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Seznam zkratek použitých v územním plánu
OV
SN
KrV
KZ
k.ú.
LBC
LBK
MINIS
MO R
MMR R
MŽP R
NP
ORP
PRVKÚK
PUPFL
PÚR
RBK
RD
STG
STL
ÚAP
ÚP
ÚSES
ÚSKP R
VN
VPO
VPS
ZPF
ZÚR
ŽP
KPÚ

istírna odpadních vod
eská státní norma
Kraj Vyso ina
koeficient zelen
katastrální území
lokální biocentrum
lokální biokoridor
Minimální standard pro dig. zpracování územních plán v GIS
Ministerstvo obrany eské republiky
Ministerstvo pro místní rozvoj eské republiky
Ministerstvo životního prost edí eské republiky
nadzemní podlaží
obec s rozší enou p sobností
Plán rozvoje vodovod a kanalizací území kraje
pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa
politika územního rozvoje
regionální biokoridor
rodinný d m
skupina typ geobiocén
st edotlaký
územn analytické podklady
územní plán
územní systém ekologické stability
Úst ední seznam kulturních památek eské republiky
vysoké nap tí
ve ejn prosp šné opat ení
ve ejn prosp šná stavba
zem lský p dní fond
zásady územního rozvoje
životní prost edí
komplexní pozemkové úpravy

8

Úplné zn ní územního plánu BOBROVÁ po zm

.I

STUDIO P|04/2019

A. Textová ást :
1.

Vymezení zastav ného území

a) Zastav né území bylo vymezeno k 04.04.2017.
b) Zastav né území je vyzna eno t chto výkresech územního plánu:

výkres . 1 - Základní len ní území
výkres . 2 - Hlavní výkres.
c) Zastav né území je aktualizováno k datu 10.01.2019.
2.

Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje hodnot

2.1. Základní koncepce rozvoje území
a) Stabilizovat funkci m styse ve struktu e osídlení venkovského regionu.
b) Akceptovat stávající urbanistickou strukturu, kdy se m stys rozvíjí jako jeden urbanizovaný
celek na dvou na sebe navazujících katastrálních území.
c) Zachovat daný charakter zástavby s kompaktním zastav ním kolem centrálního prostoru Dolní Bobrové a Horní Bobrové.
d) Efektivn využít plochy zastav ného území aniž by došlo k narušení identity m styse, pot ebné zastavitelné plochy vymezovat v p im eném rozsahu v lokalitách, které navazují na zastané území.
e) Podporovat rozvoj ve ejné vybavenosti, vylou it možnosti umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení, které by mohly p ímo anebo druhotn narušit kvalitu prost edí jako celku.
f) Krajinu chránit jako podstatnou složku prost edí obyvatel a základ jejich totožnosti - minimalizovat fragmentaci krajiny.
g) Zajistit podmínky pro každodenní rekreaci obyvatel m styse, nevymezovat nové zastavitelné
plochy pro krátkodobou a dlouhodobou pobytovou rekreaci ve volné krajin . Rekrea ní potenciál území využívat p edevším k pohybovým aktivitám.
h) Vytvá et podmínky pro zajišt ní kontinuálního a harmonického rozvoje m styse s dostate nou flexibilitou ve využívání území.
2.2. Koncepce rozvoje a ochrany hodnot
a)

b)

c)
d)

e)

írodní hodnoty
Georeliéf je základní hodnotou území. Zachovány z stávají dochované znaky p vodní
struktury krajiny:
jedine ný p írodní fenomén území údolí vodního toku Bobr vka
zalesn né krajinné dominanty území - vrch Kalvárie a vrch Valy
krajinný horizont tvo ený vrchy Šibínek, Valy, apatka, který pokra uje na Kosovu
horu v k.ú. Moravec.
Zachovány z stávají d ležité vyhlídkové body, které reprezentuje výhled p es rybník
Ka ovec do volné krajiny a výhled ze silnice II/360 p i p íjezdu do Bobrové od Radešínské
Svratky.
Respektována je bohatost lenitých okraj les se zvýšenou druhovou diverzitou a vizuální
kvalitou.
Akceptovány jsou funk ní prvky ÚSES regionálního a lokálního systému, v nefunk ních
úsecích regionálních biokoridor jsou vytvo eny podmínky pro zvýšení jejich ekologické
stability.
Chrán no je nezastav né území krom ploch, které jsou tímto územním plánem ur eny
k zastav ní.

Kulturní hodnoty
f) Zachována jsou urbanisticky hodnotná území centrálních ástí m styse (Dolní Bobrová a
Horní Bobrová) s kompaktní zástavbou okapové orientace mnohde s dochovanými
architektonicky cennými stavbami selských usedlostí dvorcové dispozice.
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Akceptován je dominantní výraz kostela sv. Pavla a Petra ve ve ejném prostoru v Horní
Bobrové a komorn jší p sobení kostela sv. Markéty v kvalitní navazující zeleni Dolní
Bobrové.
h)
ž kostela sv. Pavla a Petra z stává nezpochybnitelnou pozitivní antropogenní dominantou
širšího okolí. P evládající výška stávající zástavby není novými zám ry p ekro ena.
i) Za architektonicky cennou stavbu je považována stavba nové základní školy.
j)
Nová zele ochranná a izola ní bude tvo it konkurenci stavbám a za ízením, které
v sou asném obraze m styse p sobí nepat
. Na nových zastavitelných plochách jsou
vytvo eny p edpoklady pro „m kký“ p echod urbanizovaného území do volné krajiny.
k) Není p ipušt no umis ování staveb, které svým architektonickým výrazem, proporcemi,
ítkem i provozními aktivitami narušovaly hodnoty území a p ekra ovaly p evládající
hladinu stávající zástavby.
l) Území m styse v etn území vrchu Valy se považuje jako území s možnými archeologickými
nálezy.
m)
i rozhodování o zm nách v území budou respektovány drobné artefakty v krajin , které do
krajiny ešeného území neodmysliteln pat í.
g)

Civiliza ní hodnoty
n) Územní plán stanovuje podmínky pro ochranu a kultivaci civiliza ních hodnot, kam pat í:
sí silnice II. a III. t ídy
ve ejná hromadná doprava v etn autobusových zastávek
technická infrastruktura m styse
za ízení ve ejné administrativy, školská za ízení, za ízení pro sport a kulturu.
o) Hospodárné využívání dopravní, technické a ob anské vybavenosti pat í mezi priority
územního plánu.
2.3. Ochrana ve ejného zdraví
a) Uplatnit zásadu, že u ploch výroby a skladování, ploch smíšených obytných nesmí jejich
ípadné negativní vlivy z inností p ekro it hranici areálu resp. plochy. Zásadu možno
porušit u ploch zem lské výroby, která se pojí s organoleptickými vlastnostmi sm rem do
volné krajiny.
b) Plochy se zm nou v území, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity ležící
v p ímém dosahu silnic II. t ídy, jsou zahrnuty do ploch podmín
p ípustného využití.
Podmínkou je, že v dalším stupni dokumentace bude prokázáno nep ekro ení maximální
ípustné hladiny hluku v chrán ných vnit ních i venkovních prostorech staveb a venkovních
prostorech.
3.

Urbanistická koncepce v etn urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití, zastavitelných ploch, ploch p estavby a systému sídelní zelen
Graficky je znázorn na ve výkrese . 2 Hlavní výkres.

3.1. Urbanistická koncepce a urbanistická kompozice
Územní plán stanovuje tyto základní zásady.
a) Akceptovat stávající plošné a prostorové uspo ádání srostlice sídelních útvar , akceptovat
základní organizaci území, kultivovat kvalitu osídlení p i zachování pozitivních hodnot území
a autenti nosti m styse.
b) Akceptovat komplexní ešení území m styse vedoucí k zabezpe ení souladu p írodních,
kulturních a civiliza ních hodnot území.
c) Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV). Stávající plochy považovat za územn
stabilizované, akceptovat zám ry na umíst ní zastavitelných ploch využívajících p echodné
plochy v zastav ném území a plochy bezprost edn navazující na zastav né území.
d) Plochy smíšené obytné - venkovské (SV) tvo ící zásadní podíl historického zastav ní
považovat za plochy územn stabilizované. Dále jsou vymezeny plochy smíšené obytné komer ní (SK) a to ve stabilizovaných plochách a v ploše p estavby.
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Plochy rekreace - stavby hromadné rekreace (RH) a stavby pro rodinnou rekreaci (RI) jsou na
území obce stabilizovány.
Plochy ob anského vybavení jsou vymezeny jako plochy typu:
ve ejné infrastruktury (OV). Akceptovat tyto plochy jako územn stabilizované
komer ní za ízení malá a st ední (OM). Akceptovat tyto plochy jako územn stabilizované
lovýchovná a sportovní za ízení (OS). Plochu stávajícího sportovišt v severozápadní
ásti k.ú. Dolní Bobrová akceptovat jako územn stabilizovanou plochu. Plochu
hasi ského cvi išt akceptovat v rozsahu vydaného územního rozhodnutí
bitovy (OH). Plochy stávajících h bitov akceptovat jako územn stabilizované plochy.
ipravit podmínky pro rozší ení h bitova v k.ú. Dolní Bobrová.
Plochy ve ejných prostranství (PV). Stávající ve ejná prostranství maximáln stabilizovat,
vyžadovat jejich kultivaci - novou kvalitu p inést do obou centrálních ástí sídel. Jako ve ejné
prostranství upravit plochu nalevo p i silnici II/388 p i vstupu do m styse od Radešína a
navazující plochu nového ve ejného prostranství obsluhující oblast výroby a služeb v k.ú.
Dolní Bobrová.
Plochy výroby a skladování jsou vymezeny jako plochy typu:
lehký pr mysl (VL). Plochy akceptovat jako územn stabilizované
drobná a emeslná výroba (VD). Stávající plochy akceptovat jako územn stabilizované.
Podpo it dostavbu oblasti výroby a služeb v k.ú. Dolní Bobrová a rozší ení stávající plochy
VD plochou p estavby v k.ú. Horní Bobrová.
zem lská výroba (VZ). Plochu stávajícího zem lského areálu akceptovat jako plochu
s pot ebou modernizace, v rámci které je možno využít vymezené zastavitelné plochy
v proluce. Umožnit rozvoj zem lských aktivit u mlýna zvaného Sedlák v
skladování (VK). Plochu p i silnici II/360 akceptovat jako územn stabilizovanou, nov
využít jako zastavitelnou plochu ve výrobním areálu v Dolní Bobrové.
plochy se specifickým využitím (VX). Umožnit rozší ení stávající plochy stejného zp sobu
využití na severozápadním okraji H. Bobrové.
Vegeta ní formace budou nadále tvo it plochy zelen soukromé a vyhrazené (ZS), plochy
zelen izola ní (ZO) i plocha zelen p írodního charakteru (ZP). Velmi silné postavení
v urbanizované ásti má a nadále musí mít zele ve ejn p ístupná situovaná na ve ejných
prostranstvích. Akceptovat estetickou, zdravotní i psychosociální funkci sídelní zelen .
Pro rozvoj objektu Bílkova mlýna je vymezena zastavitelná plocha smíšená výrobní (VS) a
koridor technické infrastruktury.
Pot eba vybudování komunitní kompostárny je ešena vymezenou zastavitelnou plochu
technické infrastruktury - technická infrastruktura se specifickým využitím (TX) p i severním
okraji m styse.
Zásady urbanistické kompozice:
zachovat kompozi ní vztahy v území reprezentované zejména koncepcí rozvoje a ochrany
hodnot v území
rozvíjet aktivity zvýraz ující významnou kompozi ní osu m styse mezi centrálními
ve ejnými prostranstvími v Dolní Bobrové a Horní Bobrové, a již významu funk ního tak
i vizuálního
zachovat komplexní zástavbu kolem obou centrálních výše uvedených ve ejných
prostranství, která utvá í obraz m styse
stavebními ani jinými aktivitami nepotla it kompozi ní ani duchovní význam k ížové cesty
i severozápadním okraji sídla, završené žulovým k ížem na vrcholu kopce Kalvárie

3.2. Vymezení zastavitelných ploch, ploch p estavby
a) Plochy zastavitelné jsou ozna eny kódem Z, plochy p estavby kódem P.
Ozn. plochy
Z1

evažující ú el plochy a kód plochy
charakteristika

kód

bydlení v rodinných domech –
venkovské

BV

podmínky využití

vým ra
(ha)

Zástavba rodinnými domy s možností využití podkroví na stavebních pozemcích o velikosti 700 1 200 m2. KZP 0,15 - 0,25; KZ 0,55 - 0,70. Charakter

2,06
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evažující ú el plochy a kód plochy
charakteristika

BV

Zástavba rodinnými domy s možností využití podkroví na stavebních pozemcích o velikosti 900 1 200 m2. KZP 0,15 - 0,25; KZ 0,55 - 0,70. Charakter
zástavby otev ený. Výška zástavby do 1 NP. Dopravní obsluha z p ilehlé místní komunikace. Provést
úpravu odvod ovacího systému na ásti zastavitelné
plochy.

0,42

BV

Zástavba rodinnými domy v proluce s možností
využití podkroví na stavebních pozemcích o velikosti
800 - 1 200 m2. KZP 0,15 - 0,25; KZ 0,45 - 0,65.
Charakter zástavby otev ený. Výška zástavby 1 - 2
NP. Dopravní obsluha z p ilehlé sil. II. t ídy. Preferovat dopravní obsluhu jedním sdruženým sjezdem.
Stavby dom umístit tak, aby nezasáhly provedené
odvodn ní pozemk . Skladbu rod. dom uzp sobit
bezprost ední blízkosti silnice II. t ídy - hlukové
pom ry. Zohlednit blízkost h bitova.

0,27

BV

Zástavba rodinnými domy s možností využití podkroví na stavebních pozemcích o velikosti 700 1 200 m2. KZP 0,15 - 0,25; KZ 0,55 - 0,70. Charakter
zástavby otev ený. Výška zástavby 1 - 2 NP. Dopravní obsluha z místní komunikace s obratišt m na
nov vymezeném ve ejném prostranství.

0,42

BV

Vhodn využít proluku k zástavb rodinných dom
s možností využití podkroví. Akceptovat zp sob
zastav ní umož ující ú innou ochranu st. pozemk
ed hlukem ze sil. II. t ídy. Dopravní obsluha z
ilehlé místní komunikace.

0,29

BV

Vhodn využít proluku k výstavb rod. domu
s možností využití podkroví. Velikost st. pozemku je
dána zastavitelnou plochou. Výška zástavby bude
uzp sobena sousedním rod. dom m. Skladbu rod.
domu uzp sobit bezprost ední blízkosti silnice II.
ídy - hlukové pom ry. Dopravní obsluha jedním
sjezdem ze silnice II. t ídy. ešit problematiku stávajícího kanaliza ního adu.

0,15

BV

Zástavba rodinnými domy s možností využití podkroví na stavebních pozemcích o velikosti 800 1 400 m2. KZP 0,10 - 0,25; KZ 0,55 - 0,70. Charakter
zástavby otev ený maximáln respektující blízkost
kulturní památky. Výška zástavby do 1 NP. ešit
problematiku vodního zdroje a vodovodního adu
protínající plochu. Dopravní obsluha z p ilehlých
ve ejných prostranství.

0,93

BV

Zástavba rodinnými domy s možností využití podkroví na stavebních pozemcích o velikosti 800 1 200 m2. KZP 0,15 - 0,25; KZ 0,50 - 0,65. Charakter
zástavby otev ený, výška zástavby 1 - 2 NP. Dopravní obsluha z nov vymezeného ve ejného prostranství, ev. z upravené místní komunikace kolem stávajících garáží. Kolem garáží zajistit alespo p ší propojení plochy Z8 k jádru m styse.

0,84

bydlení v rodinných domech –
venkovské
Zvláštní podmínky využití:
územní studie
podm. p ipust.
bydlení v rodinných domech –
venkovské

Z3
Zvláštní podmínky využití:
územní studie
podm. p ipust.
bydlení v rodinných domech –
venkovské
Z4
Zvláštní podmínky využití:
územní studie
podm. p ipust.
bydlení v rodinných domech –
venkovské
Z5
Zvláštní podmínky využití:
územní studie
podm. p ipust.
bydlení v rodinných domech –
venkovské
Z6
Zvláštní podmínky využití:
územní studie
podm. p ipust.
bydlení v rodinných domech –
venkovské
Z7
Zvláštní podmínky využití:
územní studie
podm. p ipust.
bydlení v rodinných domech –
venkovské

Z8
Zvláštní podmínky využití:
územní studie
podm. p ipust.

vým ra
(ha)

zástavby otev ený. Výška zástavby 1 - 2 NP. Dopravní obsluha prodloužením místních komunikací.
Provést úpravu odvod ovacího systému na ásti
zastavitelné plochy.

Zvláštní podmínky využití:
územní studie
podm. p ipust.

Z2

podmínky využití

kód
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evažující ú el plochy a kód plochy
charakteristika

podmínky využití

vým ra
(ha)

BV

Zástavba rodinnými domy s možností využití podkroví na p dorysn komplikované ploše. Velikost
stavebních pozemk 700 - 1 200 m2, KZP 0,15 0,25; KZ 0,50 - 0,65. Nová zástavba rod. dom ú elvyužije nepravidelný p dorys plochy a vhodn
doplní charakter stávajícího zastav ní v etn výškového uspo ádání zástavby. Dopravní obsluha minimálním po tem sjezd ze sil. III. t ídy a prodloužením místní komunikace.

0,57

BV

Zástavba rodinnými domy s možností využití podkroví na stavebních pozemcích o velikosti 700 1 200 m2. KZP 0,15 - 0,25; KZ 0,50 - 0,70. Charakter
zástavby otev ený. Výška zástavby 1 - 2 NP. Dopravní obsluha z p ilehlé místní komunikace.

0,16

BV

Výstavba rodinných dom bude navazovat na schéma rozestav né skupiny rod. dom . Nové rod. domy
vhodn doplní proluky p i akceptování ochranného
pásma el. vedení VN 22 kV. Výška zástavby, její
architektonický výraz i míra využití st. pozemk
budou blízké realizovaným dom m. Dopravní obsluha plochy bude z p ilehlého ve ejného prostranství.

0,60

ZS

i koncepci využití plochy zohlednit el. vedení VN
22 kV a sousedství plochy s územn stabilizovanou
plochou sportovišt . Prioritní zp sob využití - produk ní zahrady. Dopravní obsluha z p ilehlého veejného prostranství, p ípadn z p ilehlých ploch
bydlení v rod. domech.

0,51

ZS

Na ploše umožnit výsadbu vysokokmenných ovocných strom . Dopravní obsluha plochy z p ilehlé
plochy smíšené obytné.

0,21

kód

bydlení v rodinných domech –
venkovské
Z9
Zvláštní podmínky využití:
územní studie
podm. p ipust.

Z10

bydlení v rodinných domech –
venkovské
Zvláštní podmínky využití:
územní studie
podm. p ipust.
bydlení v rodinných domech –
venkovské

Z11
Zvláštní podmínky využití:
územní studie
podm. p ipust.
pl. zelen - soukromá a vyhrazená
Z12

Z13

Zvláštní podmínky využití:
územní studie
podm. p ipust.
pl. zelen - soukromá a vyhrazená
Zvláštní podmínky využití:
územní studie
podm. p ipust.

ZRUŠENA

Z14

VS

Na ploše umožnit rozší ení výrobního a skladovacího
zázemí, které nelze z prostorových d vod umístit ve
stávajícím areálu Bílkova mlýna. Objemové a architektonické ztvárn ní nových objekt v etn kompozice musí vhodn reagovat na m ítko a kontext zástavby mlýna. KZ 0,50 - 0,75. Zahrada bude tvo it
integrální sou ást plochy s významným zastoupením
vysokokmenných ovocných strom místn p vodních druh . Dopravní obsluha plochy z nové ú elové
komunikace Z38. Obsluha technickou infrastrukturou
- vymezeným koridorem technické infrastruktury.

0,64

PV

Na ve ejném prostranství umístit místní komunikaci
dopravn obsluhující p ilehlou zastavitelnou plochu
bydlení a zárove umož ující dopravní obsluhu zelské krajiny. Zajistit normové parametry rozhledu na silnici III. t ídy.

0,11

pl. smíšené výrobní

Z15
Zvláštní podmínky využití:
územní studie
podm. p ipust.

pl. ve ejných prostranství
Z16

Zvláštní podmínky využití:
územní studie
podm. p ipust.

ZRUŠENA

Z17

pl. výroby a skladování - se
specifickým využitím
VX

Z18
Zvláštní podmínky využití:
územní studie
podm. p ipust.

Vytvo it podmínky pro rozší ení hospodá ské innosti dosud vykonávané ve stávajícím objektu. Výška
zástavby nesmí p ekro it výšku stávající stavby.
Zajistit vhodné oplocení plochy. Dopravní obsluha
(ob asná) z p ilehlého nového ve ejného prostranství
(pl. Z17).
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evažující ú el plochy a kód plochy
charakteristika
pl. výroby a skladování
zem lská výroba

podmínky využití

vým ra
(ha)

VZ

Dostavba agrofarmy se stavebním povolením na
novostavbu stáje pro chov dojnic se souvisejícími
stavbami. Dokumentace eší i problematiku záplavového území.

0,52

VZ

Využití plochy uplatnit s výhodou v rámci modernizace zem lského areálu, do kterého je plocha vklína. Výšková hladina zástavby nep ekro í hladinu
ilehlých staveb. Dopravní obsluha plochy z p ilehlé
plochy výroby zem lské, p ípadn z ú elové cesty,
která plochou Z20 prochází.

0,26

PV

Na ve ejném prostranství umístit místní komunikaci
s obratišt m obsluhující p ilehlou zastavitelnou plochu bydlení. ást ve ejného prostranství p ilehlého
k vodnímu toku ponechat v p írod blízkém stavu,
který podpo í funk nost lok. biokoridoru ÚSES.

0,12

OS

Dokon it stavbu cvi išt dle projektové dokumentace
pro pot eby Jednotky dobrovolných hasi , která je
za azena do kategorie JPO III.

0,37

OH

Sm rem k sídlu vytvo it podmínky pro rozší ení
bitova v Dolní Bobrové. V kompozici plochy zajistit provozní a vizuální propojení obou ástí h bitova.
V uspo ádání plochy bude mít d ležitou roli zele ,
edevším ve vztahu k zastavitelné ploše bydlení.

0,43

PV

Vytvo it esteticky hodnotné prost edí p i d ležitém
vstupu do m styse. P i ešení zelen uplatnit požadavek na jednoduchou a p itom kvalitní údržbu plochy.

0,60

PV

V jádru výrobní zóny vytvo it kvalitní prost edí
s uplatn ním zelen - prostorové podmínky plochy
umož ují výsadbu velkých listná . Respektovat
ístup ke h išti v etn sítí tech. infrastruktury.

0,16

VD

i využití plochy zajistit ochranu sítí technické infrastruktury. KZP 0,30 - 0,55; KZ 0,25 -0,20 na stavebním pozemku plochy, který bude vymezen stavebníkovi. Charakter zástavby areálový. Výška zástavby do 6 m od terénu. Pro dopravní obsluhu plochy využít stávající místní komunikace.

0,74

ZO

Zele komponovat tak, aby nedošlo k narušení anebo
snížení pohody bydlení v p ilehlé zón bydlení. P i
návrhu zelen zohlednit el. vedení VN 22 kV v .
ochranného pásma.

0,25

kód
-

Z19
Zvláštní podmínky využití:
územní studie
podm. p ipust.
pl. výroby a skladování
zem lská výroba

-

Z20
Zvláštní podmínky využití:
územní studie
podm. p ipust.
pl. ve ejných prostranství
Z21
Zvláštní podmínky využití:
územní studie
podm. p ipust.
pl.
ob anského vybavení
lovýchovná a sportovní za ízení
Z22
Zvláštní podmínky využití:
územní studie
podm. p ipust.
pl.
ob anského
bitovy

vybavení

-

Z23
Zvláštní podmínky využití:
územní studie
podm. p ipust.
pl. ve ejných prostranství
Z24
Zvláštní podmínky využití:
územní studie
podm. p ipust.
pl. ve ejných prostranství
Z25
Zvláštní podmínky využití:
územní studie
podm. p ipust.
pl. výroby a skladování - drobná
a emeslná výroba
Z26
Zvláštní podmínky využití:
územní studie
podm. p ipust.
pl. zelen - ochranná a izola ní

Z27
Zvláštní podmínky využití:
územní studie
podm. p ipust.
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evažující ú el plochy a kód plochy
charakteristika

podmínky využití

vým ra
(ha)

ZO

Pás izola ní zelen
komponovat p edevším
z hlediska zajišt ní vhodn jšího p echodu urbanizovaného území do volné krajiny a pot eby zlepšení
vizuálního vnímání okraje sídla p i vstupu do m styse.

0,92

W1

Využít vhodného profilu pro vytvo ení malé vodní
nádrže. Utvá ení b eh navrhnout s pot ebou vytvoení kvalitního b ehového porostu, který p i vodním
toku zajistí další funk nost lokálního biokoridoru
ÚSES. Provést úpravu odvod ovacího systému vyvolanou stavbou rybníka. Dopravní obsluha
z ú elové komunikace. Plocha prov ena KPÚ.

2,44

kód

pl. zelen - ochranná a izola ní
Z28

Zvláštní podmínky využití:
územní studie
podm. p ipust.
pl. vodní a vodohospodá ské vodní plochy a toky

Z29
Zvláštní podmínky využití:
územní studie
podm. p ipust.

Z30

ZRUŠENA

Z31

ZRUŠENA

Z32

ZRUŠENA

pl. dopravní
letecká

infrastruktura

-

Z33

DL

Stavba vzletové a p istávací dráhy s travnatým povrchem v etn p íslušných manipula ních ploch.
Dopravní obsluha plochy bude z p ilehlé ú elové
komunikace.

2,04

PV

Ve ejné prostranství ešit v souladu s koncepcí zastavitelné plochy Z1, viz. §7 odst.2 vyhl. 501/2006 Sb.
v platném zn ní.

0,10

TX

Plochu využít pro komunitní kompostování rostlinných zbytk z údržby zelen v m stysi. Úpravu plochy prov it s ohledem na skute nost, že kompostovací proces bude probíhat na volné ploše (vodohospodá ské zajištení, oplocení). P ípustné je umíst ní
stavby o výšce do 5 m od terénu pro pracovníka a
pot ebné technologické za ízení. Areál sm rem do
volné krajiny doplnit zelení tvo ící konkurenci prostoru kompostárny. Akceptovat regionální biokoridor
ÚSES. Dopravní p ístup z p ilehlé ú elové komunikace.

0,22

PV

Ve ejné prostranství ešit ve vazb na sousední kulturní památku. Provést sadové úpravy z autochtonních d evin, umístit odpo ivné kameny p ípadn i
informa ní tabuli. Umožnit obsluhu lesa.

0,05

ZS

Up ednostnit produk ní funkci zahrad - produkce
ovoce, zeleniny a jiných výp stk . Vytvo it podmínky pro výsadbu vysokokmenných ovocných strom .
Dopravní obsluha plochy bude z p ilehlých ploch
smíšených obytných..

0,38

Zvláštní podmínky využití:
územní studie
podm. p ipust.
pl. ve ejných prostranství
Z34

Zvláštní podmínky využití:
územní studie
podm. p ipust.
pl. technické infrastruktury technická
infrastruktura
se
specifickým využitím

Z35

Zvláštní podmínky využití:
územní studie
podm. p ipust.
pl. ve ejných prostranství
Z36

Zvláštní podmínky využití:
územní studie
podm. p ipust.
pl. zelen - soukromá a vyhrazená

Z37
Zvláštní podmínky využití:
územní studie
podm. p ipust.
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evažující ú el plochy a kód plochy
charakteristika
pl. dopravní infrastruktury
místní a ú elová doprava

podmínky využití

vým ra
(ha)

DM

Sm r komunikace bude respektovat tra ovou plužinu. Uspo ádání a kvalita komunikace musí odpovídat
dopravní zát ži. Zajistit doprovodnou zele .

0,11

VK

Vytvo it podmínky pro umíst ní sklad a souvisejících manipula ních ploch. Zachovat místní komunikaci zp ístup ující h išt a ostatní podnikající subjekty. Zohlednit vybudovanou technickou infrastrukturu. Výšková hladina zástavby do 6 m od terénu. Dopravní obsluha z p ilehlé místní komunikace.

0,17

BV

Dostavba obytné skupiny rodinných dom rodinným
domem o 1 nadzemním podlaží. Stavbu vhodn zakomponovat do prost edí obytné skupiny se zohledním dosahu el. vedení VN 22 kV a vzdálenosti 50
m od hranice PUFL. ešit napojení ú elové komunikace obsluhující les. Dopravní obsluha plochy z p ilehlého ve ejného prostranství.

0,06

SK

Zachovat situování hlavního objektu v pevné stavební linii jihozápadního zastav ní. Respektovat základní architektonické prvky stavby v etn výšky stavby.
Dopravní obsluha z p ilehlého ve ejného prostranství.

0,18

VD

Umožnit rozší ení navazující stabilizované plochy
stejného zp sobu využití. Zajistit pot ebné rozhledové pom ry na k ižovatce silnic II. t ídy. Zástavbu
vhodn navázat na okolní stávající zástavbu s p ihlédnutím na pohledov exponovanou nárožní polohu. Zachovat dostate nou ší ku ve ejného prostranství p í k ižovatce silnic pro umíst ní chodníku a
pásu ve ejné zelen .

0,07

kód
-

Z38
Zvláštní podmínky využití:
územní studie
podm. p ipust.
pl. výroby a skladování - plochy
skladování
Z39
Zvláštní podmínky využití:
územní studie
podm. p ipust.
pl. bydlení v rodinných domech venkovské
Z40

Zvláštní podmínky využití:
územní studie
podm. p ipust.

pl. smíšené obytné - komer ní
P1

Zvláštní podmínky využití:
územní studie
podm. p ipust.
pl. výroby a skladování - drobná a
emeslná výroba

I-P1

Zvláštní podmínky využití:
územní studie
podm. p ipust.

b) Intenzita využití území je vyjád ena koeficientem zastav ní plochy (KZP) a koeficientem

zelen (KZ). KZP je podíl z celkové plochy stavebního pozemku p id leného stavebníkovi,
který bude p ípustné zastav t nadzemními ástmi staveb. KZ je podíl plochy zelen na
stavebním pozemku k celkové ploše stavebního pozemku p id leného stavebníkovi.
c) Pro efektivní využití prokazateln zbytkových ástí zastavitelných ploch prov ovaných
územní studií lze p ipustit užití i jiných vým r parcel (stavebních pozemk ) než je uvedeno
tabulkovém p ehledu. Nesmí však dojít k narušení kompozi ního zám ru ÚP.
d) Zvláštní podmínky ve využívání území: vypracování územní studie, podmín
p ípustné
využití plochy (umis ování citlivých funkcí u možných zdroj hluku).
e) Napojení zastavitelných ploch a plochy p estavby na sít technické infrastruktury (kde si to
charakter plochy vyžaduje) bude ešeno jejich prodloužením. Pro napojení zastavitelné plochy
Z15 a stávajícího areálu Bílkova mlýna je vymezen koridor technické infrastruktury.
3.3. Návrh systému sídelní zelen
a) Systém sídelní zelen je tvo en samostatn vymezenými plochami zelen i zelení, která je
sou ástí jiných ploch (nap . BV, PV, SV, VL). Do samostatn vy len ných ploch zelen pat í:
plochy zelen soukromé a vyhrazené (ZS)
plochy zelen ochranné a izola ní (ZO)
plochy zelen p írodního charakteru (ZP)
b) Mimo ádný význam má zele
ve ejn p ístupná, která je sou ástí ploch ve ejných
prostranství. Postupnou celkovou rekonstrukci vyžaduje zele centrálního prostoru D.
Bobrové, díl í zásahy do zelen s úpravou zpevn ných ploch pak centrální prostor H.
Bobrové. Stanovuje se pot eba chránit a kultivovat další plochy ve ejné zelen na plochách
16
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zastav ného území. Ve ejná zele bude nedílnou sou ástí nov vymezovaných ve ejných
prostranství.
Plochy ZS jsou tvo eny p edevším soukromými zahradami, sady, p ípadn dalšími pozemky
zajiš ující samozásobitelskou produkci i rekrea ní využití uživatele. Na plochách soukromých
zahrad aplikovat zejména výsadbu vysokokmenných ovocných strom . Zele zahrad bude
sm ovat do volné krajiny tak, aby byl zabezpe en „m kký“ p echod urbanizovaného území
do volné krajiny. Zele vyhrazená (nap . p i ob anské vybavenosti, plochách výroby a
skladování) je v tomto ÚP integrována do zmín ných ploch. Tato zele vyžaduje p estavbu
s využitím vhodného sortimentu d evin.
Plochami ZO vytvo it rozhraní (izolaci, ochranu) mezi r znými nevhodn se ovliv ujícími
funkcemi v území i okolo zdroj zne išt ní i vytvo it optickou clonu eliminující nebo
snižující nežádoucí ú inek negativních prvk v území. Stávající ochrannou a izola ní zele na
západním okraji zem lského areálu rekonstruovat.
Plochy ZP jsou plochami s výrazn p írodním charakterem s nutností zajistit funk nost
systému ÚSES p i pr chodu zastav ným územím.
i návrhu a realizaci zelen preferovat používání autochtonních druh d evin. Výb r d evin
zvl. zelen na ve ejných prostranstvích provád t tak, aby se uplatnily celoro , nejen ve
vegeta ním období. Kompozice zelen zejména na ve ejných prostranstvích musí spl ovat
požadavek jednoduché údržby. Posilovat pronikání krajinné zelen do sídelního prost edí.

4.
Koncepce ve ejné infrastruktury v etn podmínek pro její umis ování, vymezení ploch
a koridor pro ve ejnou infrastrukturu, v etn stanovení podmínek pro jejich využití
4.1. Koncepce dopravní infrastruktury
a) Silni ní doprava
Napojení m styse na silni ní sí z stává beze zm n. Silni ní sí je územn stabilizovaná,
uvažovat pouze s díl ími úpravami sm ující k odstran ní bodových dopravních závad.
ešit úpravu k ižovatky silnic II. t íd s celkovou úpravou centrálního ve ejného prostranství D. Bobrová.
Utvá ení dopravního prostoru silnic II. t íd sm ovat k dopravnímu zklidn ní pr jezdních
úsek silnic.
Místní komunikace – respektovat plochy ve ejných prostranství s místními komunikacemi
vymezenými dle významu a d ležitosti pro p ímou dopravní obsluhu p ilehlých nemovitostí.
b) Doprava v klidu
Doprava v klidu je uvažována na stupe automobilizace 1:2,5. Stávající parkovišt upravit
do normových parametr .
Nové plochy pro parkování ešit p edevším na stávajících i navržených plochách dopravy
silni ní, plochách ve ejných prostranství event. v rámci dalších ploch s rozdílným zp sobem využití, kde parkování a odstavení vozidel je p ípustné.
ÚP obecn neuvažuje výstavbu adových ani hromadných garáží. Tyto formy odstavování
motorových vozidel lze p ipustit pouze na plochách výroby a skladování, p ípadn na rozsáhlejších plochách bydlení, pokud to bude sou ástí ucelené koncepce obytné zóny.
Územní plán nep ipouští z izování odstavných, parkovacích stání a garáží pro vozidla o
vyšší hmotnosti než 3,5 t v obytných zónách a na ve ejných prostranství.
Je požadováno, aby každý nov vybudovaný byt m l na p íslušející parcele alespo jedno
garážové i odstavné stání pro osobní automobil.
c) Hospodá ská doprava
Stávající sí ú elových komunikací je dosta ující, koncepcí územního plánu není obsluha
zem lské a lesní krajiny omezována.
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Nemotorová doprava
Pohyb p ších p i silnicích se d je vesm s po chodnících, ÚP umož uje dobudování
alespo jednostranných chodník v souvisle urbanizované ásti obce. Využít možností,
které nabízí zásady pro úpravy a zklid ování pr tah silnic obcemi .
Mimo ádnou pozornost v novat peážnímu úseku silnic II/360 a II/388.
Rekrea ní doprava - akceptovat zna ené cyklotrasy a turistické trasy v etn výletní nau né
stezky „Malý a Velký okruh okolím Bobrové“.
Nebyly nalezeny dostate
silné argumenty pro vymezení cyklostezek na území obce.
Vymezování nových cyklotras je možné po pozemních komunikacích.
Ve ejná doprava a služby motorist m
Ve ejná doprava bude nadále zajiš ována autobusovou p epravou. Koncepci umíst ní
autobusových zastávek nem nit, avšak ešit jejich úpravy jak z pohledu bezpe nostního,
tak i provozního.
Nem nit umíst ní erpací stanice pohonných hmot pro ve ejnost.
Za ízení služeb pro motoristy lze umis ovat k tomu p íhodných plochách rozdílného
zp sobu využití se zohledn ním druhu služeb, kapacitních požadavk i dopravní zát že.
Letecká doprava
Akceptovat zastavitelnou plochu v severozápadní ásti správního území m styse jako
travnatou plochu pro vzlety a p istání sportovních létajících za ízení v etn nezbytných
manipula ních ploch
Umis ované zám ry nep ekro í p evládající hladinu stávajícího zastav ní, nejsou ani
umis ovány v dominantních polohách. T mito opat eními nutno zajistit nedot ení
vzdušného prostoru pro létání v malých a p ízemních výškách MO R.
Vodní doprava a doprava železni ní
Tyto druhy dopravy nemají na území obce své zájmy.

4.3. Koncepce technické infrastruktury
Zásobování pitnou vodou, kanalizace
Na zp sobu zásobení m styse pitnou vodou není t eba nic m nit, p edpokládat postupné
omezování využívání skupinových vodovod v m stysi a p epojování spot ebitel na celoobecní ve ejný vodovod s dostatkem vody v centrálním zdroji.
Vodovodní sí i v rozvojových plochách ešit na pokrytí pot eby požární vody.
Pokra ovat ve výstavb nové kanalizace plnící normové parametry ukon ené OV.
Odvád ní deš ových vod musí být ešeno tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních pov povodí tzn. zvyšovat reten ní schopnost krajiny, deš ové vody uvád t maximáln do
vsaku i je zadržovat na pozemku.
b) Zásobování energiemi
Nadále akceptovat dvoucestné zásobení m styse energiemi.
Stávající systém zásobování elektrickou energií z stane zachován. K zajišt ní výhledových
pot eb dodávky el. energie v sídle bude využito stávajících trafostanic s jejich p ípadným
ezbrojením.
Stávající systém zásobování zemním plynem bude zachován, rozvody plynu v zastavitelných
plochách ešit jako rozvody st edotlaké.
Plynofikaci samot (mlýny) musí p edcházet ekonomické posouzení zám ru.
Zp sob vytáp ní je p edur en provedenou plošnou plynofikací, kde zemní plyn k vytáp ní
využívají i významn jší zdroje tepla. Situaci v zásobování teplem v obci považovat za stabilizovanou. Neuvažovat výstavbu centrálního zdroje tepla.
Mimo soust ed nou zástavbu se stále p edpokládá využíván topidel na d evní hmotu.
ÚP nebrání využívání alternativních zp sob vytáp ní nap . solární kolektory na nemovitostech, tepelná erpadla.
a)
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ÚP na území m styse neumož uje výstavbu v trných elektráren. Na stavby v urbanizovaném
území lze umis ovat fotovoltaické lánky. Výroba el. energie je také možná na vodních dílech.
c) Elektronické komunikace
Stávající systém telekomunika ních rozvod a za ízení z stane zachován.
Koncepce ÚP nenarušuje innost letištního radioloka ního prost edku MO R.
Územní plán nevymezuje nové plochy pro telekomunika ní stavby a za ízení.
d) Nakládání s odpady
Provozovaný systém nakládání s odpady z stane zachován.
Na území obce nebude z izována ani oživována žádná skládka odpad .
e) Koridory technické infrastruktury
Územní plán na území vymezuje plochu koridoru technické infrastruktury jako území
umož ující realizaci zám
na p ipojení areálu Bílkova mlýna na sít technické
infrastruktury.
Takto vymezené území je t eba do doby realizace zám ru chránit z d vodu situovaní
staveb technické infrastruktury v etn p ímo souvisejících a nezbytných za ízení a v etn
ochranných pásem vyplývajících z právních p edpis .
Do doby realizace p íslušné stavby technické infrastruktury je na území koridoru zakázáno
provád t takové innosti, kterými by došlo k významnému zhodnocení území, které by
výstavbu technické infrastruktury znemožnily anebo významn ztížily (i ekonomicky).
sobnost koridoru kon í realizací p íslušné stavby, p ípadn i zm nou územního plánu,
která navrhne jiné využití území, anebo územním plánem novým.
4.5. Koncepce ob anského vybavení
a) Stávající plochy ob anského vybavení jsou plochami územn stabilizovanými, vesm s
s pot ebou modernizace a stavebních úprav. V rámci stavebních úprav neuvažovat
s významným plošným rozši ováním staveb.
b) Výstavbu cvi išt pro hasi e - pl. ob anského vybavení t lovýchovná a sportovní za ízení
dokon it dle zpracované dokumentace.
c) Stávající plochy h bitov jsou územn stabilizovány. Pro rozší ení h bitova D. Bobrová je
vymezena zastavitelná plocha Z23.
d) Umis ování ob anského vybavení úm rné velikosti i rozsahu je možné i do jiných p íhodných
ploch s rozdílným zp sobem využívání, pokud to nebude v rozporu s p ípustným, p ípadn
podmín
p ípustným využíváním dané plochy.
4.6. Koncepce ve ejných prostranství
a) Stávající ve ejná prostranství z stanou zachována a jsou vymezeny jako samostatné územn
stabilizované plochy ve ejných prostranství (PV). Ve ejná prostranství nadále z stávají
integrována do jiných územn stabilizovaných ploch s rozdílným zp sobem využití (nap .
SV, BV).
b) Nová samostatn vymezená ve ejná prostranství jsou zastavitelnými plochami k umíst ní
ve ejné zelen i umíst ní dopravní infrastruktury nižšího dopravního významu (místní a
elové komunikace).
c) Krom samostatn vymezených ploch ve ejných prostranství lze v souladu s podmínkami pro
využití ploch s rozdílným zp sobem využití nové plochy ve ejných prostranství vymezovat i
v jiných k tomu vhodných plochách s rozdílným zp sobem využití.
d) S úpravami ve ejných prostranství souvisí i úpravy objekt a prostor bezprost edn
iléhajících k ve ejným prostranstvím.
e) Preferovat obsluhu zastavitelných ploch a ploch p estavby dopravní a technickou
infrastrukturou z ve ejných prostranství.
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5. Koncepce uspo ádání krajiny v . vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití, ploch
zm n v krajin a stanovení podmínek pro zm ny v jejich využití, územní systém
ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opat ení, ochrana p ed povodn mi,
rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobn
5.1. Koncepce uspo ádání krajiny
a) Akceptovat požadavek obnovy kulturní krajiny s vyváženým podílem p írodních a lov kem
podmín ných i ovlivn ných složek.
b) Pozitivní p írodní charakteristiky budou nadále vyjád eny p edevším harmoniza ními vztahy
v krajin p i respektování zájm ochrany p írody a krajiny s pot ebnou obnovou hodnot
zaniklých p i zvyšování intenzity hospodá ského využívání krajiny.
c) Plochy vodní a vodohospodá ské jsou vymezeny jako plochy typu:
vodní plochy a toky (W1) - plochy chránit pro pln ní d ležitých funkcí širšího
vodohospodá ského a ekologického významu. ešit postupnou revitalizaci vodních tok .
vodní plochy a toky (W2) - plochy chránit pro zajišt ní bezpe nosti malé vodní nádrže
d) Plochy zem
lské jsou vymezeny jako plochy typu orná p da (NZ1) a typu trvalý travní
porost (NZ2). Minimalizovat dot ení zem lského p dního fondu. Sou asnou vým ru
zem lských ploch je možno zmenšit o pot ebné plochy se zm nou v území dané tímto ÚP.
e) Plochy lesní (NL). Respektovat stávající plochy lesa, dosáhnout trvalosti lesa, všestranné
stability a víceú elovosti ve využívání v etn výnosnosti v hospodá ském lese.
f) Plochy smíšené nezastavitelného území (NS) - respektovat tyto plochy mající zna ný podíl na
ekologické stabilit , druhové diverzit a utvá ení krajinného rázu území.
g) Chránit kvalitní solitérní stromy i skupiny t chto strom v území urbanizovaném i volné
krajin . Vzr stné, zejména listnaté stromy budou dopln ny na všech k tomu vhodných
místech.
h)
ešit obnovu p irozených luk v nivách vodních tok a v nivních polohách.
i) Posilovat pronikání krajinného prost edí do urbanizovaných ástí obce.
j)
Podmín
p ípustné stavby ve volné krajin (zem lská výroba, stavby pro lesní
hospodá skou innost, ev. stavby životního prost edí) nesmí být umis ovány v pohledov
exponovaných plochách.
k) Krajina nezastav ného území bude nadále sloužit zem
lství, lesnictví, rekrea ním
pohybovým aktivitám i rybá ství. Intenzita využívání ploch zem lských a lesních je
limitována p írodními podmínkami a ochranou krajinného rázu. Kone né uspo ádání
zem lských ploch je p edm tem ešení komplexní pozemkové úpravy.
5.2. Vymezení ploch se zm nou v krajin
Plochy se zm nou v krajin jsou ozna eny kódem K.
Oznaení
plochy

evažující ú el plochy a kód plochy
charakteristika

podmínky využití

vým ra
plochy
(ha)

NS

Postupnými p stebními zásahy vytvo it druhov rozmanitý
biotop na zem lské p
dnes s vysokým produk ním
potenciálem tak, aby byla zajišt na funk nost regionálního
biokoridoru ÚSES.

2,09

NS

Postupnými p stebními zásahy vytvo it druhov rozmanitý
biotop na zem lské p
dnes s vysokým produk ním
potenciálem tak, aby byla zajišt na funk nost regionálního
biokoridoru ÚSES.

1,11

kód

pl. smíšená nezastav ného území
K1
pl. smíšená nezastav ného území
K2

K3

ZRUŠENA

pl. smíšená nezastav ného území
K4

NS

Postupnými p stebními zásahy vytvo it druhov rozmanitý
biotop na zem lské p
dnes s vysokým produk ním
potenciálem tak, aby byla zajišt na funk nost regionálního
biokoridoru ÚSES.

2,49

NS

Postupnými p stebními zásahy vytvo it druhov rozmanitý
biotop na zem lské p
dnes s vysokým produk ním
potenciálem tak, aby byla zajišt na funk nost regionálního
biokoridoru ÚSES.

2,83

pl. smíšená nezastav ného území
K5
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pl. smíšená nezastav ného území
K6

NS

Postupnými p stebními zásahy vytvo it druhov rozmanitý
biotop na zem lské p
dnes s vysokým produk ním
potenciálem tak, aby byla zajišt na funk nost regionálního
biokoridoru ÚSES.

2,83

NS

Postupnými p stebními zásahy vytvo it druhov rozmanitý
biotop na zem lské p
dnes s vysokým produk ním
potenciálem tak, aby byla zajišt na funk nost regionálního
biokoridoru ÚSES.

1,46

NS

Postupnými p stebními zásahy vytvo it druhov rozmanitý
biotop na zem lské p
dnes s vysokým produk ním
potenciálem tak, aby byla zajišt na funk nost regionálního
biokoridoru ÚSES.

0,36

NS

Postupnými p stebními zásahy vytvo it druhov rozmanitý
biotop na zem lské p
dnes s vysokým produk ním
potenciálem tak, aby byla zajišt na funk nost regionálního
biokoridoru ÚSES.

0,71

NS

Postupnými p stebními zásahy vytvo it druhov rozmanitý
biotop na zem lské p
dnes s vysokým produk ním
potenciálem tak, aby byla zajišt na funk nost regionálního
biokoridoru ÚSES.

1,11

pl. smíšená nezastav ného území
K7
pl. smíšená nezastav ného území
K8
pl. smíšená nezastav ného území
K9
pl. smíšená nezastav ného území
K10

5.3. Územní systém ekologické stability (ÚSES)
a) Plochy ÚSES je možno využít jen takovým zp sobem, který nenaruší obnovu ekosystému
a nedojde k narušení jeho ekostabiliza ních funkcí.
b) Na plochách ÚSES je zakázáno m nit druhy pozemku s vyšším stupn m ekologické stability
za druh pozemku s nižším stupn m ekologické stability.
c) Plochy ÚSES jsou nezastavitelné, vylu uje se t žba nerost (zcela ojedin le je možno
za p esn stanovených podmínek p ipustit stavbu liniovou dopravní a technické
infrastruktury, p ípadn stavbu související s ochranou ŽP).
d) Navrhovaná opat ení:
Název biokoridoru

RBK R14

RBK 1396
RBK 1400
LBK 1, LBK 3 - LBK 9
LBK 2
LBK 10
LBK 11, LBK 12

LBK 13 - LBK 16

LBK 17

Navrhovaná opat ení
V lesních porostech postupn p evést porosty na druhov i v kov r znorodé porosty
autochtonních, stanovištn odpovídajících spole enstev dle STG, lu ní porosty využívat
extenzivn . V místech, kde je biokoridor navržený k založení, vytvo it mezofilní biokoridor
tvo ený lesními a lu ními spole enstvy s rozptýlenou zelení, kde d eviny užité k založení
by m ly být autochtonní, odpovídající stanovištním podmínkám dle STG a m ly by
vytvá et druhov i v kov r znorodé porosty.
V lesních porostech postupn p evést porosty na druhov i v kov r znorodé porosty
autochtonních, stanovištn odpovídajících spole enstev dle STG, lu ní porosty využívat
extenzivn , v místech, kde je biokoridor navržený k založení, navrhnout zatravn ní
s uplatn ním rozptýlené zelen odpovídající stanovištním podmínkám dle STG.
Lu ní porosty využívat extenzivn . Možnost rozptýleného osazení autochtonními
evinami a ke i, které odpovídají stanovišti.
Zachovat vodní režim tam, kde tok p irozen meandruje a kde nedochází k narušení
irozeného vodního režimu. V místech, kde nedosahuje b ehový porost kvalit zapojeného
porostu, doplnit o vhodné autochtonní d eviny. Zachovat, p ípadn rozší it zasakovací
travinobylinné pásy v okolí toku.
Lu ní porosty využívat extenzivn . Možnost rozptýleného osazení autochtonními
evinami a ke i, které odpovídají stanovištním podmínkám.
V místech, kde nedosahuje b ehový porost kvalit zapojeného porostu, doplnit o vhodné
autochtonní d eviny. Zachovat, p ípadn rozší it zasakovací travinobylinné pásy v okolí
toku.
viz. LBK 1. Mezi biocentry LBC Ka ovec a LBC Pod Šibínkem by bylo vhodné tok
revitalizovat a doplnit o zapojený b ehový porost tvo ený vhodnými autochtonními
evinami.
V lesních porostech postupnými p stebními zásahy p evést sou asná spole enstva na
spole enstva druhov i v kov r znorodá, tvo ená autochtonními d evinami odpovídajícími
stanovištním podmínkám dle STG. Lu ní porosty využívat extenzivn . V místech
nefunk ního biokoridoru navrhnout zatravn ní s uplatn ním rozptýlené zelen odpovídající
stanovištním podmínkám dle STG.
V lesních porostech postupnými p stebními zásahy p evést sou asná spole enstva na
spole enstva druhov i v kov r znorodá, tvo ená autochtonními d evinami odpovídajícími
stanovištním podmínkám dle STG. Lu ní spole enstva chránit p ed degradací.
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Navrhovaná opat ení:

Postupnými p stebními zásahy v lese podpo it druhovou skladbu p írod blízkých
spole enstev druhov i v kov r znorodých stanovištn odpovídajících tamním podmínkám
dle STG.
Založit smíšené lu ní a lesní spole enstvo odpovídající stanovištním podmínkám za použití
LBC Na Svrate kách
autochtonních druh d evin a ke .
V lesních porostech postupn p evést porosty na druhov i v kov r znorodé porosty
LBC Pod Hadravským
autochtonních, stanovištn odpovídajících spole enstev dle STG.
Postupnými p stebními zásahy m nit druhovou skladbu na druhov a v kov r znorod jší,
LBC U k ížové cesty
tvo enou porosty autochtonních druh d evin odpovídajících stanovištním podmínkám dle
STG.
Lu ní spole enstva podrobit pravidelnému kosení. Využívat pouze extenzivn . Zamezit
ruderalizaci a degradaci spole enstev. Zachovat kvalitu a souvislost b ehových porost a
LBC Pod Šibínkem
vodní režim. V lesním porostu postupnými p stebními zásahy m nit druhovou skladbu na
druhov a v kov r znorod jší, tvo enou porosty autochtonních druh d evin odpovídajících
stan. podm. dle STG.
Lu ní spole enstva podrobit pravidelnému kosení. Využívat pouze extenzivn . Zamezit
ruderalizaci a degradaci spole enstev. Zachovat kvalitu a souvislost b ehových porost ,
ípadn dosázet. Zachovat také p irozený hydrologický režim. V lesním porostu
LBC K Las m
postupnými p stebními zásahy m nit druhovou skladbu na druhov a v kov r znorod jší,
tvo enou porosty autochtonních druh d evin odpovídajících stanovištním podmínkám dle
STG.
Lu ní spole enstva podrobit pravidelnému kosení. Využívat pouze extenzivn . Zamezit
ruderalizaci a degradaci spole enstev. Zachovat kvalitu a souvislost b ehových porost ,
ípadn dosázet. Zachovat také p irozený hydrologický režim. V lesním porostu
LBC Na Bobr vce
postupnými p stebními zásahy m nit druhovou skladbu na druhov a v kov r znorod jší,
tvo enou porosty autochtonních druh d evin odpovídajících stanovištním podmínkám dle
STG.
Zachovat p irozený vodní režim, kvalitu a souvislost b ehového porostu. Lu ní spole enstva
LBC eky
podrobit pravidelnému kosení. Využívat pouze extenzivn . Zamezit ruderalizaci a degradaci
spole enstev.
viz. LBC eky, zachovat smíšené porosty d evin ve východní ásti. V lesních
LBC U vodárny
spole enstvech postupnými zásahy m nit spole enstva dle stanovišti odpovídajících
podmínek a STG.
Lu ní spole enstva podrobit pravidelnému kosení. Využívat pouze extenzivn . Zamezit
LBC U Bílkova mlýna ruderalizaci a degradaci spole enstev. Zachovat kvalitu b ehových porost a p irozený vodní
režim.
Tam, kde je to nutné, doplnit b ehové porosty autochtonními, stanovištn odpovídajícími
LBC Ka ovec
evinami.
Postupnými p stebními zásahy m nit druhovou skladbu na druhov a v kov r znorod jší,
LBC Valy
tvo enou porosty autochtonních druh d evin odpovídajících stanovištním podmínkám dle
STG.
V lesních porostech postupn p evést porosty na druhov i v kov r znorodé porosty
LBC epatka
autochtonních, stanovištn odpovídajících spole enstev dle STG.
Výchovnými zásahy zvýšit podíl p irozené d evinné skladby a smrkové porosty p evést na
LBC V Sousedském lese druhov i v kov r znorodá lesní spole enstva dle potenciální p irozené vegetace a
stanovištních podmínek dle STG.
LBC U Mirošovského Lesní porosty p evést na druhov i v kov r znorodá lesní spole enstva dle potenciální
irozené vegetace a stanovištních podmínek dle STG.
rybníka

RBC 295 - Kalvárie

5.4. Prostupnost krajiny
a) Stávající prostupnost krajiny není ešením územního plánu omezována.
b)
ípadné požadavky na další rozší ení sít
polních cest
v komplexní pozemkové úprav .
c) Posílit biologickou propustnost území realizací systému ÚSES.

souhrnn

ešit

5.5. Protierozní opat ení, ochrana p ed povodn mi
a) Na plochách potenciáln ohrožených vodní erozí uplatnit organiza ní a agrotechnická
opat ení.
b) Nep ipustit úpravy pozemk zem
lské p dy zp sobující rychlejší odtok vody a snižující
schopnost vsaku vody.
c) Zabývat se obnovou a výstavbou malých vodních nádrží s revitalizací technicky upravených
tok do p írod blízkých ekosystém .
d) Stavební pozemky vymezovat s pot ebou vsaku i zdržení deš ových vod.
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Hydrologické pom ry území m styse nevyžadují zvýšené odtoky vody ešit výstavbou
suchých poldr .
Respektovat podmínky a zp sob využití záplavového území vodního toku Bobr vka, které má
stanoveno aktivní zónu.

5.6. Podmínky pro rekreaci
a) Požadavky každodenní rekreace obyvatel m styse zabezpe it na ve ejných prostranstvích
s ve ejnou zelení, na plochách ob anské vybavenosti (OS) a dalších za ízení integrovaných do
zných ploch rozdílného zp sobu využití.
b) Požadavky pobytové rekreace (krátkodobé a dlouhodobé) jsou uspokojeny na územn
stabilizovaných plochách. Umožnit rozvoj tzv. druhého bydlení v neperspektivních objektech
pro trvalé bydlení, jejich p vodní ú el i p estavbu ešící rozvojové pot eby v obci.
c) Neuvažovat z izování zahrádká ských ani nových chatových kolonií i osad. Pro RD
vymezovat dostate
velké parcely umož ující relaxaci majitele v zeleni zahrad.
d) Pohybové složky rekreace - viz kap. A 4.1.d).
5.7. Ložiska nerostných surovin
a) V k.ú. nejsou evidována žádná výhradní ložiska nerostných surovin, nenachází se zde žádné
území s prognózními zdroji surovin, v k.ú. není evidován žádný dobývací prostor ani
chrán né ložiskové území.
b) Na území obce se nenachází plochy poddolovaných území.
c) Nebudou využívány stavební suroviny ze zdroj místního významu.
6.

Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití s ur ením
evažujícího ú elu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, p ípustného
využití, nep ípustného využití (v etn stanovení, ve kterých plochách je vylou eno
umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro ú ely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního
zákona), pop ípad stanovení podmín
p ípustného využití t chto ploch a stanovení
podmínek prostorového uspo ádání v . v etn základních podmínek ochrany krajinného
rázu (nap íklad výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení
rozmezí vým ry pro vymezování stavebních pozemk a intenzity jejich využití)
6.1. Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití
a)

Plochy bydlení v bytových domech (BH)
Hlavní využití:
zabezpe ení pot eb bydlení v domech o více jak t ech bytech v kvalitním
prost edí
ípustné využití: pozemky , stavby a za ízení bytových dom a ve ejných prostranství, sídelní zelen , související dopravní a technické infrastruktury, ve ejného obanského vybavení
Podmín
p ípustné využití:
související ob anské vybavení komer ního typu, dopl kové prostory pro
zájmovou innost a stavby i za ízení dopl ující hlavní využití plochy za
podmínky, že svým provozováním a výkonností nesnižují kvalitu prost edí
a pohodu bydlení ve vymezené ploše a nep ináší zvýšení dopravní zát že
plochy a jsou v územní menšin k vymezené ploše bydlení
Nep ípustné využití: stavby, za ízení, d je a innosti, které svými vlivy zat žují kvalitu prost edí plochy a obytnou pohodu p ímo anebo druhotn nad p ípustnou míru
Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území - udržet stávající m ítko staveb. Do ešit vybavení
parteru
plochy zm n - nejsou navrženy
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b)

Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV)
Hlavní využití:
zabezpe ení pot eb individuálního bydlení v nízkopodlažních objektech
obklopených soukromou zelení v kvalitním prost edí
ípustné využití: pozemky a stavby rodinných dom , pozemky soukromé i jiné sídelní zele, pozemky ve ejných prostranství, stavby a za ízení související dopravní
a technické infrastruktury, stavby a za ízení místního ve ejného ob anského vybavení
Podmín
p ípustné využití:
související ob anské vybavení komer ního typu, dopl kové prostory pro
zájmovou innost, drobná výrobní innost v rozsahu odpovídajícím velikosti a objemu budov, chov drobného hospodá ského zví ectva i drobná
stitelská innost, p ípadn rodinná rekreace ve stávajících domech. Vše
za podmínky, že svým provozem a výkonností nedojde ke snížení kvality
prost edí a pohody bydlení ve vymezené ploše a nedojde ke zvýšení dopravní zát že plochy a zárove jsou v územní menšin k vymezené ploše
bydlení
Nep ípustné využití: stavby, za ízení, d je a innosti, které svými vlivy zat žují kvalitu prost edí plochy a obytnou pohodu p ímo, anebo druhotn nad p ípustnou míru
Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území – nep edpokládá se významné zahuš ování zastav ného území. P ípadná dostavba proluk a zm ny dokon ených staveb musí
ítkem, formou respektovat m ítko, kontext a charakter okolního zastav ní. Akceptovat hladinu zastav ní okolních staveb.
plochy zm n – viz. podmínky využití plochy kap. A.3.2.

c)

Plochy rekreace - plochy staveb pro hromadnou rekreaci (RH)
Hlavní využití:
zabezpe ení pot eb soust ed né rekreace s do asným ubytováním i sportovním využitím
ípustné využití: pozemky a stavby pro rekreaci, do asné ubytování, stravování, pozemky
iš , bazény, drobná architektura, pozemky pro relaxaci a oddych, pozemky vyhrazené i jiné sídlení zelen , pozemky, stavby a za ízení související dopravní a technické infrastruktury, ve ejná prostranství
Podmín
p ípustné využití:
stavby a za ízení pro školící spole enská za ízení, stavby a za ízení souvisejícího ob anského vybavení komer ního typu za podmínky, že svým
provozováním a výkonností nedojde ke snížení hlavní nápln plochy. Bydlení za podmínky, že jde o pohotovostní bydlení i bydlení majitele za ízení
Nep ípustné využití: veškeré aktivity, které svými vlivy negativn p ekra ují hlavní režim využití plochy a již p ímo anebo druhotn
Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území – p i modernizaci za ízení nep ekro it stávající hladinu zastav ní, významn nem nit koeficient zastav ní plochy
plochy zm n – nejsou navrženy.

d)

Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI)
Hlavní využití:
zabezpe ení pot eb individuální pobytové rekreace v kvalitním zejména
írodním prost edí
ípustné využití: pozemky a stavby rodinné rekreace, pozemky soukromé i jiné zelen , pozemky ve ejných prostranství, pozemky pro slun ní, relaxaci a další rekre-
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ní aktivity spl ující podmínky hlavního využití plochy, pozemky, stavby
a za ízení související dopravní a technické infrastruktury
Nep ípustné využití: veškeré aktivity, které svými vlivy negativn p ekra ují hlavní režim využití plochy snižující kvalitu prost edí plochy a již p ímo anebo druhotn
Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území - p ípustné jsou stavební úpravy ev. p ístavby
v rozsahu do 15 % stávajícího p dorysu stavby. Nep ekro it p evládající
hladinu zastav ní. Akceptovat p írodní charakter území
plochy zm n – nejsou navrženy.
Plochy ob anského vybavení - ve ejná infrastruktura (OV)
Hlavní využití:
umis ování ob anského vybavení, které je sou ástí staveb, za ízení a pozemk ve ejné infrastruktury
ípustné využití: pozemky, stavby a za ízení pro ve ejnou správu a administrativu, pro zaízení církevní nevýrobní, požární ochranu, kulturu a osv tu, pro vzd lávání a výchovu, pro zdravotnictví a sociální služby. Pozemky, stavby a zaízení související dopravní a technické infrastruktury, pozemky ve ejných
prostranství, sídelní zele
Podmín
p ípustné využití:
bydlení za podmínky, že se jedná o bydlení majitel , správc i osob zajišujících dohled nad za ízením a že bydlení nebude hlavním využitím plochy rušeno nad p ípustnou míru. Jiné stavby, za ízení a pozemky za podmínky, že se jedná o aktivity zabezpe ující uživatelnost plochy ve ejné
ob anské vybavenosti. P ípustné je zachování stávajících za ízení komer ního charakteru za p edpokladu, že bude v menšin vzhledem k plochám
ob anského vybavení
Nep ípustné využití: aktivity, které zhoršují prost edí plochy nad míru p ípustnou, a již p ímo
anebo druhotn a které narušují estetické a kulturní hodnoty místa
Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území - akceptovat oba kostely jako d ležité prostorotvorné
prvky centrálních ástí m styse. V ž kostela sv. Petra a Pavla akceptovat
jako pozitivní dominantu širšího území. Zachovat jedine nost místa ZŠ a
sokolovny. Citliv postupovat p i rekonstrukci sokolovny
plochy zm n – nejsou navrženy.
f) Plochy ob anského vybavení - komer ní za ízení malá a st ední (OM)
Hlavní využití:
umis ování ob anského vybavení sloužící p edevším pro komer ní aktivity nenarušující sousední plochy nad p ípustné normy
ípustné využití: pozemky, stavby a za ízení pro administrativu, v du, výzkum, obchodní
prodej, ubytování, stravování, služby, pozemky ve ejného ob anského vybavení, které nesnižují kvalitu životní prost edí mimo prostor provozovaných služeb a provozování služeb nevyvolá zvýšení obvyklé dopravní záže, pozemky, stavby a za ízení související dopravní a technické infrastruktury, ve ejná prostranství a sídelní zele
Podmín
p ípustné využití:
bydlení za podmínky, že se jedná o bydlení majitel , správc i osob zajišujících dohled nad za ízením. Za ízení pro sport a t lovýchovu za podmínky, že se jedná o aktivity zabezpe ující uživatelnost plochy ob anského vybavení - komer ních za ízení malých a st edních
Nep ípustné využití: aktivity narušující kvalitu prost edí p ímo anebo druhotn a aktivity, které
narušují estetické a kulturní hodnoty místa
e)
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Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území – p i stavebních úpravách zárove ešit vhodn jší zalen ní stavby do daného prost edí v p íslušné ásti sídla
plochy zm n – nejsou vymezeny.
g) Plochy ob anského vybavení – t lovýchovná a sportovní za ízení (OS)

Hlavní využití:
ípustné využití:

umis ování ob anského vybavení sloužícího pro sport a t lovýchovu
pozemky, stavby a za ízení pro organizovanou i neorganizovanou t lovýchovu a sport, otev ená i krytá sportovišt , p íslušná doprovodná za ízení a
íslušenství. Pozemky, stavby a za ízení související dopravní a technické
infrastruktury, pozemky ve ejných prostranství, sídelní zele
Podmín
p ípustné využití:
Stavby pro kulturu, další stavby, pozemky i za ízení za podmínky, že se
jedná o aktivity zabezpe ující uživatelnost plochy ob anského vybavení za ízení t lovýchovná a sportovní
Nep ípustné využití: aktivity narušující kvalitu prost edí p ímo anebo druhotn a aktivity, které
narušují estetické a kulturní hodnoty místa
Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území – akceptovat sportovní areál jako pln vyhovující stavebn dokon ené za ízení
plochy zm n – nejsou vymezeny.
h) Plochy ob anského vybavení – h bitovy (OH)

Hlavní využití:
ípustné využití:

plochy sloužící pro situování ve ejných poh ebiš a souvisejících služeb
umis ování hrob , rodinných hrobek, urnových polí ek, rozptylových
ploch, h bitovní kaple, místnosti pro správce h bitova, ná adí a další objekty p íslušející k charakteru místa. Plochy zelen , drobné architektury a
mobiliá obce, související ve ejná prostranství, související dopravní a
technická infrastruktura
Nep ípustné využití: jakákoliv innost a aktivity narušující hlavní využití plochy, snižující citový a estetický dojem z pietního místa, a již p ímo nebo druhotn
Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území – zachovat stávající uspo ádání h bitov s možným
rozší ením h bitova D. Bobrová
plochy zm n – viz. podmínky využití ploch kap.A.3.2.
i)

Plochy ve ejných prostranství – ve ejná prostranství (PV)
Hlavní využití:
obecní užívání plochy bez ohledu na vlastnictví pozemk mající obvykle
významnou prostorovou a komunika ní funkci v urbanizovaném území
ípustné využití: pozemky nám stí, uli ních prostor , p ší stezky p ípadn cyklistické
stezky, chodníky, zpevn né plochy pro kulturní a shromaž ovací ú ely,
sídelní zele , vodní prvky, pozemky, stavby a za ízení dopravní infrastruktury a technické infrastruktury, p ípojky
Podmín
p ípustné využití:
další aktivity a za ízení za podmínky, že p ispívají ke spole enským kontakt m a podporují sociální soudržnost, vodní plochy, erpací místa pro
požární techniku za podmínky zajišt ní odb ru požární vody
Nep ípustné využití: umis ování staveb pro reklamu, staveb provizorního charakteru, garáží a
jiných staveb a inností narušujících spole enské, kulturní a provozní
funkce t chto prostor tedy aktivity narušující kvalitu prost edí p ímo anebo druhotn
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Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území – za ízení spojená s podmín
p ípustným využitím
plochy, lze situovat na plochách ve ejných prostranství v souvislosti
s jejich úpravou a využitím parteru s požadavkem celkového zhodnocení
ve ejného prostoru. Zajistit podmínky pro další kultivaci nám stí. Zajistit
podmínky pro další zhodnocení obou centrálních ve ejných prostranství.
Kultivovat ve ejnou zele v D. Bobrové, snížit podíl zpevn ných ploch
v H. Bobrové
plochy zm n – viz. podmínky využití ploch kap. A.3.2.
Plochy smíšené obytné - venkovské (SV)
Hlavní využití:
víceú elové využití plochy, v p ípad obce zahrnují p edevším p vodní
vesnické usedlosti s hospodá ským zázemím
ípustné využití: stavby pro bydlení, živnostenské aktivity v objektech odpovídajících velikostí vymezených pozemk a m ítku daného prostoru. Pozemky, stavby a
za ízení související dopravní a technické infrastruktury, ve ejných prostranství, pozemky sídelní zelen
Podmín
p ípustné využití:
stavby pro drobnou výrobní innost, zem lskou malovýrobu, stavby
skladovací s nízkými nároky na skladovací plochy a nízkými rušivými vlivy na životní prost edí za podmínky, že jde o aktivity nesnižující kvalitu
plochy, nemající negativní dopad na pozemek souseda a jsou nenáro né na
epravu zboží, tj. nezvyšují dopravní zát ž v území. Rekrea ní aktivity za
podmínky využití stávajícího domovního fondu nevhodného k trvalému
bydlení i jeho p vodnímu ur ení. innosti a aktivity se d jí v objektech
odpovídajících velikosti vymezených pozemk a m ítku daného prostoru
Nep ípustné využití: veškeré stavby, za ízení, innosti a d je, které svými vlivy zat žují prost edí plochy nad p ípustnou míru a již p ímo anebo druhotn nebo snižují kvalitu daného prost edí
Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území – akceptovat dochovanou urbanistickou strukturu
styse. Dodržet stávající hladinu zastav ní, zachovat koeficient zelen na
plochách. Nedopustit asanaci kompaktní zástavby do ve ejného prostoru
bez odpovídající náhrady
plochy zm n – nejsou vymezeny
k) Plochy smíšené obytné – komer ní (SK)
Hlavní využití:
víceú elové využití plochy, zahrnující plochy pro komer
obslužnou
sféru, výrobní nerušící innosti a bydlení
ípustné využití: stavby pro bydlení, maloobchod a služby p ípadn drobné výrobní innosti
bez negativního vlivu na životní prost edí. Pozemky, stavby a za ízení
související dopravní a technické infrastruktury, pozemky ve ejných prostranství, pozemky sídelní zelen
Podmín
p ípustné využití:
stavby jiných podnikatelských aktivit, za podmínky, že svým provozem,
technickým vybavením nesnižují kvalitu prost edí mimo vlastní prostor
zmi ovaných aktivit a provoz t chto aktivit a za ízení nevyvolá zvýšení
dopravní zát že v území
Nep ípustné využití: veškeré stavby, za ízení, innosti a d je, které svými vlivy zat žují prost edí plochy nad p ípustnou míru a již p ímo anebo druhotn nebo snižují kvalitu daného prost edí
j)
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Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území – dodržet stávající uspo ádání zástavby do ve ejného
prostoru (p dorysná stopa i výška zástavby)
plochy zm n - viz. podmínky využití ploch kap.A.3.2.
l)

Plochy dopravní infrastruktury - silni ní doprava (DS)
Hlavní využití:
zabezpe ení dopravní p ístupnosti území, zajišt ní obsluhy území pozemní
nekolejovou dopravou
ípustné využití: stavby a za ízení silnic I., II. a III. t ídy a místních komunikací I. a II. t ídy
. pozemk , na kterých jsou umíst ny sou ásti komunikace, pozemky
doprovodné a izola ní zelen , pozemky staveb dopravního za ízení a dopravního vybavení, stavby a za ízení pro dopravu v klidu, terénní úpravy,
protipovod ová opat ení, nezbytné asana ní zásahy. Za ízení a stavby
technické infrastruktury, p ípojky.
Podmín
p ípustné využití:
místní komunikace III. t ídy za podmínky, že nebude zahrnuta do jiných
ploch, umis ování erpacích stanic pohonných hmot, skládky údržbového
materiálu, místní komunikace, umis ování cyklotras a chodník pro p ší i
záliv hromadné dopravy na t lese silni ní komunikace za podmínky, že
svým provozováním a technickým uspo ádáním nebude narušeno i znemožn no hlavní využití plochy
Nep ípustné využití: stavby, za ízení a innosti, které nesouvisí s hlavním využitím plochy
a aktivity narušující hlavní využití a bezpe nost a plynulost dopravy
Prostorové uspo ádání:
podmínky prostorového uspo ádání se nestanovují

m) Plochy dopravní infrastruktury - místní a ú elová doprava (DM)

Hlavní využití:

zp ístupn ní nemovitostí místními komunikacemi IV. t ídy a ú elovými
komunikacemi
ípustné využití: pozemky ve ejn p ístupných místních komunikací, na kterých je umožn n
smíšený provoz p ší a motorové dopravy. Pozemky ú elových komunikací
ve ejných i neve ejn p ístupných sloužící k doprav mezi nemovitostmi
a zp ístup ující zem lské a lesní pozemky. doprovodná zele , prvky
ÚSES. Za ízení a stavby technické infrastruktury, p ípojky.
Podmín
p ípustné využití:
cyklotrasy, turistické trasy, pokud to nebrání oprávn ným zájm m vlastníka ú elové komunikace
Nep ípustné využití: innosti, které vedou k narušení p írodních a krajinných hodnot území
Prostorové uspo ádání:
podmínky prostorového uspo ádání se nestanovují
n)

Plochy dopravní infrastruktury - letecká doprava (DL)
Hlavní využití:
plocha pro provoz sportovních leteckých za ízení
ípustné využití: travnatá vzletová a p istávací dráha, související manipula ní plocha, dopravní a technická infrastruktura, umis ování zna ek, zna ení a informa ních znak . Za ízení meteorologické služby
Nep ípustné využití: stavby, za ízení a innosti, které nesouvisí s hlavním využitím plochy
a aktivity narušující hlavní využití
Prostorové uspo ádání:
podmínky prostorového uspo ádání se nestanovují
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o)

Plochy technické infrastruktury - inženýrské sít (TI)
Hlavní využití:
umis ování staveb, za ízení a sítí technického vybavení na úseku zásobování vodou (1), išt ní a odvád ní odpadních vod (2), zásobování el. energií (3), provozování elektronických komunikací (4), zásobování zemním
plynem (5) a zásobování teplem
ípustné využití: pozemky, provozní soubory, stavby, za ízení a vedení plnící obslužn zásobovací a spojovací funkce technické povahy a innosti a d je p ímo související s hlavním využitím plochy, pozemky související dopravní infrastruktury, izola ní zele , rozptýlená zele
Nep ípustné využití: ostatní innosti a d je, které nesouvisí s hlavním využitím plochy
Prostorové uspo ádání:
podmínky prostorového uspo ádání se nestanovují.

p)

Plochy technické infrastruktury - stavby a za ízení pro nakládání s odpady (TO)
Hlavní využití:
innosti spojené s provozem sb rného místa
ípustné využití: stavby a za ízení pro odkládání odpadu z provozu domácností, elektrošrotu, objemného odpadu, d ev ného a kovového odpadu, papíru, plast , skla,
pneumatik, odpadu z údržby zelen . Stavba pro úkryt p ed nepohodou, dopravní a technická infrastruktura, sídelní zele
Nep ípustné využití: odkládání nebezpe ných složek komunálního odpadu, výbušnin, stavební
suti. Aktivity mající zjevn negativní dopad na okolí a nesouvisející
s hlavním využitím plochy
Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území – územn stabilizovaná plocha bez pot eby zm n
plochy zm n - nejsou vymezeny.

Plochy technické infrastruktury - technická infrastruktura se specifickým využitím (TX)
Hlavní využití:
komunitní kompostování ve smyslu rozší eného domácího kompostování
ípustné využití: shromaž ování rostlinných zbytk z údržby zelen na území m styse s následným zpracováním na kompost. Oplocení areálu.
Nep ípustné využití: innosti, kterými by došlo k narušení složek životního prost edí nad míru
stanovenou zvláštními p edpisy. Za ízení, p ípadn stavby, které narušují
estetické a krajinné hodnoty místa
Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území – nejsou vymezena
plochy zm n - viz. podmínky využití ploch kap. A.3.2.
r) Plochy výroby a skladování - lehký pr mysl (VL)
Hlavní využití:
umis ování staveb a za ízení lehkého pr myslu
ípustné využití: pozemky pro umis ování staveb a za ízení lehkého pr myslu a sklad , kdy
negativní vliv z inností nad p íslušnou míru nep ekra uje hranici
vymezené plochy, související administrativu, pozemky, stavby a za ízení
dopravní a technické infrastruktury, fotovoltaické panely na st
i st eše
stavby, pozemky sídelní zelen
Podmín
p ípustné využití:
stavby, za ízení a jiné aktivity za podmínky, že neomezující hlavní využití
plochy a nep ekra ující rámec využití plochy. P ípadné závodní
stravování, p sobení závodního léka e i bydlení majitele i správce
za ízení je možné, za podmínky, že tyto innosti nebudou rušeny nad
ípustnou míru
Nep ípustné využití: aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití, výroba se
silným dopadem na životní prost edí

q)
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Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území –Minimální koeficient zelen je 0,2 z plochy ur ené
pro lehký pr mysl. Nezvyšovat výšku ani objem stávajících budov
plochy zm n – nejsou vymezeny.
s)

Plochy výroby a skladování – drobná a emeslná výroba (VD)
Hlavní využití:
umis ování staveb a za ízení netovární povahy
ípustné využití: plochy ur ené pro umis ování provozoven s výrobou netovární povahy
sm ující k zakázkové kusové výrob a innostem emeslnickým v etn
skladování s nízkými nároky na p epravu zboží, kdy negativní vliv
z inností nad p ípustnou míru nep ekra uje hranice plochy, související
administrativa, pozemky, stavby a za ízení dopravní a technické
infrastruktury, pozemky sídelní zelen
Podmín
p ípustné využití:
stavby, za ízení, dále fotovoltaické panely na st
i st eše stavby a jiné
aktivity za podmínky neomezení hlavního využití plochy a nep ekro ení
rámce využití plochy. Bydlení ve služebních i pohotovostních bytech i
závodní stravování za podmínky, že zmín né innosti nebudou rušeny nad
ípustnou míru
Nep ípustné využití: aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití plochy,
innosti, které svým charakterem významn zvyšují dopravní zát ž
v území, výroba se silným negativním dopadem na životní prost edí
Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území – p ípustné jsou stavební úpravy bez zvyšování výšky
budov. Minimální koeficient zelen je 0,2 plochy výroby drobné
plochy zm n – viz. podmínky využití ploch kap. A.3.2.

t)

Plochy výroby a skladování - zem lská výroby (VZ)
Hlavní využití:
chov hospodá ských zví at, skladování i zpracování produkt živo išné a
rostlinné výroby, poskliz ové úpravy rostlin a zem lské služby
ípustné využití: pozemky, stavby a ú elová za ízení pro zem lství a chovatelství, pozemky, stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury, fotovoltaické
panely na st
i st eše stavby, pozemky sídelní zelen
Podmín
p ípustné využití:
stavby, za ízení a jiné aktivity za podmínky, že neomezují hlavní využití
plochy a nep ekra ující rámec využití plochy. P ípadné závodní stravování
a bydlení ve služebních i pohotovostních bytech je možné za podmínky,
že tyto innosti nebudou rušeny nad p ípustnou míru. erpací stanice
pohonných hmot je možno umístit za p edpokladu, že nebude omezeno
hlavní využití plochy
Nep ípustné využití: aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití, výroba se
silným dopadem na životní prost edí
Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území – p ípadné stavební aktivity nep ekro í stávající výškové ani objemové parametry stávajícího zastav ní. Minimální koeficient
zelen je 0,2 z plochy výroby zem lské
plochy zm n – viz. podmínky využití ploch kap.A.3.2.

u)

Plochy výroby a skladování - plochy skladování (VK)
Hlavní využití:
skladování hmot na odvodn né a zpevn né ploše
ípustné využití: skladování voln uložených materiál , p ípadn sypkých hmot. Za ízení
eliminující nežádoucí vlivy ze skladování (prašnost). Za ízení zajiš ující
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odd lení ukládajících materiál . Další opat ení zajiš ující bezpe ný provoz
na ploše a chránící prostor p ed vn jšími vlivy. Související dopravní a
technická infrastruktura, zele p edevším ochranná a izola ní
Nep ípustné využití: skladování materiál s rizikovými faktory (chemická agresivita, zápalnost
apod.). innosti a za ízení narušující hlavní využití plochy a innosti
s negativním dopadem na životní prost edí
Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území – pomocí zelen a stavebních prvk vhodn za lenit
plochu do prostoru této ásti m styse
plochy zm n – viz. podmínky využití ploch kap.A.3.2.
v)

Plochy výroby a skladování - se specifickým využitím (VX)
Hlavní využití:
odchov koroptve polní
ípustné využití: stavby pro odchov koroptví, za ízení pro komorování hejna, voliéry a další
za ízení pot ebná pro rozší ení populace koroptví. Nezbytné sociální za ízení pro obsluhu, oplocení, sídelní zele , související dopravní a technická
infrastruktura
Nep ípustné využití: stavby a za ízení nemající p ímou souvislost s hlavním využitím plochy,
innosti, které by svými vlivy mohly zatížit kvalitu souvisejícího prost edí
nad p ípustnou míru
Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území – stavbu modernizovat, nem nit m ítko stavby
plochy zm n – viz. podmínky využití ploch kap. A.3.2

w) Plochy smíšené výrobní (VS)

Hlavní využití:

víceú elové využití plochy pro úpravu a skladování rostlinných produkt v
prost edí venkova
ípustné využití: pozemky, stavby a za ízení pot ebné pro hospodá skou, výukovou i administrativní innost spojenou se zpracováním sklizených lé ivých bylin i jiných rostlinných produkt . Pozemky sídelní zelen tvo ené p edevším
produk ními zahradami a sady. Stavby a za ízení pro p echodné ubytování
osob pro sezónní práce, p ípadn osob ú astník ekologického vzd lávání.
Související dopravní a technická infrastruktura.
Nep ípustné využití: veškeré stavby, aktivity, za ízení, d je, které nesouvisí s hlavním využitím
plochy
Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území – nejsou vymezena
plochy zm n - viz. podmínky využití ploch kap. A.3.2.
x)

Plochy zelen – zele soukromá a vyhrazená (ZS)
Hlavní využití:
zele bez možnosti b žného ve ejného p ístupu (obvykle oplocená).
Soukromá zele je zastoupena innostmi na zahradách užitkových a
sadech. Vyhrazená zele je zelení p i stavbách ob . vybavenosti (školy,
sportovišt apod.) a p i stavbách výrobních (vnitroareálová zele ).
Vyhrazená zele je v tomto ÚP sou ástí p íslušné plochy s rozdílným
zp sobem využití, a proto u vyhrazené zelen není p ípustnost i
nep ípustnost blíže specifikována
ípustné využití: produk ní zahrady spojené s p stováním zeleniny, kv tin a dalších zahradních plodin, p stování ovocných strom a ke , obytné zahrady
Podmín
p ípustné využití:
zem lská rostlinná výroba samozásobitelského charakteru, dopl ková
za ízení, p ípadn stavby za podmínky, že nedojde k potla ení hlavního
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zp sobu využití a snížení kvality prost edí plochy. Pozemky, stavby a zaízení související dopravní a technické infrastruktury, p ípojky za podmínky, že nedojde k potla ení hlavního zp sobu využití plochy a snížení kvality prost edí plochy
Nep ípustné využití: umis ování staveb, za ízení a innosti nemající p ímou souvislost
s hlavním využitím plochy a narušující kvalitu prost edí p ímo anebo druhotn
Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území - stavby sloužící ú el m zahrádka ení o zastavitelné
ploše max. 25 m2, skleníky o zastavitelné ploše max. 40 m2, bazény
v zastav ném území o zastavitelné ploše max. 40 m2. Všechny tyto stavby
do výše max. 5 m
plochy zm n – viz podmínky využití ploch kap. A3.2.
y)

z)

Plochy zelen ochranné a izola ní (ZO)
Hlavní využití:
plochy pro funkci hygienické, estetické i psychologické clony tvo ící
významný kompozi ní prvek území
ípustné využití: výsadba pln zapojeného stromového patra s ke ovou podsadbou z vhodných místn p íslušných d evin a ke , oplocení
Podmín
p ípustné využití:
realizace opat ení ev. výstavba za ízení za podmínky zlepšení hlavní funkce plochy p edevším na úseku ochrany p ed hlukem. Pozemky dopravy ev.
technické infrastruktury za podmínky, že nedojde k vyt sn ní nebo snížení
inku tohoto druhu zelen
Nep ípustné využití: innosti a d je nemající souvislost p ímou i nep ímou s hlavním využitím
plochy
Prostorové uspo ádání:
podmínky prostorového uspo ádání se nestanovují.
Plochy zelen p írodního charakteru (ZP)
Hlavní využití:
ípustné využití:

plochy zelen v sídlech udržované v p írod blízkém stavu
innosti zabezpe ující zvýšenou ochranu p írodního prost edí, prvky
územního systému ekologické stability, vodní plochy a drobné toky
Podmín
p ípustné využití:
pozemky, stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury pro místní
obsluhu území, p ípojky, stavby pro životní prost edí, p írodní zahrady za
podmínky, že nebude narušena i snížena p írodní hodnota plochy
Nep ípustné využití: innosti snižující ekologickou i estetickou hodnotu území
Prostorové uspo ádání:
podmínky prostorového uspo ádání se nestanovují.
aa) Plochy vodní a vodohospodá ské – vodní plochy a toky (W1)

Hlavní využití:
ípustné využití:

Podmín

zajišt ní podmínek pro nakládání s vodami
innosti a za ízení související s vodohospodá skými pom ry území, rybá stvím, revitalizací a údržbou koryt vodote í, za ízení pro akumulaci deš ových vod, opat ení zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu území, doprovodná a krajinná zele
p ípustné využití:
za ízení pro chov ryb, vodní dr beže za podmínky nevýznamného negativního dopadu na vodní režim a istotu vod, stavby a za ízení dopravní a
technické infrastruktury za podmínky, že nedojde k promítnutí nežádoucích ú ink této infrastruktury na vodní plochy a toky
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Nep ípustné využití: innosti a za ízení, které negativn ovliv ují kvalitu a istotu vod a vodní
režim v území nebo takovéto d sledky vyvolávají druhotn
Prostorové uspo ádání:
podmínky prostorového uspo ádání se nestanovují
bb) Plochy vodní a vodohospodá ské – plochy specifické (W2)

Hlavní využití:
ípustné využití:

vymezení nejnáro jšího prvku malé vodní nádrže
výstavba homogenní nebo nehomogenní hráze ve vhodném p ném profilu a p íslušnými funk ními objekty
Podmín
p ípustné využití:
opevn ní koruny hráze pro pozemní komunikaci, zatravn ní i výsadba kea strom s dlouhou životností na vzdušném svahu hráze. Dopravní a
technická infrastruktura, p ípojky.
Nep ípustné využití: veškeré innosti, aktivity, které mají nežádoucí dopad na bezpe nost hráze,
zp sobují zhoršení technického stavu funk ních objekt hráze a zabra ují
vizuální i geometrické kontrole vzdušného i návodního svahu hráze
Prostorové uspo ádání:
podmínky prostorového uspo ádání se nestanovují
cc) Plochy zem
lské (NZ1)
Hlavní využití:
plochy zem lské p dy v kultu e orné p dy
ípustné využití: v pravidelném sledu p stování obilnin, okopanin, pícnin, technických a jiných plodin. Opat ení, za ízení i stavby zlepšující vodohospodá skou bilanci v povodí, protipovod ová a protierozní opat ení, aktivity zvyšující
ekologickou, hygienickou i estetickou hodnotu území. Stavby a za ízení
sloužící pro ochranu životního prost edí. P ípustná je zm na kultury
na trvale travní porost. Ú elové komunikace pro obsluhu pozemk a
k zajišt ní prostupnosti krajiny
Podmín
p ípustné využití:
nezbytné stavby a za ízení zem lské prvovýroby, které mají p ímou
souvislost se zem lským hospoda ením v daném konkrétním míst , pozemky lesních porost za podmínky, že nedojde k narušení ochrany krajinného rázu a zájm ochrany p írody. Oplocování pozemk za podmínky,
že je to nevyhnutelné pro chovné i p stební ú ely a nedojde ke st etu se
zájmy ochrany p írody a krajiny a organizace ZPF. Stavby a za ízení veejné dopravní a technické infrastruktury, p ípojky za podmínky, že nedojde k narušení krajinného rázu a životního prost edí. P ší, nau né stezky,
cyklostezky, hipostezky za podmínky, že jejich trasování nenaruší organizaci ZPF a neomezí prioritní ú el plochy
Nep ípustné využití: umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad rozši ování stávajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, snižování ekologické hodnoty území
Prostorové uspo ádání:
podmínky prostorového uspo ádání viz. kap. A. 6.2.
dd) Plochy zem
lské (NZ2)
Hlavní využití:
plochy zem lské p dy v kultu e trvalý travní porost
ípustné využití: zem lské obhospoda ování zem lské p dy, na které se nachází stálá
pastva, pop ípad souvislý porost s p evahou travin ur ených ke krmným
el m nebo technickému využití. Opat ení, za ízení i stavby zlepšující
vodohospodá skou bilanci v povodí, opat ení zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu území. Stavby a za ízení sloužící pro ochranu životního
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prost edí. Ú elové komunikace pro obsluhu pozemk a k zajišt ní prostupnosti krajiny
Podmín
p ípustné využití:
nezbytné stavby a za ízení zem lské prvovýroby, které mají p ímou
souvislost se zem lským hospoda ením v daném konkrétním míst , pozemky lesních porost za podmínky, že nedojde k narušení ochrany krajinného rázu a zájm ochrany p írody. Oplocování pozemk za podmínky,
že je to nevyhnutelné pro chovné i p stební ú ely a nedojde ke st etu se
zájmy ochrany p írody a krajiny a organizace ZPF. Stavby a za ízení veejné dopravní a technické infrastruktury, p ípojky za podmínky, že nedojde k narušení krajinného rázu a životního prost edí. P ší, nau né stezky,
cyklostezky, hipostezky za podmínky, že jejich trasování nenaruší organizaci ZPF a neomezí prioritní ú el plochy. Rozorání za podmínky, že jde o
zúrod ovací opat ení spojené s následnou obnovou travního porostu
Nep ípustné využití: trvalé zorn ní, umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad
rozši ování stávajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu,
snižování ekologické hodnoty území
Prostorové uspo ádání:
podmínky prostorového uspo ádání viz. kap. A. 6.2.
ee) Plochy lesní (NL)

Hlavní využití:
ípustné využití:

pozemky ur ené k pln ní produk ní i mimoproduk ní funkce lesa
pozemky s lesním porostem, lesní pr seky a lesní cesty, minimalizace geograficky nep vodních d evin a uplatn ní meliora ních d evin zvyšujících
ekologickou stabilitu lesa. Lesní pastviny a polí ka pro zv (pokud nejde
o ZPF) i nelesní zelen , protipovod ová a protierozní opat ení, opat ení
pro udržení vody v krajin
Podmín
p ípustné využití:
umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro lesní výrobu, ochranu
írody, krajiny a životní prost edí, p ípojky za podmínky, že nebude omezeno využívání lesa a nedojde ke st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny. Oplocování pozemk ze podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné a
stební ú ely a nedojde ke st etu se zájmy lesního hospodá ství, ochrany
írody a krajiny. Stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury za
podmínky, že p jde o ve ejný zájem a že se bude jednat o výsledné variantní ešení. P ší, nau ené stezky vždy za podmínky, že se bude jednat o
nezbytné úseky dopl ujících celistvost systému v p edem prov ených trasách
Nep ípustné využití: umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad rozši ování stávajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, snižování ekologické hodnoty území
Prostorové uspo ádání:
podmínky prostorového uspo ádání viz. kap. A.6.2.
ff) Plochy smíšené nezastav ného území (NS)

Hlavní využití:
ípustné využití:

zachování a obnova ekologických a estetických hodnot v území
dotvá ejících krajinný ráz
plochy regionálních prvk ÚSES, rozptýlené zelen , skalní výchozy, balvanitá seskupení, p irozenou i ízenou sukcesí vzniklé biotopy, vodní
plochy a toky, trvale travní porosty, innosti nenarušující p írodní ani estetické hodnoty místa, zásahy mající pozitivní dopad na krajinný ráz. Ú elové komunikace zajiš ující obsluhu území
34

Úplné zn ní územního plánu BOBROVÁ po zm

.I

STUDIO P|04/2019

Podmín

p ípustné využití:
liniové stavby dopravní a technické infrastruktury jen v nezbytných p ípadech budované ve ve ejném zájmu za podmínky slabého zásahu na p ítomné znaky krajinného rázu a ekologickou a estetickou hodnotu plochy.
ší, nau né stezky, cyklostezky a hipostezky, p ípojky za podmínky, že
nedojde k narušení ekologických a estetických hodnot plochy
Nep ípustné využití: innosti ev. stavby snižující p írodní a estetickou hodnotu území p ímo
anebo druhotn , zásahy s negativním dopadem na krajinný ráz v etn zásah stírající p ítomné znaky krajinného rázu, stavby pro zem lství ,
lesnictví, t žbu nerost , hygienická za ízení a informa ní centra cestovního ruchu
Prostorové uspo ádání:
podmínky prostorového uspo ádání se nestanovují
6.2. Zajišt ní podmínek ochrany krajinného rázu
a) Stanovená koncepce ochrany a rozvoje hodnot území l. A.2.2. akceptuje p írodní, kulturní, a
historickou charakteristiku ešeného území.
b) Koncepce územního plánu na území m styse nevymezuje plochy se zm nou v území, na
kterých by bylo možno umis ovat stavby a za ízení narušující celistvost a obraz prostoru
v krajinné scén , respektovány jsou d ležité krajinné horizonty uplat ující se v obraze
styse.
c)
ípadné umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro zem lství, lesnictví, vodní
hospodá ství, t žbu nerost , pro ochranu p írody a krajiny,pro ve ejnou dopravní a technickou
infrastrukturu, p ípojky a ú elové komunikace, pro snižování nebezpe í ekologických a
írodních katastrof a pro odstra ování jejich d sledk , a dále taková technická opat ení a
stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro ú ely rekreace a cestovního ruchu, nap íklad
cyklistické stezky, hygienická za ízení, ekologická a informa ní centra (mino výslovn
uvedené stavby a za ízení ploch NS) je možné, pokud nedojde k narušení urbanistické
koncepce m styse, kompozi ních vztah v území i nebude zaznamenán nežádoucí dopad na
krajinný ráz nebo nedojde k p ekro ení únosné kapacity území (dopravní zát ž, hygienická
únosnost území i bezpe nost v území). Dopl ková funkce bydlení i pobytové rekreace není u
uvedených staveb p ípustná.
d) Dostavba zastav ného území akceptuje dochovanou urbanistickou strukturu m styse,
nedochází k významnému narušení pom ru zastav ných a nezastav ných ploch
urbanizovaného území.
e) Úm rným vymezením zastavitelných ploch nedochází k významnému narušení pom ru
urbanizovaného území v i volné krajin .
6.3 Limity využití území vyplývající z ešení územního plánu
a) Respektovat limity využití území jako podmínku realizovatelnosti zám
.
b) Ochrana p írodních hodnot
prvky ÚSES - obecn nezastavitelné plochy (v od vodn ných a ojedin lých p ípadech
lze
p ipustit
stavby
dopravní
a
technické
infrastruktury
(liniové
a nerovnob žné s prvkem ÚSES), stavby vodohospodá ské a stavby životního prost edí)
ochrana krajinného rázu - dána koncepcí ÚP - blíže viz. kap. A.6.2.
ochrana ZPF - odnímat ZPF pouze v p ípadech uvedených v ešení územního plánu.
c) Ochrana povrchových vod
vodní plochy a toky - do 8 m od b ehové hrany nejsou p ípustné innosti a stavby
zamezující volnému p ístupu k vodote i anebo vodní ploše
zastavitelná území - ešit p írod
blízké odvodn ní zastavitelných ploch
a komunikací, ešit zachycování deš ových vod na pozemku nemovitosti.
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d) Ochrana kulturních hodnot

identita sídla - respektovat základní kulturní hodnoty m styse jako je p dorys zastav ní
jader m styse i p sobivé stavební dominanty
drobné artefakty - akceptovat stávající výtvarná díla v krajin volné i urbanizované
výška zástavby - nep ekro it p evládající hladinu zastav ní
dominanty území - v ž kostela sv. Petra a Pavla
architektonicky cenná stavba - nová budova ZŠ
e) Hygiena prost edí
Respektovat stanovené limitní hranice negativních vliv na ŽP a ve ejné zdraví:
plochy výroby a skladování, lehký pr mysl (VL) - po hranici v ÚP vymezené plochy
plochy výroby a skladování, drobná a emeslná výroba (VD) - po hranici v ÚP
vymezené plochy
plochy výroby a skladování, plochy skladovací (VK) - po hranici v ÚP vymezené ploch
plochy výroby a skladování, zem lská výroba (VZ) – nežádoucí vlivy z inností na
výrobní ploše nesmí zasáhnout objekty hygienické ochrany
plochy smíšené obytné - komer ní (SK) – po hranici v ÚP vymezené plochy
plochy smíšené obytné - venkovské (SV) – po hranici v ÚP vymezené plochy
plochy smíšené výrobní (VS) - po hranici v ÚP vymezené plochy
plochy tech. infrastruktury - stavby a za ízení pro nakládání s odpady (TO) – po hranici
v ÚP vymezené plochy
plochy išt ní a odvád ní odpadních vod (TI2) – hranice daná vzdáleností k nejbližšímu
objektu hyg. ochrany
plochy technické infrastruktury se specifickým využitím (TX) - po hranici v ÚP
vymezené plochy
7. Vymezení ve ejn prosp šných staveb, ve ejn prosp šných opat ení, staveb a opat ení
k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva
k pozemk m a stavbám vyvlastnit
7.1. Ve ejn prosp šné stavby (VPS) dopravní a technické infrastruktury
Nejsou územním plánem vymezeny.
7.2. Ve ejn
a) VU1
b) VU2
c) VU3
d)

VU4

prosp šná opat ení (VPO)
plocha regionální biocentra ÚSES RBC 295 Kalvárie (ozn. v ZÚR KrV U 069)
plocha regionálního biokoridoru ÚSES RBK R14 (ozn. v ZÚR KrV- U 314)
plocha regionálního biokoridoru ÚSES RBK 1396 Kalvárie - Ba ovec (ozn. v ZÚR
KrV- U 287)
plocha regionálního biokoridoru ÚSES RBK 1400 Kalvárie - Ras ve (ozn. v ZÚR
KrV- U 289)

7.3. Stavby a opat ení k zajiš ování ochrany a bezpe nosti státu
Nejsou tímto územním plánem vymezeny.
7.4. Plochy pro asanaci
Nejsou tímto územním plánem vymezeny.
8. Vymezení ve ejn prosp šných staveb a ve ejných prostranství, pro které lze uplatnit
edkupní právo s uvedením v í prosp ch je p edkupní právo z izováno , parcelních ísel
pozemk , názvu katastrálního území a p ípadn dalších údaj podle § 5 odst. 1
katastrálního zákona
Nejsou územním plánem vymezovány.
9. Stanovení kompenza ních opat ení podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
Orgán ochrany p írody neuplatnil požadavky na kompenza ní opat ení.
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10. Vymezení ploch a koridor územních rezerv a stanovení podmínek možného budoucího
využití v . podmínek pro jeho prov ení
Plochy a koridory územních rezerv nejsou územním plánem vymezovány.
11. Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no dohodou o
parcelaci
Nejsou územním plánem vymezovány.
12. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no
zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její po ízení a p im ené lh ty pro
vložení dat o této územní studie do evidence územn plánovací innosti
12.1. Vý et ploch a podmínky využití
a) Prov ení zm n v zastavitelných plochách vymezených územním plánem jako podmínky pro
rozhodování v území je stanoveno u zastavitelné plochy Z1, a Z34.
b) Územní studie pro plochy Z1 a Z34 bude vyhotovena spole
na jednom mapovém
podkladu.
c) Další podmínky využití zastavitelných ploch - viz l. A. 3.2.
12.2. Stanovení lh t
Územní studie bude zaevidována do ty rok od nabytí ú innosti územního plánu.
13. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm
vydáním regula ního plánu regula ního plánu, zadání regula
ílohy . 9, stanovení, zda se bude zda se bude jednat o regula
žádost a u regula ního plánu z podn tu stanovení p im ené lh
Nejsou územním plánem vymezovány.

nách v území podmín no
ního plánu v rozsahu dle
ní plán z podn tu nebo na
ty pro jeho vydání

14. Stanovení po adí zm n v území (etapizace)
a) Stanovení po adí zm n v území nebylo zadáním územního plánu vyžadováno.
b) Pot eba etapizace též nevyplynula z ešení územního plánu.
15. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb
Nejsou územním plánem vymezovány.
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