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ÚZEMNÍ PLÁN
KYJE

1. VYMEZENÍ ZASTAV NÉHO ÚZEMÍ
Zastav né území obce je v územním plánu vymezeno k datu 16.1.2008. Hranice zastav ného území
je patrná z grafické !ásti dokumentace (Hlavní výkres, Výkres základního !len ní).

2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE
JEHO HODNOT
2.1 KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, HLAVNÍ CÍLE ROZVOJE
Základní principy koncepce územního plánu budou sm "ovat k vyváženému hospodá"skému a
sociálnímu rozvoji obce p"i d#sledném respektování územních podmínek a hlediska zachování
p"íznivého životního prost"edí v "ešeném území.
Základní principy rozvoje obce Kyje
vytvá"et p"edpoklady pro trvalý a plnohodnotný rozvoj celého administrativního území obce
vzhledem k její popula!ní základn a hierarchii v systému osídlení;
zajistit bezkonfliktní rozvoj funk!ních složek zastav ného a nezastav ného území s ohledem na
pot"eby obyvatel a v souladu s ochranou hodnot území a respektováním limit# využití území;
zajistit optimální prostorový rozvoj zastav ného území a zastavitelných ploch, reagující na
historické urbanistické vazby a zachování krajinného rázu;
vytvá"et p"edpoklady pro zlepšování životní úrovn obyvatel – zejména koncep!n "ešit chyb jící
sít technické infrastruktury, zkvalit$ovat sít stávající a podporovat rozvoj ob!anské vybavenosti;
vytvá"et p"edpoklady pro posilování identifikace obyvatel s obcí, posilování spole!enských vazeb,
využití historického, kulturního a turistického potenciálu obce;
vytvá"et p"edpoklady pro p"irozené propojení zastav ného území a krajiny;
vytvá"et podmínky pro posilování p"írodního a krajinného zázemí obce, obnovu p#vodního
krajinného rázu a rekrea!ního využívání krajiny v souladu s její ochranou p"ed negativními vlivy;

2.2 OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ
Kulturní a civiliza!ní hodnoty,
plánu, p"edstavují :
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
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-

rozvoln ný charakter zástavby typický pro okolní modelovanou krajinu a dochovaný charakter
místní lidové architektury

V rámci plošného rozvoje obce je nutno rozvoln ný charakter zástavby i nadále respektovat, je nutno
vylou!it rozd lení rozvojových lokalit na malé stavební pozemky, které nezaru!í dostate!ný prostorový
odstup jednotlivých objekt". Jednotlivé stavby musí respektovat m #ítko stávající zástavby,
neumis$ovat zde stavby výrazn objemov nesourodé, výrazn se vy!le%ující formami nebo materiály,
nerespektující vesnické prost#edí, rovn ž je nutno vylou!it objekty individuální rekreace typu chat.
-

sídelní zele%

Jedná se o plochy zelen samostatn vymezené jako Plochy zelen – na ve#ejných prostranstvích ZV a další významn jší prvky sídelní zelen jako jsou solitérní d#eviny, stromo#adí a aleje, zele%
extenzivních zahrad a sad", zele% mezí a remízk" mezi obytnými plochami.
-

památky místního významu

Jako sou!ást kulturn historického d dictví jsou chrán ny prost#ednictvím tohoto územního plánu.
Jedná se o následující prvky:
-

výklenková kaple z druhé poloviny 18. století,
d#ev ná zvoni!ka
boží muka z roku 1782
n kolik roubených dom" s vy#ezávanými lomenicemi

charakter území z archeologického hlediska

Správní území obce Kyje je územím s archeologickými nálezy I. kategorie, které zahrnuje nemovité
terénní situace i movité nálezy indikující osídlení datované do doby prav ké, st#edov ké a novov ké.
Jako takové spl%uje všechny podmínky pro to, aby bylo považováno za území s výskytem
archeologické d dictví ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochran archeologického d dictví Evropy
(revidované) vyhlášené pod !. 99/2000 Sb. m., a je rovn ž chrán no dle platných právních p#edpis",
tj. zákona !. 20/1987 Sb., o státní památkové pé!i, v platném zn ní. Tyto skute!nosti mají významný
vliv na využití území a je nutno je zohlednit p#i p#íprav jakékoli stavby, zm ny stavby, využití území
nebo zm ny využití území, p#i kterých se pozm %uje stávající úrove% terénu vn staveb nebo je
obdobným zp"sobem realizována uvnit# objekt" ( ve sklepích, zásypech podlah a kleneb). Ve fázi
p#ípravy projektu nebo !innosti bude kontaktována p#íslušná odborná organizace.
-

turisticko rekrea!ní potenciál obce

Jde p#edevším o ráz jedine!né urbanistické a krajinné struktury území, #ešeným územím jsou vedeny
zna!ené turistické trasy, význam pro rekrea!ní využití území má i obsluha území železni!ní dopravou.
P!írodní hodnoty nezastav ného území jsou návrhem územního plánu chrán ny a rozvíjeny.
Ochrana na základ zákona !. 114/1992 Sb., o ochran p#írody a krajiny vybraných krajinných prvk"
stanovených ze zákona - je dopln na vymezením ploch nezastavitelného území smíšeného
s p#evažující funkcí p#írodní - NSzp. Chrán ny jsou také solitérn rostoucí stromy a drobné plochy
krajinné zelen , které jsou sou!ástí ploch zem d lských (NZ).
Rozvoj p#írodních hodnot spo!ívá ve tvorb územního systému ekologické stability (biocentra,
biokoridory a interak!ní prvky), jeho návrh je sou!ástí tohoto územního plánu. Plochy tvo#ící tento
systém jsou vymezeny územním plánem jako plochy p#írodní (kód NP).
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3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, V"ETN# VYMEZENÍ
ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH P$ESTAVBY A SYSTÉMU
SÍDELNÍ ZELEN#
3.1 URBANISTICKÁ KONCEPCE OBCE, V"ETN# VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ
ZELEN#
Urbanistickým návrhem je respektována pop#. dále rozvíjena založená urbanistická struktura sídla.
Urbanistická koncepce vychází z výše uvedené charakteristiky. Cílem urbanistické koncepce je
umožnit v Kyjích rozvoj zástavby smíšeného venkovského charakteru, ovšem za p#edpokladu
respektování historické urbanistické struktury, zachování dosavadní rozvoln nosti zástavby,
zachování základních prostorových parametr" objekt" vycházejících z lidového stavitelství a
respektování okolního krajinného prost#edí.
Z výše uvedených d"vod" jsou v rámci jednotlivých rozvojových lokalit, které jsou v tšinou v tší
rozlohy stanoveny konkrétní podmínky prostorového uspo#ádání. Parametry budoucích objekt",
v!etn rekrea!ních, by m ly respektovat základní prostorové parametry p"vodních historických
obytných budov. Nejsou navrhovány plochy pro rozši#ování chatových kolonií, rovn ž není p#ípustná
výstavby rekrea!ních objekt" charakteru chaty.
Menší rozvojové lokality jsou vymezeny v centrální !ásti Kyjí. Jedná se o lokality v zastav ném území
(P1 a P2) mezi silnicí III. t#ídy a místní komunikací a rovn ž na východním okraji centra.
Významn jší lokalita pro realizaci rodinných dom" (Z1) je vymezena severn centra Kyjí podél místní
silnice tvo#ící severojižní osu #ešeného území (Z4- Z7). V prolukách zastav ného území jsou
vymezeny lokality Z2 a Z3 menšího rozsahu.
Stavební rozvoj lze p#edpokládat rovn ž ve stabilizovaných plochách zastav ného území, p#edevším
na rozsáhlejších zahradách stávajících usedlostí nebo rodinných dom", které jsou tímto územním
plánem zahrnuty do ploch smíšeného obytného území venkovského. Zásadn však nesmí být
porušen venkovský charakter zástavby projevující se v obrazu obce. K tomuto cíli jsou m.j. zam #eny
podmínky prostorového uspo#ádání dané tímto územním plánem limitující umíst ní a objemové #ešení
staveb.
Koncepce sídelní zelen :
Územním plánem je chrán na a k rozvoji navržena stávající sídelní zele% (Plochy zelen - na
ve!ejných prostranstvích - ZV), prvky systému ekologické stability zasahující do zastav ného území
jsou vymezeny jako Plochy zelen - p!írodního charakteru - ZP. Vzhledem k rozvoln nému
charaketru zástavby se významnou m rou v rámci systému sídelní zelen uplat%uje zele% na
soukromých pozemcích obytných dom", která je sou!ástí funk!ní plochy Plochy smíšené obytné –
venkovské - SV

3.2 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
Zastavitelné plochy jsou vymezeny v bezprost#ední návaznosti na zastav né území. V #ešeném území
byly vymezeny následující zastavitelné plochy:
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Po!adové
%íslo

charakteristika
plochy smíšené obytné - venkovské - SV

funk!ní za#azení:

Tato zastavitelná plocha je vymezena podél místní komunikace sm #ující od centra Kyjí severním sm rem, je
vymezena mezi jednotlivými zastav nými plochami (skládá se z !ástí a, b, c).
Z1

Z2

A!koliv se jedná o plochu velkého rozsahu, je v podmínkách prostorového uspo#ádání stanovena min.rozloha
2,
stavební parcely na 1400 m max. koeficient zastav ní z d"vodu zachování rozvoln ného zastav ní,
typického pro #ešené území je do 0,25. V lokalit Z1a je možno realizovat max. 6RD, v lokalit Z1b max. 2
RD. Podmínkou pro rozhodování je zpracování územní studie.
Plocha malého rozsahu p#irozen vypl%uje enklávu zastav ného území na východním okraji centra Kyjí. Pro
2
využití lokality je stanovena podmínka min.rozlohy stavební parcely na 900 m , max. koeficient zastav ní
z d"vodu zachování rozvoln ného zastav ní, typického pro #ešené území je do 0,25.
Tato menší lokalita je vymezena podél silnice III. t#ídy na západním okraji centra obce. Pro využití lokalitu je
2
stanovena podmínka min.rozlohy stavební parcely na 900 m , max. koeficient zastav ní z d"vodu zachování
rozvoln ného zastav ní, typického pro #ešené území je do 0,25.

Z3

Pro využití lokality Z3 je stanovena podmínka prokázání spln ní hygienických limit" hluku pro chrán né
prostory v dob provozu v kamenolomu, v!etn navazující dopravy, situovaném západn lokality Z3 mimo
#ešené území Kyjí a to p#ed ohlášením stavby, vydáním územního rozhodnutí, stavebního povolení !i
územního souhlasu.
Pro využití lokality platí podmínky dopravního napojení na silnici III/28610 prost#ednictvím místní komunikace

Z4

Rozvojová lokalita malého rozsahu je situována p#i místní komunikaci propojující jižní a severní !ást #ešeného
území, je vymezena mezi dv ma obytnými objekty Pro využití lokality je stanovena podmínka min.rozlohy
2
stavební parcely na 1400 m , max. koeficient zastav ní z d"vodu zachování rozvoln ného zastav ní,
typického pro #ešené území je do 0,25. V lokalit Z4 je možno realizovat max. 1RD

Z5

Zastavitelná plocha v tšího rozsahu je vymezena v severní !ásti #ešeného území v okolí stávajícího shluku
2
rodinných dom". Pro využití lokality je stanovena podmínka min.rozlohy stavební parcely na 1400 m , max.
koeficient zastav ní z d"vodu zachování rozvoln ného zastav ní, typického pro #ešené území je do 0,25.
V lokalit Z5 je možno realizovat max. 8RD. Podmínkou pro rozhodování je zpracování územní studie.

Z6, Z7

Tyto rozsahem malé zastavitelné plochy jsou vymezeny severn a východn menšího zastav ného území na
severním okraji #ešeného území Pro využití lokality je stanovena podmínka min.rozlohy stavební parcely na
2
1400 m , max. koeficient zastav ní z d"vodu zachování rozvoln ného zastav ní, typického pro #ešené území
je do 0,25. V lokalit Z6 je možno realizovat max. 2RD., v lokalit Z7 max 2 RD.

3.3 VYMEZENÍ PLOCH P$ESTAVBY
V #ešeném území byla vymezena následující p#estavbová plocha:
Po!adové
%íslo

Charakteristika

Funk!ní za#azení

plochy smíšené obytné - venkovské – SV

P1

Lokalita pro realizaci zejména obytné výstavby je situována v centrální !ásti Kyjí, vypl%uje prostorov
ohrani!ený prostor mezi silnicí III. t#ídy a místní komunikací. V lokalit P1 je stanovena min. rozloha
2
stavebního pozemku na 900m , koeficient max. zastav ní pozemku (stavby + zpevn né plochy) na 0,25

P2

Lokalita malého rozsahu je situována na východním okraji centrální !ásti zastav ného území Kyjí. V lokalit
2
P2 je stanovena min. rozloha stavebního pozemku na 900m , koeficient max. zastav ní pozemku (stavby +
zpevn né plochy) na 0,25
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4. KONCEPCE VE$EJNÉ INFRASTRUKTURY, V"ETN# PODMÍNEK
PRO JEJÍ UMÍS&OVÁNÍ
4.1 OB"ANSKÁ INFRASTRUKTURA A VE$EJNÁ PROSTRANSTVÍ
Sou!ástí ve#ejné infrastruktury jsou plochy ob!anské vybavenosti pro vzd lávání, zdravotnictví,
sociální pé!i, za#ízení církevní a administrativní pro správu obce. Tyto plochy je nutno ve struktu#e
obce hájit a p#ednostn využívat pro ve#ejné ú!ely - jsou vymezeny pod funk!ním ozna!ením plochy
ob anského vybavení - ve!ejná infrastruktura - OV. V #ešeném území je možno do této funkce za#adit
pouze stávající objekt obecního ú#adu.
Územním plánem nejsou navrženy rozvojové lokality tohoto funk!ního druhu. Nová za#ízení ve#ejné
infrastruktury je ve smyslu návrhu územního plánu možné z#izovat (jako p#ípustná funkce)
v navržených a stabilizovaných funk!ních plochách plochy smíšené obytné - venkovské – SV.
Územním plánem nejsou vymezeny plochy ve#ejných prostranství. Tuto funkci zde plní plochy
dopravní infrastruktury a plochy ve#ejné zelen v rámci zastav ného území.

4.2 DOPRAVA
Na pr"tahu silnice III. t#ídy nejsou navrhovány žádné výrazné úpravy, pouze se doporu!uje v rámci
oprav a udržovacích prací zlepšovat kvalitu krytu a odtok srážkové vody z vozovky, dále je nutno #ešit
bodové dopravní závady zejména nevyhovující pom ry napojení n kterých místních komunikací.
V rámci rozvojových lokalit je nutno v navazujících dokumentacích navrhnout dopln ní komunika!ní
sít k zajišt ní obsluhy jednotlivých objekt".
Je navrženo dobudování chodník" podél pr"tahu silnice III. t#ídy zastav ným územím.

4.3 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
Koncepce zásobování vodou se nem ní. Uvažovanou zástavbu v rámci rozvojových ploch v obci bude
možno napojit na stávající vodovodní sí$.
Zákres vodovodních #ad" je nutno chápat jako schematické vyjád#ení koncepce zásobování vodou,
bez vztahu k jednotlivým pozemkovým parcelám. V rámci koncep!ního #ešení tak nejsou vylou!eny
zm ny tras jednotlivých stávajících vedení a realizace tras nových (konkretizace tras jednotlivých #ad"
není sou!ástí koncepce zásobování vodou).
Zásobování požární vodou
Zásobování požární vodou je zajišt no požárními hydranty na nové vodovodní síti, požární nádrží
eventuáln studní. Vzhledem k tomu, že v k.ú. se nenachází v tší vodní nádrž (rybník), doporu!ujeme
realizaci další požární nádrže v centru obce (v I. tlakovém pásmu).
Nouzové zásobení obyvatelstva pitnou vodou v krizových situacích
Nouzové zásobování pitnou vodou p#i poruše vodovodu v tšího rozsahu bude #ešeno dovozem pitné
balené vody a dovozem vody cisternami ze zdroj" vedlejších vodovod" do vzdálenosti 15 km
(Lomnice nad Popelkou, Železnice, Bradlecká Lhota).
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4.4 ODVEDENÍ A "IŠT#NÍ ODPADNÍCH VOD
V obci není realizována kanaliza!ní sí$, i nadále je uvažováno s individuálním zneškod%ováním
odpadních vod v nepropustným jímkách s vyvážením na centrální &OV Ji!ín.
U lokalit Z5, Z6, Z7 a Z4, dále Z1a a Z1b a Z1c, dále Z2 a Z2b a P1 a P2 je p#ípustné odvedení
odpadních vod kanalizací do vodního toku (spole!nou pro v tší zastav nou lokalitu, p#ípadn
individuáln u menších ploch jako je Z2, Z5 a Z6, P1 a P2. V p#ípad , že nebude možné realizovat
kanalizaci, budou odpadní vody likvidovány individuáln v souladu s platnou legislativou.

4.5 ELEKTROROZVODY, SPOJE
Zp"sob napájení obce Kyje z"stane i nadále nezm n n, t.j. nap tím 35 kV, stávajícím vrchním
systémem 35 kV.
Výhledový požadovaný výkon pro distribuci bude zajišt n ze stávající trafostanice, která se p#ezbrojí a
osadí v tším transformátorem. Pro severní lokalitu bude nutno vzhledem ke vzdálenosti vybudovat
novou trafostanici ozn. „T1“. Nová trafostanice bude p#íhradová nebo sloupová a bude napojena
vrchní primérní p#ípojkou na stávající vrchní kmenovou linku.
V koncepci radio a telekomunika!ních za#ízení v #ešeném území nejsou navrhovány žádné zm ny.

4.6 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
'ešené území není plynofikováno, ani v budoucnu se s plynofikací neuvažuje.
Jednotlivé objekty je žádoucí vytáp t jiným, ekologicky šetrným zp"sobem (nap#. elekt#ina - nejlépe
v kombinaci s akumulací, tepelné !erpadlo, propan-butan, d#evo, biomasa, slune!ní energie apod.). Je
nutné omezit používání fosilních paliv s vyšším obsahem síry a nespalitelných látek, které p#i
spalování zne!is$ují p#ízemní vrstvu atmosféry.
Soub žn s uvedenými hlavními zp"soby získávání energie pro vytáp ní je doporu!eno, nap#íklad pro
p#edeh#ev teplé užitkové vody, využívat i slune!ní energii (pomocí solárních kolektor"), pop#. další
alternativní zdroje energie.

4.7 ODPADY
Není navrhována zm na koncepce likvidace odpad" v obci.
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5. KONCEPCE USPO$ÁDÁNÍ KRAJINY, V"ETN# VYMEZENÍ PLOCH
A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZM#NY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ
SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY,
PROTIEROZNÍ OPAT$ENÍ, OCHRANA P$ED POVODN#MI,
REKREACE, DOBÝVÁNÍ NEROST' A PODOBN#
5.1 KONCEPCE $EŠENÍ KRAJINY
Neurbanizované území obce je rozd leno na následující krajinné funk!ní plochy, pro které jsou
stanoveny regulativy pro využití území:
Plochy zem d lské (NZ) – plochy s p#írodními a terénními podmínkami pro p#evažující funkci
zem d lskou, které nejsou limitovány jinými funkcemi. Zahrnují pozemky zem d lského p"dního
fondu, pozemky staveb, za#ízení a jiných opat#ení pro zem d lství a pozemky související dopravní a
technické infrastruktury. Sou!ástí zem d lských ploch jsou také drobné plochy tzv. krajinné zelen .
Plochy lesní (NL) – plochy s p#írodními a terénními podmínkami pro p#evažující funkci lesní
produkce, které nejsou limitovány jinými funkcemi. Zahrnují pozemky ur!ené k pln ní funkce lesa,
pozemky staveb a za#ízení lesního hospodá#ství a pozemky související dopravní a technické
infrastruktury.
Plochy p!írodní (NP) – jsou vymezeny na !ástech pozemk" ur!ených k pln ní funkce lesa a na
!ástech dalších pozemk" neurbanizovaného území, které spadají do územního systému ekologické
stability. U t chto ploch se stanovuje zvláštní režim jejich využití up#ednost%ující p#írodní funkce.
Plochy smíšené nezastav ného území (NS) - plochy neurbanizovaného území, kde je funkce
zem d lská kombinována s funkcí p#írodní (NSzp, nap#. nivy místních vodote!í, krom funkce
zem d lské je nutné posílení p#írodní, resp. krajinotvorné funkce).
Plochy vodní a vodohospodá!ské (W) v #ešeném území se jedná pouze o drobné bezejmenné
vodote!e.
Prostupnost krajiny:
Prostupnost krajiny je v #ešeném území, s ohledem na modelaci krajiny, na dobré úrovni, charakter
krajiny vícemén neumož%uje intenzivní zem d lskou výrobu na rozsáhlých zem d lských
pozemcích, na zem d lské p"d p#evládá kultura trvalých travních porost". Jednotlivé zem d lské
pozemky jsou odd leny r"znými mezemi a prvky s ekologicko stabiliza!ní funkcí.
Územním plánem je navržena obnova ú!elových komunikací – vesm s jde o obnovu zaniklých polních
cest, jejichž parcely jsou nadále zaneseny v katastru nemovitostí a jsou proto uvedeny v územním
plánu jako stav. Krom významu pro dopravní obsluhu území a rekrea!ní využití má obnova cest také
významný dopad na ochranu zem d lské p"dy proti vodní a v trné erozi. Aspekt protierozních
opat#ení musí být promítnut do technického #ešení cest – jejich odvodn ní bude provedeno
zatravn nými p#íkopy s výsadbami.
Protierozní opat!ení
V #ešeném území nejsou protierozní opat#ení územním plánem navrhována.

5.2 NÁVRH SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY
Územní plán vymezil s up#esn ním skladebné prvky ÚSES regionálního a lokálního významu – plochy
biocenter a trasy biokoridor", které je nutno respektovat.
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Budou respektovány interak!ní prvky v podob liniových prvk" v území (polní cesty, drobné vodote!e,
meze a pod).
Prvky ÚSES jsou vymezeny jako Plochy p!írodní – NP.
Zlepšení ekologické stability krajiny je územním plánem podpo#eno vymezením Ploch smíšených
nezastav ného území – NS zejména v nivách vodote!í, kde je mimo zem d lské produkce vhodné
podpo#it funkci krajinotvornou a s tím související i funkci rekrea!ní.
Systém ekologické stability je na #ešeném území zastoupen t mito prvky (zakresleny v hlavním
výkrese):
-

K35 – biokoridor nedregionálního význmu je vymezen podél jižní hranice #ešeného území
RBK 726– regionální biokoridor je veden z nadregionálního biokoridoru severozápadním
sm rem mimo #ešené území
LBK – lokální biokoridor procházející severním okrajem #ešeného území
LBC – lokální biocentrum zasahuje do východního výb žku #ešeného území

5.3 REKREACE
Územním plánem jsou vymezeny dv stabilizované plochy rekreace individuálního charakteru bez
možnosti plošného rozší#ení. Objekty rekreace je možno umis$ovat v plochách smíšené obytné
zástavby venkovské v souladu s podmínkami využití.

5.4 DOBÝVÁNÍ NEROST'
Územní plán nevymezuje žádné plochy pro dobývání nerost".

6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM
ZP'SOBEM VYUŽITÍ S UR"ENÍM P$EVAŽUJÍCÍHO Ú"ELU VYUŽITÍ
(HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT,
P$ÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEP$ÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, POP$ÍPAD#
PODMÍN#N# P$ÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ T#CHTO PLOCH A
STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPO$ÁDÁNÍ, V"ETN#
ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (NAP$.
VÝŠKOVÁ REGULACE ZÁSTAVBY, INTENZITY VYUŽITÍ POZEMK'
V PLOCHÁCH)
'ešené území je !len no na následující plochy s rozdílným využitím, pro n ž jsou zde stanoveny
podmínky využití. Podle t chto podmínek se postupuje p#i vymezování pozemk" staveb a ploch, p#i
stanovení podmínek jejich využití a umis$ování staveb na nich, rozhodování o zm n stavby, zm n
využití a zm n vlivu stavby na využití území.
Pro každý druh ploch s rozdílným využitím (funk!ní skupina) je stanoveno hlavní a p#ípustné využití,
podmín n p#ípustné využití a nep#ípustné využití.
Hlavní využití charakterizuje funk!ní využití stanovené tímto územním plánem.
P#ípustné využití je vý!tem pozemk" staveb, které lze v ploše vymezit, staveb a za#ízení, která lze
v dané ploše umístit, a zp"sob", kterými mohou být pozemky a plochy využity.
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Podmín n p#ípustné využití stanoví vý!et pozemk" staveb a za#ízení, které lze v dané ploše umístit
na základ spln ní stanovených podmínek, a vý!et zm n využití, které lze uskute!nit na základ
spln ní stanovených podmínek.
Nep#ípustné využití m"že krom negativního vymezení nep#ípustného využití ozna!it specifické
!innosti, stavby a zp"soby využití, které nelze v dané ploše uplatnit, a kapacitní limity, které nesm jí
být p#ekro!eny.
P#i vymezování pozemk" staveb, p#i umis$ování staveb, rozhodování o zm nách staveb a zm nách
využití území a zm nách vlivu stavby na využití území, p#i realizaci opat#ení a dalších zp"sobech
využití území je nutno zárove% uplat%ovat limity využití, které vyplývají ze zákonných p#edpis" a
rozhodnutí p#íslušných orgán".
Pro celé !ešené území jsou stanoveny jako nep!ípustné využití: stavby a za!ízení v trných
elektráren.

6.1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
Plochy smíšené obytné – venkovské - SV
hlavní využití
P#evažující ú!el využití p#edstavuje bydlení a další funkce slu!itelné s bydlením ve venkovském
prostoru, které nenarušují užívání staveb a za#ízení ve svém okolí, nesnižují kvalitu prost#edí a
nezp"sobují zvýšenou dopravní zát ž v území.
p#ípustné využití
-

-

pozemky staveb pro bydlení typu rodinného domu s obytnými nebo hospodá#skými zahradami
pozemky zem d lských usedlostí – tzn. bydlení s obytnými a hospodá#skými zahradami a se
zem d lskými stavbami pro chov dobytka nebo domácích zví#at, pro uskladn ní a poskliz%ovou
úpravu produkt" rostlinné výroby, a to v objemech dosta!ujících pro samozásobení, pop#. se
stavbami pro odstavování zem d lské techniky pot#ebné pro samozásobení
pozemky staveb rodinné rekreace
pozemky staveb ob!anské vybavenosti s místním rozsahem p"sobnosti
zahrady se zem d lskými stavbami sloužícími pro samozásobení
ve#ejná prostranství s p šími a cyklistickými komunikacemi, drobnými zpevn nými plochami,
ve#ejnou zelení, d tskými h#išti – vše lokálního významu, sloužící p#edevším pro danou lokalitu
pozemky dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu #ešeného území

podmín n p#ípustné využití
-

pozemky výroby a služeb, pozemky pro zem d lství za podmínky, že svým provozováním a
technickým za#ízením nenaruší užívání staveb a za#ízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu
okolního prost#edí a svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zát ž v území
pozemky sportu za podmínky, že se nebudou negativn uplat%ovat v dálkových pohledech
pozemky agroturistických za#ízení – za podmínky, že bude zajišt na p#ímá návaznost areálu ( t.j.
bez pr"chodu p#es ve#ejná prostranství nebo cizí pozemky) na vlastní pozemky nezastav ného
území
pozemky staveb pro maloobchodní prodej za podmínky rozsahu do 200m2 prodejní plochy
pozemky staveb pro ubytování, typ - penzion
fotovoltaické panely pouze za podmínky, že budou umíst ny pouze na budovách

nep#ípustné využití
-

jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, p#ípustné a podmín n p#ípustné využití

podmínky prostorového uspo#ádání :
-

novostavby !i p#estavby stávajících staveb budou respektovat stávající urbanistickou a
architektonickou strukturu okolní zástavby a to zejména:
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-

- umíst ním na pozemku
- sklonem a tvarem st#echy – sklon st#echy v rozmezí 35° - 45°
- orientací h#ebene st#echy
- objemem, !len ním a barevností stavby
dopl%kové stavby musí být svým objemem i vzhledem p#izp"sobeny stavb hlavní
stavby pro rodinnou rekreaci budou mít z hlediska objemového charakter rodinného domu
oplocení do ve#ejného prostoru pouze do výšky 1,5m, vzdušné
podlažnost: p#ízemí + p#íp. podkroví, max. výška stavby 8,5m od podlahy 1.NP k h#ebenu st#echy
zastav nost pozemku (stavby + zpevn né plochy) max. 30%
p#i d lení pozemk" ve stávající zástavb nesmí pro rodinný d"m vzniknout pozemek menší než
800 m2
stavby pro výrobu, služby a zem d lství budou max. o 1 NP + podkroví, st#echa sedlová, min.
sklon st#echy 30o, výška h#ebene stavby 10m od podlahy 1.NP ke h#ebeni st#echy, svým
materiálovým #ešením budou p#irozen v!len ny do okolní zástavby.

Podrobn jší podmínky !ešení v zastavitelných plochách a plochách p!estavbových jsou
uvedeny v kap. 3.2 a 3.3.

6.2 PLOCHY OB"ANSKÉHO VYBAVENÍ

Plochy ob%anské vybavení - ve!ejná infrastruktura – OV
hlavní využití
-

plochy ob!anského vybavení (OV) zahrnují pozemky staveb a za#ízení ob!anského vybavení –
ve#ejné infrastruktury

p#ípustné využití
-

pozemky staveb a za#ízení pro vzd lání a výchovu, sociální služby, zdravotnictví, kulturu,
ve#ejnou správu, ochranu obyvatelstva
pozemky staveb a za#ízení pro obchod a služby
pozemky staveb a za#ízení pro ubytování a ve#ejné stravování
pozemky ve#ejných prostranství, ve#ejné a vyhrazené zelen
pozemky dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu #ešeného území

podmín n p#ípustné využití
-

bydlení za podmínky, že se jedná o bydlení majitel" a správc", !i sociální byty

nep#ípustné využití
-

stavby, za#ízení a !innosti, které neodpovídají hlavnímu nebo p#ípustnému využití

podmínky prostorového uspo#ádání
-

stavby v!etn nástaveb mohou být max. jednopodlažní s využitým podkrovím, zast#ešené šikmou
st#echou ve sklonu blízkém 45° minimáln však 35°. Max. výška stavby od podlahy upraveného
terénu m"že !init max. 9 m po nejvyšší bod st#echy nebo #ímsy. Architektonické #ešení bude
p#izp"sobeno venkovskému charakteru zástavby.

6.3 PLOCHY REKREACE
Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci - RI
hlavní využití
-

jedná se o plochy ur!ené k rekreaci individuálního rodinného charakteru a zahrádka#ení
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p#ípustné využití:
-

pozemky staveb sloužící individuální rekreaci a pro zahrádka#ení, zahradnické domky
pozemky dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu #ešeného území

podmín n p#ípustné využití:
- pozemky staveb a za#ízení pro sport za podmínky, že jde o funkci dopl%kovou k využití hlavnímu
a p#ípustnému
nep#ípustné využití:
-

jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, p#ípustné a podmín n p#ípustné využití

podmínky prostorového uspo#ádání:
-

zahrádkové chaty do 40m2 a 175m3, výška h#ebene do 6m
do ve#ejného prostoru oplocení pouze vzdušné

6.4 PLOCHY SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELEN# (PLOCHY S JINÝM ZP'SOBEM
VYUŽITÍ)
Plochy zelen - na ve!ejných prostranstvích - ZV
hlavní využití:
-

plochy systému sídelní zelen
rekrea!ní funkci

ve#ejn

p#ístupné, které mají významnou prostorotvornou, a

p#ípustné využití:
-

-

travnaté plochy s výsadbami vhodné druhové skladby ( sadové úpravy), drobné vodní plochy a
drobné vodote!e, stavby a za#ízení ob!anské vybavenosti slu!itelné s ú!elem ve#ejných
prostranství, tedy jako stavby dopl%kové, které zvyšují kvalitu a využitelnost prostranství jako
prostoru ve#ejného
p ší a cyklistické komunikace
d tská h#išt , izolovaná h#išt pro mí!ové hry

podmín né využití:
-

v plochách ZV liniové stavby technické infrastruktury místního nebo nadmístního významu, pokud
se jejich alternativní trasování mimo plochy ZV prokáže jako neúm rn finan!n náro!né
v plochách ZV dopravní napojení jednotlivého pozemku RD, pokud toto nelze realizovat
z ve#ejného prostranství nebo dopravní stavby
pozemky staveb technické infrastruktury, pokud je provoz jejich za#ízení slu!itelný s charakterem
ve#ejného prostranství nebo ve#ejné zelen a nenarušuje jejich funkce
plochy pro umíst ní nádob pro t#íd ní odpadu, pokud není nad p#ípustnou míru narušeno životní
prost#edí a hygienické podmínky v okolí

nep#ípustné využití:
-

jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, p#ípustné a podmín n p#ípustné využití

Plochy zelen – p!írodního charakteru - ZP
hlavní využití
-

plochy sídelní zelen , které jsou udržovány v p#írod blízkém stavu

p#ípustné využití:
-

trvalé travní porosty, zele% krajinná, lesní porosty, p ší komunikace, drobné vodote!e, mok#ady
pozemky staveb dopravní infrastruktury pro údržbu pozemk"
stavby a za#ízení sloužící k ochran území ( protipovod%ová opat#ení - poldry, travnaté pr"lehy,
odvod%ovací p#íkopy, ochranné op rné nebo zárubní zdi)
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-

liniové nebo plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny ( remízky, meze, stromo#adí,
drobné vodní plochy)

podmín né využití:
-

liniové stavby technické infrastruktury – podmínkou je vydání souhlasu orgánu ochrany p#írody

nep#ípustné využití:
-

stavby, za#ízení a !innosti neslu!itelné s hlavním, p#ípustným a podmín n p#ípustným využitím

6.5 PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Plochy dopravní infrastruktury - silni%ní - DS
hlavní využití
-

pozemky staveb a za#ízení pozemních komunikací silni!ní a ú!elové dopravy, v!etn dopravy
v klidu, plochy p ší a cyklistické dopravy, pokud nejsou sou!ástí jiných funk!ních ploch ( nap#.
ve#ejných prostranství, bydlení, vybavenosti a pod.)

p#ípustné využití:
-

pozemky liniových staveb dopravy silni!ní (silnice, místní obslužné a ú!elové komunikace v!etn
zastávkových záliv" a obratiš$ apod.)
komunikace pro p ší a cyklisty
odstavné a parkovací plochy
plochy zelen na dopravních plochách (ostr"vky, rabátka apod.)
nezbytné stavby a za#ízení technického vybavení

nep#ípustné využití:
-

jiné využití, než je uvedeno jako hlavní a p#ípustné využití

Plochy dopravní infrastruktury - železni%ní – DZ
hlavní využití
-

pozemky drážní dopravy, v!etn pozemk" a staveb souvisejících

p#ípustné využití:
-

pozemky drážní
stavby a za#ízení související s drážním provozem (zastávky, nástupišt , budovy správní apod.)
liniové stavby technické infrastruktury
zele% ochranná

nep#ípustné využití:
-

jiné využití, než je uvedeno jako hlavní a p#ípustné využití

6.6 PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Plochy technické infrastruktury - inženýrské sít - TI
hlavní využití
-

plochy a areály technické infrastruktury.
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p#ípustné využití:
-

pozemky staveb technické infrastruktury
odstavné a parkovací plochy
zele% ochranná

nep#ípustné využití:
-

jiné využití, než je uvedeno jako hlavní a p#ípustné využití

podmínky prostorového uspo#ádání a ochrana krajinného rázu:
-

stavby výškových za#ízení budou odsouhlasena orgánem ochrany p#írody za ú!elem ochrany
krajinného rázu

6.7 . PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁ$SKÉ
Plochy vodní a vodohospodá!ské - W
hlavní využití
- pozemky drobných vodních tok" (vymezené b#ehovou !árou) a nádrží pro funkci ekologicko
stabiliza!ní, pro vodohospodá#ské ú!ely, zdroje vody pro hašení požár", pro zavlažování.
.

p#ípustné využití
-

vodní toky a plochy v!etn b#ehové zelen
technické stavby a za#ízení pro obsluhu a ochranu území (jezy, výpusti, hráze, !epy, kaskády,
ochranné a op rné zdi, energetická za#ízení aj.)

podmíne!n p#ípustné využití
-

za#ízení pro chov ryb – podmínkou je souhlas p#íslušného správního orgánu v!etn orgánu
ochrany krajiny
likvidace vy!išt ných vod z domovních !istíren – podmínkou je souhlas vodohospodá#ského
orgánu

nep#ípustné využití
jiné využití, než se uvádí jako p#ípustné nebo podmín n p#ípustné
likvidace nevy!išt ných odpadních vod (s výjimkou vod deš$ových)
oplocování pozemk" vodních tok" a vodních ploch

6.8 PLOCHY ZEM#D#LSKÉ
Plochy zem d lské – NZ
hlavní využití
-

pozemky zem d lského p"dního fondu, mimo zastav né území a zastavitelné plochy; p#evážn
se jedná o ornou p"du, louky a pastviny; zahrnuty jsou také drobné plochy krajinné zelen , p ší
a ú!elové komunikace.

p#ípustné využití:
-

pozemky zem d lského p"dního fondu, staveb, za#ízení a jiných opat#ení pro zem d lství,
stavby a za#ízení pro zem d lskou prvovýrobu vázané na konkrétní lokalitu nezbytné pro
obhospoda#ování zem d lské p"dy v nezastav ném území a pastevectví (žlaby, p#íst#ešky pro
dobytek, seníky, ohrady pro hospodá#ská zví#ata a pod.)
liniové nebo plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny ( remízky, meze, stromo#adí,
drobné vodní plochy)
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-

turistika po zna!ených cestách

podmín né využití:
- stavby a za#ízení související dopravní a technické infrastruktury, liniová za#ízení technické
infrastruktury, zalesn ní, revitalizace vodote!í, vodní plochy a toky – podmínkou je vydání
souhlasu p#íslušným orgánem ochrany ZPF
- dopravní plochy nutné pro obhospoda#ování pozemk"– podmínkou je vydání souhlasu p#íslušným
orgánem ochrany ZPF
- stavby a za#ízení sloužící k ochran území ( protipovod%ová opat#ení – nap#. poldry, travnaté
pr"lehy, odvod%ovací p#íkopy, ochranné op rné nebo zárubní zdi) – podmínkou je vydání
souhlasu p#íslušným orgánem ochrany ZPF
- sady a zahrady za podmínky, že nebudou oplocené
nep#ípustné využití
-

jiné využití, než se uvádí jako hlavní, p#ípustné nebo podmín n p#ípustné.

podmínky prostorového uspo#ádání
zem d lské stavby mohou mít pouze šikmou st#echu se sklonem 30°- 45°; výška max. 9 m od
upraveného terénu po h#eben st#echy, jejich architektonické #ešení musí respektovat krajinný ráz.

6.9 PLOCHY LESNÍ
Plochy lesní – NL
hlavní využití
-

plochy s p#evažující funkcí lesní produkce a výrazným zastoupením mimoproduk!ních funkcí –
rekrea!ních, ekologických, p#írodních a krajinotvorných.

p#ípustné využití:
-

lesní porosty pro hospodá#ské a rekrea!ní využití, pro ekologickou stabilizaci krajiny, pro funkci
izola!ní
pozemky staveb a za#ízení lesního hospodá#ství (lesnické ú!elové komunikace, hrazení byst#in a
strží, odvodn ní lesní p"dy a malé vodní plochy, a pod.)
malé vodní plochy a toky
turistika s konkrétním umíst ním na lesních cestách.
nezbytné stavby a za#ízení technického vybavení a stavby a za#ízení nevyžadující odn tí
pozemk" ur!ených k pln ní funkcí lesa podle ustanovení p#íslušných právních p#edpis"
stávající plochy trvalých travních porost", orné p"dy a mimolesní zelen

podmín n p#ípustné využití
-

do!asné využití pro hromadnou rekreaci v p#írod – podmínkou je souhlas p#íslušných orgán"
oplocení pozemk" pro chovné a p stební ú!ely – podmínkou je souhlas p#íslušných dot!ených
orgán"

nep#ípustné využití:
-

jiné, než je uvedeno jako hlavní, p#ípustné a nep#ípustné
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6.10. PLOCHY P$ÍRODNÍ
Plochy p!írodní – NP
hlavní využití:
-

plochy NP jsou vymezeny na základ zvláštních p#edpis" pro zajišt ní ochrany a žádoucího
vývoje prvk" územního systému ekologické stability a dalších ekologicky cenných území, jejichž
kategorie stanoví zákon - jedná se o lesní porosty, krajinnou zele%, vodní plochy, pop#. sou!ásti
ZPF, jež souhrnn vytvá#ejí plochy p"vodních, p#írodních a p#írod blízkých ekosystém" a
zajiš$ují tak uchování druhového a genového bohatství spontánních druh" a organism" – fauny a
flóry.

p#ípustné využití
-

pozemky ur!ené k pln ní funkce lesa s mimoproduk!ními zp"soby hospoda#ení
pozemky ZPF – ur!ené pro extenzivní hospoda#ení zp"sobem šetrným k p#írodním danostem
plochy zelen zajiš$ující mimoproduk!ní funkce krajiny a p#íznivé p"sobení na okolní ekologicky
mén stabilní !ásti krajiny
stavby a opat#ení v zájmu zabezpe!ení prostoru pro relativn nerušenou existenci a vývoj
p#írodních a p#írod blízkých spole!enstev a v zájmu ochrany p#írody a krajiny
turistika po vyzna!ených cestách, nau!né stezky

podmín n p#ípustné využití
-

výstavba liniových inženýrských sítí, pokud by jejich trasování mimo p#írodní zónu neúm rn
zvýšilo náklady na jejich realizaci za podmínky souhlasu orgánu ochrany p#írody
zalesn ní (je podmín no dodržením podmínek, které stanoví p#íslušný orgán ochrany p#írody)
pozemky ú!elových komunikací zejména pro obhospoda#ování zem d lských a lesních pozemk"
za podmínky souhlasu orgánu ochrany p#írody a krajiny a orgánu ochrany ZPF
pozemky vodních tok" a vodních ploch udržované v p#írod blízkém stavu za podmínky souhlasu
orgánu ochrany p#írody a krajiny a orgánu ochrany ZPF
stavby a za#ízení sloužící k ochran území ( protipovod%ová opat#ení – nap#. poldry, travnaté
pr"lehy, odvod%ovací p#íkopy, ochranné op rné nebo zárubní zdi) – podmínkou je vydání
souhlasu p#íslušným orgánem ochrany ZPF

nep#ípustné využití
-

jiné využití, než se uvádí jako hlavní, p#ípustné nebo podmín n p#ípustné. Dále je nep#ípustné
oplocování a scelování pozemk" s výjimkami stanovenými p#íslušnými orgány ochrany p#írody a
krajiny, zm ny kultur na ornou, zahrady a sady, terénní úpravy, vedoucí ke zm nám vodního
režimu, odtokových pom r" a vzhledu krajiny.

6.11. PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAV#NÉHO ÚZEMÍ
Plochy smíšené nezastav ného území – NSpz
(plochy smíšené nezastav ného území, kdy s ohledem na jeho charakter, nebo ochranu není ú!elné
!len ní na plochy vodní, vodohospodá#ské, zem d lské a lesní)
hlavní využití
-

plochy p#evážn krajinné zelen zajiš$ující ve vyváženém pom ru mimoproduk!ní a produk!ní
funkce – trvalou existenci p#írod blízkých nebo pozm n ných ekosystém" a zem d lsky
obhospoda#ovaných ploch s vyváženým pom rem p#írodních a kulturních prvk".

p#ípustné využití
-

zele% zajiš$ující mimoproduk!ní funkce krajiny a p#íznivé p"sobení na okolní ekologicky mén
stabilní !ásti krajiny
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-

pozemky ZPF pro extenzivní zp"soby hospoda#ení (hospoda#ení zp"sobem šetrným k p#írodním
danostem bez zvyšování intenzity využití)
pozemky ú!elových komunikací zejména pro obhospoda#ování zem d lských a lesních
pozemk", pro zajišt ní pr"chodnosti krajiny
vodní toky a vodní plochy udržované v p#írod blízkém stavu
stavby nebo opat#ení k zadržování vody v krajin , ke zpomalení odtoku (zasakovací pásy, poldry,
travnaté pr"lehy)

podmín n p#ípustné využití
-

stavby a za#ízení související dopravní a technické infrastruktury, liniová za#ízení technické
infrastruktury, zalesn ní, revitalizace vodote!í, vodní plochy a toky – podmínkou je vydání
souhlasu p#íslušným orgánem ochrany ZPF
pozemky ú!elových komunikací zejména pro obhospoda#ování zem d lských a lesních pozemk",
pro zajišt ní pr"chodnosti krajiny– podmínkou je vydání souhlasu p#íslušným orgánem ochrany
ZPF
zalesn ní, vodní toky a vodní plochy udržované v p#írod blízkém stavu– podmínkou je vydání
souhlasu p#íslušným orgánem ochrany ZPF
stavby nebo opat#ení k zadržování vody v krajin , ke zpomalení odtoku (zasakovací pásy, poldry,
travnaté pr"lehy) – podmínkou je vydání souhlasu p#íslušným orgánem ochrany ZPF

nep#ípustné využití
-

jiné využití, než se uvádí jako hlavní, resp. p#ípustné nebo podmín n p#ípustné. Dále je
nep#ípustné oplocování a scelování pozemk" s výjimkami stanovenými p#íslušnými orgány
ochrany p#írody a krajiny, zm ny kultur na ornou, zahrady a sady, terénní úpravy, úpravy vedoucí
ke zm nám vodního režimu, odtokových pom r" a vzhledu krajiny.

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
Nejsou stanoveny.

8. VYMEZENÍ VE$EJN# PROSP#ŠNÝCH STAVEB A VE$EJN#
PROSP#ŠNÝCH OPAT$ENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT
P$EDKUPNÍ PRÁVO
Nejsou stanoveny.
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9. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ
ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO
ROZHODOVÁNÍ
Pro realizaci zástavby v rozvojových lokalitách, resp. pro rozhodování je stanovena podmínka
pořízení územních studií. Jedná se o následující lokality:
-

Z1 (bude řešeno pro celou rozlohu, tedy Z1a + Z1b + Z1c)

-

Z5

Územní studií bude řešena zejména:
-

organizace území – t.j. v základním členění na veřejné prostranství (pro umístění staveb
dopravní a technické infrastruktury, veřejné zeleně) a plochy pozemků rodinných domů nebo
usedlostí. V lokalitě Z1a bude umístěno max. 6RD, v lokalitě Z1b max. 2 RD. V lokalitě Z5
bude umístěno max. 8 RD. Územní studie bude dále zaměřena na návrh konkrétního
umístění budoucích staveb a stanovení podrobnějších prostorových regulativů (půdorysné
řešení a orientace hřebene střechy, umístění doprovodných staveb a jejich řešení apod.);
Územní studie bude odsouhlasena orgánem ochrany přírody a krajiny (MÚ Jičín, OŽP).

Lhůta pro pořízení územních studií:
- územní studie bude pořízena před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí, resp.
před podáním oznámení záměru v území k vydání územního souhlasu, resp. před podáním
ohlášení jednoduchých staveb, technických úprav, zařízení a udržovacích prací, resp. před
předložením návrhu o uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby nebo terénních
úprav.
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systému sídelní zelen#
str. 3
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6.7. Plochy vodní a vodohospodá"ské
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opat$ení k zajiš%ování obrany a bezpe"nosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze
práva k pozemk&m a stavbám vyvlastnit
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7.1. Ve"ejn! prosp!šné stavby a ve"ejn! prosp!šná opat"ení
8. Vymezení ve$ejn# prosp#šných staveb a ve$ejn# prosp#šných opat$ení, pro které lze
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