵ní a dopln↵ní (arondaci) zastav↵n⌘ch území obcí, v⌘robní  
 aktivity k◆vyu✓ití existujících objekt⇣

 V⌘znamné krajinné prvky
 V⌘znamné krajinné prvky jsou ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné  ásti 
krajiny, které utvá�ejí její typick⌘ vzhled nebo p�ispívají k udr✓ení její stability. Vyu✓ívat je lze pouze tak, aby 
nebyla naru�ena jejich obnova a nedo�lo k ohro✓ení jejich stabiliza ní funkce. V⌘znamn⌘mi krajinn⌘mi 
prvky jsou v◆�e�eném území lesy, rybníky, vodní toky a údolní nivy (dle ustanovení §3 odst. b) zákona  . 
114/1992 Sb., v platném zn↵ní). 
 V◆�e�eném území je dále registrován v⌘znamn⌘ krajinn⌘ prvek: 
 VKP „Pocinovick⌘ lom“
 Na pozemcích v◆k.ú. ⇧lovice u Bukovce na parc.  . KN 121/1, 121/2, 121/3, 121/4, 121/5, 121/6, 
123/1, 123/3, 123/4 a v◆k.ú. Pocinovice u Semn↵vic na parc. . KN 70/2, 70/4, 70/6 a 70/8 se nachází 
registrovan⌘ v⌘znamn⌘ krajinn⌘ prvek „Pocinovick⌘ lom“. P⇣vodn↵ byl tento úsek krajiny pro své hodnoty 
registrován ji✓ Okresním ú�adem Doma✓lice v◆roce 1995 (pod  .j. ZP/1074/95/246 a registra ní  íslo: 
104-D1, E1- 2/21-21-20). Po zm↵n↵ zákonného rámce byla provedena nová registrace M↵stsk⌘m ú�adem 
Hor�ovsk⌘ T⌘n v◆roce 2003 pod registr.  . HT-2-2003.
 D⇣vody pro ochranu Pocinovického lomu byly v✓dy dvojího druhu – ochrana ohro✓en⌘ch druh⇣ 
✓ivo ich⇣ (p�edev�ím oboj✓ivelník⇣ a plaz⇣) a ochrana lomu jako fenoménu, enklávy neru�ené sukcese 
v◆zem↵d↵lské krajin↵. Opodstatn↵nost ochrany ekotopu ohro✓en⌘ch druh⇣ ✓ivo ich⇣ byla potvrzena 
vyhlá�ením evropsky v⌘znamné lokality na  ásti VKP.
 Popis: b⌘val⌘ lom s náletovou zelení a p�ilehl⌘mi smí�en⌘mi remízy. Areál lomu postupn↵ 
zar⇣stá náletov⌘mi d�evinami (b�íza, jíva, osika, borovice, �ípek), sou ástí areálu jsou i t�i malé vodní 
plochy (z toho dv↵ zarostlé rákosem). Ty jsou úto i�t↵m oboj✓ivelník⇣ a vodního ptactva (kachen), d�íve 
byl hlá�en i v⌘skyt v⌘ra velkého. Remízy v t↵sné blízkosti lomu jsou smí�ené (borovice, dub, jíva, b�íza), 
sm↵rem k jihu postupn↵ p�echázejí v bor.  Dle nálezové databáze AOPK �R a na základ↵ pozorování 
pracovník⇣ Správy CHKO �esk⌘ les a krajského st�ediska Plze� byl na území VKP zaznamenán v⌘skyt 
zvlá�t↵ chrán↵n⌘ch druh⇣ s◆p�ímou vazbou na biotop VKP:  olek velk⌘,  olek obecn⌘, ku�ka ✓lutob�ichá, 
skokan zelen⌘, skokan �tíhl⌘, ropucha obecná, je�t↵rka obecná a u✓ovka obojková. 
 Tento registrovan⌘ VKP byl za len↵n do systému ÚSES jako biocentrum místního v⌘znamu LBC 
4 a propojen s ostatními prvky lokálními biokoridory LBK 9 a LBK 10.  Nejv⌘chodn↵ji umíst↵ná t⇣�  o 
rozloze 0,8198 ha v◆k.ú. ⇧lovice u Bukovce je za�azena do soustavy Natura 2000 jako EVL CZ0323160 
Pocinovice. P�edm↵tem ochrany je ✓ivo ich –  olek velk⌘. Pozemky v◆lokalit↵ Pocinovick⌘ lom jsou 
za�azeny do funk ních ploch NP – plochy p�írodní (LBC, VKP, EVL), okrajov↵ p�i silnici pak do funk ních 
ploch smí�en⌘ch nezastav↵ného území NSpo – s◆funkcí p�írodní a ochrannou, NSpl – s◆funkcí p�írodní a 
lesní. 
 Lokalita Pocinovick⌘ lom (lokální biocentrum, registrované VKP, na  ásti EVL) je celá za�azena 
mezi plochy ve�ejn↵ prosp↵�n⌘ch opat�ení (VPO) bez p�edkupního práva. 

 Vlastník pozemk⇣ v◆Pocinovickém lomu p�edlo✓il v◆�íjnu 2013 Krajskému ú�adu Plze�ského 
kraje, odboru ✓ivotního prost�edí, dokumentaci Oznámení zám↵ru „Lom Pocinovice, biotechnická 
rekultivace lomu“ k posouzení v rámci zji�✏ovacího �ízení (podle  zákona  . 100/2001 Sb., o posuzování 
vliv⇣ na ✓ivotní prost�edí). P�edm↵tem zám↵ru je biotechnická rekultivace v lokalit↵ b⌘valého lomu 
Pocinovice, tj. vyu✓ít lom k ulo✓ení zeminy a inertního stavebního odpadu. V  ásti sousedící s EVL 
Pocinovice je uva✓ováno se z�ízením suchého poldru. P�edpokládá se p�íjem ostatního odpadu – tj. 
zeminy a kamení, sm↵sí nebo odd↵len⌘ch frakcí betonu, cihel, ta�ek a keramick⌘ch v⌘robk⇣, vyt↵✓ené 
hlu�iny, stavebních materiál⇣ na bázi sádry.
 Záv↵r zji�✏ovacího �ízení:

Krajsk⌘ ú�ad Plze�ského kraje, odbor ✓ivotního prost�edí, zn. �P/12515/13, spis.zn.: ZN/3210/�P/
13, ze dne 29.11.2013 - na základ↵ informací uveden⌘ch v oznámení, písemn⌘ch vyjád�ení dot en⌘ch 
územních samosprávn⌘ch celk⇣, dot en⌘ch správních ú�ad⇣, ve�ejnosti a zji�✏ovacího �ízení provedeného 
podle zásad uveden⌘ch v p�íloze  . 2 k zákonu dosp↵l p�íslu�n⌘ ú�ad k záv↵ru, ✓e zám↵r „Lom Pocinovice, 
biotechnická rekultivace lomu“ má v⌦znamn⌦ vliv na ↵ivotní prost⌃edí a bude posuzován podle zákona.
Ke zve�ejn↵nému oznámení zám↵ru se b↵hem zji�✏ovacího �ízení vyjád�ili: 

- Obec Semn⌅vice ze dne 4. 11. 2013 (spis. zn. ZN/3210/�P/13) – umíst↵ní uvedeného zám↵ru 
není v souladu s vydan⌘m územním plánem obce Semn↵vice; lokalita nikdy neslou✓ila jako 
úlo✓i�t↵ odpad⇣. Po ukon ení t↵✓by kamene byla  ást lomu pronajata MS Bukovec – budovy 
slou✓ily jako klubovna, sklady a gará✓, ostatní prostor byl velmi dob�e udr✓ován; po prodeji 
soukromému vlastníkovi je cel⌘ areál neudr✓ovan⌘, budovy se rozpadají, vznikají  erné skládky; 
pokud by do�lo k realizaci p�edm↵tného zám↵ru, mohlo by dojít k ohro✓ení spodních vod, a tím i 
pitné vody pro místní  ást obce Pocinovice a ⇧lovice, dále pro obec Velk⌘ Malahov a její místní 
 ást Ostrome . V◆zájmu obce je zachování p�irozené lokality dle územního plánu. Zám↵rem by 
do�lo k◆ zásah⇣m, které povedou k◆ po�kození nebo zni ení VKP a ohro✓ení jeho 
ekologicko-stabiliza ní funkce. 

- Obec Velk⌦ Malahov ze dne 12. 11.2013 - krom↵ ochrany v⌘znamného biotopu je zde nebezpe í 
kontaminace zdroj⇣ pitné vody pro ve�ejn⌘ vodovod obce Velk⌘ Malahov a jejích místních  ástí 
Ostrome  a Jivjany. 
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- M⌅stsk⌦ ú⌃ad Hor⌥ovsk⌦ T⌦n, odbor ↵ivotního prost⌃edí, ze dne 15. 11. 2013 ( .j.: MUHT 
11265/2013 (2/2013 �P/EIA):
dle zákona o ochran↵ p�írody a krajiny - zám↵r není slu iteln⌘ s existencí registrovaného VKP, 
✓ádné jiné d⇣vody ne✓ komer ní pro rekultivaci lomu neexistují; 
dle zákona o odpadech - nejedná o rekultivaci, ale o prosté odstran↵ní odpad⇣ na povrchu 
terénu. V p�ípad↵ p�esv↵d ivého dolo✓ení, ✓e p�edm↵tn⌘ zám↵r spl�uje definici rekultivace, 
pova✓uje za nutné p�edlo✓it zpracování hodnocení rizika v dané lokalit↵ podle vyhlá�ky �BÚ  . 
99/1992 Sb. Vhodnost p�edm↵tného zám↵ru nakládání s◆ odpady lze poté posuzovat a✓ na 
základ↵ záv↵r⇣ v⌘�e uvedeného hodnocení rizika; 
dle zákona o vodách - po✓aduje vypracování aktuálního hydrologického posouzení, a to z d⇣vodu 
vylou ení mo✓nosti ovlivn↵ní hydrogeologick⌘ch pom↵r⇣ v dané lokalit↵ a vylou ení sní✓ení 
funk nosti zdroj⇣ podzemní vody.

- M⌅stsk⌦ ú⌃ad Hor⌥ovsk⌦ T⌦n, odbor v⌦stavby a územního plánování, ze dne 15. 11. 2013 - zám↵r 
„z�ízení skládky“ není v souladu s vydan⌘m územním plánem obce Semn↵vice. 

- Krajská hygienická stanice Plze⇧ského kraje se sídlem v Plzni, Územní pracovi⌥t⌅ Doma↵lice, ze 
dne 18. 11. 2013 (zn.: 21447-21/13) - p�edlo✓ená dokumentace se pova✓uje z hlediska zájm⇣ 
chrán↵n⌘ch orgánem ochrany ve�ejného zdraví za dostate nou. 

- �eská inspekce ↵ivotního prost⌃edí, Oblastní inspektorát Plze⇧, ze dne 18. 11. 2013 (�I�P/43/⌅I/
1300285.044/13/ZHN):
odd↵lení ochrany vod - má pochybnosti o vyu✓itelnosti hydrologického posudku z roku 1980; 
odd↵lení odpadového hospodá�ství - p�ipomíná, ✓e k vyu✓ití lomu k ulo✓ení zeminy a inertního 
stavebního odpadu je nutné mít dle zákona o odpadech schválen⌘ souhlas k provozování 
za�ízení k vyu✓ívání odpad⇣ a schválen⌘ provozní �ád, kter⌘ vydává krajsk⌘ ú�ad; 
odd↵lení ochrany p�írody - název samotného oznámení je zna n↵ zavád↵jící, nebo✏ se nejedná o 
biologickou rekultivaci, ale naopak o zni ení ekologicky hodnotné  ásti krajiny zasypáním 
odpady. Vzhledem ke skute nostem uveden⌘m v oznámení má �I�P za to, ✓e hrozí �koda, a 
proto zahájí správní �ízení o zastavení realizace zám↵ru (dle zákonn⌘ch opat�ení ZOPK) a✓ do 
doby odstran↵ní nedostatk⇣, tj. do doby v↵rohodného zd⇣vodn↵ní, pro  zasypání v↵t�í  ásti 
biotopu  olka velkého nem⇣✓e zp⇣sobit zánik jeho populace, pro  zasypání v↵t�í  ásti biotopu 
ostatních zvlá�t↵ chrán↵n⌘ch ✓ivo ich⇣ není �kodliv⌘m zásahem do jejich p�irozeného v⌘voje a 
pro  je nezbytné ukládat odpady do ekologicky, geomorfologicky a esteticky hodnotné  ásti 
krajiny a jak⌘ ve�ejn⌘ zájem toto od⇣vod�uje. 

- Pan Terzl dopisem doru en⌘m dne 9. 11. 2013 - po ukon ení lidské  innosti by se m↵l p�írodní, 
sebeutvá�ející krajinn⌘ útvar zachovat, nikoliv ni it; navrhuje jiné vyu✓ití lokality; se zám↵rem 
skládky stavební sut↵ nesouhlasí. 

- Paní Vol⌥i⇤ková, paní Vo⌃echovská a pan Czechaczek spole n⌘m dopisem doru en⌘m dne 11. 11. 
2013 - uvádí, ✓e vlastník pozemku jej ponechává bez údr✓by a ú inn↵ nezabra�uje vzniku 
 ern⌘ch skládek;  upozor�ují na p�ístup vlastníka pozemku, kter⌘ ignoruje v⌘zvy p�íslu�ného 
ú�adu k náprav↵ – odstran↵ní  ern⌘ch skládek a zaji�t↵ní, zabezpe ení p�íjezdov⌘ch cest, aby 
nemohlo docházet k jejich vzniku;  ✓ádají o d⇣kladné zvá✓ení vhodnosti celého zám↵ru a jeho 
následného dopadu na okolí (VKP, EVL, zásobárna vody, zdroje vody pro zásobování pitnou 
vodou,  zv⌘�ení nákladní dopravy a s tím související negativní dopady); 
Vzhledem k◆tomu, ✓e nelze objektivn↵ zajistit, aby byly dodr✓eny podmínky uvedené v oznámení 
zám↵ru, nesouhlasí s p�edm↵tn⌘m zám↵rem. 

- Ob⇤ané místní ⇤ásti Pocinovice a ⇥lovice ze dne 15. 11. 2013 - metoda p�irozené revitalizace je 
vhodn↵j�í, nebo✏ ponechává po�kozené  ásti p�írody krajiny p�irozené sukcesi; kategorizace 
odpadu není z pohledu bezpe nosti spodních vod zárukou, ✓e nedojde k jejich zasa✓ení; lokalita 
je uvedena v územním systému ekologické stability a dále lokalita spadá do EVL Pocinovice; 
pou✓it⌘ hydrologick⌘ posudek z roku 1980 je moráln↵ vy erpan⌘; upozor�ují na nesrovnalosti 
v◆oznámení zám↵ru; konstatují, ✓e v západní  ásti dot ené lokality dochází k v⌘raznému kolísání 
vod v pr⇣b↵hu roku,  ím✓ dochází rovn↵✓ i k pr⇣saku podzemních vod; nav⌘�ení dopravy 
související s provozem zám↵ru p�es okolní obce p�edstavuje vá✓ná rizika pro obyvatele obcí.

Z◆ vyjád�ení v�ech v⌘�e uveden⌘ch vyplynulo, ✓e ji✓ název samotného oznámení je zna n↵ 
zavád↵jící, nebo✏ se nejedná o biologickou rekultivaci, ale naopak o zni ení ekologicky hodnotné  ásti 
krajiny zasypáním odpady. Zám↵r „Lom Pocinovice, biotechnická rekultivace lomu“ není slu iteln⌘ 
s◆existencí p�írodních prvk⇣ (VKP, EVL, LBC). 

Na základ↵ ✓ádosti obce Semn↵vice se k◆zám↵ru vyjád�ila a poskytla posudek AOPK �R, Správa 
CHKO �esk⌦ les a Krajské st⌃edisko Plze⇧ ze dne  6.12.2013 ( .j.: 10693/CL/13/AOPK).

Z◆ posudku AOPK vyplynulo, ✓e pro trval⌘ v⌘skyt v�ech v⌘�e uveden⌘ch chrán↵n⌘ch druh⇣ je 
nezbytné, aby v◆ jimi ob⌘vaném biotopu byl dostate n⌘ po et vhodn⌘ch úkryt⇣ p�ed nevhodn⌘mi 
klimatick⌘mi podmínkami a predátory, dostate né mno✓ství vhodné potravy pro v�echna v⌘vojová stadia a 
vhodné prost�edí pro rozmno✓ování v etn↵ dostate né migra ní prostupnosti prost�edí. Krom↵ zachování 
vhodného vodního prost�edí (t⇣n↵, p�edev�ím p�i v⌘chodním okraji dna b⌘valého lomu) je nutné pro 
jejich p�e✓ití v◆ lokalit↵ zachování celé plochy dna i st↵n lomu se zachováním nízkého zár⇣stu vegetací 
s◆ mno✓stvím úkryt⇣ a velmi pravd↵podobn↵ i celého p�ilehlého okolí lomu, zarostlého d�evinami, 
tvo�ícími izolovanou plochu uprost�ed zem↵d↵lsky vyu✓ívan⌘ch pozemk⇣. Zavezení  ásti plochy b⌘valého 
lomu znamená fyzickou likvidaci v�ech jedinc⇣ v⌘�e uveden⌘ch druh⇣, kte�í se práv↵ v◆ tomto míst↵ 
nacházejí, v etn↵ pro n↵ dostupné potravy (p�edev�ím bezobratlí ✓ivo ichové) a omezení vhodného 
prost�edí pro jejich dal�í existenci. Vzhledem k◆ omezené plo�e vhodného prost�edí v◆ �ir�ím okolí by 
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takov⌘to zásah mohl znamenat v◆budoucnosti i faktick⌘ zánik cel⌘ch populací zvlá�t↵ chrán↵n⌘ch ✓ivo ich⇣ 
v◆lokalit↵. 

 Opat�ení pro lokalitu „Pocinovick⌘ lom“ v◆rámci Územního plánu Semn↵vice (platí pro VKP, EVL 
i LBC):  
- Chránit p�ed naru�ením dal�í lidskou  inností,  tzn. plocha nesmí b⌘t zavá✓ena  odpadem  i  
 jin⌘m zp⇣sobem rekultivována, z⇣stane ponechána p�irozené nebo �ízené sukcesi.  Ve�kerá  
 opat�ení v lokalit↵ jsou mo✓ná jen za podmínek stanoven⌘ch p�íslu�n⌘m orgánem ochrany  
 p�írody. 
- Ve�keré  innosti v lokalit↵ musí b⌘t v souladu se zájmy ochrany p�írody a krajiny – nep�ípustné  
 jsou zejména zm↵ny vodního re✓imu, ukládání a zne�kod�ování odpad⇣, terénní úpravy.  
- Podmínkou pro zlep�ení ✓ivotního prost�edí chrán↵n⌘ch druh⇣ a pro zachování   
 ekologicko-stabiliza ní funkce území jsou zejména demolice stávajících stavebních objekt⇣,  
 odstran↵ní  ern⌘ch skládek, zaji�t↵ní p�ístupov⌘ch cest. 
- Mo✓né je uva✓ovat nap�. o umíst↵ní cedulí s pou ením o lokalit↵  i se z�ízením nau né stezky. 

 V◆�e�eném území jsou respektovány a chrán↵ny tyto hodnoty obecné ochrany p�írody a krajiny:
- p�írodní park Sedmiho�í 
- lesní komplex Obecního a Zádu�ního lesa 
- v⌘znamné krajinné prvky ze zákona  - lesy, rybníky, vodní toky a údolní nivy (i katastráln↵  
 neevidované); 
- v⌘znamn⌘ krajinn⌘ prvek registrovan⌘ – VKP Pocinovick⌘ lom:
- p�írodní biotopy, které se v území ve fragmentech vyskytují:
 V1.F makrofytní vegetace p�irozen↵ eutrofních a mezotrofních stojat⌘ch vod (rybní ky)
 M1.1 rákosiny eutrofních stojat⌘ch vod
 T1.1   mezofilní ovsíkové louky
 T1.3 pohá�kové pastviny
 T1.4 aluviální psárkové louky 
 T1.5   vlhké pchá ové louky
 T1.6   vlhká tu✓ebníková lada; podél potok⇣ a na svahov⌘ch prameni�tích, vzniklé zpravidla  
  z vlhk⌘ch pchá ov⌘ch luk ponechan⌘ch ladem,  asto s nimi tvo�í mozaiku
 T1.9 st�ídav↵ vlhké bezkolencové louky
 T3.4D �irokolisté suché trávníky – bez v⌘znamného v⌘skytu vstava ovit⌘ch a bez jalovce
 T8.2B sekundární horská a podhorská v�esovi�t↵ (bez jalovce obecného) 
 K1 mok�adní vrbiny
 K2.1 vrbové k�oviny hlinit⌘ch a pís it⌘ch náplav⇣
 K3 vysoké mezofilní k�oviny – meze, remízky, doprovodná zele�; roztrou�en↵ po celém  
  území
 L2.2A údolní jasanovo-ol�ové luhy; na b�ezích potok⇣ v⌘skyt maloplo�n⌘
 L2.2B  degradované údolní jasanovo ol�ové luhy
 L3.1 hercynské dubohab�iny
 L4 su✏ové lesy – strmé svahy a v⌘chozy skal, rokle, svahová úpatí (Sedmiho�í, Sedlo)
 L5.4 acidofilní bu iny – zalesn↵né mírné i strm↵j�í svahy s mineráln↵ chud⌘mi p⇣dami, na 
  exponovan⌘ch svazích a h�ebenech 
 L7.3  subkontinentální borové doubravy – sv↵tlé, druhov↵ chudé porosty s dom. borovicí  
  lesní a dubem zimním, �íd eji dubem letním a p�ím↵sí b�ízy, je�ábu 
- liniové prvky doprovodné zelen↵ katastráln↵ evidované  i prvky zelen↵ na orné p⇣d↵ - meze,  
 remízky, plochy nelesní zelen↵, doprovodné zelen↵ cest a vodote í.
- katastráln↵ neevidované drobné vodote e a malé vodní nádr✓e v krajin↵.

 ad.c) Urbanistická koncepce 

 Zhodnocení rozvojov�ch p⌦edpoklad�
 P�íle✓itostí pro území obce je vyu✓ít nabízejících se mo✓ností s rozvojem regionálních tj. 
decentraliza ních trend⇣ (nap�. decentralizace zem↵d↵lsk⌘ch i nezem↵d↵lsk⌘ch, zpracovatelsk⌘ch, 
skladovacích a dal�ích kapacit, které by m↵ly jít do míst, kde se p�íslu�ná produkce uskute �uje) - s tím 
souvisejí p�íle✓itosti pracovní a posílení potenciálu trvalého obyvatelstva.
 ⇧ancí pro celé území jsou decentraliza ní trendy v oblasti bydlení (zm↵ny migra ního salda 
souvisejí s nár⇣stem cen bydlení a pozemk⇣ ve m↵stech). Dal�í p�íle✓itostí je potenciál (zejména cenov⌘) 
stávajícího domovního fondu, pom↵rn↵ dobrá dopravní dostupnost v↵t�ích m↵st (Doma✓lice, Hor�ovsk⌘ 
T⌘n), kvalitní p�írodní prost�edí - krajinn⌘ rámec.
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 Návrh koncepce rozvoje
 Územní plán navrhl základní koncepci uspo�ádání sídelní struktury:
- jsou vymezeny plochy s rozdíln⌘m zp⇣sobem vyu✓ití v sídle, v etn↵ stanovení podmínek pro  
 jejich stabilizaci nebo zm↵ny v jejich vyu✓ití;
- jsou vytvo�eny podmínky pro ú elné vyu✓ívání zastav↵ného území, vytvo�eny podmínky pro  
 transformaci funkcí zanedban⌘ch, nevyu✓ívan⌘ch nebo nevhodn↵ vyu✓ívan⌘ch ploch  i ploch s  
 nevhodnou prostorovou strukturou;
- zvlá�tní d⇣raz p�i vyu✓ívání území je kladen na údr✓bu stávající a z�izování nové ve�ejn↵  
 p�ístupné zelen↵ v sou asn↵ zastav↵ném území obce a v zastaviteln⌘ch plochách, stejn↵ jako  
 ochrana zelen↵ p�írodního charakteru v zastav↵ném území s v⌘znamnou ekostabiliza ní funkcí  
 (zejména Semn↵vice a ⇧lovice).
- d⇣raz je kladen na v⌘sadbu doprovodné a ochranné zelen↵ (podél stávajících ú elov⌘ch  
 komunikací a vodních tok⇣, v rámci opat�ení systému ekologické stability a v blízkosti  
 v⌘robních areál⇣ - zde konkrétn↵ návrh pásu izola ní zelen↵ podél skladového areálu).

 Zastav↵né území plní p�edev�ím obytnou funkci (v etn↵ drobného podnikání a hospoda�ení) a 
funkci rekreace (chalupa�ení), men�í v⌘znam má zem↵d↵lská v⌘roba a ob anská vybavenost (Semn↵vice). 
Z hlediska funk ního vyu✓ití p�eva✓uje a nadále bude p�eva✓ovat vyu✓ití smí�ené obytné s p�eva✓ujícím 
venkovsk⌘m charakterem zástavby v p⇣vodním jádru sídla a navazující plochy bydlení v rodinn⌘ch domech 
venkovského typu. I nadále bude p�evládat vyjí✓⌦ka za prací. Územní plán zachovává stávající funk ní 
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v⌘robní za�ízení. Nové plochy v⌘roby a skladování nejsou navr✓eny. Vzhledem k d⇣le✓itosti za�ízení v⌘roby 
a v⌘robních slu✓eb pro stabilizaci sídelních útvar⇣ mohou b⌘t vybraná za�ízení umís✏ována i ve stávajících 
 i navr✓en⌘ch plochách, av�ak pouze v souladu s regulativy vyu✓ití ploch. Ve shod↵ s navr✓en⌘mi regulativy 
bude mo✓no v obci umís✏ovat neru�ící za�ízení drobné v⌘roby, slu✓eb, �emesel a agroturistiky tak, aby se 
mj. mohl obnovit ú el v sou asnosti nevyu✓ívan⌘ch objekt⇣ v zem↵d↵lsk⌘ch usedlostech. Pastevectví je 
nezbytné pro údr✓bu kulturní krajiny.

 Obecn↵ je mo✓no konstatovat, ✓e stávající zastav↵né území není v rámci stávající sídelní 
struktury ú eln↵ vyu✓ito. V sídlech se nachází �ada dnes nevyu✓it⌘ch ploch (zbo�eni�t↵). Územním plánem 
jsou po posouzení n↵které z t↵chto ploch navr✓eny k op↵tovnému vyu✓ití. Jedná se o plochy P1, P4, P5, 
P6 a P7. Dal�í územní rozvoj je sm↵�ován do okrajov⌘ch poloh navazujících na stávající zastav↵né území. 
Jedná se o jednu zastavitelnou plochu pro venkovské bydlení na severním okraji sídla navazující na 
nov↵j�í zástavbu rodinn⌘mi domy v zahradách v Semn↵vicích. V Pocínovicích se jedná o paralelní uli ní 
formu zástavby na ji✓ním okraji sídla s prioritou zástavby. A✓ po jejím napln↵ní bude v⇣ i zástavb↵ 
otev�ena lokalita na západním okraji sídla. Vzhledem k siln↵ pohledov↵ exponované poloze je nutno 
zástavbu prov↵�it územní studií. De facto se tak tato lokalita stává pouze v⌘hledov↵ zastavitelnou.
 Stavební úpravy v historicky nejstar�ích  ástech obce p⇣vodní lokace budou sledovat 
rehabilitaci historického jádra s historicky cenn⌘mi stavbami. Postupnou v⌘stavbou se bude postupn↵ 
prostorov↵ uzavírat intravilán obce s maximálním vyu✓itím stávajících místních komunikací a p�ístupov⌘ch 
cest. V obrazu sídla bude v⌘razn↵ uplat�ovat struktura zástavby v etn↵ její “st�e�ní” krajiny. Je nezbytné v 
“prom↵nn⌘ch” lokalitách navr✓en⌘ch k zástavb↵ respektovat a rozvíjet stávající hodnoty z hlediska 
prostorového uspo�ádání.  
 Samoty, stavby v krajin↵:
 U izolovaného v⌘robního areálu severn↵ od Semn↵vic je navr✓ena úprava související s ochranou 
vyhlídkového místa nadmístního v⌘znamu a �ir�ího panoramatu sídla s dominantou kostela sv. Ji�í.
 Samota U lomu nebude dále územn↵ rozvíjena.

 ad d.1) Doprava, komunika⌥ní systém území a dopravní vybavenost

 ⇧ir�í dopravní vztahy:
 (viz. v⌦kres ⌥ir⌥í vztahy 5)
 Obec Semn↵vice se nachází na severním okraji okresu Doma✓lice. Páte� dopravní obsluhy tvo�í 
silnice II. t�ídy  . 193, procházející v severoji✓ním sm↵ru p�es k.ú. Pocinovice u Semn↵vic a zaji�✏uje 
p�epravní vazby sm↵rem na jih - Hor�ovsk⌘ T⌘n, Doma✓lice a sm↵rem na sever - dálnice D5.
 �elezni ní a vodní doprava nejsou v �e�eném území zastoupeny. Nejbli✓�í ✓elezni ní stanicí je 
Hor�ovsk⌘ T⌘n na regionální trati  . 182 (spojení mezi m↵sty Pob↵✓ovice, Hor�ovsk⌘ T⌘n a Sta�kov).

 Silni ní automobilová doprava:
 Nosnou komunika ní trasou ve vlastním �e�eném území je silnice II. t�ídy a to II/193 - �lutice, 
(St�íbro, Kladruby, Zho�, Velk⌘ Malahov, Ostrome , Borovice, Hor�ovsk⌘ T⌘n, Doma✓lice), Havlovice. Silnice 
p�echází p�es �e�ené území v severoji✓ním sm↵ru p�es k.ú. Pocinovice u Semn↵vic a v západní obchvatové 
poloze míjí vesni ku Pocinovice.
 Systém silni ních tras v �e�eném území obce dále dopl�ují trasy silnic III. t�ídy a to:
- III/19346 Sta�kov, (St�íbrnice, �e ovice, Bukovec, ⇧lovice, Pocinovice, Semn↵vice, K�akov),
  Mi�kov,
- III/19354 Semn↵vice, (Mezholezy, Darmy�l), Staré Sedlo.

 Mimo v⌘�e uvedené je t�eba trasy silnic II. a III. t�ídy, i p�es jistá problémová místa (nap�. (úzké 
hrdlo p�i v⌘jezdu z SÚ Semn↵vice sm↵rem na Mezholezy a úzké hrdlo v SÚ Pocinovice ve v⌘chodní  ásti 
obce u p�íjezdu ze ⇧lovic), pova✓ovat za dlouhodob↵ stabilizované (v rámci b↵✓né silni ní údr✓by budou 
provád↵ny pouze místní opravy, bude zaji�✏ováno uvoln↵ní rozhledov⌘ch polí v trase i k�i✓ovatkách a 
�í�kové uspo�ádání pr⇣jezdního pr⇣�ezu bude postupn↵ upravováno pro vedení minimální silni ní 
kategorie S 7,5/70 u silnic II. t�ídy a S7,5/50 u silnic III. t�ídy).

 P�ehled o intenzitách silni ního provozu
 P�ehled o intenzitách silni ního provozu nám dávají v⌘sledky periodicky provád↵n⌘ch s ítání 
silni ní dopravy ⌅SD �R v pravideln⌘ch p↵tilet⌘ch intervalech. V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty 
zatí✓ení zji�t↵né na s ítacích stanovi�tích procházejících tras v rámci posledního dostupného s ítání 
provedeného v roce 2010. Hodnoty zatí✓ení jsou uvedeny v následující tabulce v po tu skute n⌘ch vozidel 
za pr⇣m↵rn⌘ den roku 2010 a to v  len↵ní dle druhu vozidel – t↵✓k⌘ch, osobních, motocykl⇣ a celková 
sou tová hodnota. Dále je rovn↵✓ uvedena hodnota podílu t↵✓k⌘ch vozidel v procentech z celkové 
hodnoty, která dává p�edstavu o charakteru dopravy v daném úseku. Oproti s ítání z roku 2000 je patrn⌘ 
dost v⌘razn⌘ nár⇣st - o cca 43% (300<431).
Silnice  Stanovi�t↵  Místo  Intenzity automobilové dopravy 2010 %
     T  O  M  S T
II/193 3 - 1939  Hor�ovsk⌘ T⌘n 51 376 4 431 11,8
   - hranice okr. Doma✓lice
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 Sí✏ místních a ú elov⌘ch komunikací:
 Pr⇣jezdní úseky silnic II. a III. t�ídy jsou tedy páte�ními trasami celého �e�eného území, na které 
jsou p�ipojeny místní a ú elové komunikace zp�ístup�ující  ásti obce a✓ jednotlivé objekty a jednotlivé 
obhospoda�ované pozemky a plochy. Komunika ní systém je mo✓no pova✓ovat za stabilizovan⌘.
 Ur ité problémy sou asného stavu komunika ní sít↵ v zastav↵ném území obce v�ak p�edstavují 
jistá problémová místa a to bu⌦ na p�ipojení komunikací na silni ní trasy a nebo jisté zú✓ené profily na 
n↵kter⌘ch úsecích místních komunikací - zejména v historickém jádru sídel.  Ve správ↵ obce jsou místní 
komunikace o celkové délce 2745 m, z toho 965 m s bezpra�n⌘m povrchem.
 Návrh územního plánu v◆souladu se zadáním zakládá nové rozvojové po iny v◆�e�eném 
správním území obce. Komunika ní dostupnost t↵chto rozvojov⌘ch lokalit je zaji�t↵na prost�ednictvím 
p�ipojení sjezdem na stávající komunika ní sí✏ obce. U rozsáhlej�ích rozvojov⌘ch lokalit (Z1, P4, Z4, Z5b) 
se p�edpokládá vypracování územní studie  i dokumentace pro územní �izení, která v◆rámci �ir�ích 
urbanistick⌘ch a komunika ních souvislostí navrhne rovn↵✓ nové komunika ní uspo�ádání p�íslu�né 
rozvojové lokality. 
 Nov↵ navrhované pozemky ve�ejn⌘ch prostranství budou respektovat p�íslu�ná ustanovení §22 
vyhlá�ky MMR �R  .501/2006 Sb., o obecn⌘ch po✓adavcích na vyu✓ívání území. Navrhované místní 
komunikace zaji�✏ující komunika ní dostupnost a obsluhu nov⌘ch rozvojov⌘ch lokalit zástavby obce budou 
navr✓eny bu⌦ jako obslu✓né komunikace funk ní skupiny C, typu MO10/7/30(20) s◆oboustrann⌘mi 
chodníky �í�ky nejmén↵ 2x2,0m, p�ípadn↵ jako komunikace pro smí�en⌘ provoz funk ní skupiny D1 - 
obytné ulice – navrhované v◆souladu s◆technick⌘mi podmínkami◆TP103 pro jejich navrhování v◆�í�ce 
uli ního prostoru nejmén↵ 8,0m mezi hranicemi protilehl⌘ch pozemk⇣. 
 Rozvojové lokality ve správním území obce budou na stávající komunikace p�ipojeny 
samostatn⌘mi sjezdy ve smyslu p�íslu�n⌘ch ustanovení �SN 736110 Projektování místních komunikací, 
kap. 12 K�i✓ovatky, k�í✓ení a sjezdy.

 Trasy p↵�í a cyklistické dopravy, cestní sí✏ je popsána v kapitole ad e.3).

 Obsluha území prost�edky hromadné dopravy:
 Obsluha území prost�edky hromadné dopravy je realizována pravidelnou autobusovou 
dopravou. Obsluha �e�eného území pravidelnou ve�ejnou autobusovou dopravou je v sou asné dob↵ 
realizována prost�ednictvím dvou procházejících autobusov⌘ch linek: 
 - 400120 Hor�ovsk⌘ T⌘n - Semn↵vice - Mezholezy - Velk⌘ Malahov 
 - 400121 Velk⌘ Malahov - ⇧lovice - Pocinovice - Hor�ovsk⌘ T⌘n 
 Dopravcem je �SAD autobusy Plze� a.s.
 Situování autobusov⌘ch zastávek je nejlépe patrné z◆dolo✓en⌘ch grafick⌘ch p�íloh. Umíst↵ní 
autobusov⌘ch zastávek (Semn↵vice, Semn↵vice - ⇧lovice, Semn↵vice - Pocinovice) je vyhovující, je v�ak 
t�eba provést úpravy se zaji�t↵ním parametr⇣ �SN 73 6425. Lze konstatovat, ✓e prakticky celé zastav↵né 
obcí je pokryto v 300 metrové docházkové vzdálenosti k t↵mto autobusov⌘m zastávkám, co✓  asov↵ 
p�edstavuje asi 5 minutovou docházkovou dobu. Situování zastávek je t�eba pova✓ovat za stabilizované.

 Doprava v klidu, dal�í za�ízení pro automobilovou dopravu:
 S◆ohledem na v⌘lu n↵ individuální charakter bytové zástavby odstavování a parkování vozidel 
pro pot�eby bydlení nep�edstavuje v◆�e�eném území vá✓n↵j�í problém. Pro pot�eby dopravy v◆klidu u 
jednotliv⌘ch objekt⇣ vybavenosti jsou pak vyu✓ívány p�íle✓itosti na plochách p�iléhajících komunikací. Tyto 
pot�eby jsou prakticky pln↵ uspokojovány v rámci vlastních objekt⇣ a pozemk⇣. Pro parkování vozidel pro 
pot�eby objekt⇣ vybavenosti slou✓í v centru obce dostatek ploch p�i pr⇣jezdním úseku silnic.
 Pro pokrytí pot�eb dopravy v klidu u navrhovan⌘ch objekt⇣ pro bydlení, vybavenosti  i jin⌘ch 
objekt⇣ se bude postupovat ve smyslu p�íslu�n⌘ch ustanovení vyhlá�ky MMR �R  . 268/09 Sb., o 
technick⌘ch po✓adavcích na stavby, a to §5, ve kterém se stanovuje, ✓e odstavná a parkovací stání se �e�í 
jako sou ást stavby, nebo jako provozn↵ neodd↵litelná  ást stavby, anebo na pozemku stavby, pokud 
tomu nebrání omezení vypl⌘vající ze stanoven⌘ch ochrann⌘ch opat�ení, a to v◆souladu s◆normov⌘mi 
hodnotami stanoven⌘mi ve smyslu p�íslu�n⌘ch ustanovení kap. 14.1 �SN 73 6110 Projektování místních 
komunikací. Dále je t�eba ka✓dou stavbu vybavit odpovídajícím po tem stání pro vozidla zdravotn↵ 
posti✓en⌘ch osob, které budou �e�eny jako sou ást stavby.
 V �e�eném území nejsou zastoupena doprovodná za�ízení automobilové dopravy. Nejbli✓�í 
 erpací stanice pohonn⌘ch hmot je situována v návaznosti na páte�ní trasu silnice II/193 v Hor�ovském 
T⌘n↵. Zde jsou také k dispozici kompletní servisní slu✓by.

 Podmínky pro dopravní obsluhu, ochranná pásma:
 V◆�e�eném území se uplat�ují v◆souladu s◆p�íslu�n⌘mi ustanovením zákona  . 13/97 Sb., o 
pozemních komunikacích, mimo souvisle zastav↵ná území, ochranná pásma komunikací vedená po obou 
jejich stranách trasy ve vzdálenosti od osy:
  - silnice II. a III. t�ídy    15 m

 ad d.2) Technická infrastruktura
 Ve v�ech sídlech spadajících do �e�eného území (Semn↵vice, Pocinovice a ⇧lovice) je zaji�t↵no 
zásobování elektrickou energií a telekomunika ní slu✓by. V  ásti SÚ Semn↵vice je  áste n↵ zaji�t↵no i 
zásobování pitnou vodou z místního vodovodu. De�✏ová oddílná kanalizace je rozvinuta na v↵t�in↵ 
zastav↵ného území (SÚ Semn↵vice). Rozvody elektrické energie NN, rozvody pro ve�ejné osv↵tlení a 
obecní rozhlas a místní rozvody telekomunika ní sít↵ jsou vedeny vzdu�nou trasou. ⌅e�ené území je 
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sou ástí zpracovaného Plánu rozvoje vodovod⇣ a kanalizací Plze�ského kraje (Zpracovatel PRVK: DPlus – 
projektov⌘ a in✓en⌘rsk⌘ podnik, s.r.o.).

 Vodní hospodá⌦ství 
 Hydrologické  a hydrogeologické podmínky jsou popsány v kapitole “Ochrana hodnot 
vypl⌘vajících z p�írodních a dal�ích podmínek území”. Protierozní a protipovod�ová opat�ení jsou uvedena 
v kapitole ad. e.4) a ad. e.5).

 Vodní hospodá�ství  - likvidace srá✓kov⌘ch odpadních vod:

 Likvidace srá✓kov⌘ch odpadních vod:
 Odvedení srá✓kov⌘ch vod zde celkov↵ ne iní po v↵t�inu roku p�i pr⇣m↵rn⌘ch hydrologick⌘ch 
podmínkách v↵t�í potí✓e vzhledem k p�eva✓ujícím p�ízniv⌘m sklonov⌘m pom↵r⇣m, vzhledem k relativn↵ 
dobré reten ní schopnosti povrchu terénu a vzhledem k existenci p�irozen⌘ch recipientních prvk⇣ i 
realizovan⌘ch technick⌘ch opat�ení. Srá✓kové odpadní vody jsou zvládány následovn↵: u jednotliv⌘ch 
nemovitostí s pou✓itím vsaku nebo akumula ních prvk⇣ (s následn⌘m vyu✓íváním nap�. pro zavla✓ování 
zelen↵). De�✏ová kanalizace je zaúst↵na do nejbli✓�ích recipientních prvk⇣ a je rozvinuta v SÚ Semn↵vice, 
v ostatních sídlech je vyu✓íván systém p�íkop⇣, struh a propustk⇣.

 Navrhované �e�ení: 
 Stav likvidace de�✏ov⌘ch vod se nebude zásadn↵ m↵nit. Bude dodr✓ena zásada minimalizace 
zpev�ování ploch území nepropustn⌘mi materiály. Ze zpevn↵n⌘ch ploch budou srá✓kové vody odvád↵ny 
p�edev�ím de�✏ov⌘mi stokami oddílné kanalizace, vyu✓ití úsek⇣ jednotné kanalizace je p�ípustné pouze v 
nezbytn↵ nutn⌘ch p�ípadech.

 Vodní hospodá�ství  - likvidace spla�kov⌘ch odpadních vod:
 (Semn↵vice)
 V Semn↵vicích (úrove� terénu intravilánu sídla je v rozmezí cca 481 - 486 m n. m.) je v  ásti 
zastav↵ného území vybudována de�✏ová kanalizace, dnes fungující na základ↵ prohlá�ení i jako jednotná. 
Na ni je po p�ed i�t↵ní spla�k⇣ v septicích napojeno cca 62 % obyvatel obce. Kanalizace ve správ↵ obce 
má celkovou délku cca 900 m. Vybudována byla v r⇣zn⌘ch  asov⌘ch obdobích (1973 - 1985), p�evá✓n↵ z 
nekvalitních betonov⌘ch trub DN 300 a✓ DN 600, je net↵sná, m↵lce ulo✓ená a sv⌘m provedením 
nevyhovuje sou asn⌘m normám. Odpadní vody jsou vypou�t↵ny dv↵ma vyúst↵mi do rybníka a 
bezejmenné vodote e, která je levostrann⌘m p�ítokem K�akovského potoka. Odpadní vody od 38 % 
obyvatel jsou zachycovány v bezodtokov⌘ch jímkách a vyvá✓eny na polní a jiné pozemky.
 Návrh:
 V Semn↵vicích je ve smyslu koncepce uplatn↵né v p⇣vodním ÚPO navr✓ena v⌘stavba oddílné 
spla�kové kanalizace. Ta bude zaúst↵na do navr✓ené centrální  istírny odpadních vod Semn↵vice umíst↵né 
v navr✓ené zastavitelné plo�e technické infrastruktury Z3 na západním okraji Semn↵vic. Stávající kanalizace 
v SÚ Semn↵vice bude moci po rekonstrukci a kompletaci slou✓it jako oddílná de�✏ová kanalizace.
 Zám↵r vyvolá pot�ebu zm↵ny koncepce PRVK Plze�ského kraje.

 (Pocinovice, ⇧lovice) 
 V místní  ástech není vybudován systém ve�ejné kanalizace. Odpadní vody jsou zachycovány v 
bezodtokov⌘ch jímkách, odkud se p�evá✓n↵ vyvá✓ejí na zem↵d↵lsky vyu✓ívané pozemky.
 Návrh:
 Odkanalizování nov⌘ch staveb bude provedeno podle umíst↵ní a velikosti konkrétní stavby :
 Domovní  istírnou s vypou�t↵ním vy i�t↵né vody, podle umíst↵ní stavby do vodote e, nebo  
vsakováním (za domovní �OV lze pova✓ovat i septik dopln↵n⌘ vhodn⌘m zemním filtrem).
 Jímkou na vyvá✓ení (s vyvá✓ením na �OV ur enou pro místní  ást).

 Na samotách bude i nadále zachován stávající systém (tam, kde jsou septiky, budou tyto 
zrekonstruovány na bezodtokové jímky nebo budou nahrazeny nov⌘mi bezodtokov⌘mi jímkami).

 Ochranná pásma kanaliza ních za�ízení:
 Ochranná pásma kanaliza ních za�ízení se ur ují dle �SN 75 6081 (TNV 75 6011) “Hygienická 
ochrana prost�edí kolem kanaliza ních za�ízení“ z roku 1996 a dle zákona  íslo 274/2001 Sb., o ve�ejn⌘ch 
vodovodech a kanalizacích.
 Ochranné pásmo stoky (do DN 500)…………….……………….1,5 m
 Ochranné pásmo  erpací stanice odpadních vod………………….10 m

 Vodní hospodá�ství  - zásobování pitnou, u✓itkovou vodou:
 (Semn↵vice)
 V Semn↵vicích jsou obyvatelé bytov⌘ch dom⇣, dvou rodinn⌘ch dom⇣ a �koly p�ipojeni na 
místní vodovod. Zdrojem vody pro tento vodovod je „Prameni�t↵ Semn↵vice“ (vrt a studna s  erpadlem, 
vymezeno ochranné pásmo I. a II. stupn↵). Z prameni�t↵ je voda p�ivád↵na p�es vodojem (10 m3, v 
sou asné dob↵ vyu✓íván pouze jako p�eru�ovací komora) do studny u bytov⌘ch dom⇣, která slou✓í také 
jako  erpací jímka. Pro zásobování �koly byly vybudovány dv↵ studny (vrt o pr⇣m↵ru 220 mm, hloubka 62 
m), vydatnost 1,8 m3/den a 3 - 4,0 m3/den s AT stanicí (v sou asné dob↵ je vyu✓íván pouze vydatn↵j�í z 
obou vrt⇣). Ostatní obyvatelé vyu✓ívají pro zásobování pitnou vodou individuální zdroje. 
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 Navr✓ené �e�ení:
 Pro navrhovanou v⌘stavbu musí b⌘t zaji�t↵n dostate n↵ vydatn⌘ zdroj pitné vody spl�ující 
po✓adavky ze zákona  . 274/20111 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve�ejnou pot�ebu. V minulosti 
byly provedeny také dva vrty s dostate nou kapacitou („Prameni�t↵ U h�bitova“), které se zatím 
nevyu✓ívají. Územním plánem je navr✓eno zbudovat ve�ejn⌘ vodovod s vyu✓itím tohoto prameni�t↵ 
(posílení stávajícího nedostate ného zdroje vody „Prameni�t↵ Semn↵vice“ ). Vodovodní p�ivád↵cí a 
zásobovací �ady je navr✓eno vést p�evá✓n↵ podél komunikací (silnice III. t�ídy).

 Základní parametry pot�eby vody (dle vyhl.  .428/2001 Sb) pro v⌘hledov⌘ po et obyvatel 
Semn↵vice (max. 160):
 Spot�eba pitné vody - 120 l/os. den
 Qpr⇣m.denní = 160 x 0,12 = 19,2 m3/d.
 Qmax.denní= Qpr⇣m.denní  x 1,5 = 28,8 m3/d. = 0,33 l/s
 Qmax.h= Qmax.denní (l/s ) x 1,8 = 0,59 l/s
         Tyto parametry mo✓no brát i jako vodítko pro stanovení specifické produkce spla�kov⌘ch 
odpadních vod.

 (Pocinovice, ⇧lovice)
 Dal�í sídla v �e�eném území nejsou v sou asné dob↵ zásobena pitnou vodou z ve�ejného 
vodovodu. Obyvatelé pou✓ívají ke svému zásobování soukromé studny. 
 V obci se nachází n↵kolik ve�ejn⌘ch studní (VS), které jsou vyu✓ívány jako zdroje u✓itkové vody 
(SÚ Semn↵vice 5, SÚ Pocinovice 2, SÚ ⇧lovice 2). Voda ze dvou z nich (dle rozboru pouze u✓itková) je 
vyu✓ívána k zásobování Kulturního domu.
 V k. ú. Pocinovice u Semn↵vic se nachází prameni�t↵ „U pohodnice“ (celkem 3 studny, z nich✓ 
jedna není vyu✓ívána,  erpací stanice a úpravna vody) a prameni�t↵ „U �t↵rkovny“ (studna s  erpací 
stanicí). Voda z t↵chto zdroj⇣ slou✓í k zásobování ve�ejného vodovodu Velkého Malahova. V k.ú. ⇧lovice u 
Bukovce se dále nachází studna s  erpací stanicí, která slou✓í k zásobování místního zem↵d↵lského areálu 
- navr✓ená p�estavbová plocha P5.
 V Pocinovicích a ⇧lovicích není v⌘stavba ve�ejného vodovodu navr✓ena. Bude vyu✓ívána voda z 
místních zdroj⇣, která bude p�ípadn↵ individuáln↵ upravována.

 Vodní hospodá�ství  - zásobování po✓ární vodou:
 Vzhledem k sou asné absenci ve�ejné vodovodní sít↵ mohou b⌘t k zásobování po✓ární vodou v 
�e�eném území vyu✓ívány pouze stávající vodní nádr✓e a rybníky, které se nacházejí v Semn↵vicích, 
Pocínovicích a ⇧lovicích v✓dy ve st�ední  ásti zastav↵ného území.
 (Semn↵vice) Pot�eba po✓ární vody je kryta odb↵rem vody z vodní nádr✓e p. . 39. 
 (Pocínovice) Pot�eba po✓ární vody je kryta odb↵rem vody  z vodní nádr✓e p. . 20.
 (⇧lovice)  Pot�eba po✓ární vody je kryta odb↵rem vody z rybníka p. . 40/1. 
 Zdroje vody pro po✓ární ú ely musí respektovat vyhlá�ku 23/2008 Sb., o technick⌘ch 
podmínkách po✓ární ochrany staveb. Navr✓ené �ady ve�ejného vodovodu v Semn↵vicích budou p�ípadn↵ 
slou✓it i pro ú ely zásobování po✓ární vodou �e�eny v souladu s �SN 73 0873.

 Vodní hospodá�ství  - hydromeliora ní za�ízení:
 Systematická odvodn↵ní pozemk⇣ trubní drená✓í, spojená s úpravami n↵kter⌘ch vodních tok⇣, 
p�iná�ejícími zrychlení povrchového odtoku, byla provád↵na od 60. let. Meliorace v �e�eném území tvo�í 
ucelen⌘ systém (plo�né meliorace - drená✓e navazují na odvod�ovací �ady - hlavní meliora ní za�ízení) a 
jsou realizovány na cca 30 % plochy ZPF. V zásad↵ lze pova✓ovat v⌘stavbu meliorací za ukon enou, p�esto 
pokud budou je�t↵ n↵které stavby realizovány, musí jejich �e�ení na rozdíl od minulé praxe klást daleko 
v↵t�í d⇣raz na pot�eby ochrany krajiny. Jednotlivé stavby bude nutno �e�it tak, aby nezp⇣sobovaly rychl⌘ 
odtok vody z území a v↵t�í odvodn↵ní bude t�eba podmínit v⌘stavbou mal⌘ch reten ních nádr✓í ap. V 
�e�eném území nejsou ✓ádné funk ní závlahové systémy a �ady.
  V lokalitách, kde bylo v◆minulosti provedeno systematické odvodn↵ní je sou ástí rozvojov⌘ch 
ploch v Pocinovicích: Z4, Z5a, Z5b.. 
 pozn.: Soustavné meliorace jsou vodním dílem ve smyslu §55 odst. 1.e) vodního zákona a 
jejich zm↵ny jsou zm↵ny (rekonstrukce) dokon eného vodního díla. Pouze malé zásahy lze kvalifikovat 
jako opravy a udr✓ovací práce dle §15a odst. 3) vodního zákona. Proto✓e rekonstrukci meliorací (na plo�e 
RD a pod.) není mo✓né ve v↵t�in↵ p�ípad⇣ provést zodpov↵dn↵ bez znalosti souvislostí a tém↵� ka✓dá 
stavba m⇣✓e meliorace poru�it, je nutné povinnost komplexního �e�ení úpravy stávajících meliorací ulo✓it 
ji✓ prvnímu stavebníkovi na dot ené meliorované plo�e. Dokumentaci na úpravu, p�íp. p�estavbu meliorací 
musí obsahovat ka✓dá dokumentace pro povolení stavby, p�íp. pro ohlá�ení stavby.

 Ochranná pásma vodárensk⌘ch za�ízení se ur ují dle zákona  íslo 274/2001 Sb., o ve�ejn⌘ch 
vodovodech a kanalizacích.
- OP vodovodních �ad⇣ a kanaliza ních stok  iní (do DN 500 mm v etn↵) 1,5 m na ka✓dou  
 stranu od vn↵j�ího líce potrubí  i stoky a 2,5 m na ka✓dou stranu od vn↵j�ího líce potrubí  i  
 stoky (u DN nad DN 500 mm).
- Ochranné pásmo vodojemu:
 Ochranné pásmo vodojemu  iní min. 10 m.

 Ochrana vodních zdroj⇣
- Pro prameni�t↵ nacházející se v �e�eném území bylo stanoveno odpov↵dn⌘m vodoprávním  
 orgánem I. a II. ochranné pásmo a byla stanovena omezení  inností v t↵chto pásmech. Jedná  
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 se o zdroje pitné vody Prameni�t↵ Semn↵vice, U h�bitova, U pohodnice, U �t↵rkovny, studna na  
 hranici k.ú. ⇧lovice u Bukovce a Pocínovice u Semn↵vic. V koordina ním v⌘krese jsou zakreslena 
 jejich ochranná pásma dle dat ÚAP.

 Zásobování energiemi 
 Energetické nároky jsou mj. spjaty s klimatick⌘mi podmínkami zájmového území. Dle Quitta 
�e�ené území spadá do mírn↵ teplé klimatické oblasti v◆klimatické jednotce MT5, na kterou ze severu 
navazuje o n↵co chladn↵j�í oblast MT3. Podnebí je tedy mírn↵ teplé, pr⇣m↵rn↵ vlhké, av�ak místy se 
projevuje srá✓kov⌘ stín �eského lesa - Doma✓lice 7,6 °C, 662 mm; Strá✓ u Tachova 7,5 °C, 624 mm; 
v⌘chodn↵ od Tachova srá✓ky klesají pod 540 mm, Hor�ovsk⌘ T⌘n má úhrn srá✓ek 560 mm. �ast⌘m jevem 
jsou teplotní inverze.  P�evládající sm↵r v↵tru je západní.
 ⌅e�ené území není zatím p�íli� energeticky náro né (ve smyslu v⌘skytu energeticky náro n⌘ch 
podnikatelsk⌘ch aktivit). Energetické odb↵ry zahrnují komunální odb↵ry, odb↵ry drobn⌘ch provozoven a 
zem↵d↵lsk⌘ch podnik⇣.
 Energetická situace zájmového území zde není zatím do�e�ena alespo� na standardní úrovni.  
 ⌅e�ené území není plo�n↵ plynofikováno. P�esto✓e územím procházejí VVTL plynovody není 
vzhledem k velikosti sídelních útvar⇣ a jejich funk nímu vyu✓ití (bydlení, rekreace) plo�ná plynofikace 
ekonomicky reálná.
 V budoucnu nelze zde vylou it ani ev. vyu✓ití obnoviteln⌘ch zdroj⇣ energie (nap�. fotovoltaické 
panely), nebo vyu✓ití lokálních systém⇣ se zásobníky zkapaln↵ného propanu  i propanu - butanu. To dnes 
i v⌘hledov↵ bude více zále✓et na ekonomick⌘ch podmínkách. Územní energetická koncepce by m↵la víc 
dbát na energetické úspory a nap�. uvoln↵nou zdrojovou kapacitu p�íkonu elektrické energie efektivn↵ 
pou✓ít pro objekty, kde je efektivní p�ednostní u✓ití elektrické energie.

 Zásobování elektrickou energií:
 V obci má zásobování elektrickou energií z energetického hlediska dominantní úlohu.
 Rozvodn⌘ systém a jeho kapacitu je celkov↵ mo✓né pova✓ovat za vyhovující. Jeho páte�í je 
venkovní vedení VN 22 kV, sm↵rované do distribu ních trafostanic. Trafostanice jsou dostate n↵ 
dimenzovány a mnohé vykazují rezervu. Rozvodná NN sí✏ je zatím je�t↵ realizována ve form↵ venkovních 
vedení. Kabelov⌘ rozvod tvo�í zatím jen mal⌘ podíl. Rekonstrukce rozvodné sít↵ NN prob↵hla naposled v 
roce 1975. V rámci tras venkovního vedení distribu ní sít↵ NN je paraleln↵ realizována sí✏ VO (ve�ejného 
osv↵tlení).
 Popis stávajících distribu ních trafostanic:
 sídlo 
 název   íslo typ realizace  v⌘kon  rezervní  
         v⌘kon
 Semn↵vice 2666001 STB2SL 1976  1 x 160 kVa 50 kW
   sklad (není v majetku Z�E a. s.)
 Pocinovice  lom  (není v majetku Z�E a. s.)
   2646003 sto✓árová 1979  1 x 100 kVa 50 kW
 ⇧lovice  2703001 sto✓árová 1979  1 x 100 kVa 30 kW

 Navr✓ené �e�ení: 
 Po✓adavky na zv⌘�ení el. p�íkon⇣, pop�. nové el. odb↵ry budou �e�eny postupn↵ podle 
vznikajícího po✓adavku a finan ních mo✓ností úpravou stávajících distribu ních sítí (posílením stávajících 
trafostanic). 
 Návrhem je respektováno nadzemního vedení VN 22 kV a trafostanic, p�ípadné p�elo✓ky s 
ohledem na nové stavební po iny v sídle jsou mo✓né.
 Z�izování dal�ích trafostanic dle skute n⌘ch pot�eb zásobování elektrickou energií je p�ípustné. 
Nové trafostanice budou p�ipojeny z páte�ního vedení VN 22 kV venkovním vedením nebo v  ástech 
procházejících sídlem v podzemní trase kabelem VN 22 kV. Stavby v zastaviteln⌘ch plochách budou 
p�ipojeny v✓dy podzemní kabelovou trasou NN. 
 (pozn.: konkrétn↵ dle vyjád�ení �EZ Distribuce, a.s. ze dne 7.2.2014 k návrhu ÚP Semn↵vice 
budou v obci Semn↵vice a Pocínovice nové zóny pro bydlení napojeny na distribu ní rozvod elektrické 
energie posílením stávající sít↵ NN. V obci ⇧lovice by p�ípadná v⌘stavba pro bydlení pod rybníkem byla 
p�ipojena a✓ po v⌘stavb↵ nové distribu ní trafostanice umíst↵né u komunikace poblí✓  . p. 17. Ostatní 
bytové zóny by byly napojeny ze stávající sít↵ NN.)

 Ochranná pásma elektrick⌘ch za�ízení:
 ⇧í�ka ochrann⌘ch pásem rozvodn⌘ch za�ízení z�izovan⌘ch po 31.12. 1994 je dána energetick⌘m 
zákonem 
 . 222/1994 Sb. Ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno svisl⌘mi rovinami veden⌘mi po obou 
stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti kolmo na vedení od krajního vodi e (u kabelov⌘ch vedení od 
krajního kabelu) na ka✓dou stranu; v závorce jsou uvád↵ny hodnoty dle zák.  . 458/2000 Sb. pro nová 
za�ízení:
 · u venkovních vedení 22 kV (do 35 kV)……… 7 m
 · u venkovních vedení do 110 kV (v etn↵)……….. 12 m
 · u kabelov⌘ch vedení (do 52 kV)…..………… 1 m
 · u venkovních vedení do 220 kV.……………. 15 m
 · u venkovních vedení do 400 kV (v etn↵) .….. 20 m
 · u el. stanic (do 52 kV)………………………. 7 m
 .u el. stanice kompaktních a zd↵n⌘ch (do 52 kV) .....................................2 m od obrys⇣ stanice.
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 V p�ípad↵ zájmového území zde ve�kerá d�íve instalovaná za�ízení (venkovní vedení VN 22 kV a 
distribu ní trafostanice) mají ochranné pásmo 10 m na ka✓dou stranu dle zák. .79/1957 a provád↵cích 
p�edpis⇣  .80/1957. �EZ-Distribuce, a.s. sou asn↵ po✓aduje zachovat voln⌘ pr⇣jezdn⌘ (neoplocen⌘, bez 
p�eká✓ek) pruh pod vedením VN 22 kV. 

 Zásobování plynem:

 Tranzitní plynovody, dal�í související plynárenská za�ízení
 Ve sm↵ru v⌘chod - západ (Str⌘ kovice, Srbice, K�enovy, Semn↵vice, Mí�kov, �erná Hora, resp. 
Semn↵vice, Vidice) prochází st�edem �e�eného území spole ná trasa t�í nad�azen⌘ch tranzitních VTL 
plynovod⇣ nad 40 bar⇣ (DN 1400, 800, 1000) pat�ící spole nosti NET4GAS s.r.o. Dal�ími slouvisejícími 
plynárensk⌘mi za�ízeními jsou stanice katodové ochrany Pocínovice, anodové uzemn↵ní a p�íslu�né 
kabelové rozvody, (PKO - SKAO, kabel protikorozní ochrany). Soub↵✓n↵ s trasou plynovod⇣ jsou polo✓eny 
i datové kabely (metalick⌘ a optick⌘).
 St�edotlaká plynovodní sí✏
 Plynofikace okresu Doma✓lice je zalo✓ena na dodávce zemního plynu z regionálních 
vysokotlak⌘ch plynovod⇣ (majitel: Západo eská plynárenská a. s., Plze�). Území okresu zásobuje 
vysokotlak⌘ plynovod veden⌘ v trase Stod - Hol⌘�ov - Sta�kov - Kdyn↵ - Klatovy. Plynovod má 
odstup�ovan⌘ pr⇣m↵r DN 300/200 a je dimenzován na jmenovit⌘ tlak PN 4,0 MPa. Hor�ovsk⌘ T⌘n (jako 
nejbli✓�í místo s rozvodem zemního plynu od �e�eného území) je zásoben VTL odbo kou. ⌅e�ené území 
není plo�n↵ plynofikováno.
 Plo�ná plynofikace z VTL nebo STL plynovod⇣ není a nebude vzhledem k velikosti sídel a jejich 
ekonomick⌘m mo✓nostem, absenci mo✓n⌘ch velkoodb↵ratel⇣ v �ir�ím okolí a vzdálenosti k stávající 
plynovodní síti navr✓ena. Rovn↵✓ se nepo ítá s v⌘stavbou centrálních zásobník⇣ plynu a následném 
vybudování rozvodné sít↵ pro toto médium. V⌘stavba lokálních zásobník⇣ plynu pro zásobování 
individuálních odb↵ratel⇣ je v�ak p�ípustná.

 Ochrana technické infrastruktury  - pro zásobování plynem (dle zák.  . 458/2000 Sb. ... 
energetick⌘ zákon):
 Ustanovením § 98 odst. (3) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody 
stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpe nostní pásmo na 200 m kolmé vzdálenosti od p⇣dorysu 
plynovod⇣ na ob↵ strany. Ochranné pásmo anodového uzemn↵ní je 100 m na v�echny strany, ochranné 
pásmo p�íslu�n⌘ch kabelov⌘ch rozvod⇣ je 1,5 m kolmé vzdálenosti od p⇣dorysu na ob↵ strany.   
 Ustanovením § 102 odst. (2) zákona o elektronick⌘ch komunikacích je pro telekomunika ní 
trasy stanoveno ochranné pásmo 1,5 m po stranách krajního vedení. 
 Ka✓d⌘ zásah do OP a BP musí b⌘t projednán se spole ností NET4GAS s.r.o. V⌘stavbu obytn⌘ch 
budov lze provád↵t za hranicí bezpe nostního pásma. Bezpe nostní pásmo zasahuje zastav↵ná území 
sídel Pocinovice a ⇧lovice pouze okrajov↵. Rozvoj ve smyslu nov⌘ch ploch pro v⌘stavbu zde není navr✓en.

 Telekomunikace 
 Dálkové telekomunika ní kabely
 ⌅e�en⌘m územím procházejí dva dálkové telekomunika ní kabely. Na trase Hostou� - 
Semn↵vice - Pocinovice - Hol⌘�ov - Pob↵✓ovice je polo✓en DOK  . 109 (optick⌘), na trase Doma✓lice - 
Hor�ovsk⌘ T⌘n - Semn↵vice - Telice - Plze� je polo✓en optick⌘ DK  . 15 (metalick⌘, v sou asné dob↵ 
za�azen⌘ do místní sít↵).

 Místní telekomunika ní sí✏
 Sou asn⌘ stav. ⌅e�ené území p�íslu�í k MTO Hor�ovsk⌘ T⌘n. V budov↵ OÚ v SÚ Semn↵vice je 
umíst↵na automatická telefonní úst�edna (RSÚ). P�ipojení je realizováno prost�ednictvím kabelu 
vedeného soub↵✓n↵ s dálkov⌘m optick⌘m kabelem  . 109 ve sm↵ru K�akov - Semn↵vice - Pocinovice - 
⇧lovice. Rozvody v jednotliv⌘ch sídlech (z p�íslu�n⌘ch sí✏ov⌘ch rozvád↵ ⇣) jsou realizovány venkovní 
(vzdu�nou) trasou.
 Návrhem ÚP jsou respektována stávající podzemní telekomunika ní vedení místní 
telekomunika ní i dálkové sít↵ (dva dálkové telekomunika ní kabely). V�echna stávající nadzemní 
telekomunika ní vedení budou postupn↵ nahrazena podzemní kabelovou trasou. Nové objekty budou 
podzemní kabelovou trasou p�ipojeny v✓dy.

 Ochranná pásma telekomunika ních za�ízení:
Ochranná pásma jsou dána zákonem  . 151/2000 Sb., resp. zákonem  .127/2005 Sb., o elektronick⌘ch 
komunikacích.
 U telekomunika ních za�ízení pak  iní v p�ípad↵:
 - kabelového vedení p�ístupové sít↵ voln↵ ulo✓eného 1,5 m na ob↵ strany od krajních kabel⇣
 - kabelového vedení v ochranné konstrukci 1,5 m od okraje v⌘kopové r⌘hy
 - kabel⇣ transportní sít↵ ochranné pásmo stanovuje Telefónica O2 , Czech Republic, a.s. – 
Provoz p�enosové techniky (provozovatel).

 Radiokomunikace, místní rozhlas

 Radiokomunikace
 V oblasti telekomunikací je d⇣le✓ité zajistit ochranu radioreléov⌘ch spoj⇣, pro jejich✓
provoz je nutné zajistit p�ímou viditelnost spolupracujících stanic. Proto jsou tyto stanice umis✏ovány 
zejména na terénní dominanty (nejvy��í kóty v terénu). Ochrana t↵chto spoj⇣ je
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provád↵na vyhla�ováním ochrann⌘ch pásem procházejících paprsk⇣ a kruhov⌘ch ochrann⌘ch
pásem kolem spojov⌘ch objekt⇣, které mají za úkol zabránit stín↵ní a ru�ení t↵chto spoj⇣. 
 V �e�eném území se nacházejí dv↵ základnové stanice ve�ejné radiotelefonní sít↵ a to v k.ú. 
Semn↵vice, k.ú. Pocinovice u Semn↵vic. Dle ÚPO má tato základnová stanice územním rozhodnutím 
stanovené ochranné pásmo 200 m. Provozovatelem je O2 Telefónica Czech Republic, a.s.
 P�es �e�ené území dle ZÚR PLze�ského kraje vedou t�i radioreléové trasy.

 Místní rozhlas
 Místní rozhlas je v sou asnosti funk ní pouze v Semn↵vicích, v budoucnu se po ítá se 
zavedením bezdrátového rozhlasu do v�ech t�í sídel.

 Souhrnné zhodnocení, prostorová koordinace vedení technického vybavení
 Cílem koordinace v◆úrovni koncep ního �e�ení je p�edvídat a p�edcházet v�em potenciálním 
vá✓n⌘m konflikt⇣m a st�et⇣m zájm⇣. Rozumí se nejen st�et⇣m prostorov⌘m, ale i mo✓n⌘m disproporcím 
v◆objektivn↵ existujících vztazích a v◆u✓it⌘ch rozhodovacích postupech, v◆územn↵ plánovacích podkladech 
 i dokumentaci po ínaje a zpracováním p�íslu�ného projektu, jeho realizací a provozováním konkrétních 
systém⇣ a za�ízení kon e.
 V⌘znamná je nap�. koordinace in✓en⌘rsk⌘ch sítí ve vazb↵ na pozemní komunikace, p�ípadn↵ na 
jiné mo✓né p�eká✓ky a vzájemná koordinace jednotliv⌘ch druh⇣ in✓en⌘rsk⌘ch sítí.  Na základ↵ rámcového 
posouzení lze odhadovat, ✓e v◆n↵kter⌘ch úsecích místních komunikací a na n↵kter⌘ch k�i✓ovatkách m⇣✓e 
b⌘t brzy hustota sítí na úrovni vyvolávající ji✓ vá✓né problémy. V◆takov⌘ch p�ípadech nelze improvizovat, 
ale uplatnit d⇣sledné postupy prostorové koordinace. Takov⌘mi jsou postupy respektující �SN 73 6005 a 
postupy s aplikací úm↵rn⌘ch sdru✓en⌘ch tras (v daném p�ípad↵ nap�. multikanálu SITEL, technického 
kanálku BIRCO apod.), nebo �e�ení s◆uplatn↵ním kombinovan⌘ch zp⇣sob⇣ ukládání in✓. sítí.
 V◆p�ípad↵ pou✓ití klasického zp⇣sobu ukládání lze rovn↵✓ p�ipomenout nezbytnost pou✓ití 
dostate n↵ kvalitních materiál⇣, kvalitního provedení v etn↵ p�ísné kontroly kvality díla, nezbytnost 
v asného osazení  ochrann⌘ch konstrukcí pro k�í✓ení tras in✓en⌘rsk⌘ch sítí s◆komunikacemi a v asnou 
p�ípravu dopravn↵ in✓en⌘rsk⌘ch opat�ení pro realizaci.
 Základním prost�edkem pro koordinaci in✓en⌘rsk⌘ch sítí musí b⌘t koordina ní situace a 
kompletní p�í né profily prostorem komunikací. V◆rámci dal�ích krok⇣ je ✓ádoucí zpracování 
charakteristick⌘ch p�í n⌘ch profil⇣ s◆vyzna ením polohy jednotliv⌘ch vedení (stávajících, ji✓ navrhovan⌘ch i 
t↵ch v⌘hledov⌘ch). Prostorová koordinace v◆detailu dle �SN 73 6005 “Prostorová úprava sítí technického 
vybavení“ a podle dal�ích technick⌘ch podklad⇣ m⇣✓e b⌘t preventivn↵ precizována samostatn⌘m 
projektem. 

 ad d.3) Ob⌥anské vybavení 
 Ob anské vybavení - ve�ejná infrastruktura: tvo�í stavby, za�ízení a pozemky slou✓ící pro 
vzd↵lávání a v⌘chovu, sociální slu✓by a pé i o rodinu, zdravotní slu✓by, kulturu, ve�ejnou správu a ochranu 
obyvatelstva.
 Územním plánem jsou vymezeny stávající plochy zahrnující stávající funk ní za�ízení 
ob anského vybavení ve�ejné vybavenosti:
 -  Plochy ob anského vybavení - ve�ejná infrastruktura (OV),
 - Plochy ob anského vybavení - sport (OS),
 - Plochy ob anského vybavení - h�bitovy (OH) 
 Nové plochy ob anského vybavení nejsou navr✓eny. Vzhledem k d⇣le✓itosti za�ízení 
ob anského vybavení pro rozvoj �e�eného území mohou b⌘t vybraná za�ízení umís✏ována dle podmínek 
funk ního  len↵ní území v zastav↵ném území a v plochách rozvoje.

 Sou⌥asn� stav

 ⇧kolství
 Mate�ská �kola v sou asné dob↵ v �e�eném území není, nejbli✓�í se nachází v sousedních 
Mezholezích (4 km severn↵ od Semn↵vic). 
 Základní �kola (majitel: Obec Semn↵vice, odkaz  .: 1/6) v SÚ Semn↵vice byla postavena v roce 
1933, nedávno byla dokon ena rekonstrukce objektu. Pro ú ely v⌘uky se v sou asnosti budova nevyu✓ívá, 
v p�ízemí byla zbudována prodejna smí�eného zbo✓í a obec pronajímá dv↵ bytové jednotky v rámci 
objektu.

 Zdravotnictví, sociální slu✓by
 Za�ízení pro poskytování základní zdravotní pé e a sociálních slu✓eb v �e�eném území není, 
nejbli✓�í zdravotní st�edisko je v Hor�ovském T⌘n↵.

 Obchod a slu✓by
 Pohostinství je v Kulturním dom↵ (majitel: Obec Semn↵vice, odkaz  .: 1/5). V SÚ Pocinovice se 
objekt tzv. Obecního domu v sou asnosti pronajímá pro ú ely bydlení. 
 Men�í za�ízení obchodu a slu✓eb je mo✓né umístit i ve stávající a navr✓ené obytné zástavb↵.

 Ve�ejná správa, kultura a osv↵ta
 V roce 1972 byl v SÚ Semn↵vice otev�en Kulturní d⇣m (majitel: Obec Semn↵vice, odkaz  .: 1/5) 
se sálem, jevi�t↵m, kuchyní, �atnami a v⌘ epem. V budov↵ Obecního ú�adu (majitel: Obec Semn↵vice, 
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odkaz  .: 1/4) v SÚ Semn↵vice sídlí knihovna. V SÚ Pocinovice se v sou asnosti objekt Obecního domu 
(majitel: Obec Semn↵vice, odkaz  .: 2/3) pronajímá pro ú ely bydlení. 
 Mysliveck⌘ spolek zalo✓en⌘ v roce 1948 po�ádá hony a v Kulturním dom↵ i zábavy a Poslední 
le . 
 Pomník na návsi (majitel: Obec Semn↵vice, odkaz  .: 1/11) v SÚ Semn↵vice je v↵nován padl⌘m 
v II. sv↵tové válce.

 T↵lov⌘chova a sport
  V SÚ Semn↵vice se nachází h�i�t↵ u �koly na nohejbal (majitel: Obec Semn↵vice, odkaz  .: 1/6) 
h�i�t↵ na ji✓ním okraji SÚ - kopaná  (majitel: Obec Semn↵vice, odkaz  .: 1/7). Na obecním pozemku p. . 
16/2 v Pocinovicích bylo zbudováno oplocené antukové h�i�t↵ na mí ové hry (majitel: Obec Semn↵vice, 
odkaz  .: 2/2). V SÚ ⇧lovice bylo zbudováno d↵tské h�i�t↵ poblí✓ autobusové zastávky (majitel: Obec 
Semn↵vice, odkaz  .: 3/3).
 Plocha sportovi�✏ v SÚ Semn↵vice je dostate ná. V SÚ Pocinovice je stávajícím územním 
plánem navr✓eno z�ízení sportovi�t↵ v rámci zastavitelné plochy navr✓ené na západním okraji sídla. Dále je 
navr✓ena v⌘stavba d↵tsk⌘ch h�i�✏ v SÚ Semn↵vice v rámci ve�ejného prostranství zastavitelné plochy u 
bytovek.

 Rekreace a cestovní ruch
- Rozhledna Semn↵vice (odkaz  . 1/16)
 Malá d�ev↵ná rozhledna se od jara 2012 nalézá u Semn↵vic v◆okrese Doma✓lice. Zhruba 
p↵timetrová rozhledni ka zde byla vybudována jako sou ást  esko-n↵meckého projektu „Vyhlídková místa 
na Doma✓licko“, kter⌘ nechal po�ídit Svazek Doma✓licko u Regionálního sdru✓ení ⇧umava z.s.p.o. Stachy. 
V◆projektu se anga✓uje celkem 15  esk⌘ch obcí, ve kter⌘ch by v budoucnu m↵la vyr⇣st podobná 
vyhlídková místa. Stavba vyhlídkového místa v Semn↵vicích p�i�la na více ne✓ p⇣l milionu korun, p�i em✓ 
dotace z Dispozi ního fondu �R-Bavorsko (fond je sou ástí Iniciativy EU INTERREG IIIA, kter⌘ navazuje na 
Program p�eshrani ní spolupráce CBC Phare - Spole n⌘ fond mal⌘ch projekt⇣) pokryla osmdesát p↵t 
procent náklad⇣. Vyhlídková v↵✓ o p⇣dorysu 4x4 metry byla vystav↵na v◆oploceném areálu, kde 
nalezneme je�t↵ altán s◆posezením, stojan na kola, odpo inkové herní prvky a informa ní tabuli. V⌘hled: 
p�írodní park Sedmiho�í, �esk⌘ les.  V návaznosti na tuto vyhlídku je nutné upravit okolní parter v etn↵ 
pásu izola ní zelen↵ v⇣ i skladovému areálu.
- V↵t�ina území je intenzivn↵ zem↵d↵lsky vyu✓ívána, rekreace se uskute �uje formou pobytové 
krátkodobé rekreace (chalupa�ení) ve v�ech sídlech. V SÚ Pocinovice je mo✓nost ubytování v soukromém 
penzionu (4 - 5 l⇣✓ek) v objektu  . p. 1.

 Církevní slu✓by
 Ve farním kostele sv. Ji�í (odkaz ve v⌘kresové  ásti 1/1) se bohoslu✓by konají pouze 
p�íle✓itostn↵, místní h�bitov (majitel: Obec Semn↵vice, odkaz  .: 1/8,  plocha: 0,31 ha, cca 80 hrob⇣), s 
n↵kolika neogotizujícími náhrobky, je ve velmi dobrém stavu. Na okrajích SÚ Semn↵vice se nacházejí dv↵ 
men�í kapli ky (odkazy  .: 1/9 a 1/10).

 ad d.4) Ve⌦ejná prostranství
- Návrhem územního plánu jsou vymezeny stávající plochy ve�ejn⌘ch prostranství (PV) zahrnující  
 p�evá✓n↵ komunika ní systém s centrálním návesním prostorem ve v�ech t�ech sídelních  
 útvarech.
- Pozemky ve�ejn⌘ch prostranství budou navrhovány v rámci územních studií, podmín↵n⌘ch  
 územním plánem - rozvojová lokalita Z4 a dále v rámci dokumentací pro územní �ízení (lokalita 
 Z5b, Z1, P4. 
 Pro nov↵ vymezované pozemky ve�ejného prostranství jsou dány tyto po✓adavky (ve smyslu 
vyhlá�ky §22 vyhlá�ky 501/2006 Sb.): Nejmen�í �í�ka ve�ejného prostranství, jeho✓ sou ástí je pozemní 
komunikace zp�ístup�ující pozemek bytového domu, je 12 m. P�i jednosm↵rném provozu lze tuto �í�ku 
sní✓it a✓ na 10,5 m. Nejmen�í �í�ka ve�ejného prostranství, jeho✓ sou ástí je pozemní komunikace 
zp�ístup�ující pozemek rodinného domu, je 8 m. P�i jednosm↵rném provozu lze tuto �í�ku sní✓it a✓ na 6,5 
m. Sou ástí t↵chto ve�ejn⌘ch prostranství je nejmén↵ jeden pruh vyhrazen⌘ pro p↵�í v minimální �í�ce 2 m 
umo✓�ující bezbariérové u✓ívání.

 ad d.5) Nakládání s odpady
 
 Skládky, evidované ekologické zát↵✓e území
 V �e�eném území nejsou evidovány lokality s povolením k ukládání odpad⇣.
 Dle ÚAP se v sídle Semn↵vice nachází území ekologick⌘ch rizik -  erné skládkování v lokalit↵ 
Pocinovick⌘ lom. �áste n↵ byla  erná skládka odstran↵na, zaji�t↵ny jsou p�ístupové cesty v⇣ i vjezdu do 
území. Podrobn↵ji k této lokalit↵ v kapitole Ochrana p�írody a krajiny, Místní systém ekologické stability.

 Zne�kod�ování odpad⇣
 Obecn↵ závazná vyhlá�ka Obce Semn↵vice stanovuje systém shroma✓⌦ování, sb↵ru, p�epravy, 
t�íd↵ní, vyu✓ívání a odstra�ování komunálních odpad⇣, v etn↵ systému nakládání se stavebním odpadem, 
v souladu se zák.  . 185/2001 Sb, v platném zn↵ní. 
 Nakládání s odpady je zahrnuto do existujícího systému, tj. centrálního svozu a likvidace 
odpadu. Z hlediska technické vybavenosti území pro nakládání s odpady je v⌘znamnou regionální 
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kapacitou �ízená skládka na území obce Hor�ovsk⌘ T⌘n, nedaleko sídla Lazce, firmy LAZCE-GIS spol. s r.o. 
Sb↵r a svoz separovan⌘ch slo✓ek z komunálních (✓ivnostensk⌘ch) odpad⇣, jejich úpravu a p�edání dal�ím 
zpracovatel⇣m zaji�✏uje firma EKOSEPAR s.r.o. 
 Sb↵rné nádoby (popelnice, 40 ks) slou✓í k ukládání zbytkového odpadu po vyt�íd↵ní. V obci 
jsou rozmíst↵ny kontejnery (plasty a sklo) pro t�íd↵n⌘ odpad (SÚ Semn↵vice a SÚ Pocinovice). 
Nebezpe né slo✓ky vyt�íd↵né z komunálního odpadu jsou dvakrát ro n↵ p�edávány oprávn↵né osob↵ k 
odvozu. Vy�azené léky lze odlo✓it v nejbli✓�í lékárn↵. �elezn⌘ �rot je shroma✓⌦ován do kontejneru v 
sousedství kulturního domu v SÚ Semn↵vice. Odvoz kal⇣ ze septik⇣ a ✓ump si zaji�✏ují fyzické osoby u 
oprávn↵né osoby na vlastní náklady. Vyt�íd↵n⌘ a nezne i�t↵n⌘ stavební odpad lze vyu✓ít nebo jej p�edat k 
recyklaci  i vyu✓ití oprávn↵né osob↵ nebo ulo✓it na �ízenou skládku. Obec vyu✓ívá skládku v Lazcích u 
Hor�ovského T⌘na.

 ad e) Koncepce uspo⌦ádání krajiny

 ad e.1) Vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm�ny jejich vyu�ití
 Návrhem ÚP je respektováno základní krajinné  len↵ní �e�eného území:
-  p�írodn↵ hodnotn⌘ krajinn⌘ celek zahrnující  ást poho�í Sedmiho�í v etn↵ okrajov⌘ch partií.  
 Jedná se o charakteristick⌘ krajinn⌘ celek lesního masivu na podkov↵ ✓ulov⌘ch vrch⇣, která  
 vymezuje vnit�ní lesnatou kotlinu. Krajinná dominanta a veduta;
-  p�írodn↵ hodnotn⌘ krajinn⌘ celek zahrnující komplex les⇣ Semn↵vick⌘-Zádu�ní les  -   
 charakteristické místo krajiny, které bezprost�edn↵ navazuje na krajinn⌘ celek Sedmiho�í.  
 Pramenná oblast Horního Luhu a dal�ích bezejmenn⌘ch p�ítok⇣ Mezholezského potoka.  
 Krajinná dominanta a veduta;
-  p�írodn↵ hodnotn⌘ prvek zahrnující nejv⌘�e polo✓en⌘ zalesn↵n⌘ pahorek v území Pase í.  
 P�írodní a krajinná dominanta místního v⌘znamu;
-  agrocenóza roz len↵ná hájky, remízky a travinok�ovinat⌘mi porosty podél komunikací, polních  
 cest, drobn⌘ch vodote í a meliora ních p�íkop⇣;

 Návrhem ÚP je respektován kulturn↵-historick⌘ potenciál krajiny:
 Semn⌅vice –  jsou nejv↵t�ím sídlem v �e�eném území. Severní  ást obce tvo�í statky 
orientované kolmo do prostoru rozlehlé návsi, na které se p⇣vodn↵ rozkládal rybník. Patrn↵ nejstar�í 
skupinu dom⇣ tvo�í zástavba v okolí kostela sv. Ji�í. Statky s p�evá✓n↵ kolmou orientací jsou rozmíst↵ny v 
pom↵rn↵ prudkém severním svahu. 
 Pocinovice jsou sídlem ulicového typu. V↵t�ina dom⇣ má podélnou orientaci. Ve st�ední  ásti u 
malého rybníka stojí n↵kolik v terénu voln↵ rozmíst↵n⌘ch chalup. Ve st�ední  ásti sídla se nachází obdélná 
kaple s trojbok⌘m záv↵rem datovaná do r. 1893. Ve st�edov↵ku zde bylo panské sídlo. Na severním okraji 
obce je umíst↵n rozlehl⌘ pansk⌘ statek, jeho✓ p⇣vodní, z velké  ásti nedochované, budovy byly rozmíst↵ny 
kolem obdélného dvora s rybní kem. 
 ⇥lovice jsou men�í sídlo, které je silnicí a velk⌘m rybníkem rozd↵leno na dv↵ samostatné  ásti. 
V ji✓ní  ásti stojí podél hlavní a bo ní cesty n↵kolik men�ích dom⇣ s r⇣znou orientací. V severní  ásti stojí 
n↵kolik, na stoupající cestu kolmo orientovan⌘ch, statk⇣. Pod statkem datovan⌘m r. 1889 stojí nevelká 
�estiboká kaple se stanovou st�echou. 
 P⇣dorysné stopy lokalit doznaly díl ích zm↵n po r. 1945 v souvislosti s demolicemi p⇣vodních 
dom⇣ (vysídlení p⇣vodního obyvatelstva) a v⌘stavbou zem↵d↵lsk⌘ch areál⇣.

 Cílem koncepce uspo�ádání krajiny je koordinace zájm⇣ a vztah⇣ v◆nezastav↵ném území 
z◆hlediska rozdíln⌘ch mo✓ností jeho vyu✓ití, zájm⇣ ochrany p�írody a ochrany priorit a potenciál⇣ vyu✓ití 
územních oblastí. Za tímto ú elem územní plán stanovuje plochy s◆rozdíln⌘m zp⇣sobem vyu✓ití i 
v◆nezastav↵ném území. 

 Plochy nezastav↵ného území jsou  len↵ny podle charakteru vyu✓ití, limitujících jev⇣ a utvá�ení 
krajiny na:
- (NZ.1) plochy zem↵d↵lské / orná p⇣da
- (NZ.2) plochy zem↵d↵lské / trval⌘ travní porost
 s◆vysok⌘m potenciálem produkce zem↵d↵lské v⌘roby v etn↵ intenzivních forem   
 obhospoda�ování. Plochy zem↵d↵lské zahrnují zejména pozemky zem↵d↵lského p⇣dního  
 fondu, pozemky staveb, za�ízení a jin⌘ch opat�ení pro zem↵d↵lství a pozemky související  
 dopravní a technické infrastruktury;
- (NL) plochy lesní - zahrnují pozemky ur ené k pln↵ní funkcí lesa, pozemky staveb a za�ízení  
 lesního hospodá�ství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
- (NP) plochy p�írodní - s◆nejv↵t�ím p�írodním potenciálem a pot�ebou ochrany p�írodních prvk⇣  
 (vymezená lokální biocentra); plochy p�írodní nej ast↵ji zahrnují ji✓ vymezené nebo k◆vymezení 
 ur ené prvky ochrany p�írody a jejich nejbli✓�í okolí, pop�. plochy prvk⇣ systému ekologické  
 stability ap.; vyjíme n↵ pozemky související dopravní a technické infrastruktury;
- (NSx) plochy smí�ené nezastav↵ného území  - zahrnují zpravidla pozemky ur ené k pln↵ní  
 funkcí lesa, pozemky zem↵d↵lského p⇣dního fondu, p�ípadn↵ pozemky vodních ploch a koryt  
 vodních tok⇣ bez rozli�ení p�eva✓ujícího zp⇣sobu vyu✓ití. Do plochy smí�ené nezastav↵ného  
 území jsou zahrnuty pozemky p�irozen⌘ch a p�írod↵ blízk⌘ch ekosystém⇣ a pozemky související  
 dopravní a technické infrastruktury. P�ijatelné formy vyu✓ití jsou vyzna eny p�íslu�n⌘m indexem, 
 jsou dány regulativy a musí b⌘t v✓dy v vzájemném souladu.
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 Index p�ípustn⌘ch funkcí: 
 p - p�írodní - územní ochrana chrán↵n⌘ch území podle zákona   .114/1992 Sb., ve zn↵ní  
 zákonného opat�ení  . 347/1992 Sb., územníochrana vymezeného územního systému  
 ekologické stability a dal�ích ekologicky cenn⌘ch území (zejména ekologické kostry území);  
 ostatní plochy krajinné zelen↵, extenzivní sady a zahrady s travním krytem, pozemky  ochranné  
 zelen↵;
 v - vodohospodá�ská - plochy s◆vodohospodá�skou funkcí, území vodních ploch a koryt  
 vodních tok⇣, plochy záplavov⌘ch území, plochy zahrnuté do ochrann⌘ch pásem vodních  
 zdroj⇣, CHOPAV, p�ípadn↵ dal�ích vodohospodá�sky v⌘znamn⌘ch území; revitalizace vodních  
 tok⇣, umíst↵ní vodohospodá�sk⌘ch staveb (vodního díla);
 z - zem↵d↵lská - pozemky zem↵d↵lského p⇣dního fondu (mimo velkov⌘robní formy) s  
 up�ednostn↵ním mimoproduk ních funkcí, v etn↵ ú elov⌘ch komunikací slou✓ících k jejich  
 obhospoda�ování, extenzivní sady a zahrady s travním krytem – p�ipou�t↵jí se nezbytn↵  
 nutná opat�ení  a v⌘stavba pro  zaji�t↵ní zem↵d↵lské produkce (nap�. v⌘stavba seníku,  
 ohrazení pastvin apod.);  
  l - lesní - pozemky ur ené k pln↵ní funkcí lesa (zejména les zvlá�tního ur ení, lesy ochranné  
 ap.) – p�ipou�t↵jí se nezbytn↵ nutná opat�ení a v⌘stavba pro lesní produkci; p↵stování d�evin  
 mo✓né za podmínek, ✓e budou  pou✓ity p⇣vodní (autochtónní) d�eviny odpovídající danému  
 stanovi�ti;
 o - ochranná / izola ní -  prostor mezi r⇣zn⌘mi druhy funk ního vyu✓ití (nap�. izola ní prostor  
 mezi obytn⌘mi a intenzivn↵ zem↵d↵lsky vyu✓ívan⌘mi plochami,  izola ní prostor mezi  
 obytn⌘mi plochami a dopravními stavbami);
 o - ochranná / protierozní -  plochy, kde budou ve vy��í mí�e uplatn↵na opat�ení k◆ochran↵  
 p�ed vodní erozí, mo✓ná je kombinace organiza ních (zatravn↵ní) a agrotechnick⌘ch   
 protierozních opat�ení (protierozní technologie p↵stování plodin);
 d - dopravní - nezbytn↵ nutná opat�ení a v⌘stavba pro zaji�t↵ní dopravy a protihlukové ochrany  
 z dopravních staveb v krajinné zón↵,  pozemky s p�edpoklady pro v⌘hledov⌘ rozvoj dopravní  
 infrastruktury, manipula ní a odstavné plochy.
- (W) plochy vodní a vodohospodá�ské - jsou vymezeny za ú elem zaji�t↵ní podmínek pro  
 nakládání s vodami, zahrnují zejména vybrané pozemky vodních ploch, pozemky koryt vodních  
 tok⇣ v etn↵ doprovodn⌘ch porost⇣.      
  
 V �e�eném území p�eva✓uje krajinná zóna zem↵d↵lské produkce (NZ.1 /orná p⇣da, mén↵ NZ.2 
/trvalé travní porosty), na lesních pozemcích plochy lesní (NL),  plochy p�írodního charakteru (NP), které 
jsou vymezeny v plo�e regionálního a lokálních biocenter, registrovaného VKP a EVL.
 V návaznosti na zastav↵né území, na svazích, v nivní poloze vodních tok⇣, v◆okolí prameni�✏  
vodních ploch jsou vymezeny plochy smí�ené nezastav↵ného území. Mimo údolní nivu se jedná o 
kombinaci funkcí zem↵d↵lské, p�írodní, ochranné (NSzp, NSpo, NSzpo ....), pop�ípad↵ lesní (NSpl ...), v 
údolní niv↵, v◆okolí prameni�✏, v◆ochranném pásmu vodních se jedná o kombinace p�edchozích funkcí s 
vodohospodá�skou funkcí (nap�. NSpv, NSpvz ...). Okrajov↵ jsou vymezeny plochy smí�ené plochy smí�ené 
s dopravní funkcí.  V◆lesních porostech jde v↵t�inou o pr⇣chod biokoridor⇣ s◆funkcí p�írodní, lesní pop�. 
vodohospodá�skou. V◆plochách kulturní krajiny se smí�en⌘m vyu✓itím mají uvedené  innosti v✓dy 
kompromisní charakter – s◆ohledem na ostatní zde p�ípustné  innosti. Kompromisní opat�ení jsou bu⌦ 
obecn↵ známa (nap�. pravidla v ochrann⌘ch pásmech, p�echodové  ásti krajiny mezi krajinnou zónou 
zem↵d↵lské produkce – NZ◆a krajinnou zónou p�írodní - NP) nebo je mo✓né kompromis zastoupen⌘ch 
 inností a funkcí následn↵ p�ijmout po detailn↵j�ím posouzení zóny. 
 Pro vymezené plochy v◆nezastav↵ném území jsou územním plánem stanoveny podmínky pro 
stabilizaci nebo zm↵ny v◆jejich vyu✓ití (regulativy vyu✓ití - viz. kap. f textu návrhu), které jsou prost�edkem 
pro usm↵rn↵ní budoucího utvá�ení krajiny.

 Podíl zelen↵ ve v↵t�in↵ vymezen⌘ch ploch nezastav↵ného území krajiny je t�eba zvy�ovat, a to 
p�i realizaci návrhu územního systému ekologické stability, v etn↵ interak ních prvk⇣, liniové doprovodné 
zelen↵ komunikací, vodote í a mezí, zatravn↵ním nebo dopln↵ním ploch nelesní zelen↵ s◆p�írodní funkcí. 
Rodová a druhová skladba zelen↵ musí vycházet z◆p⇣vodních rostlinn⌘ch spole enstev (metlicová jedlina, 
brusinková borová doubrava).  
- metlicová jedlina:
 Polohy, které zaujímala tato mapovací jednotka jsou vyu✓ívány trvale jako lesní porosty na  
 prudk⌘ch svazích, metlicové jedliny p�edstavují ochrann⌘ les s◆funkcí biologické ochrany proti  
 erozi a svahovému splachu.
- brusinková borová doubrava:
 Nej ast↵j�í d�eviny stromo�adí: je�áb pta í, b�íza b↵lokorá, b�íza b↵lokorá, jablo� domácí.
 Vhodné sm↵si na zatrav�ovaná místa: kost�ava ov í, kost�ava tuhá, kost�ava  ervená, psine ek  
 v⌘b↵✓kat⌘, tomka vonná, smilka tuhá.

 ad e.2) Stanovení podmínek pro územní systém ekologické stability 
 Sou ástí zelen↵ je územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES). Jedná se o vybranou 
soustavu vnit�n↵ ekologicky stabiln↵j�ích segment⇣ krajiny, ú eln↵ rozmíst↵n⌘ch na základ↵ funk ních a 
prostorov⌘ch kritérií.
 Hlavním cílem vytvá�ení ÚSES je trvalé zaji�t↵ní biodiverzity, biologické rozmanitosti, která je 
definována jako variabilita v�ech ✓ijících organism⇣ a jejich spole enstev a zahrnuje rozmanitost v rámci 
druh⇣, mezi druhy a rozmanitost ekosystém⇣. Podstatou ÚSES je vymezení sít↵ p�írod↵ blízk⌘ch ploch v 
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minimálním územním rozsahu, kter⌘ u✓ nelze dále sni✓ovat bez ohro✓ení ekologické stability a biologické 
rozmanitosti území.
 ÚSES se d↵lí podle biogeografického v⌘znamu skladebn⌘ch prvk⇣ na nadregionální, regionální 
a lokální. Územní plán Semn↵vice závazn↵ vymezuje prvky ÚSES na regionální a lokální úrovni; 
nadregionální prvky se v �e�eném území nevyskytují. Je tvo�en biocentry a biokoridory a na lokální úrovni 
té✓ interak ními prvky. 
 - Biocentrum je tvo�eno ekologicky v⌘znamn⌘m segmentem krajiny, kter⌘ svou velikostí a 
stavem ekologick⌘ch podmínek umo✓�uje trvalou existenci druh⇣ i spole enstev p�irozeného genofondu 
krajiny. Jedná se o biotop nebo soubor biotop⇣, kter⌘ sv⌘m stavem a velikostí umo✓�uje trvalou existenci 
p�irozeného  i pozm↵n↵ného, av�ak p�írod↵ blízkého ekosystému.
 - Biokoridor je, nebo cílov↵ má b⌘t, tvo�en ekologicky v⌘znamn⌘m segmentem krajiny, kter⌘ 
propojuje biocentra a umo✓�uje a podporuje migraci, �í�ení a vzájemné kontakty ✓iv⌘ch organism⇣.
 - Interak ní prvek je ekologicky v⌘znamn⌘ krajinn⌘ prvek nebo ekologicky v⌘znamné liniové 
spole enstvo, vytvá�ející existen ní podmínky rostlinám a ✓ivo ich⇣m, v⌘znamn↵ ovliv�ujícím fungování 
ekosystém⇣ kulturní krajiny.
 Podle prostorové funk nosti jsou prvky ÚSES funk ní (existující, jednozna n↵ vymezené) a 
navr✓ené k zalo✓ení (nefunk ní, vymezené). Funk ní prvky jsou sítí vybran⌘ch  ástí kostry ekologické 
stability a navr✓ené prvky dopl�ují kostru ekologické stability tak, aby byl ÚSES schopen plnit svoje 
p�edpokládané funkce v krajin↵. Navrhované prvky ÚSES jsou v◆rámci ÚP Semn↵vice vedeny jako plochy 
ve�ejn↵ prosp↵�n⌘ch opat�ení bez p�edkupního práva. Jako plocha ve�ejn↵ prosp↵�ného opat�ení je 
rovn↵✓ vedena i lokalita b⌘valého lomu Pocinovice (lokální biocentrum, registrované VKP, na  ásti EVL).  

  Minimální velikost lokálního biocentra by m↵la b⌘t 3 ha, minimální �í�ka lokálního biokoridoru 
15 m (spole enstvo lesní, kombinované), 20 m (spole enstvo lu ní).  Pro spole enstvo kombinované 
(lu ní + lesní) je mo✓né p�eru�ení do 50 m zastav↵nou plochou, 80 m ornou p⇣dou a 100 m p�i 
ostatních kulturách. Interak ní prvky nedosahují parametr⇣ biocenter a biokoridor⇣, v⌘znamn↵ se v�ak 
podílejí na zv⌘�ení ekologické stability v◆krajin↵.

 Podkladem pro zapracování ÚSES do územního plánu byly následující práce:
- ZÚR Plze�ského kraje
- ÚAP ORP Doma✓lice
- ÚPO Semn↵vice (PAFF – projek ní kancelá�, Praha 6; únor 2006)
- Generel ÚSES pro k.ú. Semn↵vice, Pocinovice u Semn↵vic a ⇧lovice u Bukovce (GAN   
 Projektování a realizace krajinn⌘ch úprav, Ing. Krásn⌘, Ing. Kune�, Mgr. Ledvina; r. 2002)
- Generelu ÚSES Stodsko – GEOVISION, Plze�
- Registrované VKP Pocinovick⌘ lom – podklady odboru �P M↵Ú Hor�ovsk⌘ T⌘n

 Jednotlivé prvky byly z v⌘�e uveden⌘ch prací p�evzaty a dále upraveny a p�izp⇣sobeny 
podmínkám návrhu územního plánu a podmínkám ochrany a tvorby krajiny. Územní systém ekologické 
stability �e�eného území je p�itom koncipován tak, aby p�edev�ím:
 a/ navazoval na prvky nadregionálního a regionálního systému ekologické stability,
 b/ ve sv⌘ch prvcích zajistil ✓ivotní podmínky v rámci skupin typ⇣ geobiocén⇣ zastoupen⌘ch  
 na zpracovávaném území
 c/ zajistil návaznost na místní systém ekologické stability v sousedních katastrech, kde byl ji✓  
 systém zpracován / schválen v rámci ÚPD,
 d/ byl dodr✓en po✓adavek minimality nárok⇣ systému ekologické stability na dal�í území p�i  
 respektování minimálních po✓adavk⇣ na parametry prvk⇣ územního systému ekologické  
 stability

 Nadregionální a regionální územní systémy ekologické stability
 Nadmístní (regionální a nadregionální) územní systém ekologické stability byl v◆rámci ZÚR 
Plze�ského kraje vymezen na základ↵ Generelu regionálního ÚSES a na základ↵ schválen⌘ch územních 
plán⇣ velk⌘ch územních celk⇣. 
 V územních plánech je nutné tento ÚSES zp�esnit a vymezit na jednotlivé pozemky podle 
místních podmínek v etn↵ díl ích posunu a �í�kov⌘ch úprav za p�edpokladu zachování jeho funk nosti.  
Zalo✓ení prvk⇣ územního systému ekologické stability (ÚSES) bylo vymezeno jako ve�ejn↵ prosp↵�né 
opat�ení.
 Do �e�eného území zasahují dva prvky regionálního v⌘znamu:
- RBC 1066 „Sedmiho�í“ hranice p�evzata ze ZÚR Plze�ského kraje. Biocentrum funk ní, rozloha 
1568,71 ha (v◆�e�eném území okrajová  ást o rozloze 19,7 ha).  Rozsáhl⌘ zachoval⌘ komplex les⇣ se zbytky 
reliktních bor⇣, na plo�e Sedmiho�í. Dnes na celém území p�eva✓ují kulturní borové lesy, na zastín↵n⌘ch 
svazích a◆ní✓e polo✓en⌘ch lokalitách rostou smrkové kultury s◆p�ím↵sí jedle, buku, dubu, mod�ínu 
a◆vtrou�ené b�ízy. Na n↵kter⌘ch p�íhodn⌘ch svazích se dochovaly zbytky su✏ov⌘ch les⇣ s◆lípou srd itou. 
Botanicky zajímavé jsou biotopy r⇣zn↵ vlhk⌘ch a◆mokr⌘ch stanovi�✏ s◆mnoha chrán↵n⌘mi druhy (PP 
Racovské rybní ky, okolí Mezholezského rybníka a Mí�kovsk⌘ch rybník⇣). Geologicky v⌘znamná lokalita, 
sou ást p�írodního parku Sedmiho�í.
- RBK 2031 – hranice p�evzata z◆ÚAP ORP Doma✓lice. Trasa je vedena p�i severní hranici katastru 
Semn↵vice a navazuje na RBC 1066 Sedmiho�í; prochází Semn↵vick⌘m a Zádu�ním lesem, zahrnuje 
pramennou oblast p�ítok⇣ Mezholezského potoka.
 V �e�eném území je biokoridor rozd↵len do t�í úsek⇣:
 úsek 1066 - 2031_1  propojuje regionální biocentrum "Sedmiho�í" (1066) s lokálním 
    biocentrem 2031_1. Lesní odd↵lení 446, porost B, C, D. Lesní  
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    typ 3K3 – kyselá dubová bu ina biková, 3P1 – kyselá jedlová  
    bu ina s bikou chlupatou, 4G1 – podmá ená dubová jedlina  
    p�esli ková.
 úsek 2031_1 - 2031_2 umíst↵n v  pramenné oblasti Horného Luhu, propojuje lokální  
    biocentra 2031_1 a 2031_2 a LBC 1. Lesní odd↵lení 447, porost  
    C,  ást E,  ást A. Lesní typy  3K3 – kyselá dubová bu ina  
    biková, 3P1 – kyselá jedlová bu ina s bikou chlupatou, 4G1 –  
    podmá ená dubová jedlina p�esli ková, 3O6 – jedlodubová  
    bu ina �✏avelová, 3L2 – poto ní luh podhorsk⌘, 3S1 – sv↵✓í  
    dubová bu ina �✏avelová.
 úsek 2031_2 - 2031_3 navr✓en k zalo✓ení na orné p⇣d↵.
 
 V◆trase regionálního biokoridoru jsou vlo✓ena dv↵ lokální biocentra (jsou nedílnou sou ástí 
RBK):
- LBC 2031_1 "Obecní les" 
 zahrnuje severov⌘chodní úbo í Obecního lesa (Semn↵vického lesa 519,3 m). Les s p�evahou  
 borovice a louka (p�írodní biotop T1.5 – vlhké pchá ové louky).  Lesní odd↵lení 448 porost C,  
 G. Lesní typy 3K3 – kyselá dubová bu ina biková, 3P1 – kyselá jedlová bu ina s bikou  
 chlupatou, 2M3 – chudá buková doubrava bor⇣vková. Rozloha  23,8 ha.
- LBC 2031_2 "U Farského pole" 
 zahrnuje zalesn↵né jihozápadní úbo í a svahy pod vrcholem Sahara (529,4 m). Les s p�evahou  
 borovice. Lesní odd↵lení 447, porost F. Lesní typy 3K3 – kyselá dubová bu ina biková, 3S1 –  
 sv↵✓í dubová bu ina �✏avelová a 2C3 – vys⌘chavá buková doubrava teplomilná (s vále kou  
 prapo�itou). Rozloha 9,8 ha

 Místní územní systém ekologické stability

 Lokální biocentra (LBC)
- LBC 1 „Zádu�ní les“ – biocentrum lokální, funk ní, 15,9 ha. P⇣vodn↵ bylo biocentrum v↵t�í,  ást  
 p�evedena do regionálního biokoridoru dle ZÚR. Z  ásti borová monokultura s p�ím↵sí SM, DB,  
 MO, BK, B⌅, JR, JVK, JD; z ásti smí�en⌘ a✓ listnat⌘ les podél potoka a v okolí prameni�t↵,  
 spole enstvo blízké jasanové ol�in↵ (JSZ, OLL, BR, TPO, DB, JVK, VR); p�irozené koryto potoka  
 se zachoval⌘mi b�ehov⌘mi porosty. P�írodní biotopy L2.2B, T8.2B. Lesní odd↵lení 447, porost B,  
  ást E. Lesní typy:  3K3 – kyselá dubová bu ina biková, 3P1 – kyselá jedlová bu ina s bikou  
 chlupatou, 4G1 – podmá ená dubová jedlina p�esli ková.
 Opat�ení: podpora r⇣znov↵kosti a p�irozené druhové skladby d�evin dle lesního typu, zachování 
 a ochrana prameni�✏ a p�irozeného koryta toku, pop�. vylou ení t↵✓by d�eva v okolí potok⇣ a  
 jejich prameni�✏.
- LBC 2 „Pase í“ - biocentrum lokální, funk ní, 11,2 ha. Zalesn↵ní pahorek p�i severozápadním  
 okraji obce Semn↵vice. P�evá✓n↵ borov⌘ les s p�ím↵sí listná ⇣, místy a✓ smí�en⌘ les.   
 Zaznamenány druhy BO, DB. BK, SM, BR, JR, TR, TPO, JVM, VRJ, v podrostu BR, JR, JAN, LIS, KRO. 
 Lesní odd↵lení 449, porost B. Lesní typ 2M3 – chudá buková doubrava bor⇣vková.
 Opat�ení:  up�ednostnit mimoproduk ní funkce lesa, d�evinnou skladbu p�iblí✓it p�irozenému  
 stavu dle lesního typu, vylou ení introdukce nep⇣vodních d�evin.
- LBC 3 „Krásná paseka“ - biocentrum lokální, funk ní, rozloha 11,9 ha. Kombinované biocentrum 
 slo✓ené z r⇣zn⌘ch biotop⇣ – p�evá✓n↵ borov⌘ les s p�ím↵sí listná ⇣, místy les smí�en⌘ a✓  
 listnat⌘ (BO, DB, SM, MO, BR, JR, TR, TPO, BK, JVK, JVM, VRJ, v podrostu KRO, RZS, JAL, JAN, TRN, 
 LIS). Lesní odd↵lení 449, porost E; lesní typy: 3K3 – kyselá dubová bu ina biková, 3P1 – kyselá  
 jedlová bu ina s bikou chlupatou; navazují lu ní lemová spole enstva s rybní kem v pramenné  
 oblasti bezejmenn⌘ch tok⇣. Rybní ek dnes zanedban⌘ s protékající hrází, zar⇣stající chrasticí  
 rákosovitou, má spí�e charakter t⇣n↵. V⌘skyt oboj✓ivelník⇣ a mnoha ✓ivo ich⇣ i rostlin. Rybní ek 
 napájen z odvodn↵ní, odtok zaji�t↵n regulovan⌘m potokem. V okolí lesa neobd↵lávaná,  
  áste n↵ ruderalizovaná lada.
 Opat�ení: up�ednostnit mimoproduk ní funkce lesa, d�evinnou skladbu p�iblí✓it p�irozenému  
 stavu dle lesního typu, vylou ení introdukce nep⇣vodních d�evin; obnova rybní ku a v jeho  
 okolí doplnit vhodné d�eviny, pop�. ponechat sukcesi.
- LBC 4 "Star⌘ lom" – biocentrum lokální, funk ní, rozloha 6,97 ha. B⌘val⌘ kamenolom s  
 náletovou zelení, t�emi jezírky a p�ilehl⌘mi remízky, zaznamenané druhy:  BO, JVK, JVM, BR, JR,  
 TR, TPO, DB, BK, VRJ, KRO, JAN. Jedno jezírko hlub�í, dv↵ jezírka v jv.  ásti m↵lká zar⇣stající  
 rákosem a orobincem, v⌘skyt oboj✓ivelník⇣ a vodních ✓ivo ich⇣. Registrované VKP "Pocinovick⌘  
 lom" a na  ásti EVL CZ0323160 "Pocinovice" – jedna z lokalit  olka velkého. D⇣vody pro  
 ochranu Pocinovického lomu jsou dvojího druhu – ochrana ohro✓en⌘ch druh⇣ (p�edev�ím  
 oboj✓ivelník⇣ a plaz⇣) a ochrana krajinného fenoménu, enklávy neru�ené sukcese v   
 zem↵d↵lské krajin↵. Blí✓e viz. kap. V⌘znamné krajinné prvky – VKP „Pocinovick⌘ lom“.
 Opat�ení:  Chránit p�ed naru�ením dal�í lidskou  inností,  tzn. plocha nesmí b⌘t zavá✓ena   
 odpadem  i jin⌘m zp⇣sobem rekultivována, z⇣stane ponechána p�irozené nebo �ízené sukcesi.  
 Ve�kerá opat�ení v lokalit↵ jsou mo✓ná jen za podmínek stanoven⌘ch p�íslu�n⌘m orgánem  
 ochrany p�írody. 
 Ve�keré  innosti v lokalit↵ musí b⌘t v souladu se zájmy ochrany p�írody a krajiny – nep�ípustné  
 jsou zejména zm↵ny vodního re✓imu, ukládání a zne�kod�ování odpad⇣, terénní úpravy.  
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 Podmínkou pro zlep�ení ✓ivotního prost�edí chrán↵n⌘ch druh⇣ a pro zachování   
 ekologicko-stabiliza ní funkce území jsou zejména demolice stávajících stavebních objekt⇣,  
 odstran↵ní  ern⌘ch skládek, zaji�t↵ní p�ístupov⌘ch cest. 
 Mo✓né je uva✓ovat nap�. o umíst↵ní cedulí s pou ením o lokalit↵  i se z�ízením nau né stezky.
- LBC 5 "Na dlouh⌘ch" – biocentrum lokální, funk ní, rozloha 9 ha. 
 Kombinované biocentrum slo✓ené z n↵kolika r⇣zn⌘ch biotop⇣:
 -  p�evá✓n↵ borov⌘ les s p�ím↵sí listná ⇣, místy les smí�en⌘ a✓ listnat⌘, zaznamenané  
  druhy: BO, DB, SM, MO, BR, JR, TR, TPO, BK, JVM, JVK, VRJ; v podrostu KRO, RZS, JAN, 
  TR, LIS. Lesní odd↵lení 328, porost N; lesní typy: 3I1 – uléhavá kyselá dubová bu ina  
  s bikou chlupatou, 2K3 – kyselá buková doubrava biková,
 -  regulovan⌘ tok potoka s  áste n↵ zachovan⌘mi b�ehov⌘mi porosty VRB, VRx, JVK,  
  TPO, místy zachovaná meandrující ramena nebo p�ítoky potoka,
 - vlhké, druhov↵ pestré louky v niv↵ potoka, místy i nesekané a charakteru vlhké lady,
 - smí�en⌘ a✓ listnat⌘ remízek ve strání nad potokem, mírn⌘ svah se S expozicí,  
  zaznamenané druhy: DB, BR, JR, TR, TPO, BK, JVM, JVK, BO, SM, MO, JLM, VRJ, TR,  
  RZS, STR.
 Návrh opat�ení: V lese up�ednostnit mimoproduk ní funkce - d�evinnou skladbu p�iblí✓it  
 p�irozenému, p⇣vodnímu stavu dle lesního typu, zcela vylou it introdukci cizokrajn⌘ch a  
 stanovi�tn↵ nevhodn⌘ch d�evin;  na louce pouze extenzívní hospoda�ení bez orby a hnojení,  
 potok p�ípadn↵ revitalizovat, remíz ponechat p�irozené sukcesi
- LBC 6 "V obo�e" – biocentrum lokální, funk ní, rozloha 11,9 ha. P�evá✓n↵ borov⌘ les s p�ím↵sí  
 listná ⇣, na kraji lesa více listnat⌘ch strom⇣, zaznamenané druhy: BO, DB, BK, BR, JR, TR; v  
 podrostu KRO, BR, JR, LIS; sou ást obory pro chov spárkaté zv↵�e - les zvlá�tního ur ení. Lesní  
 odd↵lení 316, porost A. Lesní typy 3I1 – uléhavá kyselá dubová bu ina s bikou chlupatou, 3K1  
 – kyselá dubová bu ina metlicová.
 Návrh opat�ení: Up�ednostnit mimoproduk ní funkce lesa - d�evinnou skladbu p�iblí✓it  
 p�irozenému, p⇣vodnímu stavu dle lesního typu, zcela vylou it introdukci cizokrajn⌘ch a  
 stanovi�tn↵ nevhodn⌘ch d�evin.

 Lokální biokoridory (LBK)
- LBK 1 -  lokální biokoridor, vymezen⌘, funk ní,  délka v �e�eném území 770 m. P�evá✓n↵ borov⌘ 
 les s p�ím↵sí listná ⇣,  áste n↵ ol�ina podél potoka; zaznamenané druhy: BO, OLL, JSZ, TPO,  
 DB, BR, JR, v podrostu BR, KRO, LIS. Lesní typy: 3P1 – kyselá jedlová bu ina s bikou chlupatou,  
 4G1 – podmá ená dubová jedlina p�esli ková.
 Opat�ení: Up�ednostnit mimoproduk ní funkce lesa - d�evinnou skladbu p�iblí✓it p�irozenému,  
 p⇣vodnímu stavu dle lesního typu, zcela vylou it introdukci cizokrajn⌘ch a stanovi�tn↵  
 nevhodn⌘ch d�evin; potok ponechat bez zásahu. 
- LBK 2 - lokální biokoridor, rámcov↵ vymezen⌘,  áste n↵ funk ní; délka v �e�eném území 363 m. 
 P�evá✓n↵ borov⌘ les s p�ím↵sí listná ⇣ podél lesní cesty, zaznamenané druhy: BO, OLL, JSZ,  
 TPO, DB, BR, JR; v podrostu KRO, BR, JR, LIS. Lesní odd↵lení 447, porost D. Lesní typy: 3P1 –  
 kyselá jedlová bu ina s bikou chlupatou,  3K3 – kyselá dubová bu ina biková. Mimo les  
 navrhovaná  ást podél polní cesty - dnes 2-3 m úzk⌘ pruh neobd↵lávané p⇣dy podél cesty, jen  
 solitérní ke�e RZS, TRN, BZC, VRJ.
 Opat�ení: Up�ednostnit mimoproduk ní funkce lesa - d�evinnou skladbu p�iblí✓it p�irozenému,  
 p⇣vodnímu stavu dle lesního typu, v navrhované  ásti v⌘sadba vhodn⌘ch d�evin.
- LBK 3 – lokální biokoridor, vymezen⌘, funk ní, délka 493 m.  P⇣vodn↵ byl biokoridor del�í, v  
 rámci vymezení regionálního biokoridoru v ZÚR je trasa zkrácena. Bude v�ak pot�eba zhodnotit,  
 zda je biokoridor v tomto míst↵ pot�eba, nebo✏ se jedná o nev⌘znamné propojení mezi LBC 1 a 
 RBK 1066-2031_1.  Koridor zahrnuje  ást údolí potoka (jasanová ol�ina, borov⌘ les s p�ím↵sí  
 listná ⇣). Lesní typy: 3L1 – poto ní luh pahorkatinn⌘,   4G1 – podmá ená dubová jedlina  
 p�esli ková.
 Opat�ení: Up�ednostnit mimoproduk ní funkce lesa - d�evinnou skladbu p�iblí✓it p�irozenému,  
 p⇣vodnímu stavu dle lesního typu, zcela vylou it introdukci cizokrajn⌘ch a stanovi�tn↵  
 nevhodn⌘ch d�evin; potok a b�ehové porosty ponechat bez zásahu. 
- LBK 5 - lokální biokoridor, rámcov↵ vymezen⌘,  áste n↵ funk ní; délka 1044 m. Trasa zkrácena z 
 d⇣vodu vymezení regionálního biokoridoru RBK 2031 a  áste n↵ upravena. Biokoridor slo✓en⌘ z 
  ásti jednozna n↵ vymezené, rámcov↵ vymezené a navrhované. V rámcov↵ vymezené  ásti  
 vlhká louka podél zatrubn↵ného potoka, místy podmá ená s v⌘skytem vlhkomiln⌘ch rostlin,  
 dále mal⌘ zar⇣stající rybní ek se star⌘mi vrbami a chrasticí; v navrhované  ásti dnes pole orné  
 p⇣dy se skupinou strom⇣ a ke�⇣: TR, TPO, TRN, RZS, BK pokra uje p�es okraj lesa k LBC 2. 
 Opat�ení: v navrhované  ásti v⌘sadba vhodn⌘ch d�evin a p�ípadné zatravn↵ní  ásti pozemku. 
- LBK 6 - lokální biokoridor, rámcov↵ vymezen⌘,  áste n↵ funk ní; délka 1328 m (k hranici k.ú.).  
 Biokoridor slo✓en⌘ z  ásti rámcov↵ vymezené a navrhované. V rámcov↵ vymezené  ásti nad  
 silnicí vlh í louka a listnat⌘ remízek okolo prameni�t↵ a starého zarostlého rybní ka, dále pod  
 silnicí vlhká lada,  áste n↵ ruderalizovaná – OP vodního zdroje. Zde vymapovány p�írodní  
 biotopy T1.1 – ovsíkové louky, T1.5 – vlhké pchá ové louky, T1.6 – vlhká tu✓ebníková lada, T3.4D 
 – �irokolisté suché trávníky; v navrhované  ásti dnes orná p⇣da.
 Opat�ení: V navrhované  ásti v⌘sadba vhodn⌘ch d�evin a p�ípadné zatravn↵ní  ásti pozemku  
 biokoridoru; potok mo✓no revitalizovat a doporu eno doplnit d�eviny do b�ehového porostu;  
 nesouvislá v⌘sadba vhodn⌘ch d�evin.
- LBK 7 - lokální biokoridor, navrhovan⌘, nefunk ní; délka 1137 m. Dnes v↵t�inou orná p⇣da; LBK  
 vede podél silnice s doprovodnou zelení dále po mezi bez d�evinného krytu k malému  
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 remízku: BO, DB, TPO, BR, JR, RZS, TRN a malému zar⇣stajícímu rybní ku se star⌘mi vrbami,  
 osikami, rákosem a chrasticí; dále od rybní ku pokra uje regulovan⌘ potok uprost�ed lán⇣ orné  
 p⇣dy bez doprovodné d�evinné vegetace.
 Opat�ení: nesouvislá v⌘sadba vhodn⌘ch d�evin a p�ípadné zatravn↵ní  ásti pozemku   
 biokoridoru; p�íp. obnova rybní ku a revitalizace.
- LBK 8 - biokoridor, rámcov↵ vymezen⌘,  áste n↵ funk ní; délka 1250 m. Biokoridor slo✓en⌘ z  
  ásti jednozna n↵ vymezené a navrhované. Cel⌘ LBK probíhá podél potok⇣ Chuchla a jejího  
 pravostranného p�ítoku. V jednozna n↵ vymezené  ásti se jedná o nivu �í ky Chuchla -  
 regulovan⌘, zahlouben⌘ a zpevn↵n⌘ tok, okraj p�evá✓n↵ borového lesa s p�ím↵sí listná ⇣, v  
 dot ené  ásti hojná OLL, DB, místy JSZ, VRX, JR, BR; na okraj lesa navazuje kulturní mírn↵  
 eutrofizovaná louka; sm↵rem proti proudu a soutokem Chuchly a bezejmenného p�ítoku mal⌘  
 borov⌘ lesík; dále zahlouben⌘ tok obklopen ornou p⇣dou, bez d�evin, nad silnicí louka, p�íp.  
 vlhká lada; louka vlhká, druhov↵ pestrá, roztrou�ené stromy a ke�e, OLL podél toku, oplocená  
 louka - pásmo hygienické ochrany vod.
 Opat�ení: v navrhované  ásti nesouvislá v⌘sadba vhodn⌘ch d�evin a p�ípadné zatravn↵ní  ásti  
 pozemku biokoridoru; vylou it orbu a hnojení v bezprost�ední blízkosti toku a na celé plo�e  
 biokoridoru, pouze extenzívní hospoda�ení; revitalizace potok⇣.
- LBK 9 - lokální biokoridor, rámcov↵ vymezen⌘,  áste n↵ funk ní; délka 2498 m (p�ekro eny  
 vzdálenostní parametry mezi biocentry!).  V navrhované  ásti dnes velk⌘ lán orné p⇣dy, �irok⌘  
 ploch⌘ h�bet mezi dv↵ma lesy; mezi lomem (LBC 4) a lesem mírn⌘ Z svah; v existující  ásti  
 smí�en⌘ les, hust↵ zarostlá rokle v p�evá✓n↵ borovém lese, zaznamenané druhy: DB, BK, SM,  
 BO, BR, JR, TPO, JVK, VRJ, KRO, BZC, RZS, STR. Lesní odd↵lení 449,  ást porostu L, K;  lesní  
 odd↵lení 305  ást porostu L. Lesní typy 3H1 – hlinitá dubová bu ina �✏avelová, 3I1 – uléhavá  
 kyselá dubová bu ina s bikou chlupatou, 4G1 – podmá ená dubová jedlina p�esli ková.
 Opat�ení: V navrhované  ásti zatravn↵ní a vhodná v⌘sadba vhodn⌘ch strom⇣ a ke�⇣, v lese  
 up�ednostnit mimoproduk ní funkce - d�evinnou skladbu p�iblí✓it p�irozenému stavu dle  
 lesního typu. 
- LBK 10 - lokální biokoridor, rámcov↵ vymezen⌘,  áste n↵ funk ní; délka 1196 m. V navrhované  
  ásti dnes orná p⇣da a odvodn↵ná louka; v existující  ásti regulovan⌘ potok s pob�e✓ní vegetací 
 a vlhká navazující louka a✓ lada, dále listnat⌘ remíz charakteru topolové vrbiny: VRK, VRB, VBX,  
 TPO, TP,  STR a rybník s b�ehy a z  ásti i doprovodnou vegetací p�irozeného charakteru, pod  
 rybníkem op↵t lada s vrbami a topoly, vlhká louka a strán↵ nad nivou potoka s roztrou�en⌘mi  
 d�evinami: JLM, DB, JVK, BZC, RZS, STR, HL.
 Opat�ení: V navrhované  ásti zatravn↵ní a vhodná v⌘sadba strom⇣ a ke�⇣, v niv↵ potoka vylou it 
 orbu a hnojení; v remízcích a porostech u potoka a rybníka omezit zásahy jen na odstra�ování  
 nevhodn⌘ch a nebezpe n⌘ch strom⇣ a v↵tví z hlediska ochrany majetku a zdraví osob; údr✓ba a 
 extenzívní vyu✓ívání rybníka, dopln↵ní b�ehov⌘ch porost⇣ vhodn⌘mi stromy a ke�i.
- LBK 11 - lokální biokoridor, jednozna n↵ vymezen⌘, funk ní; délka v �e�eném území 228 m.  
 Regulovan⌘ potok s pob�e✓ní vegetací a vlhká navazující louka v niv↵ potoka, nad nivou potoka  
 n↵kolik mezí porostl⌘ch stromy a ke�i: TR, SV, STR, TPO, BR, DB, TRN, RZS, BZC.
 Opat�ení: V niv↵ potoka pouze extenzívní hospoda�ení, vylou it orbu a hnojení; ochrana mezí a  
 jejich porost⇣; dopln↵ní b�ehov⌘ch porost⇣ potoka vhodn⌘mi stromy a ke�i.
- LBK 12 - lokální biokoridor, rámcov↵ vymezen⌘,  áste n↵ funk ní; délka 1284 m. V navrhované  
  ásti dnes orná p⇣da a mal⌘ zahlouben⌘ a regulovan⌘ potok bez d�evinné doprovodné  
 vegetace; v existující  ásti okraj p�evá✓n↵ borového lesa - sou ást obory, zaznamenané druhy:  
 DB, BK, SM, BO, BR, JR, TPO, JVK, LP, TR, VRJ, KRO, BZC, RZS. Lesní odd↵lení 317, porost A, B.  
 Lesní typ: 3H1 – hlinitá dubová bu ina �✏avelová.
 Opat�ení: V navrhované  ásti zatravn↵ní a v⌘sadba vhodn⌘ch strom⇣ a ke�⇣; v lese up�ednostnit 
 mimoproduk ní funkce - d�evinnou skladbu p�iblí✓it p�irozenému stavu dle lesní typologické  
 jednotky.
- LBK 13 - lokální biokoridor, rámcov↵ vymezen⌘,  áste n↵ funk ní; délka 1638 m.  V navrhované  
  ásti dnes velk⌘ lán orné p⇣dy; v existující  ásti borov⌘ les s malou p�ím↵sí listná ⇣,   
 zaznamenané druhy: BO, DB, BK, SM, BR, JR, TPO, JVK, VRJ, KRO, BZC, RZC, JAN. Lesní odd↵lení 
 305, porost N, O, P. Lesní typy:  3I1 – uléhavá kyselá dubová bu ina s bikou chlupatou, 3O6 –  
 jedlodubová bu ina �✏avelová.
 Opat�ení: V navrhované  ásti zatravn↵ní a v⌘sadba vhodn⌘ch strom⇣ a ke�⇣; v lese up�ednostnit 
 mimoproduk ní funkce - d�evinnou skladbu p�iblí✓it p�irozenému stavu dle lesní typologické  
 jednotky. 
- LBK 14 - lokální biokoridor, jednozna n↵ vymezen⌘, funk ní; délka v �e�eném území 422 m.  
 Okraj p�evá✓n↵ borového lesa - sou ást obory, zaznamenané druhy: DB, BK, SM, BO, BR, JR,  
 TPO, JVK, LP, TR, VRJ, KRO, RZC. Lesní odd↵lení  316, porost D. Lesní typ: 3H1 – hlinitá dubová  
 bu ina �✏avelová.
 Opat�ení: Up�ednostnit mimoproduk ní funkce lesa - d�evinnou skladbu p�iblí✓it p�irozenému  
 stavu, p�i obnov↵ pou✓ít d�eviny odpovídající lesní typologické jednotce.  
- LBK 15 - lokální biokoridor, rámcov↵ vymezen⌘, funk ní; délka v �e�eném území 725 m. Plocha  
 biokoridoru zahrnuje cel⌘ lesní porost na pravém b�ehu Chuchly, v etn↵ údolní nivy potoka a  
 p�ítok⇣. Maximalistické vymezení p�evzato z Generelu ÚSES Stodsko – GEOVISION. Lesní  
 odd↵lení 328, porost K.  Lesní typ: 3H1 – hlinitá dubová bu ina �✏avelová, 3I1 – uléhavá kyselá  
 dubová bu ina s bikou chlupatou. 
 Opat�ení: Up�ednostnit mimoproduk ní funkce lesa - d�evinnou skladbu p�iblí✓it p�irozenému  
 stavu, p�i obnov↵ pou✓ít d�eviny odpovídající lesní typologické jednotce.  
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- LBK 16 - lokální biokoridor, jednozna n↵ vymezen⌘, funk ní; délka 560 m. Oproti p�edchozím  
 ÚPD nov↵ navr✓eno propojení mezi biocentry LBC 3 a LBC "Ostrome sk⌘ rybník" (za hranicí  
 �e�eného území). Biokoridor prochází lesním porostem a po jeho okraji. P�eva✓uje borov⌘  
 porost s p�ím↵sí dal�ích listná ⇣.  Lesní odd↵lení 449, porost C, D.  Lesní typ: 3I1 – uléhavá  
 kyselá dubová bu ina s bikou chlupatou, 3K3 – kyselá dubová bu ina biková, 3P1 – kyselá  
 jedlová bu ina s bikou chlupatou 
 Opat�ení: Up�ednostnit mimoproduk ní funkce lesa - d�evinnou skladbu p�iblí✓it p�irozenému  
 stavu, p�i obnov↵ pou✓ít d�eviny odpovídající lesní typologické jednotce. 

 Interak⌥ní prvky (IP)
 Dopln↵ny jsou interak ní prvky. Jedná se o plo�nou, bodovou a liniovou zele� v◆zem↵d↵lské 
krajin↵, která dopl�uje biocentra a biokoridory.  Interak ní prvky nejsou v◆návrhu ÚP Semn↵vice graficky 
vymezeny.

 Pou✓ité zkratky:
 - jehli nany:
BO borovice lesní (Pinus sylvestris)  
JD jedle b↵lokorá (Abies alba) 
JAL jalovec obecn⌘ (Juniperus communis)
MD mod�ín opadav⌘ (Larix decidua) 
SM smrk ztepil⌘ (Picea abies)

 - listnaté stromy:
BR b�íza b↵lokorá (Belula pendula)  
BK buk lesní (Fagus sylvalica) 
DB dub letní (Quercus robur)
JSZ jasan ztepil⌘ (Fraxinus excelsior)
JVK javor klen (Acer pseudoplalanus) 
JVM javor mlé  (Acer platanoides) 
JR je�áb obecn⌘ (Sorbus aucuparia) 
JLM jilm horsk⌘ (Ulmus glabra) 
LP lípa srd itá (Tilia cordata) 
LPV lípa velkolistá (Tilia platyphyllos)
OLL ol�e lepkavá (Alnus glutinosa)  
OR o�e�ák královsk⌘ (Juglans regia)
SV slivo� �vestka (Prunus domestica)
SLX slivo�, blí✓e neur ená (Prunus sp.) 
ST st�emcha obecná (Prunus padus)
TR t�e�e� pta í (Prunus avium)
TP topol  ern⌘ (Populus nigra)  
TPO topol osika (Populus tremula) 
VRB vrba bílá (Salix alba)
VRK vrba k�ehká (Salix fragilis) 
VRJ vrba jíva (Salix caprea) 

 - ke�e:
BZC bez  ern⌘ (Samhucus nigra) 
HL hloh (Crataegus sp.)
JAN janovec metlat⌘ (Sarothamnus scoparius) 
KRO kru�ina ol�ová (Frangula alnus)
LIS líska obecná (Coryus avellana) 
OST ostru✓iník k�ovit⌘ (Rubus fruticosus) 
RZS r⇣✓e �ípková (Rosa canina) 
SVK svída krvavá (Cornus sanquinea) 
TRN trnka obecná (Prunus spinosa)
ZM zimolez p⌘�it⌘ (Lonicera xylosteum) 

 ad e.3) Stanovení podmínek pro prostupnost krajiny

 Cestní sí✏
 Plochy zem↵d↵lské a lesní jsou p�ístupné historicky vzniklou sítí ú elov⌘ch komunikací. Tato sí✏ 
umo✓�ující prostupnost krajiny a dostupnost okolních sídel je stabilizovaná. V návrhové  ásti jsou 
zakresleny katastráln↵ vedené ostatní plochy/ ostatní komunikace jako DS1. Cesty slou✓í zejména 
zem↵d↵lskému a lesnickému vyu✓ití. Krom↵ zp�ístupn↵ní pozemk⇣ cesty zvy�ují prostupnost krajiny a 
mohou b⌘t vyu✓ity i jako vycházkové  i cyklistické trasy. Stávající systém ú elov⌘ch komunikací z⇣stane  
zachován.
 Dopln↵ní dal�ích cest v◆plochách nezastav↵ného území je mo✓né, umo✓�ují to stanovené 
podmínky funk ního vyu✓ití ploch v krajin↵.
 
 Cyklostezky, cyklotrasy a p↵�í trasy
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 Turistická stezka ozna ená jako „modrá“ (Roupov, Merklín, Vyt⇣�, Sta�kov, Puclice, Mal⌘ 
Malahov, Bukovec, Pocinovice, Semn↵vice, Mezholezy, Sedmiho�í) vede st�edem �e�eného území. 
 V◆roce 2001 byla slavnostn↵ otev�ena Cyklotrasa P�átelství vedoucí z◆Hor�ovského T⌘na na 
hrani ní p�echod ⇧varcava (pouze p↵�í, ly✓e) a dále do n↵meckého m↵sta Nabburg (zde má H. T⌘n 
partnerské informa ní centrum). Kilometrá✓ trasy je cca 100 km a cyklotrasa je známá pod  íslem 2141. 
Na tuto cyklotrasu byla zrealizována odbo ka pod zna ením 2141p  �e ovice – Darmy�l, která vede p�es 
�e�ené území.
 Nep�íli� morfologicky náro n⌘ terén (krom↵ oblasti Sedmiho�í) s pom↵rn↵ hustou komunika ní 
sítí a relativn↵ ni✓�í intenzity silni ní dopravy na silnicích t�etí t�ídy p�edstavují vcelku dobré podmínky pro 
v↵t�í rozvoj cykloturistické dopravy. 
 P↵�í trasy a cyklotrasy jsou územním plánem stabilizovány.

 ad e.4) Stanovení podmínek pro protierozní ochranu
 Dle informací odvozen⌘ch z BPEJ zastoupen⌘ch v �e�eném území není toto území v⌘znamn↵ji 
ohro✓eno vodní erozí. V◆pr⇣m↵ru lze na p⇣dy v◆�e�eném území nahlí✓et jako na p⇣dy mírn↵ ohro✓ené 
vodní erozí. P⇣dy se sklonitostí nad 7° (p�ípadn↵ 3° – 7° se severní orientací) se v◆�e�eném území 
nacházejí pouze ojedin↵le.  Zem↵d↵lské p⇣dy nejsou v◆rámci �e�eného území ohro✓eny v↵trnou erozí.
 Funkci protierozní ochrany tvo�í zejména prvky ÚSES a trvalé travní porosty. Dal�í protierozní 
opat�ení lze dle pot�eby budovat v◆souladu se stanoven⌘mi podmínkami vyu✓ití ploch v◆nezastav↵ném 
území. V plochách smí�eného nezastav↵ného území s◆indexem p - p�írodní, o - ochranná/protierozní, v - 
vodohospodá�ská budou ve vy��í mí�e uplatn↵ny prvky zvy�ující ekologickou stabilitu území, tzn. trvalé 
travní porosty, liniové porosty a rozpt⌘lená zele�. V rámci realizace navr✓en⌘ch prvk⇣ ÚSES nebo v rámci 
provád↵ní pozemkov⌘ch úprav je p�ípustné vytvo�ení nebo dopln↵ní systému protierozních opat�ení 
(prost�ednictvím protierozních osevních postup⇣ a realizací biotechnick⌘ch staveb (meze, terasy, pásy 
zelen↵ aj.)).

 ad e.5) Stanovení podmínek pro ochranu p⌦ed povodn�mi
 ⌅e�ené území spadá do �ir�ího povodí Berounky, p�evá✓n↵ do povodí Radbuzy a okrajov↵ do 
povodí M✓e. Rozvodnice mezi Radbuzou a M✓í prochází p�i severním okraji �e�eného území (K�akovsk⌘ 
vrch - Obecní les - �ertovna). ⌅e�ené území odvod�uje: Horní Luh, bezejmenn⌘ p�ítok Mezholezského 
potoka (�HP 1-10-01-103, 1-10-01-104), levostranné p�ítoky K�akovského potoka (�HP 1-10-02-036), 
Chuchla a její pravostranné p�ítoky (�HP 1-10-02-071), p�ítoky Semo�ického potoka (�HP 1-10-02-040). 
⌅e�ené území zahrnuje celkem p↵t díl ích povodí. 
 V↵t�ina potok⇣ je regulována, má zahloubené koryto a dno zpevn↵né betonov⌘mi tvarovkami. 
B�ehové porosty jsou podél t↵chto upraven⌘ch tok⇣ nedostate né, na n↵kter⌘ch úsecích zcela chybí. 
P�irozen⌘ charakter i s b�ehov⌘mi porosty mají toky pouze v oblasti sv⌘ch prameni�✏ zejména v severní 
 ásti �e�eného území.  
 �ádn⌘ z◆vodních tok⇣ nemá vyhlá�eno záplavové území. Správcem vodního toku Chuchly a 
K�akovského potoka je Povodí Vltavy s.p., závod Berounka;  Horní Luh a bezejmenn⌘ p�ítok 
Mezholezského potoka jsou ve správ↵ Les⇣ �R.  Drobné vodní toky v↵t�inou slou✓í jako hlavní meliora ní 
za�ízení v◆rámci plo�ného odvodn↵ní.

 V◆rámci návrhu ÚP jsou navr✓ena opat�ení pro zv⌘�ení ochrany území p�ed velk⌘mi vodami:
- podél koryt vodních tok⇣ je ✓ádoucí zachovat volné nezastav↵né a neoplocené území o �í�i  
 min. 6 m od b�ehové hrany na ob↵ strany (tzv. poto ní koridory) - pro pr⇣chod velk⌘ch vod a  
 zárove� jako manipula ní pruh pro ú el správy a údr✓by vodního toku;
- v◆území ur eném k◆zástavb↵ je t�eba zabezpe it, aby odtokové pom↵ry z◆povrchu   
 urbanizovaného území byly po v⌘stavb↵ srovnatelné se stavem p�ed ní. Odvodn↵ní  nutno �e�it  
 kombinovan⌘m systémem p�irozené / um↵lé retence, nap�. vsakem na pozemcích, odvedením  
 obvodov⌘m drená✓ním systémem do jímek v◆nejni✓�ím míst↵ plochy (regulovan⌘ odtok do  
 recipientu, pop�.  následné vyu✓ití vody pro zálivku v◆dob↵ p�ísu�ku);  
- v lokalitách, kde bylo v◆minulosti provedeno systematické odvodn↵ní a které je sou ástí  
 rozvojov⌘ch ploch,  je t�eba p�íslu�n⌘mi opat�eními zajistit funk nost zb⌘vajících  ástí t↵chto  
 za�ízení na okolních pozemcích;
- navr✓ena jsou opat�ení zvy�ující reten ní kapacitu území - vyhrazení dostate n↵ �irok⌘ch pás⇣  
 pozemk⇣ podél vodote í a v okolí obce smí�en⌘m funkcím (index p - p�írodní, v -   
 vodohospodá�ská, o - ochranná). V plochách smí�eného nezastav↵ného území s◆indexy „p“, „v“, 
 „o“ budou ve vy��í mí�e uplatn↵ny prvky zvy�ující reten ní kapacitu území, tzn. trvalé travní  
 porosty, liniové porosty a rozpt⌘lená zele�;
-  revitaliza ní opat�ení jsou navr✓ena v◆rámci územního systému ekologické stability. Cílem  
 revitaliza ních opat�ení bude obnova ekologické a hydrologické funkce vodních tok⇣.  Mimo  
 sídla je t�eba volit tradi ní vegeta ní a biotechnická opevn↵ní, minimalizovat stavební technické 
 prvky. Návrh vegeta ního doprovodu koryt musí ve své druhové a prostorové skladb↵  
 respektovat ekologické podmínky území;
- zám↵ry staveb, za�ízení nebo  inností na pozemcích, na nich✓ se nacházejí koryta vodních tok⇣,  
 nebo na pozemcích s nimi sousedících, musí b⌘t projednány s Povodím Vltavy s.p., závodem  
 Berounka.

 ad e.6) Stanovení podmínek pro rekreaci
 V↵t�ina území je intenzivn↵ zem↵d↵lsky vyu✓ívána, rekreace se uskute �uje formou pobytové 
krátkodobé rekreace (chalupa�ení) ve v�ech sídlech. V◆místní  ásti Pocinovice je mo✓nost ubytování 

 ÚZEMNÍ PLÁN SEMN⇥VICE - OD⌃VODN⇥NÍ (SRPEN 2014)

44



v◆soukromém penzionu (4-5 l⇣✓ek) v◆objektu  .p. 1. V obci se nachází spole enská místnost ke kulturním 
setkáním místních i chalupá�⇣.
 U silnice vedoucí ze Semn↵vic sm↵rem na obec Mezholezy se nalézá nau n↵-oddychové 
vyhlídkové místo nadmístního v⌘znamu.  Dne 2. kv↵tna 2012 prob↵hlo slavnostní otev�ení nau n↵-
oddychového vyhlídkového místa v◆Semn↵vicích – d�ev↵né vyhlídky. Stavba je asi 5m vysoká a na 
zast�e�enou plo�inu ve v⌘�ce cca 3m vede 14 d�ev↵n⌘ch schod⇣. Je odtud velice hezk⌘ v⌘hled p�edev�ím 
jihozápadním sm↵rem na  ást �eského lesa s vrcholy �erchov a Velk⌘ zvon.◆ Vyhlídková v↵✓ je umíst↵na 
v◆oploceném areálu, kde nalezneme je�t↵ altán s◆posezením, stojan na kola, odpo inkové herní prvky a 
informa ní tabuli. Tato stavba je sou ástí  esko-n↵meckého projektu "Vyhlídková místa na Doma✓licku".◆  
V◆rámci ÚP navr✓ena úprava související s ochranou vyhlídkového místa – nutné je upravit okolní parter 
v etn↵ zalo✓ení pásu zelen↵ v⇣ i skladovému areálu. 
 V◆nezastav↵ném území (v krajin↵) není mo✓né umis✏ovat ✓ádné stavby pro rodinnou ani 
hromadnou rekreaci (viz. podmínky vyu✓ití ploch - kap. f).
 Nezastav↵né území bude i nadále slou✓it pro nepobytovou rekreaci - p↵�í turistiku a cyklistiku, 
pro kterou budou vyu✓ívány ú elové cesty v◆krajin↵.

 ad e.7) Dob�vání lo�isek nerostn�ch surovin
 ⌅e�ené území se nachází mimo v⌘hradní lo✓iska u✓itkov⌘ch nerost⇣, chrán↵ná lo✓isková území 
a dob⌘vací prostory nerostn⌘ch surovin ani tyto nejsou územním plánem navr✓eny. 

 D⇣sledky d�ív↵j�í t↵✓by, poddolovaná území
 Severn↵ od Pocinovic se nachází staré d⇣lní dílo �achtice u Pocinovic (ID 11991) a  
poddolované území (ID 438, polymetalické rudy) k.ú. Pocinovice u Semn↵vic, ⇧lovice u Bukovce. Rozsah 
poddolovaného území je vyzna en na hlavním v⌘kresu. Plocha poddolovaného území zasahuje zastav↵né 
území objekt⇣ souvisejících s◆d�ív↵j�ím provozem lomu (zbo�eni�t↵ k◆odstran↵ní) a oplocen⌘ pozemek u 
stavby pro bydlení. Ob↵ plochy se nachází mimo zastav↵né území obce i mimo zastavitelná území.
 Plochy poddolovan⌘ch území jsou charakterizovány jako území s nep�ízniv⌘mi in✓en⌘rsko-
geologick⌘mi pom↵ry ve smyslu § 13 zákona  . 62/1988 Sb., v platném zn↵ní. Navrhované objekty v 
územích v dosahu ú ink⇣ hlubinného dob⌘vání (poddolovan⌘ch územích) musí spl�ovat po✓adavky �SN 
73 0039, p�i realizaci stavby na tomto území je nutn⌘ bá�sk⌘ posudek. 

 Sesuvná území
 V �e�eném území nejsou evidována  sesuvná území.

 ad f) Plochy s rozdíln�m zp�sobem vyu�ití 
 Územním plánem je navr✓en jin⌘ druh plochy, ne✓ je uvedeno v § 4 a✓ § 19 vyhlá�ky  . 
501/2006 Sb.Zd⇣vodn↵ní stanovení plochy s jin⌘m zp⇣sobem vyu✓ití, ne✓ je stanoveno ve vyhlá�ce o 
obecn⌘ch po✓adavcích na vyu✓ívání území:
- Územní plán vymezuje plochy zelen↵ - zele� nezastaviteln⌘ch soukrom⌘ch zahrad (ZN)  
 zahrnující plochy vyhrazené zelen↵ s od⇣vodn↵n⌘m omezením zastavitelnosti. Jedná se   
 zejména o pozemky zahrad, intenzívních sad⇣ a dal�í p⇣dy související s obytn⌘m   
 územím, kde se chrání p⇣vodní pás zahrad, charakter p�írodního prost�edí nap�. údolní nivy.  
 M⇣✓e jít rovn↵✓ o pozemky limitn↵ omezené (ochranná pásma).  
- Územním plánem jsou v sídle vymezeny plochy zelen↵ - zele� p�írodního charakteru (ZP). Do  
 t↵chto ploch jsou mj. zahrnuty pozemky pozemky zelen↵ v sídle udr✓ované v p�írod↵ blízkém  
 stavu  - nap�íklad pr⇣chod územního systému ekologické stability zastav↵n⌘m územím  
 (biokoridory), pozemky ostatní zelen↵ v sídle mající nap�. ochrann⌘ a izola ní charakter, drobné 
 vodní nádr✓e v etn↵ doprovodné zelen↵ apod.

 m.4) Limity vyu�ití území 
 Limity vyu✓ití území omezují, vylu ují, p�ípadn↵ podmi�ují umís✏ování staveb, vyu✓ití území a 
opat�ení v území. Podrobn↵ji jsou popsány v jednotliv⌘ch díl ích kapitolách.
 
 Limity vyu�ití území stávající

 Zp⇣sob vyu✓ití území
 Vypl⌘vá zejména z údaj⇣ katastru nemovitostí (katastrální mapy), na ní✓ je zobrazen v⌘kres 
limit⇣ vyu✓ití území. 

 Pozemkové úpravy
 V �e�eném území nebyly dosud zpracovány komplexní pozemkové úpravy (KPÚ).

 Limity vyu✓ití území vypl⌘vající ze schválené ÚPD vydané krajem
 Sou asn↵ platnou územn↵ plánovací dokumentací na krajské úrovni jsou Zásady územního 

rozvoje Plze�ského kraje, které byly vydány usnesením Zastupitelstva Plze�ského kraje  . 
834/08 ze dne 2. 9. 2008.

 Pro �e�ené území z této dokumentace vypl⌘vá zejména po✓adavek ochrany
- krajinného rázu (do �e�eného území zasahují dv↵ rázovité oblasti krajiny - Doma✓lickochodské  
 oblasti (20) a Sedmiho�ské oblasti (21). V◆◆rámci Sedmiho�ské oblasti do �e�eného území  
 zasahují dv↵ krajinné dominanty a veduty -  Semn↵vick⌘ - Zádu�ní les -  charakteristické místo  
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 krajiny, které bezprost�edn↵ navazuje na krajinn⌘ celek Sedmiho�í. Do  ásti �e�eného území  
 zasahuje p�írodní park Sedmiho�í;
- ochrana chrán↵n⌘ch  ástí p�írody a vymezeného systému ekologické stability (RBC 1066  
 Sedmiho�í a RBK 2031);
- ochrana stávajících tras nadregionálních a regionálních sítí dopravní a technické infrastruktury.

 Limity vyu✓ití území stanovené v právních p�edpisech a správních rozhodnutích

 Vymezené zastav↵né území Rozsah zastav↵ného území vychází ze schválené územn↵ plánovací 
dokumentace a je upraven dle stavebního zákona.

 Ochrana p�írody a krajiny (dle zákona  . 114/1992 Sb., o ochran↵ p�írody, v platném zn↵ní):
 V⌘znamn⌘mi krajinn⌘mi prvky jsou lesy, rybníky, vodní toky a údolní nivy (dle ustanovení §3 
odst. b) zákona  . 114/1992 Sb., v platném zn↵ní).
 V◆�e�eném území se nachází jedna evropsky v⌘znamná lokalita (pSCI) navr✓ená k◆vyhlá�ení v 
rámci soustavy Natura 2000 - CZ0323160 Pocinovice.
 V◆�e�eném území je dále registrován v⌘znamn⌘ krajinn⌘ prvek (registra ní  íslo: 104 - D1, E1 - 
2/21 - 21 - 20) - VKP  . HT-2-2003.
 Severozápadní okrajová  ást �e�eného území je sou ástí P�írodního parku Sedmiho�í.

 Ochrana lesa (dle zákona  . 289/1995 Sb., o lesích, v platném zn↵ní):
 V �e�eném území se nacházejí pozemky ur ené k pln↵ní funkcí lesa. Lesy jsou za�azeny do 
kategorií les⇣ hospodá�sk⌘ch a jako uznané obory a ba✓antnice do kategorie les⇣ zvlá�tního ur ení. Dle § 
14, odst. 2, je t�eba souhlas orgánu státní správy les⇣ v p�ípad↵ dot ení pozemk⇣ do vzdálenosti 50 m od 
okraje lesa.

 Ochrana podzemních a povrchov⌘ch vod (dle zákona  . 254/2001 Sb., o vodách, v platném 
zn↵ní):
- do severního okraje �e�eného území zasahuje povodí vodárenského toku Radbuza (konkrétn↵  
 hydrologické po�adí 1-10-02-012). Dle vyhl. Ministerstva zem↵d↵lství �R  . 470/2001 Sb., je  
 Radbuza v⌘znamn⌘m vodním tokem.
- V◆�e�eném území se nacházejí ochranná pásma vodních zdroj⇣ I. a II. stupn↵.
- V�echny katastry jsou za�azeny do zranitelné oblasti.
- Správci vodních tok⇣ mohou p�i v⌘konu správy vodního toku, pokud je to nezbytn↵ nutné a po 
p�edchozím projednání s vlastníky pozemk⇣, u✓ívat pozemk⇣ sousedících s korytem vodního toku (dle 
ustanovení § 49 zákona  . 254/2001 Sb., o vodách) do 6 (8) m od b�ehové  áry pro ú ely jejich údr✓by a 
zaji�t↵ní provozu.

 OP ve�ejného poh�ebi�t↵ (dle zákona  . 256/2001 Sb., o poh�ebnictví):
- Ochranné pásmo okolo ve�ejn⌘ch poh�ebi�✏ (h�bitov⇣) se z�izuje v �í�i nejmén↵ 100 m - t⌘ká se 
ve�ejného poh�ebi�t↵ u Semn↵vic.

 Ochrana ovzdu�í
 Obec není zahrnuta do oblastí se zhor�enou kvalitou ovzdu�í (dle informací vypl⌘vajících z 
v↵stníku M�P �R). Nejsou známy situace, kdy by byly p�ekra ovány imisní limity a meze tolerance. ⌅e�ené 
území není zahrnuto do oblastí ochrany ekosystém⇣ a vegetace.

 Ochrana památek (dle zákona  . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, v platném zn↵ní):
- V �e�eném území se nachází tyto nemovité kulturní památky: kostel sv. Ji�í, fara  . p. 4 a statek  
  . p. 12.
- Jsou vymezena území s archeologick⌘mi nálezy (viz. kapitola 4.1).  

 Ochrana technické infrastruktury - vodovodních �ad⇣ a kanaliza ních stok (dle zákona  . 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve�ejnou pot�ebu, v platném zn↵ní):
 OP �ad⇣ a stok do pr⇣m↵ru 500 mm v etn↵  iní 1,5 m na ka✓dou stranu od vn↵j�ího líce 
potrubí  i stoky. Uplat�uje se OP vodárensk⌘ch za�ízení (vodojem, úpravna vody).

 Ochrana technické infrastruktury - pro zásobování elektrickou energií (dle zákona  . 458/2000 
Sb., tzv. energetick⌘ zákon, v platném zn↵ní):
 Ochranné pásmo nadzemního vedení (vodi e bez izolace) u nap↵tí nad 1 kV a do 35 kV v etn↵ 
 iní 7 m na ob↵ strany od krajních vodi ⇣, ochranné pásmo podzemního vedení do 110 kV v etn↵ je 1 m 
(po obou stranách krajního kabelu). Ochranné pásmo elektrické stanice sto✓árové s p�evodem nap↵tí z 
úrovn↵ nad 1 kV a men�í ne✓ 52 kV na úrove� nízkého nap↵tí je 7 m od stanice, ochranné pásmo 
elektrické stanice kompaktní a zd↵né s p�evodem nap↵tí z úrovn↵ nad 1 kV a men�í ne✓ 52 kV na úrove� 
NN je 2 m od stanice.

 Ochrana technické infrastruktury - pro zásobování plynem (dle zákona  . 458/2000 Sb., tzv. 
energetick⌘ zákon, v platném zn↵ní):
 Ochranné pásmo plynovod⇣ a technologick⌘ch objekt⇣ je 4 m na v�echny strany od p⇣dorysu. 
 Ochranné pásmo potrubí nad DN 500: 12 m.
 Bezpe nostní pásmo vvtl nad DN 500: 200 m.
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 Ochrana technické infrastruktury - telekomunikace (dle zákona  . 151/2000 Sb.):
 Ochranné pásmo podzemních telekomunika ních vedení  iní 1,5 m po stranách krajního 
vedení. V �e�eném území se nacházejí dv↵ základnové stanice ve�ejné radiotelefonní sít↵, z nich✓ 
Doma✓lice - Semn↵vice má stanovené ochranné pásmo (vydané územním rozhodnutím) 200 m.

 Ochrana dopravní infrastruktury - pozemních komunikací (dle zákona  . 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikací, v platném zn↵ní):
 Ochranné pásmo silnice II. a III. t�ídy (mimo souvisle zastav↵ná území) je 15 m od osy vozovky.

 Dal↵í omezení v území (s charakterem limit� vyu�ití území)

 zp⇣sob vyu✓ití území:
- plochy ob anského vybavení (ve�ejné slu✓by)
- plochy v⌘roby a skladování
- plochy - pozemky technické vybavenosti

 plochy zem↵d↵lského p⇣dního fondu (ZPF) a pozemky ur ené k pln↵ní funkcí lesa (PUPFL):
- orná p⇣da 
- TTP (trvalé travní porosty)
- zahrady
- zem↵d↵lské p⇣dy ve II. stupni p�ednosti v ochran↵ ZPF
- hlavní meliora ní za�ízení (HMZ)
- katastráln↵ neevidované drobné vodote e
- investice do p⇣dy za ú elem zlep�ení p⇣dní úrodnosti (meliorace)

 poddolovaná území:
- poddolované území 438 ⇧lovice u Bukovce; v rámci této plochy je registrováno oznámené d⇣lní 
 dílo Pocínovice (k.ú. Pocínovice u Semn↵vic).

 po✓ární ochrana:
- hasi ská zbrojnice  ve  SÚ Semn↵vice a SÚ Pocinovice.
- po✓ární nádr✓e

 doprava:
- ú elové komunikace 
- zastávky pravidelné autobusové dopravy 
- turistická trasa

 kulturní hodnoty:
- architektonicky v⌘znamné stavby, k�í✓ky (drobné památky)

 lokální ÚSES:
- lokální biocentra 
- lokální biokoridory

 pásma hygienické ochrany staveb:
- orienta ní PHO k chovu zví�at

 Limity vyu�ití území vypl�vající z navr�eného rozvoje
 Limity vyu✓ití území vypl⌘vajícími z navr✓eného rozvoje obce. Jedná se o návrh ÚSES (regionální 
- up�esn↵n⌘, lokální). Územní plán vymezil zastav↵né a zastavitelné území, v souvislosti s rozvojem 
v⌘stavby dojde k v⌘stavb↵ komunika ní sít↵ a sít↵ technického vybavení území. Je navr✓ena plocha pro 
rozvoj technické infrastruktury - �OV Semn↵vice. Jsou navr✓eny plochy zelen↵ v kontaktu se zástavbou.

 m.5) ⇤e↵ení po�adavk� obrany státu, po�ární ochrany a civilní ochrany

 Po�adavky obrany státu
 V �e�eném území se nenacházejí objekty a pozemky v majetku Ministerstva obrany �R.
 V �e�eném území se nenacházejí ✓ádná vojenská,  i vojensko - ubytovací za�ízení, nezasahuje 
sem ani ochranné pásmo vojenského objektu.

 Po�adavky po�ární ochrany
- Po✓ární ochrana je zaji�t↵na v⌘jezdem vozidel Hasi ského záchranného sboru z Hor�ovského  
 T⌘na a z Doma✓lic. 
- V obci pracuje Spolek dobrovoln⌘ch hasi ⇣, kter⌘ byl zalo✓en v roce 1948 a v sou asné dob↵  
 má cca 12  len⇣. V SÚ Semn↵vice (odkaz 1/12) se nachází po✓ární zbrojnice.

 ÚZEMNÍ PLÁN SEMN⇥VICE - OD⌃VODN⇥NÍ (SRPEN 2014)

47



- Vzhledem k sou asné absenci ve�ejné vodovodní sít↵ mohou b⌘t k zásobování po✓ární vodou v  
 �e�eném území vyu✓ívány pouze stávající vodní nádr✓e a rybníky, které se nacházejí v  
 Semn↵vicích, Pocínovicích a ⇧lovicích v✓dy ve st�ední  ásti zastav↵ného území:
 (Semn↵vice) Pot�eba po✓ární vody je kryta odb↵rem vody z vodní nádr✓e p. . 39. 
 (Pocínovice) Pot�eba po✓ární vody je kryta odb↵rem vody  z vodní nádr✓e p. . 20.
 (⇧lovice)  Pot�eba po✓ární vody je kryta odb↵rem vody z rybníka p. . 40/1. 
 Zdroje po✓ární vody v �e�eném území musí b⌘t zabezpe eny dle �SN 75 2411 a �SN 73  
 0873.  
- P�ístupové komunikace pro po✓ární techniku jsou toto✓né se stávajícími a navr✓en⌘mi  
 komunikacemi v této hierarchii: silnice II. a III. t�ídy, místní komunikace, p�ístupové   
 komunikace. 

 Komunika ní dostupnost rozvojov⌘ch lokalit je zaji�t↵na prost�ednictvím p�ipojení sjezdem na 
stávající komunika ní sí✏ obce. U rozvojov⌘ch lokalit se skupinovou v⌘stavbou se p�edpokládá vypracování 
dokumentace pro územní �ízení, která v◆rámci �ir�ích urbanistick⌘ch a komunika ních souvislostí navrhne 
rovn↵✓ nové komunika ní uspo�ádání p�íslu�né rozvojové lokality. T⌘ká se lokalit Z1, P4, Z5b, Z4. 
Komunikace pro p�íjezd a p�ístup po✓ární techniky musí b⌘t �e�eny v souladu s ustanovením �SN 73 0802 
resp. 73 0804.
 P�i realizaci jednotliv⌘ch staveb je t�eba vycházet z platn⌘ch p�edpis⇣ a ke ka✓dé akci p�edkládat 
po✓árn↵ bezpe nostní �e�ení dle § 18 vyhlá�ky  . 132/1998 Sb, dále je t�eba splnit po✓adavky na po✓ární 
ochranu vypl⌘vající z vyhlá�ky  . 137/1998 Sb. (nap�. dle § 4 se rozvodná energetická a telekomunika ní 
vedení v zastav↵n⌘ch  ástech sídel umís✏ují pod zem, dle § 9 p�ipojení staveb na pozemní komunikace 
musí spl�ovat po✓adavky na dopravní obslu✓nost, parkování a p�ístup po✓ární techniky, dle § 11 se stavby 
podle druhu a pot�eby se napojují na zdroj pitné, pop�ípad↵ u✓itkové vody a vody pro ha�ení po✓ár⇣).
 Obecn↵ platí, ✓e p�i v�ech  innostech v obci je t�eba dbát na trvalou pou✓itelnost zdroj⇣ vody 
pro ha�ení po✓ár⇣ a nesmí b⌘t naru�ena funkce objekt⇣ po✓ární ochrany nebo po✓árn↵ bezpe nostních 
za�ízení.
 Vodovodní �ady ve�ejného vodovodu (v p�ípad↵ v⌘stavby) budou pro ú ely zásobování po✓ární 
vodou �e�eny v souladu s �SN 73 0873 (t. j. budou dodr✓eny hodnoty nejmen�í dimenze potrubí, budou v 
dostate n⌘ch vzdálenostech osazeny hydranty ap). Pot�eba po✓ární vody pak bude kryta kombinovan↵, tj. 
s vyu✓itím hydrant⇣ na ve�ejném vodovodu a odb↵rem vody z po✓árních nádr✓í. Toto �e�ení se t⌘ká 
Semn↵vic.

 Po�adavky civilní ochrany
 V �e�eném území nejsou známy situace, p�i kter⌘ch by bylo nutné chránit území p�ed 
pr⇣chodem pr⇣lomové vlny vzniklé zvlá�tní povodní. Zóny havarijního plánování (v dosahu �e�eného 
území se nenacházejí za�ízení jaderná,  i dal�í vy✓adující specifickou ochranu obyvatel) nejsou stanoveny. 
Zájmová území a prostory, které by byly dot eny po✓adavky civilní ochrany se v �e�eném území 
nenacházejí.
 V sou asnosti je varování a vyrozum↵ní obyvatelstva zaji�t↵no místním rozhlasem (v SÚ 
Semn↵vice) a sirénou (v SÚ Semn↵vice). Z hlediska ukrytí obyvatelstva v d⇣sledku mimo�ádné události 
mohou b⌘t jako improvizované úkryty (slou✓ící ke sní✓ení destruk ních, radioaktivních, toxick⌘ch a 
infek ních ú ink⇣ soudob⌘ch zbraní) vyu✓ívány vhodné  ásti stavebních objekt⇣.
 Na území obce není skladován materiál civilní ochrany. V objektu Obecního ú�adu Semn↵vice 
jsou prostory vyu✓itelné jako sklad prost�edk⇣ CO a humanitární pomoci. P�i evakuaci obyvatelstva v obci 
je vyu✓itelné provizorní ubytování v za�ízeních obce (OÚ, Kulturní d⇣m). Pro pot�eby plo�né evakuace 
bude obec postupovat v sou innosti s orgány civilní ochrany.
 Dopravní cestou pro vyvezení a uskladn↵ní nebezpe n⌘ch látek mimo zastav↵ná území je 
silnice II. a III. t�ídy. Pro záchranné, likvida ní a obnovovací práce pro odstran↵ní nebo sní✓ení �kodliv⌘ch 
ú ink⇣ kontaminace, vznikl⌘ch p�i mimo�ádné události jsou vhodné zejména  ásti za�ízení v⌘roby se 
souvisl⌘mi zpevn↵n⌘mi plochami, resp. s rampami pro údr✓bu vozidel. V �e�eném území nejsou 
skladovány ✓ádné nebezpe né látky v rozsahu vy✓adujícím p�ijetí opat�ení.
 Zaji�t↵ní poh�ebních slu✓eb je mo✓né na h�bitov↵ v SÚ Semn↵vice.
 Krizového zásobování pitnou vodou bude zaji�t↵no dovozem (cisterny a PET lahve v mno✓ství 
max. 15 l/den na obyvatele). Nouzové zásobování u✓itkovou vodou bude zaji�t↵no z místních studní, 
um↵l⌘ch vodních nádr✓í (podmínky odb↵ru u✓itkové vody ur í územn↵ p�íslu�n⌘ hygienik). Nouzové 
zásobování elektrickou energií bude zaji�t↵no mobilními zdroji v sou innosti s orgány civilní ochrany.

 m.6) Hygiena prost⌦edí, zdravé �ivotní podmínky

 Ochrana ovzdu↵í 
 Ovzdu�í resp. jeho kvalitu, která je dána p�edev�ím obsahem �kodliv⌘ch látek, ovliv�uje
mno✓ství vypou�t↵n⌘ch emisí a jejich transport (rozptyl). Tyto faktory ur ují obsah �kodlivin
v daném  ase v dané lokalit↵ v ovzdu�í. Kvalita ovzdu�í se tedy hodnotí zejména podle
mno✓ství vypou�t↵n⌘ch emisí a podle obsahu zne i�✏ujících látek v ovzdu�í. Sou asná kvalita
ovzdu�í na území SO ORP Hor�ovsk⌘ T⌘n je pom↵rn↵ dobrá. Dochází k postupnému sni✓ování
emisí. Nejv↵t�í podíl na produkci, a tedy i potenciál pro sni✓ování emisí tuh⌘ch látek mají malé
zdroje, které mají také v⌘znamn⌘ podíl na emisích SO2, CO a CxHy.
 Energetické zdroje zne i�✏ování ovzdu�í zásadn↵ ovliv�ují emise SO2 a v men�í mí�e i NOx.
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 Toto zne i�t↵ní ovzdu�í je nejvíce patrné v zimním období, kdy se stává v kombinaci s 
nep�ízniv⌘mi pov↵trnostními a tlakov⌘mi podmínkami t↵✓ko akceptovatelné. Obec není plynofikována ani 
nejsou ekonomické p�edpoklady k plo�né plynofikaci. 
 Doprava, která se na celkov⌘ch emisích podílí více ne✓ 55 a✓ 70 %, je dominantním 
producentem emisí NOx, CO. P�ehled o intenzitách silni ního provozu na silnici II/193 procházející 
�e�en⌘m územím je uveden v kapitole doprava. Z uvedeného lze konstatovat, ✓e v zájmovém území není 
zát↵✓ ze silni ní dopravy v⌘znamná.
 Zám↵ry, které by se promítly a✏ u✓ pozitivn↵  i negativn↵ do kvality ovzdu�í nejsou územním 
plánem navrhovány.

 Pásma hygienické ochrany staveb, OP ve⌦ejného poh⌦ebi↵t�
- Ochranné pásmo okolo ve�ejn⌘ch poh�ebi�✏ (h�bitov⇣) se z�izuje v �í�i nejmén↵ 100 m (dle  
 zákona  . 256/2001 Sb., o poh�ebnictví). V⌘stavba v tomto pásmu - h�bitov Semn↵vice - není  
 navr✓ena. Zdroje vody pro ve�ejn⌘ vodovod jsou umíst↵ny za hranicí tohoto pásma.
- Stavebním ú�adem v Hor�ovském T⌘n↵ nejsou stanovena pásma hygienické ochrany v⌘roby.
- V obci nejsou sledovány problémy/st�ety chovu zví�at mající negativní dopad na pohodu  
 bydlení obyvatelstva.
- Pro zem↵d↵lské areál v kontaktní poloze s obytnou zástavbou jsou územním plánem dány  
 omezující podmínky z hlediska hygienické ochrany s ohledem na pohodu bydlení v �ir�ím  
 zájmovém území. V PHO chovu zví�at umis✏ovat jen takové stavby a za�ízení nevy✓adující  
 specifickou hygienickou ochranu,  i podmínit umis✏ování takov⌘ch staveb souhlasem hygienika. 

- Orienta ní pásmo hygienické ochrany k chovu zví�at:
 Pro v⌘znamné chovy zví�at jsou stanovena orienta ní PHO. Tato pásma byla ur ena na základ↵ 
informací o druhu chov⇣ zví�at, po tech kus⇣, zp⇣sobu ustájení a likvidace mrvy, p�i em✓ byla uplatn↵na 
korekce na zele�, p�ev⌘�ení a vítr.
 SÚ Semn↵vice. St�edisko ✓ivo i�né v⌘roby (odkaz 1/13) se nachází na severním okraji SÚ 
Semn↵vice.

 kategorie hospodá�sk⌘ch zví�at: skot o ✓ivé hmotnosti 500 kg
 po et zví�at (a): 130
 emisní konstanta (b): 0,005
 emisní  íslo (c) = a x b: 0,65
 sou et korekcí - technologie,
 p�ev⌘�ení, vítr, zele� (d): - 0,1
 emisní  íslo korigované (e) = c x (1+d): 0,585
 ochranné pásmo ........ rPHO = 124,98 x (SUM e) exp 0,57: 92 m

 V tomto orienta n↵ stanoveném pásmu nesm↵jí b⌘t umís✏ovány stavby vy✓adující specifickou 
hygienickou ochranu (�kolská a d↵tská za�ízení, budovy slou✓ící k obytn⌘m, zdravotnick⌘m, 
potraviná�sk⌘m, t↵lov⌘chovn⌘m a rekrea ním ú el⇣m). V budoucnu je zde ✓ádoucí umis✏ovat jen takové 
stavby a za�ízení nevy✓adující specifickou hygienickou ochranu,  i podmínit umis✏ování takov⌘ch staveb 
souhlasem hygienika (PHO doposud nebylo vyhlá�eno). Orienta ní PHO je zobrazeno v koordina ním 
v⌘krese.
 V obci nejsou sledovány problémy/st�ety chovu zví�at mající negativní dopad na pohodu 
bydlení obyvatelstva.

 Ochrana proti ú⌥ink�m hluku
 Potenciálním zdrojem hluku v �e�eném území je automobilová doprava na silnicích II. t�ídy  . 
193. Tabulkové hodnoty intenzity dopravy jsou obsahem kapitoly doprava. Ostatní úseky silnic nejsou 
monitorovány - nízké intenzity dopravy. 
 Areály v⌘roby a skladování nejsou dle informací Obecního ú�adu Semn↵vice potenciálním 
zdrojem hluku.

 Radonové riziko
 Radonové riziko je jedním z faktor⇣ ovliv�ujících hygienickou kvalitu ✓ivotního prost�edí. Míra 
radonového rizika je dána p�irozenou radioaktivitou geologického podlo✓í (z p⇣dního vzduchu a 
podzemních vod) a stavebními materiály pou✓it⌘mi p�i v⌘stavb↵. 
 Zv⌘�enou pozornost problematice protiradonov⌘ch opat�ení je t�eba v↵novat v oblastech 
kategorie vysokého a st�edního radonového rizika a v místech tektonick⌘ch zlom⇣. Na zájmovém území se 
nachází r⇣zné kategorie rizik v⌘skytu radonu (z geologického podlo✓í). Nejvíce zatí✓ené území se nachází v 
oblasti Sedmiho�í. SÚ Semn↵vice se nachází ve st�edním stupni rizika v⌘skytu radonu, SÚ Pocinovice a 
⇧lovice v nízkém, �e�en⌘m územím prochází n↵kolik tektonick⌘ch zlom⇣.
 Ur ené plochy jednotliv⌘ch kategorií rizika v�ak nelze pou✓ít pro stanovení radonového rizika v 
jednotliv⌘ch objektech, proto✓e skute ná radia ní zát↵✓ stavebního pozemku je v✓dy ovlivn↵na lokální 
situací (r⇣zná propustnost p⇣d, lokální anomálie aktivních látek v horninách atd.). V �e�eném území m⇣✓e 
b⌘t p�i vybran⌘ch stavebních  innostech vy✓adováno provedení detailního radonového pr⇣zkumu.
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n)  Vyhodnocení ú⌥elného vyu�ití zastav�ného území a vyhodnocení pot⌦eby vymezení 
zastaviteln�ch ploch

 ⌅e�ené území se nachází mimo rozvojové oblasti, rozvojové osy a mimo oblasti se specifick⌘mi 
hodnotami a problémy. 

Demografick⌘ a stavební v⌘voj:
 Zásadním mezníkem souvisejícím s poklesem po tu trvale bydlícího obyvatelstva byla druhá 
sv↵tová válka a její dopady. P�eru�ená kontinuita (vysídlení p⇣vodního obyvatelstva) a zm↵ny ve zp⇣sobu 
hospoda�ení po druhé sv↵tové válce m↵ly za následek omezení pracovních mo✓ností v míst↵ a podstatn⌘ 
úbytek trvale bydlícího obyvatelstva.
 Druhá etapa vymezená obdobím 1960 - 1980 se vyzna uje pom↵rn↵ stabilizovanou 
demografickou situací, postupn↵ v�ak dochází ke sni✓ování po tu trvale ✓ijících obyvatel. V roce 2001 bylo  
dosa✓eno historického minima jejich po tu. 
 V posledním období byl (dle ÚAP) region Hor�ovskot⌘nska migra n↵ p�evá✓n↵ ziskov⌘. Hodnotu 
migrace vzhledem k velikosti obce hodnotí hrubá míra migrace (HMM), z této hodnoty je patrné, ✓e obec 
Semn↵vice pat�ila v rámci ORP Hor�ovsk⌘ T⌘n k t↵m nejvíce ziskov⌘m - koeficient HMM 0,087. V poslední 
dekád↵ se projevuje zna n⌘ nár⇣st po tu trvale bydlícího obyvatelstva (154<173), kter⌘ nadále pokra uje.
 ⇧ancí pro celé území jsou decentraliza ní trendy v oblasti bydlení (zm↵ny migra ního salda 
souvisejí s nár⇣stem cen bydlení a pozemk⇣ ve m↵stech). Dal�í p�íle✓itostí je potenciál (zejména cenov⌘) 
stávajícího domovního fondu, pom↵rn↵ dobrá dopravní dostupnost v↵t�ích m↵st (Doma✓lice, Hor�ovsk⌘ 
T⌘n), kvalitní p�írodní prost�edí - krajinn⌘ rámec. 

 Sou asn⌘ po et obyvatel (�íjen 2012)   
 Semn↵vice    129    
 
 Pocinovice     32  
 ⇧lovice      23    
 
 celkem obec Semn↵vice   184 

  V↵t�í setrva nost je mo✓no vysledovat v po tu dom⇣. Zde dochází k funk ní zm↵n↵ v↵t�iny 
objekt⇣ (chalupa�ení). ⌅ada z nich je p�estavována pro rekrea ní ú ely, chybí vyu✓ití pro hospodá�ská 
stavení. “Druhé bydlení” se stalo záchranou zejména pro ⇧lovice.
 Obecn↵ je mo✓no konstatovat, ✓e stávající zastav↵né území není v rámci stávající sídelní 
struktury ú eln↵ vyu✓ito. V zastav↵ném území v�ech t�í sídel jsou zna né územní rezervy pro rozvoj v 
zastav↵ném území a to v rámci dopln↵ní obytné zástavby a staveb dopl�kov⌘ch na místech zbo�eni�✏ 
stávajících katastráln↵ evidovan⌘ch zastav↵n⌘ch pozemk⇣ - navrhované plochy p�estavby (P). 

 Odhad po tu obyvatel a staveb v jednotliv⌘ch lokalitách rozvoje:
 Semn↵vice
 ozna ení po et obyvatel po et staveb pro bydlení
 plochy (odhad) min. - max.
 Z1 11 3 - 4
 P1 3 1
 P4 11 3 - 4
 celkem 25 7 - 9

 Pocinovice
 ozna ení po et obyvatel po et staveb pro bydlení
 plochy (odhad) min. - max.
 Z4 12 4 - 5
 Z5a 6 2
 Z5b 18 6 - 8
 P5 2 1 
 celkem 38 13 - 16
 

 ⇧lovice
 ozna ení po et obyvatel po et staveb pro bydlení
 plochy (odhad) min. - max.
 P6 2 1
 P7 - -
 celkem 2 1

 V rámci celého zájmového území se jedná o v⌘hledov⌘ rozvoj pro cca 65 obyvatel co✓ je  % 
nár⇣st vzhledem k po tu trvale ✓ijícího obyvatelstva k roku 2012 (184) cca 31%. 
 Zvolen⌘m zp⇣sobem nedochází k◆neúm↵rnému nav⌘�ení po tu obyvatel, neumo✓�uje se 
vytvá�et plochy nadmístního zájmu, nedochází k zatí✓ení stávajícího ob anského vybavení (v etn↵ 
vybavení v okolních sídlech) nebo k nevhodn⌘m zásah⇣m do dopravní a technické infrastruktury.
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o)  Rozhodnutí o námitkách a jejich od�vodn�ní
 V pr⇣b↵hu po�izování územního plánu Semn↵vice nebyly podány ani �e�eny ✓ádné námitky 
dot en⌘ch osob podle §52 odst. 2 stavebního zákona

p) Vyhodnocení p⌦ipomínek
 V pr⇣b↵hu po�izování územního plánu Semn↵vice nebyly nik⌘m uplatn↵ny ✓ádné p�ipomínky.

Pou ení:
 Proti územnímu plánu Semn↵vice vydaného formou opat�ení obecné povahy nelze podat 
opravn⌘ prost�edek (§173 odst. 2 zákona  . 500/2006 Sb., správní �ád, v platném zn↵ní).

 .............................................................   ..................................................................
     Josef Hálek    Vagnerová Marie
  starosta obce    místostarostka obce
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