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A. Textová ást 
 
1. Vymezení zastav ného území 

 Zastav né území bylo vymezeno k 1. zá í 2007. 
 Zastav né území je vyzna eno v grafické ásti územního plánu ve výkresu základního len ní 

území a v hlavním výkresu. 
 Zastav né území bylo aktualizováno k datu 01.09.2017. 

2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 
2.1. Zásady celkové koncepce rozvoje obce 

 Stanovit podmínky pro dosažení harmonického vztahu územních podmínek pro p íznivé ži-
votní prost edí, pro hospodá ský rozvoj a pro soudržnost spole enství obyvatel. 

 Ve ve ejném zájmu chránit a rozvíjet p írodní, civiliza ní a kulturní hodnoty území v etn  ur-
banistického, architektonického i archeologického d dictví. 

 Stanovit podmínky pro hospodárné využívání zastav ného území a zajišt ní ochrany nezasta-
ného území. 

 ešit obnovu kulturních sociálních a hospodá ských pom  území ve struktu e osídlení. 
2.2. Hlavní cíle rozvoje 

 Vytvo it podmínky pro o ekávaný nár st po tu obyvatel v sídle a z toho vyplývající d sledky. 
 Stanovit zásady prostorového uspo ádání, využití ploch s rozdílným zp sobem využití a limi-

 využití správního území obce. 
 Zhodnotit  stávající plochy pro bydlení, výrobu, ob anské vybavení, ve ejná prostranství i sí-

delní zele  a navrhnout nejvýhodn jší zp soby jejich dalšího využívání. 
 Vytvo it podmínky pro umis ování zastavitelných ploch zejména pro bydlení v rodinných 

domech, pro smíšenou obytnou funkci, výrobu a ve ejná prostranství. 
 Vytvo it p edpoklady pro zkvalitn ní technické a dopravní infrastruktury s návrhem p ísluš-

ných opat ení, zejména na úseku išt ní odpadních vod. 
 Zabezpe it podmínky pro funkci územních systém  ekologické stability a zlepšení obytnosti 

krajiny. 
 Vymezit nezbytné plochy ve ejného zájmu resp. ve ejn  prosp šných staveb i ve ejn  pro-

sp šných opat ení. 
 Navrátit polyfunk ní využití do nových zastavitelných ploch. 

2.3. Ochrana a rozvoj hodnot 
 Ochranu a rozvoj hodnot území obce zajistit ur ením zásadních pravidel upravujících aktivity, 

innosti a d je na území obce, tedy na území urbanizovaném a neurbanizovaném. 
 Respektovat historický p dorys zastav ní s návesním prostorem oválného tvaru s p ilehlou, 

íve kompaktní zástavbou zem lských usedlostí. 
 Respektovat n kolik dochovaných zem lských usedlostí i drobné artefakty vesm s nábo-

ženského významu. 
 i výb ru nových zastavitelných ploch zohlednit nejen podmínky technické a vlastnické, ale 

zejména urbanistickou kompozice sídla a p írodní podmínky území. Nep ekro it stávající 
výškovou hladinu zástavby. 

 Zelení mající význam estetické a hygienické clony kolem areálu zem lské výroby zabezpe-
it vhodn jší za len ní výrobních ploch do obrazu obce. 

 Vytvá et p edpoklady pro navrácení lidského m ítka do siln  antropogenn  využívaného ne-
zastav ného území obce. 

 
3. Urbanistická koncepce v etn  vymezení zastavitelných ploch, ploch p estavby, ostatních 

ploch se zm nou v území a systému sídelní zelen  
3.1.  Urbanistická koncepce 

 V základní urbanistické koncepci vycházet p edevším z dosaženého stupn  rozvoje, funk ní a 
prostorové skladby i geografické polohy obce. Urbanistická koncepce je významn  omezová-
na limity, které vstupují do území (ochrana p írody, ochranná pásma, aj.). 
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 Urbanistickou koncepcí udržovat a rozvíjet identitu obce, akceptovat historicky vzniklou kva-
litu obce a nástroji, kterými disponuje ÚP potla it, když ne zcela odstranit, disproporce vznik-
lé vývojem a využíváním území. 

 Historické jádro sídla s návsí zachovat jako nejd ležit jší prostor s dosud z ejmými kompo-
zi ními vztahy, které však narušují pozd jší stavební aktivity v tomto prostoru. 

 Rozvoj podnikatelských aktivit hledat v efektivn jším využívání stávajících výrobních ploch s 
možným rozší ením sm rem severním. Dopln ní výrobních ploch ochrannou zelení je ne-
zbytností, jinak vcelku vhodn  situované výrobní zón  obce. 

 Pro rozvoj ekonomického potenciálu využít rovn ž stávající i rozvojové plochy smíšené obyt-
né. 

 Respektovat solitéry a aleje strom , výsadbu listná  vysokého vzr stu uplatnit ve všech k 
tomu vhodných místech. 

 Nezastav né území využívat pro ú ely zem lského hospoda ení, lesnictví, rybá ství a re-
krea ní pohybové aktivity. 

 Sídlo Vep ová nadále rozvíjet jako jeden souvisle urbanizovaný celek. Ve volné krajin  nebu-
dou zakládána nová sídla ani samoty. 

3.2. Zastavitelné plochy, plochy p estavby a ostatní plochy se zm nou v území 
 Jsou vymezeny v grafické ásti územního plánu. 

plochy evažující ú el plochy a kód plochy ozna ení 
ploch zastavitelné estavby ostatní charakteristika kód 

vým ra 
plochy (ha) 

1 x   bydlení v rodinných domech BR 2,04 
3 x   ob . vybavenost - distribuce Od 0,30 
4 x   bydlení v rodinných domech BR 0,53 
6 x   výroba drobná VD 0,66 
7 x   smíšené nezast. úz. p írodní SPv 1,12 
10   x lesní L 1,98 

11   x smíš. nezast. úz. II. zóny CHKO na 
PUPFL SZl 0,25 

12   x smíšené nezastav ného území 
írodní na pozemcích PUPFL SPl 0,62 

ZI-1 x   bydlení v rodinných domech BR 0,09 

II/Z1 x   plochy technické infrastruktury - 
išt ní a odvád ní odpadních vod TI  0,19 

II/Z2 x   ve ejných prostranství VP 0,04 
II/Z3 x   ve ejných prostranství VP 0,06 
II/Z4 x   ve ejných prostranství VP 0,06 
II/Z5 x   ve ejných prostranství VP 0,23 
II/Z6 x   smíšené obytné  SO 3,39 
II/Z7 x   smíšené obytné SO 0,13 
II/Z7 x   výroby zem lské VZ 0,22 
II/P1  x  smíšené obytné SO 0,15 

II/K1   x smíšené nezastav ného území 
írodní - na pozemcích ZPF SPz 0,30 

 
 Podmínky využití ploch  
Plocha . 1 
- respektovat vyhotovenou územní studii a vydané územní rozhodnutí na komunikace a inže-

nýrské sít  
Plocha .  3 
- dopravní napojení plochy ešit ze sít  místních komunikací, vzhledem k charakteru plochy 

je podmín  p ípustné ešení sjezdem ze silnice 
- zabývat se ešením vztah  k ploše . 4 

Plocha .  4 
- dopravní napojení ešit z p ilehlé místní komunikace 
- zp sob zástavby ešit optimálním využitím pozemku s požadavkem vytvo ení p ízniv  p -

sobícího okraje sídla (spolu s výstavbou na pl. . 3) 
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Plocha .  6 
- dopravní obsluhu plochy ešit jedním sjezdem ze silnice 
- na hranici s plochou stávající výroby zem lské vysázet ochranný pás zelen  
- výstavba objekt  bude m ítka a uspo ádání takového, aby byl zajišt n pozitivn jší p echod 

celé "výrobní" zóny do volné krajiny 
Plocha .  7 
- ešit ochranu silni ního t lesa 
- sklon b eh  utvá et pro rozvoj litorálních spole enstev 
- respektovat funk nost lokálního biokoridoru 
- respektovat výtla ný vodovodní ad do vodojemu Vep ová 

Plocha . 10-12 
- výsadbu lesa ešit s ohledem na teorii skupin typu geobiocénu a stanovištní podmínky 
- u plochy . 11 a 12 up ednost ovat podmínky ochrany p írody  

Plocha . ZI-1 
- dopravní obsluha bude ešena z p ilehlé pozemní komunikace 
- stavbu rodinného domu umístit v rámci ú elného využití plochy co nejblíže k p ístupové 

komunikaci a zastav nému území tak, aby do volné krajiny sm ovala co nejv tší plocha 
zahrad 

- edpokládá se výstavba domu o jednom nadzemním podlaží s možností využití podkroví  
- architektonické ztvárn ní domu bude inspirováno tradi ním venkovským domem 

Plocha . II/Z1 
- dopravní obsluha z ú elové místní cesty 
- zohlednit manipula ní pásmo 6 m od b ehu vodního toku 

Plocha . II/Z2, II/Z3, II/Z4 
- ve ejné prostranství ešit jako související prostranství s plochou II/Z6 
- nedílnou sou ástí bude výsadba vzr stné zelen  

Plocha . II/Z5 
- ve ejné prostranství ešit jako související prostranství s plochou II/Z6 
- nedílnou sou ástí bude výsadba vzr stné zelen  
- umožnit dopravní napojení zastavitelné plochy II/Z6, v etn  pot eby rozhledu pro zastavení 
- v ešení zohlednit trasu telekomunika ního vedení 

Plocha . II/Z6 
- plocha ur ena pro rozvoj bydlení a hospodá ského potenciálu v obci 
- hmotové a prostorové uspo ádání bude vycházet z tradice venkovského stavení 
- dopravní obsluhu ešit napojením na silnici II. t ídy jedním sjezdem a systém místních ko-

munikací 
- jednotlivé stavební pozemky budou p ístupné z ve ejného prostranství 
- výška zástavby - do 1 nadzemního podlaží b žného rodinného domu s p ípustným využitím 

podkroví 
Plocha . II/Z7 
- plocha ur ena pro rozvoj bydlení a hospodá ského potenciálu v obci 
- hmotové a prostorové uspo ádání bude vycházet z tradice venkovského stavení 
- dopravní obsluhu ešit sjezdem ze silnice II. t ídy 
- výšku zástavby upravit v kontextu sousední zástavby na návsi 

Plocha . II/Z8 
- plocha ur ena pro rozvoj výroby zem lské 
- dopravní obsluha sjezdem ze silnice III. t ídy 
- zajistit požadavky bezpe ného rozhledu na k ižovatce silnic II. a III t ídy a na sjezdu  na sil-

nici III. t ídy, kterým bude dopravn  obsluhována zastavitelná plocha   
Plocha . II/P1 
- plocha ur ena pro rozvoj bydlení a hospodá ského potenciálu v obci 
- hmotové a prostorové uspo ádání bude vycházet z tradice venkovského stavení 
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- výška zástavby do 1 nadzemního podlaží b žného rodinného domu s p ípustným využitím 
podkroví 

- dopravní obsluha z místní komunikace 
Plocha . II/K1 
- ehové pásmo vodního toku pro správu vodního toku a jeho ádnou funkci 
- doplnit chyb jící b ehový porost odpovídající p írodním podmínkám plochy 
- umožnit položení kanaliza ního sb ra e na centrální OV  

3.3. Návrh systému sídelní zelen  
 zele  ve ejná 
- Dotvá í prost edí obce, je p edevším reprezentována zelení na návsi. Ve ejná zele  dopro-

vází i ostatní ve ejná prostranství a komunika ní sí  v sídle. 
- Ve ejná zele  bude sou ástí nových zastavitelných ploch zvlášt  pro bydlení, ve ejná pro-

stranství a plochy smíšené obytné. 
- Ve ejná zele  bude zpravidla sestávat z trávníkových ploch se vzr stnými d evinami a níz-

kou dopl kovou (ke ovou) zelení na vhodných místech dopln nou vzr stnou zelení. Plochy 
možno doplnit vodními prvky, mobiliá em obce i p šími stezkami. 

 zele  vyhrazená 
- Je a nadále bude nedílnou sou ástí sídelního útvaru. Nov  se v kompozici sídla projeví zele  

s funkcí estetické a hygienické clony u ploch st ediska živo išné výroby. 
- Ochranná zele  je koncipována jako pln  zapojená výsadba stromového patra s ke ovou 

podsadbou. 
- Samostatnou kategorií vyhrazené zelen  velmi ú inn  a pozitivn  se uplat ující v organizmu 

obce tvo í zahrady. ÚP proto stanovuje koeficient zastav ní ploch rozdílného zp sobu vyu-
žívání zajiš ující další existenci zelen  jak na plochách stavových tak rozvojových. 

- Vyhrazená zele  dopl uje objekt mate ské školy a základní školy. 
- U ploch bydlení a ploch smíšených obytných sm ujících zahradami do volné krajiny nutno 

umožnit výsadbu vzr stných strom . 
 

4. Koncepce ve ejné infrastruktury, v . podmínek pro její umis ování 
4.1. Dopravní infrastruktura 

 Systém napojení obce na silni ní sí  z stává beze zm ny. 
 Silnice prochází k.ú. ve stabilizovaných trasách, sil. II/350, uvnit  zastav ného území nadále 

zajiš uje p ímou obsluhu p ilehlých nemovitostí. 
 Z d vodu bezpe nosti ú astník  silni ního provozu a utvá ení estetiky prost edí budou u pr -

jezdního úseku sil. II/350 uplatn ny prvky dopravního zklidn ní. 
 Pro dopravu v klidu je vymezen dostatek ploch, ukládá se požadavek, aby každý nov  vybu-

dovaný byt m l na p íslušející parcele  alespo  jedno garážové i odstavné stání pro osobní 
automobil. 

 Neuvažuje se obecn  s výstavbou hromadných, skupinových i adových garáží. P ípustné je 
izování t chto staveb na výrobních plochách. Tyto formy garážování lze p ipustit i p i uce-

lené koncepci návrhu obytných soubor  a na ploše p i místní komunikaci západn  od bytové-
ho domu. 

 Nep ipouští se z izování odstavných a parkovacích stání pro vozidla o vyšší hmotnosti než 3,5 
t na ve ejných prostranstvích a v obytných zónách. 

 Hromadná doprava bude nadále zajiš ována autobusovou p epravou. Dv  autobusové zastáv-
ky a jejich umíst ní vyhovuje i pro výhledové období. 

 Požadavky rekrea ní dopravy jsou v ÚP akceptovány. 
 ÚP p ipouští možnost zahušt ní sít  polních cest. 
 Ostatní druhy dopravy se na území obce nenachází. 

4.7.   Technická infrastruktura 
 Na zp sobu zásobování obce Vep ová pitnou vodou není t eba nic koncep  m nit. Vodní 

zdroj je dostate ný i pro zásobení obce Malá Losenice. Uvažovat s celkovou rekonstrukcí vo-
dovodních ad . 
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 Jednotná kanalizace musí tvo it ucelený systém a bude ukon ena istírnou odpadních vod. 
 Zásobení obce energiemi (elekt inou a zemním plynem) z stává beze zm ny. Na STL plynovod 

a el. rozvody NN budou p ipojeny rozvojové plochy pro bydlení, ob anské vybavení a výrobu. 
 Vytáp ní dom  bude nadále prost ednictvím individuálních zdroj  tepla, s požadovaným v tším 

po tem napojených odb ratel  zemního plynu. 
 Respektovat dálkový kabel procházející k.ú., radioreléová trasa nad územím obce neprochází. 
 Na úseku poštovních služeb neuvažovat s významnými zm nami. 
 Elektrická sí  NN a sd lovací rozvody budou ešeny jak v nové, tak postupn  i v p vodní zá-

stavb  zemními kabely. 
 Na plochách ur ených pro stavby technické infrastruktury se zakazuje umis ování jiných staveb 

než staveb souvisejících. 
4.8.   Ob anské vybavení ve ejné 

 Stávající za ízení jsou územn  stabilizována. 
4.9.   Ob anské vybavení ostatní 

 Stávající za ízení jsou územn  stabilizovaná, neuvažuje se s územními zm nami. 
 i vstupu do sídla od Malé Losenice se p i silnici II/350 umis uje plochu zp sobu využití ob-

anské vybavení – obchodní prodej, ubytování a stravování. 
 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 (toto ustanovení možno p im en  uplatnit i 
pro ve ejnou ob . vybavenost). 

4.10. Ve ejná prostranství 
 Pln  jsou akceptována ve ejná prostranství návesního prostoru a uli ních prostor . 
 Ve ejná prostranství jsou v sídle významným kompozi ním prvkem oživující zejména jádro-

vou ást sídla. Propojení ve ejných prostranství bude zprost edkovávat zvlášt  zele , která 
bude dynamicky pronikat i do jiných funk ních ploch. 

 Ve ejná prostranství v nových obytných plochách se budou vyzna ovat rozmanitostí v  uspo-
ádání a budou vytvá et esteticky hodnotné obytné prost edí. 

4.11. Nakládání s odpady 
 Provozovaný systém nakládání s odpady se považuje za vyhovující i pro výhled. 
 Na území obce se nenachází žádná skládka a ÚP neuvažuje se z izováním skládek na území 

obce ani jiných za ízení na likvidaci odpad . 
 ÚP akceptuje sb rné místo na jihovýchodním okraji sídla a p edpokládá jeho úpravu s pot e-

bou ozelen ní. 
 
5. Koncepce uspo ádání krajiny v . vymezení ploch 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. Uspo ádání krajiny v . vymezení ploch, podmínky pro zm ny v jejich využití 
 Krajinný prostor je charakterizován otev enou zem lskou krajinou s vysokým podílem uce-

lených blok  zem lské p dy a hospodá skými lesními monokulturami s fragmenty p írod  
blízkých stanoviš  vázaných zvlášt  na vodní plochy a toky. 

 Urbanizované území z stává s jasným jádrem, u mén itelných okraj  sídla jsou vytvo eny 
podmínky pro p ízniv jší p echod zastav ní do volné krajiny. 

 Krajinný prostor bez významných p írodních a kulturních dominant bude obohacen rozptýle-
nou zelení liniovou a plošnou. 

 Nejen v urbanizovaném území, ale i volné krajin  najdou uplatn ní solitéry strom  s astou 
vazbou na drobné artefakty. 

 Zastav né území nem že být rozši ováno, aniž by nedocházelo k modernizaci stávajícího by-
tového fondu, výrobních ploch i ploch ob anského vybavení. 

 Krajina nezastav ného území bude nadále sloužit zem lství, lesnictví a rekrea ním pohybo-
vým aktivitám, p ípadn  rybá ství. Intenzita využívání ploch zem lských a lesních je limi-
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tována p írodními podmínkami a ochranou krajinného rázu. Neuvažovat se snižováním podílu 
trvale travních porost  na celkové vým e ZPF. 

 V lesních porostech se požaduje zvyšování odolnosti lesa dostate ným zastoupením zpev ují-
cích a meliora ních d evin. Se snižováním vým ry lesa se neuvažuje. 

 írodní plochy jsou vymezené pro zajišt ní ochrany p írody a krajiny na pozemích, které v 
sou asnosti tvo í maloplošná zvlášt  chrán ná území v etn  jejich ochranných pásem a na po-
zemcích I. zóny odstup ované ochrany CHKO Ž árské vrchy. 

 Smíšené plochy nezastav ného území se vymezují na pozemcích p irozených a p írod  blíz-
kých ekosystém  tvo ených II. zónou odstup ované ochrany CHKO Ž árské vrchy, dále sem 
náleží pozemky p irozených a p írod  blízkých spole enstev zjišt né z mapování biotop  a 
pozemky kultury ostatní plocha. 

 Navržená opat ení na nezastav ném území budou mít p íznivý vliv na krajinný ráz území, na-
vržené využití zastavitelných ploch p i dodržení podmínek jejich využití nebude mít nep ízni-
vý dopad na obraz obce a krajiny. 

 Územním plánem jsou stanoveny podmínky pro zajišt ní dobré obsluhy území obce dopravní 
a technickou infrastrukturou 

5.3.   Územní systém ekologické stability (ÚSES) 
 Územní systém ekologické stability je vzájemn  propojený soubor p irozených i pozm -

ných, avšak p írod  blízkých ekosystém , který udržuje p írodní rovnováhu. 
 Plochy ÚSES je možno využít jen takovým zp sobem, který nenaruší obnovu ekosystému a 

nedojde k narušení jeho ekostabiliza ních funkcí. 
 Severovýchodním cípem prochází regionální biokoridor RBK 446 v jehož trase jsou vložena 

LBC U Janák  a LBC Platná. 
 Z šesti vymezených lokálních biocenter jsou t i áste  funk ní a ostatní jsou funk ní. 
 Lokální biocentra jsou propojena sítí lokálních biokoridor , z nichž je polovina funk ních a 

skoro druhá polovina áste  funk ních, n kolik úsek  lokálních biokoridor  je navrženo k 
založení. 

 Na plochách ÚSES je zakázáno m nit druhy pozemku s vyšším stupn m ekologické stability 
za druh pozemku s nižším stupn m ekologické stability. 

 Plochy ÚSES jsou nezastavitelné, vylu uje se t žba nerost  (zcela ojedin le je možno za 
esn  stanovených podmínek p ipustit stavbu liniovou, p ípadn  stavbu související 

s ochranou ŽP). 
 Up esn ní druhové skladby spole enstva ÚSES a hranic prvk  ÚSES bude p edm tem 

podrobn jší dokumentace - projektu ÚSES. 
 Interak ní prvky dopl ují sí  biokoridor  a biocenter s funkcí rozptýlené zelen  v krajin . 

5.3. Prostupnost krajiny 
 ešení územního plánu neomezuje prostupnost území obce. 
 Nevylu uje se rozší ení sít  polních cest reagujících na vývoj vlastnických vztah , ekologic-

kou i protierozní funkci cest.  
5.4. Protierozní opat ení, ochrana p ed povodn mi 

 Respektovat stanovené záplavové území (Losenický potok), v jeho dosahu neumis ovat zasta-
vitelné plochy.  

 Do p íb ežní ásti údolní nivy nelze umis ovat žádné stavební ani nestavební zám ry, které 
nemají p ímou souvislost se zachováním anebo se zlepšením vodohospodá ských pom  v 
povodí. 

 Umožnit periodické zaplavování údolní nivy p i zvýšených jarních pr tocích 
 Erozní innost se na území obce projevuje p edevším ve své p irozené form . 
 Doplnit cennou p echodovou zónu kolem les , vegetace rostoucí mimo les p ípadn  vodních 

ploch a tok  zvyšující reten ní a retarda ní potenciál území. 
 Vylou it úpravy pozemk  sloužících rostlinné a zem lské výrob  zp sobující rychlejší od-

tok vody a snižující akumulaci vod. 
 Stavební pozemky vymezit s pot ebou vsaku i zdržení deš ových vod. 
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5.7.   Podmínky pro rekreaci 
 Využít dobré podmínky území pro p ší turistiku a cykloturistiku. Respektovat vyzna ené cyk-

lotrasy a turistické trasy, umožnit vyzna ení nových cyklotras. 
 Pro místní rekreaci obyvatel obce bude v obci nadále sloužit sportovišt , ve ejná prostranství i 

locvi na ve škole. 
 Rekreace u vody spojená s koupáním bude u Vep ovského nového rybníka, p ípadn  velkého 

Dá ka. 
5.8.   Dobývání ložisek nerostných surovin 

 Na území obce není evidován žádný dobývací prostor, nejsou vyhodnocena výhradní ložiska 
nerost  nebo jejich prognózní zdroj. 

 Na k.ú. Vep ová nejsou evidována žádná aktivní ani potenciální sesuvná území. 
 Velmi malého plošného rozsahu je p i severní hranici katastru, severovýchodn  od obce vlevo 

u silnice do Radostína evidován poz statek po historické t žb . 
 V grafické ásti jsou vyzna eny šachtice po geologickém pr zkumu radioaktivní suroviny, 

které byly likvidovány zásypem. 
 Bodový poz statek po historické t žb  ani šachtice po geologickém pr zkumu neohrožují 

rozvojové zájmy Vep ové a nep edstavují žádné nebezpe í. 
 
6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití s ur ením p evažují-

cího ú elu využití (hlavní využití), p ípustného využití, nep ípustného využití (v etn  sta-
novení, 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), stanovení podmín  p ípustného 
využití t chto ploch a stanovení  podmínek prostorového uspo ádání v . základních pod-
mínek ochrany krajinného rázu (nap íklad výškové regulace zástavby, charakteru a 
struktury zástavby, stanovení rozmezí vým ry pro vymezování stavebních pozemk  a in-
tenzity jejich využití) 

6.1. Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití 
 Plochy bydlení v rodinných domech (BR) - hlavní využití: uspokojování pot eb individuální-

ho bydlení v nízkopodlažních objektech obklopených soukromou zelení v kvalitním prost edí. 
Zp soby využití: 

ípustné: pozemky rod. dom , pozemky soukromé i jiné zelen , pozemky ve ejných 
prostranství, dopravní a technické infrastruktury související s obsluhou plo-
chy, integrovaná za ízení nep esahující význam daného místa území a ne-
narušující jeho obytnou pohodu. 

podm. p ípustné: malé prostory obchodu a služeb, menší ubytovací a stravovací za ízení, za-
ízení sociální zdravotnické pé e, dopl kové prostory pro zájmovou in-

nost, drobná výrobní innost v rozsahu odpovídajícím velikosti a objemu 
budov, chov drobného hospodá ského zví ectva i drobná p stitelská in-
nost, za podmínky, že tyto innosti musí být bez negativních dopad  na 
sousední pozemky. Rodinná rekreace za podmínky, že bude umis ována ve 
stávajících domech nevhodných k trvalému bydlení, i jejich p vodnímu 
ur ení. 

nep ípustné: stavby, za ízení, d je a innosti, které svými vlivy zat žují prost edí plochy 
a obytnou pohodu p ímo, anebo druhotn  nad p ípustnou míru 

 Plochy bydlení v bytových domech (BD) - hlavní využití: uspokojování pot eb bydlení 
v domech o více jak t ech bytech v kvalitním prost edí. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky bytových dom  a ve ejných prostranství, pozemky dopravní a 
technické infrastruktury související s obsluhou plochy 

podm. p ípustné: integrované za ízení pro administrativu p ípadn  služby v rozsahu nep e-
kra ujícím vým ru pr rného bytu za podmínky, že nesníží kvalitu pro-
st edí plochy bydlení 

nep ípustné: stavby, za ízení, d je a innosti, které svými vlivy zat žují prost edí plochy 
nad p ípustnou míru a  již p ímo anebo druhotn  
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 Plochy rekreace rodinné (RR) - hlavní využití: uspokojování pot eb individuální pobytové re-
kreace v kvalitním zejména p írodním prost edí. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky staveb rodinné rekreace, pozemky soukromé a jiné zelen , po-
zemky pro slun ní, relaxaci a rekrea ní aktivity venkovního charakteru 
sloužící dané ploše, pozemky související dopravní a technické infrastruktu-
ry 

nep ípustné: veškeré aktivity, které svými vlivy negativn  p ekra ují ur ující režim plo-
chy a  již p ímo anebo druhotn  

pozn.:  Do t chto ploch nejsou zahrnuty pozemky v souvisle zastav ném území obce, které 
jsou trvale anebo do asn  využívány k rekreaci ve stávajících objektech - tzv. "chalu-
pá ská" rekreace. 

 Plochy ob anského vybavení (O) - hlavní využití: umis ování ob anského vybavení zejména 
místního významu. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky staveb pro ve ejnou správu a administrativu (a), pozemky pro za-
ízení církevní nevýrobní (c), pro obchodní prodej, ubytování a stravování 

(d), kulturu (k), pozemky pro t lovýchovu a sport (t), pozemky pro vzd lá-
vání a výchovu (v), pozemky zdravotnictví a sociálních služeb, nevýrobní 
služby  (n), pozemky h bitov , pozemky související dopravní a technické 
infrastruktury, pozemky ve ejných prostranství, sídelní zele . Pozn.: malé 
písmeno - zpodrobn ní druhu ob . vybavení.  

podm. p ípustné: bydlení za podmínky, že se jedná o bydlení majitel , správc i osob zajiš-
ujících dohled nad za ízením a že bydlení nebude hlavním využitím plo-

chy rušeno nad p ípustnou míru. Jiné stavby, za ízení a pozemky za pod-
mínky, že se jedná o aktivity zabezpe ující uživatelnost plochy ve ejné ob-
anské vybavenosti. P ípustné je za ízení komer ního charakteru za p ed-

pokladu, že bude v menšin  vzhledem k plochám ob anského vybavení 
nep ípustné: aktivity, které zhoršují prost edí plochy nad míru p ípustnou, a  již p ímo 

anebo druhotn  a které narušují estetickou a kulturní hodnotu místa 
 Plochy ve ejných prostranství (VP) - hlavní využití: obecní užívání bez ohledu na vlastnictví 

pozemk , mající obvykle významnou prostorovou a komunika ní funkci v urbanizovaném 
území. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky pro ve ejnou zele , pozemky návesních prostor , nám stí a uli -
ních prostor , p ší stezky a chodníky, zpevn né plochy pro kulturní a 
shromaž ovací ú ely, vodní prvky, pozemky související dopravní a tech-
nické infrastruktury 

podm. p ípustné: další aktivity a za ízení za podmínky, že p ispívají ke spole enským kon-
takt m a podporují sociální soudržnost, erpací místa pro požární techniku 
za podmínky zajišt ní odb ru požární vody 

nep ípustné: umis ování staveb pro reklamu, staveb provizorního charakteru, z izování 
parkoviš  pro vozidla o vyšší hmotnosti 3,5 t, garáží a jiných staveb a in-
ností narušujících spole enské, kulturní a provozní funkce t chto prostor  

 Plochy  smíšené  obytné  (SO) - hlavní využití: víceú elové využití, bydlení v rodinných do-
mech v etn  dom  a usedlostí s hospodá ským zázemím, obslužnou sféru a nerušící výrobní 
innost.  Zp soby využití: 
ípustné: stavby pro bydlení, živnostenské aktivity a ob anskou vybavenost v objek-

tech odpovídající velikosti vymezeného pozemku a daného prostoru. Po-
zemky související dopravní a technické infrastruktury, ve ejných prostran-
ství, pozemky sídelní zelen . 

podm. p ípustné: stavby pro drobnou výrobní innost, zem lskou malovýrobu, stavby 
skladovací s nízkými nároky na skladovací plochy a nízkými rušivými vli-
vy 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 
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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: veškeré stavby, za ízení, innosti a d je, které svými vlivy zat žují prost e-
dí plochy nad p ípustnou míru a  již p ímo anebo druhotn  nebo snižují 
kvalitu daného prost edí. 

 Plochy dopravní infrastruktury silni ní (DS) - hlavní využití: umis ování staveb a za ízení 
k zajišt ní dopravní dostupnosti a sloužící pro obsluhu území nekolejovou pozemní dopravou. 
Zp soby využití: 

ípustné: stavby a za ízení silnic a pozemních komunikací (k), stavby a za ízení pro 
dopravu v klidu (p) a ostatní dopravní za ízení a stavby v etn  p íslušejí-
cích pozemk , doprovodná a izola ní zele ; , za ízení technické infrastruk-
tury, terénní úpravy, protipovod ové opat ení, nutné asana ní zásahy  

podm. p ípustné: umis ování erpacích stanic pohonných hmot, skládky údržbového mate-
riálu, místní komunikace, umis ování cyklotras a chodník  pro p ší i záli-

 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: stavby, za ízení a innosti, které nesouvisí hlavním využitím plochy a akti-
vity narušující hlavní využití 

 Plochy technické infrastruktury (TI) - hlavní využití: umis ování staveb, za ízení a sítí tech-
nického vybavení na úseku zásobování vodou (v), išt ní odpadních vod ( ), zásobování el. 
energií (e), zemním plynem, elektronických komunikací a teplem. Pozn.: malé písmeno - 
zpodrobn ní druhu technického vybavení. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky, provozní soubory, stavby, za ízení a vedení plnící obslužn  zá-
sobovací a spojovací funkce technické povahy a innosti a d je p ímo sou-
visející s hlavním využitím plochy, pozemky související dopravní infra-
struktury,  izola ní zele , rozptýlená zele  

nep ípustné: ostatní innosti a d je, které nesouvisí s hlavním využitím plochy 
 Plochy výroby zem lské (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. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky, stavby a ú elová za ízení pro zem lství a chovatelství, pozem-
ky dopravní a technické infrastruktury, fotovoltaické lánky na výrobních 
i administrativních objektech, pozemky sídelní zelen . 

podm. p ípustné: 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 po-
honných hmot je možno umístit za p edpokladu, že nebude omezeno hlavní 
využití plochy 

nep ípustné: aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití, výroba se 
silným dopadem na životní prost edí 

 Plochy výroby drobné (VD) - hlavní využití : umis ování staveb a za ízení netovární povahy  
Zp soby využití: 

ípustné: pozemky pro umis ování provozoven zakázkové kusové výroby a innos-
tem emeslnickým v etn  skladování s nízkými nároky na p epravu zboží, 
kdy negativní vliv z inností nad p ípustnou míru nep ekra uje hranice plo-
chy, související administrativa, pozemky dopravní a technické infrastruktu-
ry, pozemky sídelní zelen   

podm. p ípustné: stavby, za ízení a jiné aktivity za podmínky neomezení p ípustného využití 
plochy a nep ekro ení rámce využití plochy. Fotovoltaické panely za pod-
mínky jejich umíst ní na st nách i st echách staveb. 
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nep ípustné: aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití plochy, in-
nosti, které svým charakterem významn  zvyšují dopravní zát ž v území, 
výroba se silným negativním dopadem na životní prost edí 

 Plochy vodní a vodohospodá ské (VH) - hlavní využití : zajišt ní podmínek pro nakládání 
s vodami. Zp soby využití: 

ípustné: innosti a za ízení související s vodohospodá skými pom ry území, rybá -
stvím, revitalizací a údržbou koryt vodote í, za ízení pro akumulaci deš o-
vých vod, opat ení zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu území, do-
provodná a krajinná zele . 

podm. p ípustné: za ízení pro chov ryb, vodní dr beže za podmínky nevýznamného negativ-
ního dopadu na vodní režim a istotu vod, plochy dopravní a technické in-
frastruktury za podmínky, že nedojde k promítnutí nežádoucích ú ink  této 
infrastruktury na vodní plochy a toky 

nep ípustné: innosti a za ízení, které negativn  ovliv ují kvalitu a istotu vod a vodní 
režim v území nebo takovéto d sledky vyvolávají druhotn  

 Plochy vodní a vodohospodá ské – plochy specifické (W)  hlavní využití: vymezení nejná-
ro jšího prvku malé vodní nádrže. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky pro umíst ní stavby homogenní nebo nehomogenní hráze ve 
vhodném p ném profilu a p íslušnými funk ními objekty 

nep ípustné: 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 

 Plochy zem lské - orná p da (ZO) - hlavní využití : plochy zem lské p dy v kultu e orné 
dy. Zp soby využití: 
ípustné: v pravidelném sledu p stování obilnin, okopanin, pícnin, technických a ji-

ných plodin. Opat ení zlepšující vodohospodá skou bilanci v povodí, proti-
povod ová a protierozní opat ení, opat ení zvyšující ekologickou, hygie-
nickou 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 e-
lové komunikace pro obsluhu pozemk  a k zajišt ní prostupnosti krajiny. 

podm. p ípustné: nezbytné stavby a za ízení zem lské prvovýroby, které mají p ímou sou-
vislost se zem lským hospoda ením v daném konkrétním míst , pozem-
ky lesních porost  za podmínky, že nedojde k narušení ochrany krajinného 
rázu, zájm  ochrany p írody a ZPF. Oplocování pozemk  za podmínky, že 
je to nevyhnutelné pro chovné i p stební ú ely a nedojde ke st etu se zá-
jmy ochrany p írody a krajiny a organizace ZPF. Plochy dopravní a tech-
nické infrastruktury za podmínky, že p jde o nezbytná za ízení ve ejného 
zájmu a nedojde k narušení krajinného rázu a životního prost edí. P ší, na-

né stezky, cyklostezky, hipostezky za podmínky, že jejich trasování ne-
naruší organizaci ZPF a neomezí prioritní ú el plochy 

nep ípustné: umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad  rozši ování stá-
vajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, snižování ekolo-
gické hodnoty území 

 Plochy zem lské - trvalé travní porosty (ZL) - hlavní využití : plochy zem lské p dy v 
kultu e trvalý travní porost. Zp soby využití: 

ípustné: 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 zlepšující vodohospodá skou 
bilanci v povodí, opat ení zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu úze-
mí. Stavby a za ízení sloužící pro ochranu životního prost edí. Ú elové 
komunikace pro obsluhu pozemk  a k zajišt ní prostupnosti krajiny. 

podm. p ípustné: nezbytné stavby a za ízení zem lské prvovýroby, které mají p ímou sou-
vislost se zem lským hospoda ením v daném konkrétním míst , pozem-
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ky lesních porost  za podmínky, že nedojde k narušení ochrany krajinného 
rázu, zájm  ochrany p írody a ZPF. Oplocování pozemk  za podmínky, že 
je to nevyhnutelné pro chovné i p stební ú ely a nedojde ke st etu se zá-
jmy ochrany p írody a krajiny a organizace ZPF. Plochy dopravní a tech-
nické infrastruktury za podmínky, že p jde o nezbytná za ízení ve ejného 
zájmu a nedojde k narušení krajinného rázu a životního prost edí. P ší, na-

né stezky, cyklostezky, hipostezky za podmínky, že jejich trasování ne-
naruší organizaci ZPF a neomezí prioritní ú el plochy. Rozorání za pod-
mínky, že jde o zúrod ovací opat ení spojené s následnou obnovou travní-
ho porostu. 

nep ípustné: 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. 

 Plochy zem lské - zahrady a sady (ZZ) - hlavní využití: pro zem lskou produkci zahrad-
ních plodin, ovocných strom  p ípadn  ke . Zp soby využití: 

ípustné: produk ní zahrady spojené s p stováním zeleniny, kv tin a dalších zahrad-
ních plodin, p stování ovocných strom  a ke , obytné zahrady 

podm. p ípustné: zem lská rostlinná výroba samozásobitelského charakteru, dopl ková za-
ízení, p ípadn  stavby za podmínky, že nedojde k vyt sn ní hlavního zp -

sobu využití a snížení kvality prost edí plochy. Pozemky související do-
pravní a technické infrastruktury za podmínky, že nedojde k potla ení 
hlavního zp sobu využití plochy a snížení kvality prost edí plochy 

nep ípustné: umis ování staveb, za ízení a inností nemajících p ímou souvislost 
s hlavním využitím plochy a narušující kvalitu prost edí p ímo anebo dru-
hotn  

 Plochy lesní (L) - hlavní využití : pozemky ur ené k pln ní produk ní i mimoproduk ní funk-
ce lesa. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky s lesním porostem, lesní pr seky a lesní cesty, minimalizace geo-
graficky 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   

podm. p ípustné: umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro lesní výrobu, ochranu p í-
rody, krajiny a životní prost edí za podmínky, že nebude omezeno využí-
vání lesa a nedojde ke st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny. Oploco-
vání pozemk  ze podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné a p stební 

ely a nedojde ke st etu se zájmy lesního hospodá ství, ochrany p írody a 
krajiny. Pozemky dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že p -
jde o ve ejný zájem a že se bude jednat o výsledné projednané variantní e-
šení. Komunikace pro nemotorovou dopravu vždy za podmínky, že se bude 
jednat o nezbytné úseky dopl ujících celistvost systému v p edem prov e-
ných trasách 

nep ípustné: umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad  rozši ování stá-
vajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, snižování ekolo-
gické hodnoty území 

 Plochy p írodní(P) - hlavní využití: zajišt ní podmínek ochrany p írody v nezastavitelném 
území p edevším na plochách maloplošných zvlášt  chrán ných území, na plochách I. zóny 
odstup ované ochrany p írody CHKO, p ípadn  i jiných pozemcích vysoké ekologické hod-
noty  na  pozemcích  ZPF  (z), pozemcích PUPFL (l),  vodních  ploch  (v) a druhu pozemku - 
ostatní plocha (o). Zp soby využití: 

ípustné: innosti s prioritou ochrany p írody, p írod  blízké i lov kem málo po-
zm né ekosystémy, vodní plochy, mok ady, spole enstva skal, ekosys-
témy se soust ed ným výskytem vzácných a existen  ohrožených druh  
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bioty, p irozená travní a bylinná spole enstva, lesy s p irozenou nebo p í-
rod  blízkou druhovou skladbou a prostorovou a v kovou strukturou, úze-
mí s mimo ádnou krajiná skou hodnotou 

nep ípustné: zmenšování rozsahu p írodní plochy na plochách nelze umis ovat  stavby, 
za ízení ani jiná opat ení pro zem lství, lesnictví, vodní hospodá ství, 

žbu nerost , pro ve ejnou dopravní a technickou infrastrukturu, dále 
technická opat ení a stavby zlepšující podmínky využití plochy pro ú ely 
rekreace a cestovního ruchu (nap . cyklistické stezky, hygienická za ízení, 
ekologická a informa ní centra) 

 Plochy smíšené nezastav ného území ve II. zón  CHKO (SZ) - hlavní využití: zajišt ní eko-
systém  vyšší ekologické stability i áste lov kem pozm ných, avšak p írod  blízkých 
spole enstev na plochách II. zóny odstup ované ochrany p írody CHKO na pozemcích ZPF 
(z), pozemcích PUPFL (l), vodních ploch (v) a na druhu pozemku ostatních ploch (o). Zp so-
by využití: 

ípustné: innosti, které nejsou v rozporu s principy ochrany p írody, p írod  blízké 
i lov kem málo pozm né ekosystémy, rozptýlená zelen , skalní vý-

chozy, 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. 

elové komunikace zajiš ující obsluhu území 
podm. p ípustné: liniové stavby dopravní a technické infrastruktury jen v nezbytných p ípa-

dech budované ve ve ejném zájmu za podmínky slabého zásahu na p ítom-
né znaky krajinného rázu a ekologickou a estetickou hodnotu plochy. Ko-
munikace pro nemotorovou dopravu za podmínky, že nedojde k narušení 
ekologických a estetických hodnot plochy 

nep ípustné: 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, t žba nerost  hygienická 
za ízení, informa ní centra 

 Plochy smíšené nezastav ného území p írodní (SP) - hlavní využití: zajišt ní ekologických a 
estetických hodnot dotvá ející ráz území obce na pozemcích ZPF (z), pozemcích PUPFL (l), 
vodních ploch (v) a na druhu pozemku ostatních ploch.  Zp sob využití: 

ípustné: innosti nenarušující estetickou a p írodní hodnotu místa a zásahy mající 
pozitivní vliv na krajinný ráz , plochy rozptýlené zelen , skalní výchozy, 
balvanitá seskupení, p irozenou i ízenou sukcesí vzniklé biotopy, vodní 
plochy a toky, trvale travní porosty. Ú elové komunikace zajiš ující 
obsluhu územ 

podm. p ípustné: liniové stavby dopravní a technické infrastruktury jen v nezbytných 
ípadech za podmínky slabého zásahu na p ítomné znaky krajinného rázu 

a ekologickou a estetickou hodnotu plochy. P ší, nau né stezky, 
cyklostezky a hipostezky za podmínky, že nedojde k narušení ekologických 
a estetických hodnot plochy 

nep ípustné: innosti snižující estetickou a p írodní hodnotu p ímo anebo druhotn , 
zásahy mající negativní dopad na krajinný ráz a stírající p ítomné znaky 
krajinného rázu, t žba nerost , hygienická za ízení, informa ní centra 

 
6.3.   Podmínky prostorového uspo ádání v . podmínek ochrany krajinného rázu 

 Koncepcí územního plánu respektovat p dorysné a prostorové uspo ádání sídla. 
 Rozvojové plochy zajistí podmínky pro spojitý a harmonický rozvoj území obce. 
 U stavových ploch se  nep edpokládat výraznou zm nu koeficientu zastav ní ploch. 
 Respektovat stávající hladinu zastav ní. P evod jednopodlažní zástavby do dvoupodlažní p i-

pustit pouze z d vodu zachování plynulé návaznosti stavebních prvk  na sousedící zástavbu. 
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 Umožnit modernizaci areálu zem lské výroby s úpravou objekt  i vnit ních ploch spojenou 
s výsadbou vnitroareálové a izola ní zelen . 

 Koeficient zastav né plochy výrobních ploch bude init cca 0,5, zpevn né plochy mohou tvo-
it dalších 30% plochy. Zbývajících min. 20% je ur eno pro zele . 

 Nové pozemky pro bydlení sm ujících do volné krajiny budou mít koeficient zastav né plo-
chy do 0,2. P i návrhu staveb pro bydlení vycházet z tradice místního vesnického domu. 

 Vysoká zele  ve ejných prostranství, zahrad a humen, bohat  kvetoucí zele  p edzahrádek 
bude nadále pat it k základním znak m venkovského sídla. U zastavitelných ploch ponechat 
do volné krajiny prostor pro výsadbu vzr stných vysokokmen . 

 Posilovat p sobení jednotlivých krajinných prvk  a ploch p írodních biotop . 
 Na území obce neumis ovat stavby, jejichž vlastnosti výrazn  p ekra ují ostatní krajinné prv-

ky, krajinné soubory anebo vlivy na lov ka. 
 ešení ÚP nenarušuje p írodní ani estetickou hodnotu krajinného rázu, ešením ÚP nedochází 

k negativnímu zásahu do krajinných vztah  ani m ítka krajiny. 
 

7. Vymezení ve ejn  prosp šných staveb (VPS), ve ejn  prosp šných opat ení (VPO), staveb 
a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze prá-
va k pozemk m a stavbám vyvlastnit 

7.1. VPS dopravní a technické infrastruktury 
Nejsou územním plánem vymezeny. 

7.2 Ve ejn  prosp šná opat ení 
V-U223 - Koridor regionálního biokoridoru ÚSES RBK 446 

7.3. Ve ejn  prosp šné stavby a opat ení k zajiš ování ochrany a bezpe nosti státu 
  Nejsou tímto územním plánem vymezeny. 

7.5.   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 katastrál-
ního zákona 

Nejsou územním plánem vymezeny 
 

9. Vymezení ploch a koridor  územních rezerv a stanovení podmínek možného budoucího 
využití v . podmínek pro jeho prov ení 

 Územní plán vymezuje plochy územní rezervy II/R1 a II/R2. Plocha II/R1 je vymezena pro 
výstavbu rodinných dom , plocha II/R2 pro plochu smíšenou obytnou. 

 Využití plochy II/R1 bude prov eno zejména z d vod : 
 ov ení pot eby vymezení nových ploch pro bydlení 
 zajišt ní napojení na dopravní a technickou infrastrukturu v obci 

 Využití plochy II/R2 bude prov eno zejména z d vod : 
 ov ení pot eby vymezení nových ploch pro smíšených obytných 
 zajišt ní napojení na dopravní a technickou infrastrukturu v obci 
 ochrany p ed p sobením negativních vliv  z provozu na p ilehlé silnici II. t ídy 

 
10. 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 do evidence územn  plánovací innosti 
Nejsou tímto územním plánem vymezeny. 
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11. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no vy-
dáním regula ního plánu v rozsahu dle p ílohy . 9 , stanovení, zda se bude jednat o regu-
la ní plán z podn tu nebo na žádost a u regula ního plánu z podn tu stanovení p im ené 
lh ty pro jeho vydání 
Nejsou tímto územním plánem vymezeny. 

 
12. Stanovení po adí zm n v území (etapizace) 
 Není  tímto územním plánem stanoveno.  
 
13. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které m že vypra-

covávat architektonickou ást projektové dokumentace jen autorizovaný architekt 
Nejsou tímto územním plánem vymezeny. 

14. Stanovení kompenza ních opat ení podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 
Orgán ochrany p írody neuplatnil požadavky na kompenza ní opat ení. 

 
15. Údaje o po tu list  územního plánu a po tu výkres  k n mu p ipojené grafické ásti 

Textová ást v . titulního listu, záznamu o ú innosti a obsahu textové ásti sestává z 17 list . 
 
Výkresová ást sestává: 

výkres 
íslo název 

po et list  poznámka 

1 Výkres základního len ní území 1 1 : 5 000 
2 Hlavní výkres 1 1 : 5 000 
3 Ve ejn  prosp šné stavby, opat ení a asanace 1 1 : 5 000 

 
                             



 

 

 


