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VÝROKOVÁ ÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU S VYZNA ENÍM ZM N
(SROVNÁVACÍ TEXT)

a)

vymezení zastav ného území

ešeným územím je celé správní území obce vymezené jedním katastrálním územím Vysoká u P íbram .
Zastav né území bylo p evzato z poskytnutých ÚAP a zaktualizováno zpracovatelem dle skute nosti
v souladu s §58 odst. 1 a 2 stavebního zákona, a to k zá í 2014. Je vyzna eno ve Výkrese základního len ní
území ( . 1) a v Hlavním výkrese ( . 2).Zastav né území bylo aktualizováno ke dni 12.12.2019.

b)

základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje
jeho hodnot

ZÁKLADNÍ P EDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE
Územní plánování ve ve ejném zájmu chrání a rozvíjí p írodní, kulturní a civiliza ní hodnoty území, v etn
urbanistického, architektonického a archeologického d dictví. P itom chrání krajinu jako podstatnou složku
prost edí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to ur uje podmínky pro hospodárné
využívání zastav ného území a zajiš uje ochranu nezastav ného území a nezastavitelných pozemk .
Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastav ného území.
V obci Vysoká u P íbram je základním cílem stabilizace stávajícího po tu a struktura obyvatel obce a
vytvo ení podmínek pro další rozvoj obce spojený s možností bydlení a p ípadn pracovních p íležitostí.
edpokládá se p edevším výstavba rodinných dom dopln ná o malé provozovny obchodu a služeb.
V rámci rozvoje obce jsou navrženy plochy dopravy a technické infrastruktury.
Díky vysokým p írodním i kulturním hodnotám okolí obce je snaha o nasm rování dalšího vývoje správního
území do oblasti turistického ruchu a s ním souvisejících služeb a vybavení.

VYMEZENÍ URBANISTICKÝCH, ARCHITEKTONICKÝCH, KULTURNÍCH A P ÍRODNÍCH
HODNOT A STANOVENÍ PODMÍNEK JEJICH OCHRANY
ARCHITEKTONICKÉ, URBANISTICKÉ A KULTURNÍ HODNOTY
Krom ochrany ešeného území dle platných právních p edpis z hlediska státní památkové pé e (kulturní
památky zapsané v Úst edním seznamu kulturních památek R; území s archeologickými nálezy) jsou
územním plánem chrán ny:
celý areál statku . p. 1 nejen jako významná stavební a zejména místní dominanta, ale i jako
architektonicky cenná stavba (celkové rozvržení a velkorysé urbanistické ešení areálu v etn
ilehlého p vodn anglického parku, nyní neudržovaného) - vymezená hodnota H1
další urbanisticky hodnotné celky dotvá ející kostru obce (bývalý areál panského sídla, areál Vily
Rusalka - vymezená hodnota H2, park se zámkem – vymezená hodnota H4)
urbanisticky nejhodnotn jší ást tradi ní venkovské zástavby obce (mezi hostincem A. Cempírka a
záme kem) - vymezená hodnota H3
Struhy - technické dílo, kterým byla p ivád na voda z Lázského, resp. Pilského rybníku na B ezové
Hory pro pot eby p íbramských rudných dol - vymezená hodnota H5
památky místního významu, které nejsou zapsány v Úst edním seznamu kulturních památek R tj. objekty p ispívající k identit území (drobné sakrální stavby, památníky, pomníky a sochy…)
etn jejich okolí výhledy do krajiny a dochovaný krajinný ráz území
Ochrana hodnoty H1
zachovat urbanistické ešení areálu v etn p ilehlého anglického parku (nutno zachovat p dorysné
stopy a tvary objekt )
p i urbanistickém ešení zachovat a podpo it prostorovou velkorysost dvorní ásti s výhledem do
krajiny
3

p i zachování p vodního konceptu a ducha ešení možno citliv doplnit areál o nové objemy tak, aby
se charakter míst nezm nil
Ochrana hodnoty H2
zachovat jedine ný charakteristický pohled z cesty od Narysova, tj. nep ipustit stavební rozvoj tímto
sm rem a nevysazovat d eviny clonící tomuto pohledu
možnost využít historické vazby mezi Vilou Rusalka a záme kem pro nau nou stezku
Ochrana hodnoty H3
stavební úpravy provád t v souladu s tradi ní místní architekturou, tj. zachovat stávající výškovou
hladinu, tvar a sklon st ech, dodržet tradi ní tvary a výpln okenních a dve ních otvor atp.
barevné provedení fasád je p ípustné pouze z p írodních pískových odstín i bílé
materiály pro ešení oplocení, bran a vrat budou volit tak, aby odpovídaly tradi nímu místnímu
charakteru
zamezit necitlivým a násilným p estavbám a nástavbám s pultovými a rovnými st echami
Ochrana hodnoty H4
plochy záme ku i nadále dob e udržovat
vhodným uspo ádáním zelen dle odborného projektu umožnit jeho vyniknutí
Ochrana hodnoty H5
vodní dílo i nadále udržovat
obnovovat poni ené úseky
Ochrana hodnot pro ostatní plochy architektonicky, urbanisticky a kulturn cenné
Je t eba zachovat kulturní d dictví. Veškeré d je, innosti a za ízení musí respektovat kvalitu urbanistického,
architektonického a p írodního prost edí.
Úpravy venkovních prostor a ploch (nap . plochy ve ejných prostranství) v okolí architektonicky cenných
staveb budou provád ny v souladu s tradi ní zástavbou a s ohledem na krajinný ráz tak, aby
neznehodnocovaly dané prost edí, zejména architektonicky p íznivé dominanty.
Bezprost ední okolí jednotlivých architektonicky cenných staveb nesmí být znehodnoceno umis ováním
za ízení, které by narušily jejich vzhled a snížily jejich estetickou hodnotu (nap . dostavby garáží a sklad ,
instalace anténních systém a stožár pro p enos rádiových signál , parabolické antény, vzduchotechnická
potrubí, reklamní za ízení a billboardy, reklamní nást nné malby apod.).
ležité je ešit p echod urbanizované ásti zastav ného území do neurbanizovaného území tak, aby
nedošlo k vážnému narušení obrazu obce. Výsadbou ochranné zelen je možné zmírnit negativní dopad
tších staveb na krajinný ráz.
U významných vyhlídkových bod - vyvýšených míst (strá - terénní hrana u cesty z obce na Strý kovy,
západní a východní okraj lesa Pod Le í, cesta od Narysova a cesta pod bývalým panským statkem)
s jedine nými výhledy na významné a atraktivní partie obce a krajiny je nutné nep ipustit innosti, výstavbu
a zám ry, které by mohly tato místa a výhledy narušit (nap . výsadba strom , ke ) vyjma vyhlídkového místa
Strá . Je vhodné místa výhled podpo it umíst ním vyhlídkových lavi ek, turistických odpo ívadel nebo
vytvo ením oddechov relaxa ního místa s dálkovými výhledy. U vyhlídkového místa Strá je navržena
plocha k zástavb . Po realizaci dojde ke zkrácení vyhlídkové hrany. Z d vodu zachování cenných pr hled
bude velmi striktn vyžadováno dodržování výšky zástavby a bude dbáno na rozvoln nou zástavbu, která je
dána rozparcelováním území (min cca 1400m2).
Ochrana kulturních památek je zpracována ve spolupráci s Památkovým ústavem v Praze. Územní plán
Vysoká u P íbram respektuje zákon „O státní památkové pé i “.
Ochrana krajinného rázu je stanovena viz kap. c) v podkapitole Stanovení podmínek pro ochranu krajinného
rázu.
ÍRODNÍ HODNOTY
Ve správním území obce Vysoká u P íbram se nenachází území chrán ná dle zvláštních p edpis , tj.
objekty úst edního seznamu ochrany p írody (NP a CHKO, p írodní památky a rezervace, evropsky
významné lokality, pta í oblasti, p írodní parky, lokality výskytu zvlášt chrán ných druh s národním
významem ani památné stromy.
Nachází se zde p írodní hodnoty vytvá ející charakteristický krajinný rámec území:
významné krajinné prvky ze zákona (lesy, vodní toky, rybníky)
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prvky územního systému ekologické stability (regionální a lokální úrovn )
významné plochy zelen - stromové aleje, b ehové porosty, skupiny vzrostlých strom v sídle a
krajin
Krajina ešeného území má vysokou estetickou a p írodní hodnotu.
Ochrana p írodních hodnot
Podmínky ochrany jsou dány zákonem o ochran p írody a krajiny.
Stavby v rozvojových lokalitách nesmí výrazn p evyšovat okolní zástavbu a narušovat harmonické m ítko
krajiny. Musí dodržovat tradi ní formy, m ítka a hmoty objekt p i novodobém architektonickém výrazu, a
to jak v lokalitách se soust ed nými hodnotami, tak v plochách mimo kontakt s p vodní venkovskou
zástavbou.
V krajin mimo sídlo bude kladen d raz na zachování p írodního charakteru území. Zastavitelné plochy jsou
vymezeny v návaznosti na zastav né území, p ípustné stavby ve volné krajin jsou minimalizovány
(technická infrastruktura, stavby pro zabezpe ení zem
lské a lesnické innosti) tak, aby nenarušily
celkový ráz krajiny a p vodní zástavby a neohrozily p írodu. Oplocení v nezastav ném území je možné
realizovat pouze formou oplocení pastvin. Vyjma ploch vymezených „hranicí území s možností umíst ní
staveb dle § 18 odst. 5 SZ" (viz grafická ást) kde je p ípustné umis ovat stavby, za ízení, a jiná opat ení pro
zem
lství.
ležité je chránit význa né solitérní stromy, skupiny strom a stromo adí v urbanizovaném i
neurbanizovaném území obce a dopl ovat zele okolo cest.
V celém ešeném území nejsou s ohledem na jeho polohu a krajinný ráz navrhovány plochy pro v trné a
fotovoltaické elektrárny. V podmínkách pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití je umožn no
umis ování fotovoltaických panel pouze na st echách objekt .
CIVILIZA NÍ HODNOTY
Za civiliza ní hodnotu se dá považovat v podstat celé zastav né území, které zahrnuje prostor stavebních
parcel (zastav ných ploch a dvor ) a pozemkových parcel, které s nimi sousedí a slouží ú elu, pro který byly
stavby za ízeny. Dále se jedná o civiliza ní hodnoty území spo ívající v jeho vybavení dopravní a technickou
infrastrukturou.
Ochrana civiliza ních hodnot
Ochrana hodnot spo ívá v chrán ní kvality sídelní struktury s ohledem na její historický, stavebn technický
význam, nesnižování stávající úrovn ve ejné i ostatní technické infrastruktury a zajišt ní jejího další rozvoje.
Je t eba respektovat stávající civiliza ní hodnoty a podporovat jejich rozvoj, tj. výstavbu nov navržené
dopravní a technické infrastruktury (zachování turistických a cykloturistických tras, rozší ení parkovacích
ploch, ale p edevším vybudování vodovodních a kanaliza ních ad v celé obci a v navržených
zastavitelných plochách), což bude zajišt no uzav ením dohod o parcelaci, které podmi ují zástavbu
v navrhovaných plochách.
Hlavní výkres ( . 2) zahrnuje návrhy dalšího rozvoje obce. Tyto zám ry vytvá í dostate né p edpoklady pro
zachování a rozvoj civiliza ních hodnot.
ÚP všechny hodnoty respektuje a dále rozvíjí. Podmínky ochrany zjišt ných hodnot jsou zásadami
pro innost správních ú ad a pro po izování navazující ÚPD.

c)

urbanistická koncepce, v etn vymezení zastavitelných
ploch, ploch p estavby a systému sídelní zelen

URBANISTICKÁ KONCEPCE
Základním principem urbanistické koncepce, tzn. celkového prostorového uspo ádání stávající i nové
zástavby, je zachování relativní celistvosti a kompaktnosti sídla s cílem zvyšování kvality obytného prost edí.
ležité je respektovat historickou strukturu, vazby v území a zohlednit veškeré hodnoty území. Rozvojové
plochy jsou navrženy tak, aby vhodn rozvíjely sídlo, za lenily ho nejen do okolního zastav ného území,
ale i do krajiny. Je kladen d raz na zachování kvalitního životního prost edí. Hlavním hlediskem je
udržitelnost celkového rozvoje území a ekologická únosnost jeho využívání.
Územní plán
zachovává charakter p vodní venkovské zástavby a na stávajících plochách podporuje rekonstrukci
a modernizaci objekt v tomto duchu
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využívá vnit ních rezerv v zastav ném území
v rámci výstavby soukromých obytných objekt umož uje z izování prostor pro ob anské vybavení,
které nenaruší okolní bydlení.
Navržená koncepce navazuje na zp soby využití, které jsou v území již zastoupeny a vymezuje plochy
s ur ením jejich hlavního, p ípustného, p ípadn podmín
p ípustného využití, nep ípustného využití a
podmínek prostorového uspo ádání - viz údaje v kapitole f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným
zp sobem využití.
ÚP Vysoká u P íbram eší p edevším plochy pro výstavbu obytných dom pro trvalé, ale i p echodné
bydlení, tj. výstavbu rodinných dom plochy smíšené obytné (S). Tyto plochy jsou situovány v návaznosti na
zastav né území a u n kterých je jejich využití podmín no uzav ením dohody o parcelaci, í zpracováním
územní studie. Plochy jsou navrženy u jihozápadního, jižního, severního a východního okraje sídla. Výstavba
v t chto lokalitách bude mít charakter individuálního trvalého bydlení, i pokud bude využívána k rekrea ním
el m. P i za le ování navrhované zástavby je nutno p ihlédnout ke stávajícímu charakteru lokality, tzn.
respektovat veškeré hodnoty území a dbát na jejich ochranu.
Územní plán vytvá í podmínky pro rozvoj podnikání nejen na plochách ob anského vybavení, ale i
na plochách smíšených obytných, a to p edevším v oblasti cestovního a turistického ruchu.
Významným místem obce je areál bývalého statku, který je navržen k p estavb na plochu smíšenou
obytnou (S). Pro podnikatelský zám r je umožn no rozší ení této plochy a její propojení plochami ve ejného
prostranství (P) s plochami smíšenými obytnými (S) situovanými u jižního okraje obce. Podmínkou realizace
je zpracování územní studie, kde budou detailn ji ešeny nejen jednotlivé zám ry, ale p edevším napojení
lokality na dopravní a technickou infrastrukturu v etn ešení dostate
velké plochy pro parkovišt k ploše
P15.
Plochy dopravní infrastruktury (D) jsou vymezeny zejména podél stávajících místních a ú elových
komunikací. V rámci úpravy jejich parametr budou do komunikací uloženy inženýrské sít . Územní plán
vymezuje plochy technické infrastruktury (T) pro realizaci OV, sb rného dvora, kompostárny i odstavných
parkoviš pro techniku obce a pro úpravnu vody s vodojemem.
Jižn od sídla je vymezena ploch smíšená výrobní (I) za ú elem vybudování rodinné ekofarmy.
Ve východní ásti sídla se nachází areál výzkumného ústavu. Územním plánem je navrženo jeho skute né
za azení z ploch zem
lské výroby do ploch specifických - výzkumný ústav (X).
Pro plochy vymezené hranicí území s možností umíst ní staveb dle § 18 odst. 5 je p ípustné umis ovat
stavby, za ízení a jiná opat ení pro zem
lství.
Územním plánem není vymezena žádná plocha územní rezervy.
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
Navržené objekty budou dodržovat výšku okolní zástavby, tj. výška limitována výškou okolních dom do
vzdálenosti cca 50m.
V nízkopodlažní zástavb bude umožn na výstavba p ízemních objekt s možností obytných podkroví.
Navržené procento zastav ní stavebními objekty a zpevn nými plochami (komunikace, parkovišt , bazény,
terasy…) je uvedeno v kapitole f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití.
Veškeré navržené plochy v tší než 0,5 ha budou dopln ny ve ejnou zelení v rozsahu 20% ešené plochy.
Do této plochy je možné zapo ítat d tská a sportovní h išt malého rozsahu a aleje podél komunikací.
Podrobn jší podmínky pro zástavbu budou ešeny územní studií nebo dohodou o parcelaci, a to na plochách
vyzna ených ve výkresech ( . 1 a 2).
Nová výstavba bude uskute ována sm rem od sou asn zastav ného území do volné krajiny.
Žádné z navržených objekt nesmí být umíst ny dále než 100 m do volné krajiny bez do ešení prostoru mezi
objektem a sou asn zastav ným územím. Vyjma ploch technické a dopravní infrastruktury a plochy
smíšené výrobní Z57, která je umíst na ve v tší vzdálenosti od zastav ného území.
Mimo zástavby v prolukách bude zástavba realizována vždy až po úplném zainvestování
inženýrskými sít mi, tj. zajišt ním všech pot ebných napojení (dopravní napojení, vodovod, kanalizace), i
vy ešením individuálním zp sobem..
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO OCHRANU KRAJINNÉHO RÁZU
V sídle bude zástavba posuzována s ohledem na krajinný ráz. D raz bude kladen zejména na objemy
hlavních budov, které vycházejí z p evažující architektonicky kvalitn jší místn p vodní zástavby.
Znamená to, že budou závazn dodržovány základní parametry, které jsou dány zejména výškou,
tvarem a materiálovým pojetím. V t chto lokalitách p evážn smíšené obytné zástavby lze vysledovat, že
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vodní architektonicky kvalitn jší zástavba byla zpravidla p ízemní s p dním prostorem. Pro zachování
krajinného rázu a urbanistické koncepce je nezbytné nep ekro it novou zástavbou tuto výšku. V praxi tato
výška umož uje navrhnout p ízemní budovu s možností využití p dního prostoru bez omezení
podsklepení.
Tradi ní zástavba se vyzna ovala rovn ž typem zast ešení. St echy tvo í výraznou ást budovy, která se
zpravidla uplat uje z dálkových pohled a ur uje i tvarový charakter objekt . Proto je pro navrhovanou
výstavbu ur ující rovn ž sklon st ech, který by m l z p vodní kvalitní architektury vycházet. Nemén
ležitý je i typ st ech, který byl u této kvalitní zástavby zpravidla sedlový, polovalbový a valbový.
Mimo charakteristických znak je nezbytné navíc respektovat zasazení objekt do terénu. Tradi ní zástavba
se vyzna ovala citlivým za len ním do terénu a respektováním jeho morfologie. Pro zachování krajinného
rázu je d ležité, aby navržené stavby byly situovány delší stranou po vrstevnici a jejich p evládající
eben byl delší než ší ka budovy. Z hlediska tvarového pojetí samotných budov jsou pro zdejší
venkovskou zástavbu charakteristické obdélníkové tvary. I v tomto p ípad je nezbytné respektovat tento
historický tvarový odkaz. Obvykle mívaly budovy p dorysný tvar obdélníka v pom ru stran v tším než
1:2 delší stranou po vrstevnici. Jenom výjime
byly budovy situovány kolmo na vrstevnice, nebo to
znamenalo velké výkopové práce.
Mimo objemových a tvarových princip je pro zachování krajinného rázu d ležité respektovat p evažující
materiálové pojetí. Obvykle tvo ily plochu vn jšího vzhledu budov materiály jako nap íklad tvrdé omítané
zdivo, tvrdá skládaná krytina, d evo a kámen.

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
V p ípad st etu navrhovaných ploch s ochrannými pásmy (OP) je nutné ešit výjimku z t chto OP
v navazujících ízeních.
OZNA .
PLOCHY

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH

Z1

Realizace zám
na ásti plochy podmín na uzav ením dohody o parcelaci - lokalita U
lesa.
Plocha dopravní infrastruktury – severn od sídla. Plocha navržená pro místní komunikaci
napojující severní ást sídla na silnici III. t ídy.
Limity využití území:
- respektovat funk ní lokální biokoridor
- respektovat hranici 50m od okraje lesa
- zohlednit trasu telekomunika ního vedení
- zohlednit trasy budoucího kanaliza ního a vodovodního adu
- zohlednit ochranné pásmo vzletových a p istávacích prostor letišt Dlouhá Lhota

Z4

Realizace zám
na ásti plochy podmín na uzav ením dohody o parcelaci - lokalita U
lesa.
Plocha smíšená obytná – navazuje na severní okraj sídla. Lokalita je vymezena max. pro
8 RD.
Obsluha území:
- dopravní napojení - ze stávající ú elové pop . nové místní komunikace
- napojení na technickou infrastrukturu – ze stávajících trafostanic TS1 a TS2; na nový
kanaliza ní a vodovodní ad v p ilehlé komunikaci (p ípadn individuáln )
Limity využití území:
- respektovat hranici 50m od okraje lesa
- respektovat území výskytu archeologických nález
- zohlednit ochranné pásmo vzletových a p istávacích prostor letišt Dlouhá Lhota

Z6

Plocha dopravní infrastruktury – severn od sídla podél západní hranice lesa až k hranici
zastavitelných ploch. Jde o plochu pro místní komunikaci zajiš ující p íjezd k vodojemu.
Limity využití území:
- respektovat funk ní lokální biocentrum
- respektovat hranici 50m od okraje lesa
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OZNA .
PLOCHY

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH
- zohlednit trasu telekomunika ního vedení
- zohlednit trasu budoucího vodovodního adu
- zohlednit ochranné pásmo vzletových a p istávacích prostor letišt Dlouhá Lhota

Z10

Realizace zám
na ploše podmín na uzav ením dohody o parcelaci - lokalita Pod Le í.
Plocha smíšená obytná – navazuje na severní okraj sídla. Lokalita je vymezena max. pro
4 RD.
Obsluha území:
- dopravní napojení - ze stávající místní komunikace navržené k rozší ení
- napojení na technickou infrastrukturu – ze stávajících trafostanic TS1 a TS2; na nový
kanaliza ní a vodovodní ad v p ilehlé komunikaci (p ípadn individuáln )
Limity využití území:
- respektovat území výskytu archeologických nález
- zohlednit trasu stávající deš ové kanalizace
- zohlednit ochranné pásmo vzletových a p istávacích prostor letišt Dlouhá Lhota

Z12

Realizace zám
na ásti plochy podmín na uzav ením dohody o parcelaci - lokalita Pod
Le í.
Plocha dopravní infrastruktury – podél severní a severovýchodní hranice sídla. Plocha
umož ující rozší ení stávající místní komunikace.
Limity využití území:
- respektovat sousedící památkov chrán ný objekt a území s esteticky cennou
urbanistickou hodnotou H2
- respektovat území výskytu archeologických nález
- zohlednit trasu stávající deš ové kanalizace
- zohlednit trasu telekomunika ního vedení
- zohlednit trasy budoucího kanaliza ního a vodovodního adu
- zohlednit ochranné pásmo vzletových a p istávacích prostor letišt Dlouhá Lhota
- zachování životního prost edí okolní obytné zástavby

Z16

Podmínkou pro zm ny v této lokalit je prov ení zm n jejich využití územní studií.
Plocha smíšená obytná – navazuje na jižní okraj sídla. Lokalita je vymezena max. pro
5 RD.
Obsluha území:
- dopravní napojení – protažením stávající místní komunikace u severozápadní hranice
lokality
- napojení na technickou infrastrukturu - ze stávající trafostanice TS1; na nový kanaliza ní
a vodovodní ad (p ípadn individuáln )
Limity využití území:
- respektovat území výskytu archeologických nález
- zohlednit el. vedení a jeho ochranné pásmo
- zohlednit ochranné pásmo vzletových a p istávacích prostor letišt Dlouhá Lhota

Z17

Podmínkou pro zm ny v této lokalit je prov ení zm n jejich využití územní studií.
Plocha ve ejného prostranství – p iléhá k jižní hranici sídla. Je vymezena podél vodote e
a okolo vodních ploch.
Obsluha území:
- dopravní napojení – ze stávající místní komunikace u severozápadní hranice lokality
- napojení na technickou infrastrukturu - ze stávající trafostanice TS1; na nový kanaliza ní
a vodovodní ad (p ípadn individuáln )
Limity využití území:
- respektovat území výskytu archeologických nález
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OZNA .
PLOCHY

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH
- respektovat otev enou vodote a vodní plochy
- zohlednit el. vedení a jeho ochranné pásmo
- zohlednit ochranné pásmo vzletových a p istávacích prostor letišt Dlouhá Lhota

Z33

Realizace zám
na ploše podmín na uzav ením dohody o parcelaci - lokalita U strán I.
Plocha ve ejného prostranství – jihozápadn od sídla. Plocha odd luje obytné plochy od
navrženého biokoridoru a umož uje postupné za len ní navržených obytných ploch do
krajiny.
Obsluha území:
- dopravní napojení – z navržené obytné plochy Z34
- napojení na technickou infrastrukturu – bude ešeno spole
s plochou Z34, tj.
z navržené trafostanice TS3; na nový kanaliza ní a vodovodní ad (p ípadn individuáln )
Limity využití území:
- respektovat navrženou plochu lokálního biokoridoru
- zohlednit ochranné pásmo vzletových a p istávacích prostor letišt Dlouhá Lhota

Z34

Realizace zám
na ploše podmín na uzav ením dohody o parcelaci - lokalita U strán I
a lokalita U strán II.
Plocha smíšená obytná – u jihozápadního okraje sídla. Sou ástí plochy je nov navržená
trafostanice TS3. Lokalita je vymezena max. pro 15 RD.
Obsluha území:
- dopravní napojení - ze stávající místní komunikace navržené k rozší ení
- napojení na technickou infrastrukturu – z navržené trafostanice TS3; na nový kanaliza ní
a vodovodní ad (p ípadn individuáln )
Limity využití území:
- respektovat hranici 50m od okraje lesa
- zohlednit ochranné pásmo vzletových a p istávacích prostor letišt Dlouhá Lhota

Z35

Realizace zám
na ploše podmín na uzav ením dohody o parcelaci - lokalita U strán
II.
Plocha smíšená obytná – u jihozápadního okraje sídla. Lokalita je vymezena max. pro
10 RD.
Obsluha území:
- dopravní napojení - ze stávající místní komunikace navržené k rozší ení
- napojení na technickou infrastrukturu – z navržené trafostanice TS3; na nový kanaliza ní
a vodovodní ad (p ípadn individuáln )
Limity využití území:
- zohlednit trasu navrženého el. kabelu
- respektovat hranici 50m od okraje lesa
- zohlednit ochranné pásmo vzletových a p istávacích prostor letišt Dlouhá Lhota

Z36

Plocha dopravní infrastruktury – jihovýchodn od sídla. Návrh plochy pro rozší ení místní
komunikace.
Limity využití území:
- respektovat území výskytu archeologických nález
- zohlednit ochranné pásmo vzletových a p istávacích prostor letišt Dlouhá Lhota
- zohlednit trasu telekomunika ního vedení
- zohlednit trasu navrženého el. kabelu a budoucího kanaliza ního a vodovodního adu

Z45

Plocha technické infrastruktury – severn od sídla. Jedná se o plochu pro vodojem.
Obsluha území:
- dopravní napojení – z navržené místní komunikace Z6
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PLOCHY

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH
Limity využití území:
- respektovat hranici 50m od okraje lesa
- zohlednit ochranné pásmo vzletových a p istávacích prostor letišt Dlouhá Lhota

Z49

Realizace zám
na ploše podmín na uzav ením dohody o parcelaci - lokalita U strán
II.
Plocha ve ejného prostranství – jihozápadn od sídla. Plocha propojuje navrženou plochu
k zástavb s krajinou.
Obsluha území:
- dopravní napojení – z navržené obytné plochy Z35
- napojení na technickou infrastrukturu – bude ešeno spole
s plochou Z34, tj.
z navržené trafostanice TS3; na nový kanaliza ní a vodovodní ad (p ípadn individuáln )
Limity využití území:
- respektovat hranici 50m od okraje lesa
- zohlednit ochranné pásmo vzletových a p istávacích prostor letišt Dlouhá Lhota
- zohlednit trasu navrženého el. kabelu

Z50

Plocha smíšená obytná – u jihozápadního okraje sídla. Lokalita je vymezena max. pro
9 RD.
Obsluha území:
- dopravní napojení - ze stávající místní komunikace navržené k rozší ení
- napojení na technickou infrastrukturu – ze stávající trafostanice TS2 a z navržené
trafostanice TS3; na nový kanaliza ní a vodovodní ad (p ípadn individuáln )
Limity využití území:
- zohlednit trasu navrženého el. kabelu
- respektovat území výskytu archeologických nález
- zohlednit ochranné pásmo vzletových a p istávacích prostor letišt Dlouhá Lhota

Z51

Plocha technické infrastruktury – navazuje na jižní okraj sídla. Plocha vymezena pro
technické vybaveni obce - sb rný dv r, odstavné parkovišt pro techniku obce.
Obsluha území:
- dopravní napojení – protažením stávající místní komunikace u severní hranice lokality
- napojení na technickou infrastrukturu - ze stávající trafostanice TS1; na nový kanaliza ní
a vodovodní ad
Limity využití území:
- zohlednit ochranné pásmo vzletových a p istávacích prostor letišt Dlouhá Lhota

Z52

Plocha dopravní infrastruktury – jihozápadn od sídla. Jde o plochu pro místní komunikaci
zajiš ující p íjezd k navrženému vodnímu zdroji.
Limity využití území:
- respektovat hranici 50m od okraje lesa
- zohlednit ochranné pásmo vzletových a p istávacích prostor letišt Dlouhá Lhota

Z53

Plocha technické infrastruktury – jižn od sídla. Plocha vymezena pro technické vybaveni
obce - OV, sb rný dv r, kompostárnu.
Obsluha území:
- dopravní napojení – z obnovené místní komunikace
- napojení na technickou infrastrukturu – z navržené trafostanice TS4

Z54

Plocha ve ejného prostranství – p iléhá k jižní hranici sídla. Plocha vymezena pro budoucí
rozší ení prostoru u obecního ú adu.
Obsluha území:
- dopravní napojení – ze stávající místní komunikace navržené k rozší ení
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PLOCHY

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH
- napojení na technickou infrastrukturu - ze stávající trafostanice TS1 a TS2; na nový
kanaliza ní a vodovodní ad (p ípadn individuáln )
Limity využití území:
- respektovat území výskytu archeologických nález
- zohlednit ochranné pásmo vzletových a p istávacích prostor letišt Dlouhá Lhota

Z55

Plocha dopravní infrastruktury – jihozápadn od sídla. Jde o plochu pro místní komunikaci
zajiš ující p íjezd ke stávajícímu vodnímu zdroji.
Limity využití území:
- zohlednit ochranné pásmo vzletových a p istávacích prostor letišt Dlouhá Lhota

Z56

Plocha dopravní infrastruktury – jihovýchodn od sídla. Jde o plochu pro místní
komunikaci zajiš ující p íjezd k navržené OV.
Limity využití území:
- zohlednit ochranné pásmo vzletových a p istávacích prostor letišt Dlouhá Lhota

Z57

Plocha smíšená výrobní – jižn od sídla. Plocha vymezena pro vybudování rodinné
ekofarmy.
Obsluha území:
- dopravní napojení – z obnovené místní komunikace
- napojení na technickou infrastrukturu – z navržené trafostanice TS4; na nový kanaliza ní
a vodovodní ad (p ípadn individuáln )

VYMEZENÍ PLOCH P ESTAVBY
V p ípad st etu navrhovaných ploch s ochrannými pásmy (OP) je nutné ešit výjimku z t chto OP
v navazujících ízeních.
OZNA .
PLOCHY

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH

P14

Plocha specifická – výzkumný ústavu - ve východní ásti sídla.
Využití p ed p estavbou:
- zem
lské hospoda ení
Obsluha území:
- dopravní napojení – ze stávající silnice III. t ídy
- napojení na technickou infrastrukturu – ze stávající trafostanice TS1; na nový kanaliza ní
a vodovodní ad (p ípadn individuáln )
Limity využití území:
- respektovat sousedící území s esteticky cennou urbanistickou hodnotou H2
- respektovat území výskytu archeologických nález
- zohlednit ochranné pásmo silnice III. t ídy
zohlednit ochranné pásmo vzletových a p istávacích prostor letišt Dlouhá Lhota

P15

Podmínkou pro zm ny v této lokalit je prov ení zm n jejich využití územní studií.
Plocha smíšená obytná - bývalý areál starobylého panského statku u silnice III. t ídy
v jihovýchodní ásti sídla.
Využití p ed p estavbou:
- zanedbaný areál statku - plocha brownfields
Obsluha území:
- dopravní napojení - ze stávající silnice III. t ídy
- napojení na technickou infrastrukturu - ze stávající trafostanice TS1 p ípadn z navržené
trafostanice TS4; na nový kanaliza ní a vodovodní ad (p ípadn individuáln )
Limity využití území:
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- respektovat území s esteticky cennou urbanistickou hodnotou H1
- respektovat území výskytu archeologických nález
- zohlednit ochranné pásmo silnice III. t ídy
- zohlednit cyklistickou trasu
- zohlednit trasu telekomunika ního vedení
zohlednit ochranné pásmo vzletových a p istávacích prostor letišt Dlouhá Lhota

VYMEZENÍ PLOCH ZM N V KRAJIN
V p ípad st etu navrhovaných ploch s ochrannými pásmy (OP) je nutné ešit výjimku z t chto OP
v navazujících ízeních.
OZNA .
PLOCHY

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH

K5

Plocha dopravní infrastruktury – severn od sídla. Návrh plochy pro obnovu polní cesty a
zajišt ní realizace zádržného systému povrchových vod.
Limity využití území:
- respektovat hranici 50m od okraje lesa
- zohlednit ochranné pásmo vzletových a p istávacích prostor letišt Dlouhá Lhota

K7

Plocha dopravní infrastruktury – severn od sídla podél východní hranice lesa. Návrh
plochy pro obnovu polní cesty.
Limity využití území:
- respektovat funk ní lokální biocentrum
- respektovat hranici 50m od okraje lesa
- zohlednit ochranné pásmo vzletových a p istávacích prostor letišt Dlouhá Lhota

K26

Plocha smíšená nezastav ného území – východn od sídla. Lokalita je vymezena pro
zajišt ní funk nosti lokálního prvku ÚSES.
Limity využití území:
- respektovat funk ní biocentra
- respektovat hranici 50m od okraje lesa
- respektovat otev enou vodote

K28

Plocha dopravní infrastruktury – jižn od sídla podél zastavitelných ploch až k hranici
správního území obce. Návrh plochy pro obnovu polní cesty.

K29

Plocha smíšená nezastav ného území – jižn od sídla. Lokalita je vymezena pro zajišt ní
funk nosti lokálního prvku ÚSES.
Limity využití území:
- respektovat otev enou vodote

K30

Plocha dopravní infrastruktury – jižn od sídla. Návrh plochy pro obnovu polní cesty.
Limity využití území:
- respektovat funk ní biocentrum
- zohlednit ochranné pásmo vzletových a p istávacích prostor letišt Dlouhá Lhota

K31

Plocha smíšená nezastav ného území – jižn od sídla. Lokalita je vymezena pro zajišt ní
funk nosti lokálního prvku ÚSES.

K32

Plocha smíšená nezastav ného území – jihozápadn od sídla. Lokalita je vymezena pro
zajišt ní funk nosti lokálního prvku ÚSES.
Limity využití území:
- respektovat hranici 50m od okraje lesa
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SYSTÉM SÍDELNÍ ZELEN
Stávající systém sídelní zelen bude zachován a dále rozvíjen. Uplat uje se zejména p i celkových
dálkových pohledech na zastav né území. D ležité proto je podobným zp sobem zasadit do zelen i nov
navržené lokality.
V územním plánu Vysoká u P íbram je sídelní zele vymezena jako sou ást ploch ve ejných prostranství
(P). Jedná se zejména o plochy plochu umož ující nenásilné propojení zelen sídla s okolní krajinnou Z33
a Z49 na jihozápadním okraji sídla. O rozsáhlejší plochu Z17 vymezenou v okolí vodních ploch a podél
vodote e u jižního okraje sídla poskytnou relaxaci a odpo inek obyvatel. A o plochu Z54 vymezenou pro
budoucí rozší ení prostoru u obecního ú adu. Dále je stanovena podmínka odclon ní navržené plochy Z57
na východní stran plochou zelen .
V ÚP je uvažováno s výsadbou alejí okolo polních cest a remízk . Podmínkou realizace je, že nebudou
provád ny žádné hrubé zásahy do b eh a vodních ploch.
ÚP umož uje realizaci ve ejné zelen dopl kové - okrasné (bez jiné výrazné funkce) i na jiných
zastavitelných plochách konkrétního funk ního využití.
Ve ejn p ístupná plocha podobná p írodnímu prost edí a sloužící jako zázemí pro odpo inek a rekrea ní
aktivity (park u záme ku) je v ÚP Vysoká u P íbram vymezena jako plocha ve ejného prostranství - ve ejná
zele (ZV).

d)

koncepce ve ejné infrastruktury, v etn podmínek pro její
umís ování

KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍ UMÍS OVÁNÍ
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
Nad azená územn plánovací dokumentace nevymezuje v ešeném území žádnou plochu dopravní
infrastruktury vyššího významu.
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA V

EŠENÉM ÚZEMÍ

Silni ní doprava
Dopravní návrh považuje stávající trasu silnice III. t ídy za územn stabilizovanou. Její p ípadné úpravy se
budou týkat zlepšení technického stavu a úpravy ší kového uspo ádaní s alespo jednostranným
chodníkem.
Podmínkou výstavby na rozvojových lokalitách je zajišt ní dopravního napojení lokalit po komunikacích,
které budou v souladu s p íslušnými normami. Stávající místní a ú elové komunikace nemají vyhovující
parametry. ÚP vymezuje podél t chto komunikací plochy dopravní infrastruktury (D), na kterých je umožn no
nejen jejich rozší ení a úprava do odpovídajících parametr (min. ší ka komunikace 6m s alespo
jednostranným chodníkem), ale i umíst ní zklid ujících prvk a uložení nových inženýrských sítí. Jsou
navrženy tyto plochy:
Z12 – plocha pro rozší ení stávající místní komunikace vedené po severovýchodní hranici sídla;
Z36 - plocha pro rozší ení stávající ú elové komunikace a zajišt ní dopravní obslužnosti rozvojových
ploch jihozápadn od sídla.
V rozvojových plochách je umožn n vznik nových komunikací v ší kových parametrech v souladu
s p íslušnými normami dle d vodu vzniku komunikace. Tyto komunikace nejsou zakresleny.
Místní komunikace budou dimenzovány v souladu s p íslušnými normami tak, aby umožnily p íjezd
požárních vozidel.
Územní plán navrhuje nové místní komunikace (Z1, Z6, Z52, Z55 a Z56). Jedná se p íjezdové komunikace
k sídlu, vodojemu, vodním zdroj m a k OV. Z1 propojuje severní ást sídla s komunikací III. t ídy, Z6 je
napojena na komunikaci u severního okraje sídla a vedena po západní hranici lesa na stávající místní
komunikaci jdoucí po severní správní hranici obce, Z52 je napojena na místní komunikaci vedoucí ze sídla
Vysoké u P íbram do sídla Strý kovy a vede k navrženému vodnímu zdroji, Z55 je napojena na místní
komunikaci jihozápadn od sídla a vede ke stávajícímu vodnímu zdroji a Z56 je napojena na místní
komunikaci ve východní ásti sídla a vede k navržené OV.
Navržené plochy a nov vznikající stavby musí respektovat ochranné pásmo silnice III. t ídy i v zastav ném
území.
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Doprava v klidu
Sídlo má charakter zástavby rodinnými domy s minimálními nároky na parkovací plochy na ve ejném
prostranství. U nov navrhovaných lokalit pro bydlení bude parkování a garážování vozidel ešeno
výhradn na vlastním pozemku. edpokládají se minimáln dv garážová stání nebo odstavné plochy
(pro každý byt) na pozemku rodinného domu (viz Vyhláška MMR R . 137/1998, §50, odst. 2). Stavební
ad by ani nap íšt nem l povolit stavbu ani jednoho obytného domu, i souboru, který by nem l
svoji výhledovou garážovací pot ebu pokrytu beze zbytku na vlastním pozemku.
U nov navrhovaných objekt podnikatelského charakteru je nutné, aby jejich majitelé i investo i zabezpe ili
pot ebný po et parkovacích stání pro své zákazníky. To platí i pro stavbu i p estavbu objekt nabízejících
ubytovací služby.
Zatížení hlukem
Vlivem návrhu rozvojových ploch dojde ke zvýšení intenzity dopravy na silnici III. t ídy, a tím k možnému
zasažení stávajících ploch nep íznivými vlivy ze silni ní dopravy, p edevším hlukem. Je nutno posoudit toto
zasažení a na základ toho navrhnout pot ebná technická ešení a opat ení na náklady investora budoucí
výstavby. Protihluková opat ení v p ípad nespln ní hlukových limit pro obt žování hlukem ze
silni ní dopravy nebudou hrazena z prost edk vlastníka komunikace.
Cyklistická doprava, p ší cesty, turistické a nau né stezky
Územní plán navrhuje vycházkové p ší cesty krajinou. Jedná se o obnovu zaoraných polních cest, které leží
na pozemcích obce. Jsou vymezeny jako plochy dopravní infrastruktury (K5, K7, K28 a K30).
Sou asný systém cykloturistických a turistických tras z stane zachován a bude dále postupn rozvíjen.
V zájmu jeho rozvoje by bylo vhodné rozší it dopl ková za ízení (odpo ívadla, ob erstvení, informa ní
tabule, atd.).

KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
KONCEPCE VODOHOSPODÁ SKÉHO

EŠENÍ A PODMÍNKY JEHO UMÍS OVÁNÍ

Odtokové pom ry, vodní toky a nádrže
Stávající vodote e, vodní plochy a doprovodnou zele je nutné zachovat. I nadále je pot eba provád t údržbu
vegetace zejména v okolí vodních tok . Nenavrhují se žádná opat ení, sm ující k urychlení povrchového
odtoku s následným rozvojem vodní eroze. Umož ují se krajinná revitaliza ní opat ení ke zvýšení záchytu
vody v krajin , zlepšení erozní odolnosti a zamezení odnosu p dy. V rámci ploch prvk ÚSES i na
zem
lských a lesních pozemcích lze z izovat vodní plochy.
Zásobování pitnou vodou
Zásobování obce pitnou vodou je nevyhovující.
Ve správním území obce Vysoká u P íbram je jeden stávající zdroj pitné vody a druhý navržený. Vodním
zdroj m budou vyhlášena ochranná pásma.
Je navržena výstavba vodovodu pro ve ejnou pot ebu. Zásobení obce pitnou vodou bude zajišt no ze
stávajícího zdroje pitné vody na pozemku .parc. 153/1 v jižní ásti území obce. Jímaná voda bude pomocí
erpací stanice dopravována výtla ným adem p es obec do navržené jednostup ové úpravny vody s
vodojemem 2x30 m3 na pozemku .parc. 356/4 na severním okraji obce (Z45).
Z tlakového pásma tohoto vodojemu bude p es zásobní ad DN 100 a rozvodné ady DN 80 zásobena celá
obec.
Vodovodní sí je navrhována v rámci stávající i výhledové zástavby (zastavitelných ploch). Rozvody
v zastav ném a zastavitelném území budou trasovány v rámci ploch ve ejných prostranství a ploch dopravní
infrastruktury.
Lokality ur ené k zástavb budou zásobovány pitnou vodou z vodovodního systému obce. Plochám, které
jsou z technického hlediska velmi obtížn napojitelné na vodovodní ad (nap . velká vzdálenost (nad 100m)
od možného místa napojení), je umožn n individuální zp sob zásobování pitnou vodou
Zdroje požární vody
V ešeném území musí být dodržovány platné požární p edpisy. Jako zdroj požární vody budou využívány
místní vodní plochy a toky.
Vodní plochy musí být udržovány tak, aby byl vždy zajišt n p ístup a zajišt no dostate né množství vody
k hašení požár . Rovn ž je nutno stanovit a p ípadn upravit odb rná místa.
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Zdroje zne išt ní, odkanalizování a išt ní odpadních vod
Odkanalizování a likvidace odpadních vod v obci je nevyhovující.
Je navržena výstavba nové oddílné splaškové kanalizace (DN 250) v rámci stávající i výhledové zástavby
(zastavitelných ploch). S ohledem na konfiguraci terénu je navrhováno lokální p erpávání. Kanaliza ní
ady v zastav ném a zastavitelném území budou vedeny v rámci ploch ve ejných prostranství a ploch
dopravní infrastruktury. Takto svedené odpadní vody budou dále odvedeny gravita
na navrženou OV
v jižní ásti území obce (Z53). Kanaliza ní sb ra povede v koridoru technické infrastruktury (BT6) a
v navržené ploše dopravní infrastruktury (Z56).
Lokality ur ené k zástavb budou odkanalizovány na navrženou OV. Plochám, které jsou z technického
hlediska velmi obtížn odkanalizovatelné (nap . nezbytnost p erpání, velká vzdálenost (nad 100m) od
možného místa napojení na kanalizaci), je umožn n individuální zp sob odkanalizování.
Deš ové vody
Deš ové vody z obce budou odvád ny i nadále stávající kanaliza ní sítí a systémem p íkop , struh a
propustk . Navrhuje se maximální množství srážkových vod zasakovat do p dy p irozeným zp sobem a
minimalizovat zpev ování ploch nepropustnými materiály.
Okolo všech vodovodních a kanaliza ních za ízení je ochranné pásmo dle zákona o ve ejných
vodovodech a kanalizacích.
KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ
Stávající trafostanice TS nemají dostate nou rezervu výkonu pro napojení navržené výstavby. Je navrženo
jejich posílení. V ÚP jsou vymezeny plochy pro trafostanice a navrženo trasování el. kabel VN.
Návrh pokrytí nového nár stu spot eby el. energie je následující :
Lokalita „P14, P15, Z16, Z17, Z51“ - napojení ze stávající trafostanice TS1
Lokality „Z4, Z10, Z45, Z54“
- napojení ze stávajících trafostanic TS1 a TS2
Lokality „Z33, Z34, Z35, Z49“
- napojení z nové trafostanice TS3 (kabelová do 630kVA, napojena
kabelovou smy kou VN)
Lokality „Z50“
- napojení ze stávající trafostanice TS2 a z nové trafostanice TS3
(kabelová do 630kVA, napojena kabelovou smy kou VN)
Lokalita „, Z53, Z57“
- napojení z nové trafostanice TS4 (pr
žná sloupová do 400kVA)
Zokruhováním rozvod NN na dnešní rozvody v obci, dojde k posílení rozvod v obci.
Podmínkou napojení v lokalitách s navrženou novou trafostanicí je, krom vybudování t chto trafostanic, i
uvoln ní výkonu na stávajících trafostanicích.
Další podmínkou napojení je i soub žn provád ná úprava a rekonstrukce sít NN. Postupn bude u nové
výstavby provád na kabelizace kabely AYKY do zem .
KONCEPCE ROZVOJE TELEKOMUNIKACE A RADIOKOMUNIKACE
ešené území je stabilizováno, nejsou nároky na nové telekomunika ní plochy. Je nutné respektovat
stávající trasy telekomunika ních kabel a jejich ochranná pásma.
Rovn ž radiokomunikace jsou stabilizované. Rozvoj telekomunika ního provozu v území bude zajiš ován
rozši ováním pevné komunika ní sít , spolu s využitím nabídek operátor mobilní sít . V p ípad rozvoje
mobilních operátor lze navrhnout spole ný objekt.
Nové lokality mohou být napojeny na tuto sí , pokud si to bude investor p át. Veškeré zám ry, které by se
mohly kabel dotknout, je t eba v as se správou kabel projednat.
ÚP ne eší konkrétní umíst ní telekomunika ních kabel , budou umis ovány v rámci technické vybavenosti
v režimu stavebního zákona . 183/2006 Sb.
KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM A TEPLEM, ALTERNATIVNÍ ZDROJE
Správní území obce Vysoká u P íbram není plynofikováno. ÚP plynofikaci nenavrhuje, ale ani do budoucna
nevylu uje. Plynofikace obce by byla teoreticky možná od Bohutína (2km) nebo prodloužením st edotlakého
plynovodu z P íbrami - Zdabo e (cca 3,5km).
ešené území má potenciál ve využití obnovitelných zdroj energie. Budou respektovány požadavky na
ochranu ovzduší vyplývající ze zákona o ochran ovzduší a krajského programu snižování emisí tak, aby
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pro dané území byly vytvo eny podmínky pro dodržení p ípustné úrovn zne išt ní ovzduší. Postupná
náhrada tepelných zdroj p inese výrazné zlepšení istoty ovzduší.
Jako výhodný zdroj vytáp ní se jeví použití elektrického akumula ního a p ímotopného vytáp ní v kombinaci
s tepelnými erpadly, pop ípad využití alternativních zdroj energie, nap . solárních kolektor umíst ných
na st echách objekt . Pro vytáp ní nelze vylou it ani propan-butan umíst ný v samostatných zásobnících.
ODPADOVÉ HOSPODÁ STVÍ
Nakládání s odpady se ídí platným zákonem o odpadech a p íslušnou vyhláškou.
Územní plán nenavrhuje plochu pro skládku komunálního odpadu. ÚP jsou navrženy plochy s možností
vybudování sb rného dvora (Z51 a Z53) a kompostárny (Z53).
Systém likvidace domovního odpadu bude i nadále zachován. Bude povoleno takové podnikání, které
skladováním odpad v etn nebezpe ných látek nenaruší životní prost edí a nebude zát žovým rizikem
pro obyvatele.
U navrhovaných ploch s požadavkem zpracování územní studie, bude ešeno umíst ní plochy
(shromaž ovacího místa) pro t íd ný komunální odpad.

KONCEPCE OB ANSKÉHO VYBAVENÍ
Nové plochy ob anského vybavení (O) nejsou navrženy.
Objekty ob anského vybavení a služeb je možné umístit na plochách smíšených obytných (S) za
edpokladu, že nebudou mít negativní vliv na kvalitu hlavní užitné funkce, tj. bydlení.

KONCEPCE VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Koncepce ve ejných prostranství v obci z stane zachována. Pro rozvoj kvality života v obci je nezbytn nutné
maximáln respektovat stávající plochy ve ejných prostranství (P), zlepšovat jejich kvalitu p edevším v území
s p edpokladem sociálních kontakt – návesní prostory tvo ené ve ejnou zelení a komunikacemi, cesty pro
ší a cyklisty, zastávky apod.
V souladu s §7 odst. 2 vyhlášky . 501/2006 Sb., v platném zn ní, je pro každé 2ha zastavitelné plochy
s obytnou funkcí a plochy ob anského vybavení navržena související plocha min. 1000 m² ve ejného
prostranství.
Veškeré navržené plochy pro bydlení v tší než 0,5 ha budou dále dopln ny ve ejnou zelení v rozsahu 20%
ešené plochy. Do této plochy je možné zapo ítat d tská a sportovní h išt malého rozsahu a aleje podél
komunikací.
Všechna ve ejná prostranství v navržených lokalitách musí být ešena v souladu s § 22 vyhlášky . 501/2006
Sb., v platném zn ní.
Plochy ve ejných prostranství P jsou vymezeny p edevším pro ve ejnou zele . Tyto plochy jsou vymezeny u
tších ploch navržených k zástavb (Z33 a Z49), podél vodote í a vodních ploch v blízkosti sídla (Z17), u
obecního ú adu (Z54) a v ploše I (Z57) jako odclon ní.
Podrobn jší podmínky pro zástavbu budou ešeny územní studií na plochách vyzna ených ve výkresech ( .
1 a 2).

OCHRANA OBYVATEL
CIVILNÍ OCHRANA
Specifické plochy pro zájmy civilní ochrany nejsou v ÚP navrženy. K územnímu plánu se nevztahují
požadavky vyplývající z havarijních a krizových plán .
VOJENSKÉ ZÁJMY
Na území nejsou evidovány žádné objekty, sd lovací kabely ani jiné inženýrské sít , ke kterým výkon
vlastnického práva státu vykonává Ministerstvo obrany eské republiky.
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e)

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 ložisek nerostných surovin a podobn

KONCEPCE USPO ÁDÁNÍ KRAJINY
Koncepce nezastav ného území vychází ze skute nosti, že krajina ešeného území má vysokou p írodní a
estetickou hodnotu a je ji nutné chránit.
Z p írodních hodnot v ešeném území jsou p i ešení územního plánu respektovány zejména základní
skladebné prvky ÚSES, rozsáhlé lesy, rybníky a krajinný ráz. Rozvojové plochy jsou ešeny tak, aby i nadále
umožnily obhospoda ování zbylé zem
lské p dy.
Obecn platí v celém ešeném území tyto zásady:
je t eba v novat pozornost ochran veškeré zelen v sídle i v krajin , a to jak plošné, tak p edevším
rozptýlené, která se významn podílí na tradi ní podob území, nap . charakteristické remízky na
mezích, stromo adí na b ezích a hrázích rybník ;
posilovat podíl stromové zelen v sídle, zejména v uli ních prostorech, pro všechny výsadby
používat zejména p vodní p irozené druhy rostlin;
minimalizovat úpravy porostních okraj ;
zlepšit estetickou hodnotu krajiny výsadbou alejí podél komunikací a cest, revitalizací tok
s dopln ním b ehových porost a obnovením nebo výstavbou nových vodních ploch;
respektovat charakter p írodních horizont (nesmí se trvale odlesnit, vykácet vzrostlá zele na
pohledov exponovaných horizontech);
oplocení v nezastav ném území je možné realizovat pouze formou ohradník pro zv a dobytek
(d ev ný nebo elektrický ohradník) (vyjma ploch vymezených „hranicí území s možností umíst ní
staveb dle § 18 odst. 5 SZ" (viz grafická ást)).
Návrh opat ení:
zachovat a rozvíjet zastoupení a podíl d evin podél cest, mezí apod., zajistit dobrý zdravotní stav a
dbát na p íznivé krajinotvorné p sobení;
stavby pro bydlení situovat tak, aby zele zahrad tvo ila mezi lánek p i p echodu zástavby do krajiny;
stavby pro výrobu a skladování, zem
lské stavby situované ve vazb na krajinu odclonit izola ní
zelení;
realizovat územní systém ekologické stability v etn interak ních prvk a nerozši ovat ornou p du;
p i realizaci zám
je nutno zachovat stávající ú elové komunikace zajiš ující p ístup k pozemk m
a pr chodnost krajiny.
pro všechny výsadby ve volné krajin používat zejména p vodní p irozené druhy rostlin.
V nezastav ném území je umožn no:
za dodržených veškerých zákonných podmínek zales ování pozemk na plochách navazující na
stávající PUPFL a na plochách, jejichž zalesn ním dojde k ucelení PUPFL. Nesmí se jednat
o zem
lskou p du s I. a II. t ídou ochrany;
na plochách vymezených „hranicí území s možností umíst ní staveb dle § 18 odst. 5 SZ" je
umožn no umis ovat stavby, za ízení a jiná opat ení pro zem
lství;
na plochách vymezených „hranicí území s možností umíst ní staveb dle § 18 odst. 5 SZ" je
umožn no oplocování;
Podmínky využití pro jednotlivé plochy rozdílného zp sobu využití v nezastav ném území viz
kap. f) Stanovení podmínek…

VYMEZENÍ PLOCH V KRAJIN A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZM NY V JEJICH VYUŽITÍ
Územní rozsah nezastav ného území je vymezen v grafické ásti dokumentace v Hlavním výkrese ( . 2).
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Charakter krajiny na území obce Vysoká u P íbram lze rozd lit na následující plochy s rozdílným zp sobem
jejich využití:
Plochy vodní a vodohospodá ské - vodní toky a plochy (W) - ešením ÚP jsou vytvo eny podmínky
pro zachování a obnovu p irozených ekologických a krajinotvorných funkcí vodních tok a vodních ploch.
realizace je umožn na na plochách lesních, zem
lských a smíšených nezastav ného území;
stávající vodote e, vodní plochy a doprovodnou zele je nutné zachovat, je pot eba i nadále
provád t údržbu vegetace a p izp sobovat zp sob obhospoda ování pozemk charakteru vodote í
a vodních ploch. Veškeré ozelen ní musí být v souladu s ÚSES. Konkrétní zásahy do tok ,
ehových porost , rušení cest u tok apod. je nutné projednávat p ímo s pat ným správcem toku.
Plochy lesní (L) - plochy lesní jsou v území stabilizované. Územní plán nevymezuje nové plochy k zalesn ní.
V rámci podmínek využití ploch lesa je zajistit zejména:
zachování ekologické rovnováhy;
zachování krajinného rázu;
v rámci hospoda ení zamezit erozním ú ink m.
Plochy zem
lské (A) - územní plán nenavrhuje nové zem
lské plochy. Podmínky a zásady pro ochranu
ZPF jsou zejména:
p i hospoda ení na ZPF uplat ovat ekologické zásady, tj. minimalizovat zát že na životní prost edí;
na zem
lských plochách je nutno zvýšit podíl p írodních prvk , rozsáhlé p dy rozd lit vzrostlou
zelení;
snižovat podíl orné p dy na erozi ohrožených pozemcích nap íklad zatravn ním, výsadnou sad
atd..
Plochy smíšené nezastav ného území (H) - v území nejsou tyto plochy tém zastoupeny. Vymezeny jsou
na pozemcích - ostatních plochách se zp sobem využití ostatní komunikace, tzn., jedná se o polní a ú elové
cesty. Územní plán navrhuje plochy smíšené nezastav ného území (K26, K29, K31, K32) do ploch
nefunk ních prvk ÚSES, aby tak byly zajišt ny podmínky pro ekologickou rovnováhu a pro zastoupení
druh organism odpovídajících trvalým stanovištním podmínkám. Zárove je podpo eno zachování
krajinného rázu a zamezení erozním ú ink m.
Plochy p írodní (N) - územním plánem jsou plochy p írodní vymezené jako stabilizované plochy biocenter.
ÚP jsou stanovena taková opat ení, která vedou k zajišt ní funk nosti ÚSES.
Dále územní plán zlepšuje prostupnost krajiny návrhem p ších cest. Jedná se o obnovu zaoraných polních
cest, které leží na pozemcích obce a jsou zem
lsky obhospoda ované. Jsou vymezeny jako plochy
dopravní infrastruktury (K5, K7, K28 a K30).
Podrobn ji podmínky využití pro jednotlivé plochy rozdílného využití v nezastav ném území viz kap. f)

NÁVRH SYSTÉMU ÚSES
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vyzna en v grafické ásti této dokumentace v Hlavním výkrese
. 2) a je vymezen p ekryvným zp sobem využití území.
ÚSES se pro ú ely této ÚPD rozumí v prostoru spojitá a v ase trvající sí jednotlivých prvk ÚSES
(biocentra, biokoridory), která stavem svých podmínek umož uje trvalou existenci a rozmnožování
irozeného geofondu krajiny a zárove umož uje migraci zv e a živo ich .
Pro zajišt ní ÚSES jsou ve správním území obce vymezeny základní prvky - biocentra propojená biokoridory.
V území obce jsou vymezeny prvky regionální a lokální úrovn , funk ní i nefunk ní ásti.
Realizace ÚSES je vázána na spln ní výše stanovených podmínek. Do doby jejich spln ní je zaru eno právo
na stávající využití území. Nelze však p ipustit takové zm ny v jejich sou asném využití, které budoucí
realizaci ÚSES výrazn ztíží nebo dokonce znemožní. Realizace je podmín na ešením vlastnických vztah
v projektu ÚSES, projektu komplexních pozemkových úprav nebo v lesních hospodá ských plánech. Pokud
nedojde k dohod s vlastníky (jejichž práva na stávající využití jsou chrán na), je jejich omezení možné
pouze za t chto podmínek:
omezení se d je ve ve ejném zájmu,
omezení se d je na základ zákona,
omezení je výslovn uvedeno,
omezení je provedeno jen v nezbytném rozsahu, neprokáže-li se, že požadovaného ú elu nelze
dosáhnout jinak,
za omezení je poskytnuta náhrada podle procesních pravidel stanovených stavebním zákonem.
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V p ípad ÚSES se poskytuje náhradní pozemek. Proto musí být podmínky pro využití ploch s rozdílným
zp sobem využití omezeny na zachování stávajících podmínek využití, tzn. vylu ují se innosti a zm ny
využití území snižující ekologickou stabilitu lokality.
Návrh pro zlepšení ekologické funkce krajiny:
d sledn dodržovat druhovou skladbu v lesních porostech v rámci ÚSES odpovídající p irozenému
složení z autochtonních d evin, stejn jako p íslušný management;
u upravených vodote í v co nejv tší mí e obnovit p írod blízký charakter p íb ežní zóny
(revitalizovat) a podporovat jeho p irozený vývoj;
vhodnými technologickými zásahy zvyšovat stupe ekologické stability lu ních porost ;
p i zakládání prvk využívat meliora ní d eviny - ke e a stromy;
na plochách navržených biokoridor zabezpe it do doby výsadby d evin takové hospoda ení, které
nebude snižovat úrove ekologické stability stávajícího porostu, tzn., že na t chto plochách nelze
povolit realizaci trvalých staveb, trvalé travní porosty m nit na ornou p du, odstra ovat vzrostlou
zele (mimo výchovných probírek nebo odstra ování nep vodních druh ) apod.;
p ipustit pouze hospodá ské zásahy mající ve svém d sledku ekologicky p irozené zlepšení
stávajícího stavu, nap . zatravn ní orné p dy, výsadba b ehových porost , zalesn ní.;
jestliže to umož ují ostatní zájmy v území, lze uvažovat i o dalším rozší ení ÚSES nad sou asný
rámec – p edevším dalším za azením navržených interak ních prvk (navržených výsadeb).
Stávající zele , typickou druhovou skladbu, tradi ní umíst ní a prostorovou funkci zelen je nutno
respektovat.
PRVKY ÚSES V EŠENÉM ÚZEMÍ
Nefunk ní prvky jsou navrženy k založení.
Tabulková ást prvk ÚSES
Ozna ení prvku

Biogeografický význam

RK 256 (Kosov – Malý Tok)

regionální biokoridor (vymezený 1. Akt ZÚR StK)

LBC 874 (Kosov)

lokální biocentrum, funk ní, hydrofilní + mezofilní

LBK 874 – 257/01

lokální biokoridor, funk ní, mezofilní

LBC 257/01

lokální biocentrum, funk ní, mezofilní

LBK 257/03 - P 040

lokální biokoridor, funk ní, hydrofilní

LBC P 040

lokální biocentrum, funk ní, hydrofilní

LBK P 040 – P 042

lokální biokoridor, nefunk ní

LBC P 042

lokální biocentrum, funk ní, hydrofilní

LBK P 041 – P 043

lokální biokoridor, nefunk ní

LBC P 043

lokální biocentrum, funk ní, hydrofilní

LBK P 041 – P ???

lokální biokoridor, funk ní, mezofilní

LBK 874 – P 041

lokální biokoridor, funk ní, mezofilní

Plochy, na kterých se rozkládají p íslušná biocentra, budou využívány jako plochy p írodní, tj. plochy se
zvýšenou ochranou podporující ekologickou stabilitu krajiny a snižující ohroženost ekosystém v území.
Nefunk ní prvky ÚSES jsou navrženy k založení
– nefunk ní lokální biokoridor LBK P 041 – P 043 v jižní ásti správního území obce
– nefunk ní lokální biokoridor LBK P 040 – P 042 ve východní ásti správního území obce

OPAT ENÍ PRO OBNOVU A ZVYŠOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY
V ÚP je uvažováno s postupným zvyšováním ekologické stability krajiny. Dále je umožn no p i spln ní
zákonných podmínek zales ování, z izování vodních ploch a p evád ní ekologicky nestabilních ploch na
funk ní plochy s vyšší ekologickou stabilitou. Jedná se p edevším o postupné dopln ní navržených lokálních
biocenter a biokoridor .
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STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROSTUPNOST KRAJINY
Územní plán zlepšuje prostupnost krajiny návrhem p ších cest. Jedná se o obnovu zaoraných polních cest,
které leží na pozemcích obce. Jsou vymezeny jako plochy dopravní infrastruktury (K5, K7, K28 a K30).
Stávající p ší a cykloturistické komunikace, tj. polní a lesní cesty nesmí být bez náhrady rušeny ani nesmí
být omezována jejich pr chodnost. Pozemky, p es které prochází cyklostezka nebo turistická trasa, se nesmí
oplocovat. Oplocování pozemk viz kap. e) koncepce uspo ádání krajiny.
V zájmu rozvoje turistiky a cykloturistiky je p edpokládáno, že ve stávajících i nových trasách budou
vybudovány kvalitní turistické stezky a cyklotrasy a budou dále rozši ovány. Vhodné je podél t chto tras a
cest rozší it dopl ková za ízení (odpo ívadla, p ovny kol, tábo išt , informa ní tabule).

VYMEZENÍ PLOCH PRO PROTIEROZNÍ OPAT ENÍ A OCHRANU P ED POVODN MI
PROTIEROZNÍ OPAT ENÍ
V ÚP není uvažováno s plošnými protierozními opat eními. Z stává nutnost hospoda it na zem
lských a
lesních pozemcích tak, aby se snížila p dní eroze a zvýšila reten ní schopnost krajiny, která je za azená dle
NV . 262/2012 Sb. do zranitelných oblastí R. V oblasti zem
lské p dy toho lze docílit zatrav ováním
svažit jších pozemk , setím vhodných kultur, za azením meziplodin a zp sobem orby. V oblasti
hospoda ení na lesních pozemcích lze zlepšení situace docílit posilováním vhodné d evinné skladby. Nadále
je pot eba neodles ovat a nelikvidovat meze, remízy a p írodní porosty všude v ešeném území, které slouží
jako stávající ochrana proti splavování p dy, neodstra ovat bariérové travnaté pásy kolem vodních ploch,
tok a komunikací, ale naopak dopl ovat zele okolo cest.
Hospoda ení ve zranitelných oblastech upravuje Nitrátová sm rnice jako platný p edpis Evropské unie
(Sm rnice Rady 91/676/EHS).
ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ
Ve správním území obce se nenachází vodní tok s vyhlášeným záplavovým územím.
PROTIPOVOD OVÉ OPAT ENÍ
Základním opat ením proti povodním je zadržování vody v krajin .
Protipovod ová opat ení budou ešena v rámci b žné údržby tok a protipovod ových opat ení v krajin
v souladu s vodním zákonem. Stávající vodote e, vodní plochy a doprovodnou zele je nutné zachovat.
Podél vodote í bude zachován p ístupný pruh pozemk v ší ce 8m od b ehové hrany. I nadále je pot eba
provád t údržbu vegetace zejména v okolí vodních tok a rybník .
ÚP neumož uje žádná opat ení, která by sm ovala k urychlení povrchového odtoku nebo jeho zvýšení.

VYMEZENÍ PLOCH PRO REKREACI
Územním plán nevymezuje samostatné plochy pro rekreaci.
Objekty využívané k rekrea ním ú el m jsou umožn ny na plochách smíšených obytných (S) za podmínky,
že budou mít charakter individuálního trvalého bydlení.

VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROST
ÚP Vysoká u P íbram nevymezuje plochy pro dobývání nerost .
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f)

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 (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
ípustného využití t chto ploch a stanovení podmínek
prostorového uspo ádání, 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)

VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM VYUŽITÍ
V grafické ásti z Hlavního výkresu ( . 2) v m ítku 1 : 5 000 je patrné len ní správního území obce Vysoká
u P íbram do ploch s rozdílným zp sobem využití. Jednotlivé plochy jsou rozlišeny barvou, grafikou a
specifickým kódem up es ující zp sob využití. Plochy stabilizované jsou ozna eny pln , plochy zm n jsou
ozna eny šrafou.
Definice použitých pojm a obecné zd vodn ní
Plošné podmínky využití území
Celková zastav nost plochy
veškeré údaje o zastav ných plochách jsou vztaženy k jednotlivým zastav ným stavebním
pozemk m, v rámci kterých mohou být vymezovány další stavební pozemky. Podmínky využití
území u zastav ných ploch se vztahují pouze na zm ny sou asného stavu (p ístavby, nástavby a
dostavby). Je tedy podle okolností možné, že již existující zastav nost zastav né plochy není
v souladu s podmínkami využití území umož ující p ístavbu nebo dostavbu.
veškeré údaje o zastavitelných plochách jsou vztaženy k vymezovaným stavebním pozemk m;
celkovou zastav ností se rozumí sou et všech zastav ných ploch jednotlivých staveb (nap . budov
etn teras, p ístupových cest, zpevn ných ploch, bazén a samostatn stojících p íst ešk );
plochy lze rovn ž identifikovat všemi plochami, které je nezbytné zapo ítat do záboru ZPF a kde je
nezbytné sejmout p vodní ornici;
pro posouzení je vždy uvažována mén p íznivá varianta.
Velikost stavební parcely
minimální vým ra vymezovaného stavebního pozemku.
Výškové podmínky využití území
Výšková hladina zástavby
nadzemním podlažím se rozumí b žná výška podlaží obytné budovy 3 - 3,5 m;
podkrovím se rozumí p ístupný a využitelný prostor p dy tvo ený nadezdívkou v míst obvodové
st ny na vn jším líci výšky 0 – 1,5 m a šikmou konstrukcí st echy.
Podkroví
obytná ást využívající prostor tvo ený nadezdívkou a šikmou st echou.
da
prostor mezi stropem nad p ízemím a konstrukcí šikmé st echy.
Použité pojmy
Stavby pro skladování sena a slámy
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nepodsklepená jednopodlažní stavba sloužící výhradn k uskladn ní sena, pop ípad slámy, jejíž
max. výška nad terénem po h eben st echy 8 m.
Lehký p íst ešek
nepodsklepený jednopodlažní objekt pouze d ev né konstrukce se sedlovou st echou bez pevných
obvodových st n, bez základových konstrukcí vyjma ocelových a betonových kotevních blok ,
které budou v p ípad likvidace stavby odstran ny. Velikost stavby max. 25 m2.
elín
nepodsklepená jednopodlažní stavba na patkách nebo sloupcích. Max. velikost stavby 25 m2 a
max. výška stavby nad terénem 4 m.
Snížení kvality životního prost edí (nap . i innosti narušující kvalitu bydlení)
žádná z jednotlivých složek životního prost edí nesmí p ekro it limity stanovené jinými právními
edpisy (nap . zne išt ní ovzduší, vody, p dy, a dále limity hluku, vibrace, prašnost a další);
spln ní limit dokladuje projektant v dokumentaci v navazujícím ízení
Negativní vlivy na p írodu a životní prost edí (zne išt ní ovzduší, zne išt ní vod, zne išt ní p dy) jsou
zejména:
ze zem
lství – rozorání mezí, rekultivace k ovinných porost , používání hnojiv
z pr myslu – hluk, emise zp sobující kyselé spady, vznik odpad z výroby, staré ekologické zát že
ze stavebnictví – zábory p dy, odvod ování, hluk a prašnost, zm na krajinného rázu, narušení
ekologické stability území
z odpadového hospodá ství – erné skládky
ze zvyšování životní úrovn – emise z dopravy, spalování fosilních surovin, používání chemických
ípravk
Vyhrazená zele
zelené plochy, které mohou být zp ístupn né vymezené skupin obyvatel, nebo kde m že být
ístup regulován i jinak omezen. Jsou to zpravidla oplocené, upravované plochy zelen náležící
k areál m ob anské vybavenosti (parky, zahrady) nebo sportovním areál m (stadiony, tenisové
kurty, h išt ).
soukromé zahrady
Rekrea ní zele
plochy trvalých travních porost doprovázené rozptýlenými d evinami (nap . remízky)
souvislé plochy zelen ve volné krajin , sloužící ve zvýšené mí e k oddechu, rekreaci a pobytu
v p írod

PLOCHY OB ANSKÉHO VYBAVENÍ

O

Hlavní využití
Ob anské vybavení
ípustné využití
Zm ny staveb, výstavba nových objekt v etn zástavby proluk.
Plochy ob anského vybavení zahrnují zejména pozemky staveb a za ízení ob anského vybavení pro
vzd lávání a výchovu (nap . školská za ízení), sociální služby, pé i o rodinu, zdravotní služby, kulturu
(nap . knihovny, muzeum, galerie), ve ejnou správu (nap . ú ady státní správy), ochranu obyvatelstva
(nap . požární zbrojnice) a služby netechnického charakteru. Dále zahrnují pozemky staveb a za ízení pro
obchodní prodej (nap . nákupní za ízení do velikosti 500m2 prodejní plochy, obchody), t lovýchovu a sport
(nap . h išt a drobné stavby s nimi související), ubytování a byty (v objektu ob anské vybavenosti),
stravování, služby, pozemky související dopravní (nap . odstavná stání vyvolaná zp sobem využití území)
a technické infrastruktury, ve ejné zelen a ve ejných prostranství.
Na t chto plochách je umožn no budování protipovod ových opat ení (nap . revitalizace tok , opat ení
pro zachycení p ívalových deš ).
Nep ípustné využití
innosti a d je, které nadm rn narušují životní prost edí, zejména provozy a innosti, které jsou
provázeny hlukem nebo astým dopravním provozem, anebo svými negativními vlivy jinak narušují okolní
obytné zóny.
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Nep ípustné jsou zejména samostatné objekty pro bydlení a individuální rekreaci, jakékoli innosti a
zp soby využití, které jsou nebo by mohly být v rozporu s hlavním využitím, pop . by bránily tomuto
zp sobu využití.
Nep ípustné je umis ování staveb, dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu vyjma
zám
nadmístního významu p evzatých z 1. Akt ZÚR StK.
Druh podmínek pro využití území

Podmínky pro výstavbu

Plošné podmínky pro využití území
stávající nebo maximáln 55%
(85% u sportovních ploch)
(je-li stávající zastav nost v tší než
výše uvedená lze ji ponechat, avšak
nelze ji navyšovat),

Celková zastav nost plochy

Výškové podmínky pro využití území
stávající nebo max. 2 nadzemní
podlaží, maximáln 11 m

Výšková hladina zástavby

PLOCHY VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ

P

- zastavitelné plochy

Z17, Z33, Z49, Z54

Hlavní využití
Ve ejn p ístupná prostranství
ípustné využití
Plochy ve ejných prostranství zahrnují stávající a navrhované pozemky jednotlivých druh ve ejných
prostranství a další pozemky související dopravní a technické infrastruktury a ob anského vybavení (nap .
išt pro p edškolní d ti, fit park) slu itelné s ú elem ve ejných prostranství.
ípustné je z izovat stezky pro p ší i cyklisty, osazovat drobnou architekturu (nap . altán, fontánky, pítka)
a uli ní mobiliá , pomníky, památníky, vysazovat aleje, výsadba zelen obecn , stavby p ších komunikací,
drobné stavby informa ního charakteru (mapy, pouta e, výv sky), dopravní infrastruktura (obslužné
komunikace, parkovací stání vyvolaná využitím území), stavby související s vytvo ením technického zázemí
a technické infrastruktury.
Na t chto plochách je umožn no budování protipovod ových opat ení (nap . revitalizace tok , opat ení pro
zachycení p ívalových deš ).
Nep ípustné využití
Nep ípustné je umís ovat stavby pro bydlení, pro rekreaci, stavby pro ostatní ob anskou vybavenost,
stavby pro výrobu a skladování a dále veškeré provozy a innosti, které jsou provázeny hlukem nebo astým
dopravním provozem, nebo svými negativními vlivy jinak narušují funkce zóny.
Nep ípustné je z izování a provozování nových za ízení nesouvisejících s hlavním využitím, v etn
odstavení karavan , maringotek, obytných p ív
a mobilních dom .
Nep ípustná jsou jakékoli stavby a opat ení omezující volný pohyb a pobyt obyvatel (nap . oplocení).
Nep ípustné je umis ování staveb, dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu vyjma zám
nadmístního významu p evzatých z 1. Akt ZÚR StK.

PLOCHY VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ VE EJNÁ ZELE

ZV

Hlavní využití
Parkov upravené plochy p ístupné ve ejnosti zpravidla v blízkosti významn jší budovy (nap . zámku).
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ípustné využití
ípustná je výsadba zelen obecn - ke ové, stromové, kv tinové a travní porosty a souvislé v tší plochy
vysoké zelen , dále je p ípustné z izovat odpo inkové plochy vybavené venkovním sezením, h išt pro
edškolní d ti, fit park, vodní plochy, prvky drobné zahradní architektury, drobné stavby informa ního
charakteru (mapy, pouta e, výv sky), p ší cesty, stavby související s vytvo ením technického zázemí
a technické infrastruktury.
Nep ípustné využití
Nep ípustné je umís ovat stavby pro bydlení, pro rekreaci, stavby pro ostatní ob anskou vybavenost,
stavby pro výrobu a skladování a dále veškeré provozy a innosti, které jsou provázeny hlukem nebo
astým dopravním provozem, nebo svými negativními vlivy jinak narušují funkce zóny.
Nep ípustné je z izování a provozování nových za ízení nesouvisejících s hlavním využitím, v etn
odstavení karavan , maringotek, obytných p ív
a mobilních dom .
Nep ípustné je umis ování staveb, dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu vyjma zám
nadmístního významu p evzatých z 1. Akt ZÚR StK.

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ

S

- zastavitelné plochy

Z4, Z10, Z16, Z34, Z35,
Z50,

- plochy p estavby

P15

Hlavní využití
Bydlení s podílem ob anské vybavenosti, dopln né nerušícími výrobními a nevýrobními službami
ípustné využití
Zm ny staveb, výstavba nových objekt v etn zástavby proluk.
Plochy smíšené obytné zahrnují pozemky staveb pro bydlení v rodinných a bytových domech.
Dále jsou p ípustné objekty ob anského vybavení a služeb (nap . za ízení pro obchod, stravování,
ubytování, domovy d chodc a domy s pe ovatelskou službou, zdravotnická a kulturní za ízení, za ízení
pro denní rekreaci jako jsou d tská h išt , podnikatelské aktivity a výroby lokálního významu) a za ízení,
které svým provozováním a technickým za ízením nenarušují užívání staveb a za ízení ve svém okolí a
nesnižují kvalitu prost edí souvisejícího území, a které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní
zát ž v území.
ípustná jsou rovn ž parkovací stání a garáže na vlastním pozemku pro pot eby vyvolané p ípustným
využitím území, nezbytná dopravní a technická infrastruktura, ve ejná zele a ve ejná prostranství.
Na t chto plochách je umožn no budování protipovod ových opat ení (nap . revitalizace tok , opat ení pro
zachycení p ívalových deš ).
Podmín

p ípustné využití

Veškeré stavební zám ry na stávajících plochách S budou umožn ny za spln ní podmínek stanovených
v kap. b) v podkapitole Architektonické, urbanistické a kulturní hodnoty.
Provozy s hlukovou zát ží na plochách S budou umožn ny za podmínky, že investor jednozna
prokáže
v rámci schvalovacích ízení spln ní hygienických limit hluku pro chrán ný venkovní prostor, chrán ný
venkovní prostor staveb, p ípadn chrán ný vnit ní prostor staveb z navržených provoz na stávající i
navrhované plochy obytné zástavby.
Zástavba lokality Z4 je možná pouze za spln ní podmínky umíst ní max. 8 RD .
Zástavba lokality Z10 je možná pouze za spln ní podmínky umíst ní max. 4 RD.
Zástavba lokality Z16 je možná pouze za spln ní podmínky umíst ní max. 5 RD.
Zástavba lokality Z34 je možná pouze za spln ní podmínky umíst ní max. 15 RD.
Zástavba lokality Z35 je možná pouze za spln ní podmínky umíst ní max. 10 RD.
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Zástavba lokality Z50 je možná pouze za spln ní podmínky umíst ní max. 9 RD.
Výstavba v lokalit Z34 je možná za podmínky, že v rámci schvalovacích ízení bude prokázáno spln ní
hygienických limit hluku pro venkovní chrán ný prostor staveb z provozu nové trafostanice TS3.
Stavební innosti v ochranném pásmu silnice na ploše P15 jsou možné za podmínky kladného vyjád ení
ke stavb od p íslušného správce komunikace.
Zástavba na ploše P15 je podmín na respektováním stávajícího rázu této
architektonicky cenných budov v okolí.

ásti obce, p edevším

Zástavba na ploše P15 je podmín na zpracováním kvalitních a komplexních biologických pr zkum
ešeného území se zam ením na zvlášt chrán né druhy.
Nep ípustné využití
Ostatní využití neuvedené jako p ípustné, zejména veškeré innosti narušující kvalitu bydlení na venkov ,
nadlimitní stavby pro pr myslovou a zem
lskou výrobu a skladování, provozy a innosti, které jsou
provázeny hlukem nebo astým dopravním provozem, anebo svými negativními vlivy jinak narušují obytnou
zónu. Jsou to nap . autoservisy, autodílny, truhlárny, lakovny, klempí ské dílny, provozy na obráb ní kov
a kovodílny, št pkovací za ízení, pila, kompostárny.
Nep ípustná jsou odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní
za ízení nad 100m2 prodejní plochy, za ízení dopravních služeb a autobazary.
Dále je nep ípustná výstavba samostatn stojících malometrážních objekt sezónní rekreace (nap . sruby,
zahradní chaty, stavební bu ky, karavany, maringotky a obytné p ív sy a mobilheimy apod.).
Nep ípustné je umis ování staveb, dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu vyjma zám
nadmístního významu p evzatých z 1. Akt ZÚR StK.
Druh podmínek pro využití území

Podmínky pro výstavbu

Plošné podmínky pro využití území
Celková zastav nost plochy

stávající nebo max. 30%
(je-li stávající zastav nost v tší než
výše uvedená lze ji ponechat, avšak
nelze ji navyšovat),

Velikost stavebních parcel

stávající nebo minimáln 1000m²,

Výškové podmínky pro využití území
stávající nebo max. 1 nadzemní
podlaží s možností využití
podkroví

Výšková hladina zástavby

u plochy P15 je výšková hladina
zástavby definovaná ochranou
hodnoty H1

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

D

- zastavitelné plochy

Z1, Z6, Z12, Z36, Z52, Z55,
Z56

- plochy zm n v krajin

K5, K7, K28, K30

Hlavní využití
Dopravní stavby
ípustné využití
Zm ny a stavba nových staveb.
Plochy dopravní infrastruktury zahrnují pozemky staveb a za ízení pozemních komunikací.
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Silnice III. t ídy, místní a ú elové komunikace, náspy, zá ezy, op rné zdi, cyklistické a p ší komunikace,
zné formy zelen (nap . izola ní, doprovodná), odstavná a parkovací stání, zastávky silni ní dopravy,
ístupové cesty, odpo ívadla, protihluková opat ení.
ípustné je umis ování staveb a za ízení liniové technické vybavenosti (plochy pro vodovody, kanalizaci,
elekt inu, plyn, teplo, spoje a radiokomunikace, apod.) bezprost edn související s danou funkcí technické
infrastruktury a obsluhy území.
Na t chto plochách je umožn no budování protipovod ových opat ení (nap . revitalizace tok , opat ení pro
zachycení p ívalových deš ).
Nep ípustné využití
Nep ípustné jsou objekty bydlení a rekreace, výroby a sklad a ostatní výše neuvedené stavby.
Nep ípustné je umis ování staveb, dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu vyjma zám
nadmístního významu p evzatých z 1. Akt ZÚR StK.

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

T

- zastavitelné plochy

Z45, Z51, Z53,

Hlavní využití
Technická infrastruktura
ípustné využití
Plochy technické infrastruktury zahrnují pozemky vedení, staveb a s nimi provozn související za ízení
technického vybavení.
ípustné je umis ování staveb a za ízení technické vybavenosti (nap íklad plochy pro vodovody,
kanalizaci, elekt inu, plyn, a spoje) bezprost edn související s danou funkcí technické infrastruktury a
obsluhy území, r zné formy zelen (nap . izola ní, doprovodná).
Na t chto plochách je umožn no budování protipovod ových opat ení (nap . revitalizace tok , opat ení pro
zachycení p ívalových deš ).
Na ploše Z51 je možné umis ovat sb rný dv r a odstavné parkovišt pro techniku obce.
Na ploše Z53 je možné umis ovat OV, sb rný dv r a kompostárnu.
Podmín

p ípustné využití

Na plochách Z51 a Z53 bude v p ípad provoz s hlukovou zát ží v rámci schvalovacích ízení konkrétních
staveb doložen vliv hluku z navrženého provozu na plochy stávajícího i navrhovaného chrán ného
venkovního prostoru staveb.
Nep ípustné využití
Nep ípustné jsou stavby pro bydlení, stavby pro rekreaci a sport.
Nep ípustné je umis ování staveb, dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu vyjma zám
nadmístního významu p evzatých z 1. Akt ZÚR StK.

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ

V

Hlavní využití
Výroba a skladování
ípustné využití
Zm ny staveb, výstavba nových objekt v etn zástavby proluk.
Plochy výroby a skladování zahrnují pozemky staveb a za ízení pro výrobu (výlu
podnikatelského,
pr myslového a výrobního charakteru a skladování).
ípustné je z izovat sklady, skladové plochy, areály a komunální provozovny, za ízení pro podnikovou
prodejnu s administrativou, parkovací a odstavná stání, technická a dopravní infrastruktura, ve ejná zele
a ve ejná prostranství.
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Dále je p ípustné z izovat fotovoltaické elektrárny na st echách objekt a netradi ní zdroje vytáp ní (nap .
kotelny na biomasu, solární jednotky, tepelná erpadla).
Na t chto plochách je umožn no budování protipovod ových opat ení (nap . revitalizace tok , opat ení pro
zachycení p ívalových deš ).
Podmín

p ípustné využití

Provozní byty (nikoli RD) pro bydlení osob p ímo spojených s provozem (nap . byty pro dozor í a
správcovský personál) dané výroby za podmínky, že budou spln ny veškeré hygienické limity. Tyto prostory
nesmí p esáhnout 25% plochy budov ur ených pro výrobu.
Nep ípustné využití
Nep ípustné jsou samostatné stavby pro bydlení a stavby pro rekreaci a sport.
Nep ípustné jsou všechny provozy a innosti, které svými negativními vlivy jinak narušují funkce okolních
zón a zasahují tak mimo hranice vlastního pozemku (resp. mimo daný zp sob využití území).
Nep ípustné je z izovat erpací stanice pohonných hmot s výjimkou za ízení pro pot ebu provozovatele.
Nep ípustné je umis ování staveb, dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu vyjma zám
nadmístního významu p evzatých z 1. Akt ZÚR StK.
Druh podmínek pro využití území

Podmínky pro výstavbu

Plošné podmínky pro využití území
stávající nebo max. 85%
(je-li stávající zastav nost v tší než
výše uvedená lze ji ponechat,
avšak nelze ji navyšovat),

Celková zastav nost plochy

Výškové podmínky pro využití území
Výšková hladina zástavby

stávající nebo max. 1 nadzemní
podlaží, maximáln však 11 m

PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ

I

- zastavitelné plochy

Z57

Hlavní využití
Výroba a skladování, ekofarma.
ípustné využití
Zm ny staveb, výstavba nových objekt .
Plochy výroby a skladování zahrnují pozemky staveb a za ízení pro výrobu (výlu
zem
lského
charakteru) a skladování.
ípustné je z izovat parkovací a odstavná stání, technickou a dopravní infrastrukturu, ve ejnou zele a
ve ejná prostranství.
Dále je p ípustné z izovat fotovoltaické elektrárny na st echách objekt a netradi ní zdroje vytáp ní (nap .
kotelny na biomasu, solární jednotky, tepelná erpadla).
Na t chto plochách je umožn no budování protipovod ových opat ení (nap . revitalizace tok , opat ení pro
zachycení p ívalových deš ).
Podmín

p ípustné využití

Za podmínky dodržení veškerých hygienických limitu je na ploše Z57 možné vystav t max. 1 objekt
k bydlení.
Plocha Z57 je zastavitelná za podmínky vysazení zelen po celé délce východní strany navržené plochy
v minimální ší i 5 m.
Plocha Z57 je zastavitelná za podmínky vybudování dopravní a technické infrastruktury p ed zahájením
staveb.
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Nep ípustné využití
Nep ípustné jsou samostatné stavby pro rekreaci a sport.
Nep ípustné jsou všechny provozy a innosti, které svými negativními vlivy jinak narušují funkce okolních
zón a zasahují tak mimo hranice vlastního pozemku (resp. mimo daný zp sob využití území).
Nep ípustné je z izovat erpací stanice pohonných hmot s výjimkou za ízení pro pot ebu provozovatele.
Nep ípustné je umis ování staveb, dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu vyjma zám
nadmístního významu p evzatých z 1. Akt ZÚR StK.
Druh podmínek pro využití území

Podmínky pro výstavbu

Plošné podmínky pro využití území
max. 40%

Celková zastav nost plochy
Výškové podmínky pro využití území
Výšková hladina zástavby

max. 1 nadzemní podlaží,
maximáln však 11 m

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁ SKÉ

W

Hlavní využití
Vodní plochy a toky
ípustné využití
Plochy vymezené za ú elem zajišt ní podmínek pro nakládání s vodami, ochranu p ed jejich škodlivými
inky a suchem, regulaci vodního režimu území a pln ní dalších ú el stanovených právními p edpisy
upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany p írody a krajiny.
Plochy zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních tok a jiné pozemky ur ené pro p evažující
vodohospodá ské využití.
Vodní plochy a toky, chovné rybníky, rekrea ní nádrže a ostatní vodní díla.
ípustné je rovn ž p emost ní a lávky, stavidla a hráze, krmná za ízení pro chovné rybníky a výstavbu
technické infrastruktury, dále je možné z izovat cyklistické a p ší komunikace, odpo ívky, informa ní
tabule, pro rekrea ní vodní plochy mola a jiná sportovní za ízení.
Dále jsou p ípustné stavby a za ízení sloužící pro zachycení p ívalových deš ových vod, opat ení pro
udržení vody v krajin , protipovod ová a protierozní opat ení a další opat ení p ispívající k vyšší reten ní
schopnosti krajiny, realizace ÚSES (nap . b ehové porosty a doprovodná zele ).
Podmín

p ípustné využití

Výsadba alejí okolo vodote í a vodních ploch za podmínky žádných hrubých zásah do b eh a vodních
ploch.
Nep ípustné využití
Všechny innosti a za ízení (nap . výstavby objekt bydlení, sportu a rekreace, individuální rekreace, dále
objekt , které by mohly sloužit k bydlení a rekreaci,…) mimo innosti p ípustné a podmín
p ípustné a
provozování inností, která jsou v rozporu s vodním hospodá stvím.
Nep ípustné je z izování a provozování nových za ízení nesouvisejících s hlavním využitím, v etn
odstavení karavan , maringotek a obytných p ív
.
Nep ípustné jsou zejména skládky odpad a sklady chemikálií a pohonných hmot.
Na t chto plochách nelze (dle §18 odst. 5 stavebního zákona):
- umis ovat stavby, za ízení, a jiná opat ení v etn oplocení pro zem
lství
- umis ovat stavby pro lesnictví
- realizovat t žbu nerost
- realizovat stavby a taková technická opat ení, která zlepší podmínky jeho využití pro ú ely rekreace a
cestovního ruchu, nap . hygienická za ízení, ekologická a informa ní centra
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Nep ípustné je umis ování staveb, dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu vyjma zám
nadmístního významu p evzatých z 1. Akt ZÚR StK.

PLOCHY ZEM

LSKÉ

A

Hlavní využití
Intenzivní a extenzivní hospoda ení se zem
za ízení, které s tímto hospoda ením souvisí.

lskými travními porosty a ornou p dou nebo innosti a

ípustné využití
Plochy zem
lské zahrnují pozemky zem
lského p dního fondu, pozemky staveb, za ízení a jiných
opat ení pro zem
lství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
ípustné je provád t na t chto plochách innosti a za ízení související se zachováním ekologické
rovnováhy území, realizace ÚSES, zm ny zp sobu využití dle katastrální vyhlášky.
ípustná jsou protierozní a protipovod ová opat ení (nap . revitalizace tok ) a další opat ení p ispívající
k vyšší reten ní schopnosti krajiny, opat ení pro udržení vody v krajin , zachycení p ívalových deš (nap .
budování záchytných p íkop kolem ohrožených pozemk , z izování obd lávaných nebo zatravn ných
pr leh , terasování svažitých pozemk , znovuz izování mezí, budování poldr a hrází).
ípustné je z izovat a provozovat na t chto územích stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury.
Je možno z izovat p ší a cyklistické komunikace, odpo ívky, informa ní tabule.
Na zem
lských plochách mohou být obnovovány a rekonstruovány drobné objekty sakrální architektury.
Pro plochy vymezené „hranicí území s možností umíst ní staveb dle § 18 odst. 5 SZ" (viz grafická ást) je
ípustné umis ovat stavby, za ízení, a jiná opat ení pro zem
lství.
Podmín

p ístupné využití

Stavby malých seník a p íst ešk pro zv a chovaná zví ata formou lehkých p íst ešk za spln ní
podmínky velikosti do 25 m2 (tato podmínka se nevztahuje na plochy vymezené „hranicí území s možností
umíst ní staveb dle § 18 odst. 5 SZ" (viz grafická ást).
Zales ování za podmínky, že plocha navazuje na stávající lesní plochy, zalesn ním dojde k ucelení lesních
ploch a zejména s ohledem na t ídu ochrany zem
lského p dního fondu. Nem lo by se jednat
o zem
lskou p du s I. a II. t ídou ochrany ZPF.
Okolo polních cest lze realizovat výsadby alejí za spln ní podmínky žádných hrubých terénních úprav.
Realizace komunitního kompostování, stavby silážních jam a polních hnojiš za spln ní podmínky
vzdálenosti min. 500m od obytných ploch a dále spln ní zákonných podmínek.
Nep ípustné využití
Nep ípustné je z izování a provozování za ízení nesouvisejících s hlavním využitím, v etn odstavení
karavan , maringotek a obytných p ív
a dom .
Nep ípustné je narušovat organizaci a strukturu zem
lského p dního fondu, porušovat funk nost
meliora ních opat ení a staveb.
V záplavových územích je nep ípustná zm na kultury (nap . trvalého travního porostu) na ornou p du.
Na t chto plochách nelze (dle §18 odst. 5 stavebního zákona):
- umis ovat stavby, za ízení a jiná opat ení v etn oplocení pro zem
lství (mimo lehkých p íst ešk pro
chovaná zví ata do 25 m2 a polní hnojišt ) – vyjma ploch vymezených „hranicí území s možností
umíst ní staveb dle § 18 odst. 5 SZ" (viz grafická ást).
- umis ovat stavby pro lesnictví (mimo posed , kazatelen, krmelc )
- realizovat t žbu nerost
- realizovat stavby a taková technická opat ení, která zlepší podmínky jeho využití pro ú ely rekreace a
cestovního ruchu, nap . hygienická za ízení, ekologická a informa ní centra (mimo cyklistických stezek,
chodník , informa ních tabulí a lavi ek se zast ešeným stolkem pro turisty)
- z izovat jakékoli oplocení (vyjma ploch vymezených „hranicí území s možností umíst ní staveb dle § 18
odst. 5 SZ" (viz grafická ást)). Výjimkou jsou pouze d ev né nebo elektrické ohradníky pro zv a
dobytek.
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Nep ípustné je umis ování staveb, dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu vyjma zám
nadmístního významu p evzatých z 1. Akt ZÚR StK.

PLOCHY LESNÍ

L

Hlavní využití
Plochy sloužící k pln ní funkcí lesa a hospoda ení v lese
ípustné využití
Plochy lesní zahrnují pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa, pozemky staveb a za ízení lesního hospodá ství
a pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
innosti a za ízení související se zachováním ekologické rovnováhy území, realizace ÚSES, opat ení pro
udržení vody v krajin , zachycení p ívalových deš , protipovod ová (nap . revitalizace tok ) a protierozní
opat ení a další opat ení p ispívající k vyšší reten ní schopnosti krajiny.
ípustné je z izovat a provozovat na t chto územích stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury.
Dále je p ípustné umis ovat nezbytn nutné stavby a za ízení pro hospoda ení v lese (nap . krmelce, lesní
školky, oplocenky, obory apod.), pro myslivost (nap . posedy a pozorovatelny) a ochranu p írody.
Je možno z izovat ú elové komunikace, nau né stezky, komunikace pro p ší a cyklisty, odpo ívky,
informa ní tabule.
Na lesních plochách mohou být obnovovány a rekonstruovány drobné objekty sakrální architektury.
Podmín

p ípustné využití

Realizace výstavby rozhleden za podmínky, že nedojde k narušení p írodních dominant anebo
k významnému zásahu do porost .
Nep ípustné využití
Nep ípustné je z izování a provozování za ízení nesouvisejících s hlavním využitím, v etn odstavení
karavan , maringotek a obytných p ív
a dom .
Na t chto plochách nelze (dle §18 odst. 5 stavebního zákona):
- umis ovat stavby, za ízení a jiná opat ení v etn oplocení pro zem
lství
- realizovat t žbu nerost
- realizovat stavby a taková technická opat ení, která zlepší podmínky jeho využití pro ú ely rekreace a
cestovního ruchu, nap . hygienická za ízení, ekologická a informa ní centra (mimo cyklistických stezek,
chodník , informa ních tabulí a lavi ek se zast ešeným stolkem pro turisty)
- z izovat oplocení formou pevných plot s podezdívkami a formou zdí (mimo obor)
Nep ípustné je umis ování staveb, dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu vyjma zám
nadmístního významu p evzatých z 1. Akt ZÚR StK.

PLOCHY P ÍRODNÍ

N

Hlavní využití
Plochy pro zajišt ní podmínek pro ochranu p írody a krajiny
ípustné využití
Plochy p írodní zahrnují pozemky biocenter a výjime
pozemky a stavby dopravní a technické
infrastruktury.
ípustné je sou asné využití a využití, které zajiš uje p irozenou druhovou skladbu bioty odpovídající
trvalým stanovištním podmínkám, jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu. Nesmí dojít ke znemožn ní
navrhovaného využití nebo zhoršení p írodní funkce sou asných ploch ÚSES.
ípustné jsou rovn ž stavby a za ízení, která jsou v zájmu ochrany p írody a krajiny, stavby p ších,
cyklistických a ú elových komunikací s povrchovou úpravou blízkou p írod , mosty, lávky a nezbytné
stavby pro lesní (nap . krmelce, obory) a vodní hospodá ství.
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Podmín

p ípustné využití

Pouze ve výjime ných p ípadech nezbytn nutné liniové stavby dopravní a technické infrastruktury,
vodohospodá ská za ízení, stavby na vodních tocích, stavby malých vodních nádrží, OV, protierozní a
protipovod ová opat ení (nap . revitalizace tok ) atd., a to za spln ní podmínky co nejmenším zásahu do
biocentra a narušení jeho funk nosti.
Nep ípustné využití
Nep ípustné je z izování a provozování za ízení nesouvisejících s hlavním využitím, v etn odstavení
karavan , maringotek a obytných p ív
a dom .
Pro jakékoliv stavby mimo hlavní, p ípustné a podmín
p ípustné využití území je toto území
nezastavitelné (nap íklad sklady, chaty, chalupy).
Nep ípustné jsou innosti, které jsou v rozporu se zájmy a ochranou p írody a krajiny.
Na t chto plochách nelze (dle §18 odst. 5 stavebního zákona):
- umis ovat stavby, za ízení a jiná opat ení v etn oplocení pro zem
lství
- realizovat t žbu nerost
- realizovat stavby a taková technická opat ení, která zlepší podmínky jeho využití pro ú ely rekreace a
cestovního ruchu, nap . hygienická za ízení, ekologická a informa ní centra (mimo cyklistických stezek,
chodník , informa ních tabulí a lavi ek se zast ešeným stolkem pro turisty)
- z izovat jakékoli oplocení a jiné p ekážky, které by omezovaly pohyb lidí a zv e. Výjimkou jsou pouze
ev né nebo elektrické ohradníky pro zv a dobytek.
Zp esn ní ploch p írodních dle podmínek ÚSES:
- nep ípustné jsou zm ny zp sobu využití území, které by snižovaly sou asný stupe ekologické stability
daného území za azeného do ÚSES, a dále pak zm ny, které jsou v rozporu se zp sobem využití t chto
ploch v ÚSES (nap . zatravn nou plochu p evést na intenzivní obd lávanou p du)
- dále jsou nep ípustné jakékoli zm ny zp sobu využití, které by znemožnily i ohrozily funk nost t chto
ploch (nap . odvod ování pozemk ) nebo územní ochranu ploch navrhovaných k za len ní do nich.
Nep ípustné je umis ování staveb, dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu vyjma zám
nadmístního významu p evzatých z 1. Akt ZÚR StK.

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAV NÉHO ÚZEMÍ

H

- plochy zm n v krajin

K26, K29, K31, K32

Hlavní využití
Polop írodní plochy, využívané p evážn k zem
rovnováhy v území.

lským ú el m a p ispívající ke stabilizaci ekologické

ípustné využití
Plochy smíšené nezastav ného území zahrnují pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa, pozemky
zem
lského p dního fondu, p ípadn pozemky vodních ploch a koryt vodních tok bez rozlišení
evažujícího zp sobu využití. Do plochy smíšené nezastav ného území jsou zahrnuty i pozemky
irozených a p írod blízkých ekosystém a pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
Lze povolovat lesnické, myslivecké a rybníká ské innosti (krmelce, posedy, oplocenky, sklady krmiva
u rybník ), z izovat menší vodní plochy a zalesn ní.
ípustné je provád t na t chto územích zm ny zp sobu využití dle katastrální vyhlášky. Umožn na je
výsadba alejí a ochranné zelen .
Na plochách je umožn na realizace ÚSES.
Dále je možné realizovat opat ení p ispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení p ívalových deš ,
protipovod ová a protierozní opat ení, revitalizace vodních tok , dopravní a technickou infrastrukturu.
Podmín né p ípustné využití
Stavby malých seník a p íst ešk
podmínky velikosti do 25 m 2

pro zv

a chovaná zví ata formou lehkých p íst ešk
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za spln ní

Zales ování za podmínky, že plocha navazuje na stávající lesní plochy, zalesn ním dojde k ucelení lesních
ploch a zejména s ohledem na t ídu ochrany zem
lského p dního fondu. Nem lo by se jednat
o zem
lskou p du s I. a II. t ídou ochrany ZPF.
Okolo polních cest lze realizovat výsadby alejí za spln ní podmínky žádných hrubých terénních úprav.
Realizace silážních jam a polních hnojiš za spln ní podmínky vzdálenosti min. 500m od obytných ploch a
dále spln ní zákonných podmínek.
Nep ípustné využití
Nep ípustné je z izování a provozování za ízení nesouvisejících s hlavním využitím, v etn odstavení
karavan , maringotek a obytných p ív
a dom .
Pro jakékoliv stavby mimo hlavní, p ípustné a podmín
p ípustné využití území je toto území
nezastavitelné (nap íklad sklady, chaty, chalupy).
Nep ípustné je narušovat organizaci a strukturu zem
lského p dního fondu, porušovat funk nost
meliora ních opat ení a staveb.
Na t chto plochách nelze (dle §18 odst. 5 stavebního zákona):
- umis ovat stavby, za ízení a jiná opat ení v etn oplocení pro zem
lství (mimo lehkých p íst ešk pro
chovaná zví ata do 25 m2 a polní hnojišt )
- umis ovat stavby pro lesnictví (mimo posed , kazatelen, krmelc )
- realizovat t žbu nerost
- realizovat stavby a taková technická opat ení, která zlepší podmínky jeho využití pro ú ely rekreace a
cestovního ruchu, nap . hygienická za ízení, ekologická a informa ní centra (mimo cyklistických stezek,
chodník , informa ních tabulí a lavi ek se zast ešeným stolkem pro turisty)
- z izovat jakékoli oplocení a jiné p ekážky, které by omezovaly pohyb lidí a zv e. Výjimkou jsou pouze
ev né nebo elektrické ohradníky pro zv a dobytek.
Nep ípustné je umis ování staveb, dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu vyjma zám
nadmístního významu p evzatých z 1. Akt ZÚR StK.

PLOCHY SPECIFICKÉ- VÝZKUMNÝ ÚSTAV

X

- plochy p estavby

P14

Hlavní využití
Výzkumný ústav
ípustné využití
Zm ny staveb, výstavba nových objekt v etn zástavby proluk.
Plochy zahrnují zejména pozemky staveb a za ízení pro výzkumné, vývojové, zkušební a projek ní provozy,
administrativu, ubytování, stravování, vzd lávání zam stnanc , skladové a manipula ní plochy, objekty pro
odstavení a údržbu zem
lských stroj , pozemky související dopravní infrastruktury (nap . parkovací a
odstavná stání vyvolaná zp sobem využití území) a technické infrastruktury, ve ejné zelen a ve ejných
prostranství.
Na t chto plochách je umožn no budování protipovod ových opat ení (nap . revitalizace tok , opat ení pro
zachycení p ívalových deš ).
Podmín

p ípustné využití

Stavební innosti v ochranném pásmu silnice na ploše P14 jsou možné za podmínky kladného vyjád ení ke
stavb od p íslušného správce komunikace.
Zástavba na ploše P14 je podmín na respektováním stávajícího rázu této
architektonicky cenných budov v okolí.

ásti obce, p edevším

Zástavba na ploše P14 je podmín na zpracováním kvalitních a komplexních biologických pr zkum
ešeného území se zam ením na zvlášt chrán né druhy.
Provozy s hlukovou zát ží na ploše P14 budou umožn ny za podmínky, že investor jednozna
prokáže
v rámci schvalovacích ízení spln ní hygienických limit hluku pro chrán ný venkovní prostor, chrán ný
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venkovní prostor staveb, p ípadn chrán ný vnit ní prostor staveb z navržených provoz na stávající plochy
obytné zástavby.
Nep ípustné využití
innosti a d je, které nadm rn narušují životní prost edí, zejména provozy a innosti, které jsou provázeny
hlukem nebo astým dopravním provozem, anebo svými negativními vlivy jinak narušují okolní obytné zóny.
Nep ípustné jsou zejména samostatné objekty pro bydlení a individuální rekreaci, jakékoli innosti a
zp soby využití, které jsou nebo by mohly být v rozporu s hlavním využitím, pop . by bránily tomuto zp sobu
využití.
Nep ípustné je umis ování staveb, dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu vyjma zám
nadmístního významu p evzatých z 1. Akt ZÚR StK.
Druh podmínek pro využití území

Podmínky pro výstavbu

Plošné podmínky pro využití území
stávající nebo maximáln 55%
(je-li stávající zastav nost v tší než
výše uvedená lze ji ponechat, avšak
nelze ji navyšovat),

Celková zastav nost plochy

Výškové podmínky pro využití území
stávající nebo max. 2 nadzemní
podlaží, maximáln 11 m

Výšková hladina zástavby

V p ípad p ekryvu prvk územního systému ekologické stability s plochami s rozdílným zp sobem
využití jsou platné stanovené podmínky pro využití plochy prvk ÚSES.

BIOCENTRA

LBC

Jedná se o p ekryvný zp sob využití území, který má p ednost p ed
ostatním zp sobem využití (plochy vodní, vodohospodá ské a lesní).
Hlavní využití
Plocha ÚSES – posílení i zachování funk nosti prvku ÚSES
ípustné využití
Je takové využití, které je uvedeno v podmínkách využití daného typu plochy s rozdílným zp sobem využití
jako hlavní i p ípustné, které zajiš uje vysoké zastoupení druh organism a p irozenou skladbu bioty a
které nenaruší nevratn p irozené podmínky stanovišt a nesníží aktuální míru ekologické stability
sou asných biocenter nebo neznemožní založení navrhovaných.
ípustné jsou rovn ž stavby a za ízení, která jsou v zájmu ochrany p írody a krajiny, stavby p ších,
cyklistických a ú elových komunikací s povrchovou úpravou blízkou p írod , mosty, lávky a nezbytné
stavby pro lesní a vodní hospodá ství.
Podmín

p ípustné využití

Pouze ve výjime ných p ípadech nezbytn nutné liniové stavby dopravní a technické infrastruktury,
vodohospodá ská za ízení, stavby na vodních tocích, stavby malých vodních nádrží, protipovod ová a
protierozní opat ení (nap . revitalizace tok ) atd., a to za spln ní podmínky nejmenšího zásahu do biocentra
a narušení jeho funk nosti.
Nep ípustné využití
Nep ípustné je z izování a provozování za ízení nesouvisejících s hlavním, p ípustným a podmín
ípustným využitím.
Pro jakékoliv stavby mimo hlavní, p ípustné a podmín
p ípustné využití území je toto území
nezastavitelné (nap íklad sklady, chaty, chalupy).
Nep ípustné je z izování a provozování za ízení nesouvisejících s hlavním využitím, v etn odstavení
karavan , maringotek a obytných p ív
a mobilheimu.
Nep ípustná je realizace oplocení a jiných p ekážek, které by omezovaly pohyb zv e a lidí.
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Nep ípustné jsou zm ny zp sobu využití území, které by snižovaly sou asný stupe ekologické stability
daného území za azeného do ÚSES (zm na druhu pozemku s vyšším stupn m ekologické stability na druh
s nižším stupn m ekologické stability, nap . z louky na ornou p du).
Dále jsou nep ípustné zm ny, které jsou v rozporu s funkcí t chto ploch v ÚSES a jakékoliv zm ny zp sobu
využití, které by znemožnily i ohrozily funk nost biocenter (nap . odvod ování pozemk ) nebo územní
ochranu ploch navrhovaných k za len ní do nich.
Nep ípustné jsou innosti, které jsou v rozporu se zájmy a ochranou p írody a krajiny.
Nep ípustné je umis ování staveb, dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu vyjma zám
nadmístního významu p evzatých z 1. Akt ZÚR StK.

BIOKORIDOR

RK, LBK

Jedná se o p ekryvný zp sob využití území, který má p ednost p ed
ostatním zp sobem využití (plochy vodní, vodohospodá ské,
zem
lské, lesní a smíšené nezastav ného území).
Hlavní využití
Plocha ÚSES – posílení i zachování funk nosti prvku ÚSES
ípustné využití
Je takové využití, které je uvedeno v podmínkách využití daného typu plochy s rozdílným zp sobem využití
jako hlavní i p ípustné, které zajiš uje vysoké zastoupení druh organism a p irozenou skladbu bioty a
které nevratn nenaruší p irozené podmínky stanovišt a nesníží aktuální míru ekologické stability
sou asných biokoridor nebo neznemožní založení navrhovaných.
ípustné jsou rovn ž stavby a za ízení, která jsou v zájmu ochrany p írody a krajiny, stavby p ších,
cyklistických a ú elových komunikací s povrchovou úpravou blízkou p írod , mosty, lávky a nezbytné
stavby pro lesní a vodní hospodá ství.
Umožn ná je výsadba alejí a ochranné zelen .
Podmín

p ípustné využití

Pouze ve výjime ných p ípadech nezbytn nutné liniové stavby dopravní a technické infrastruktury,
vodohospodá ská za ízení, stavby na vodních tocích, stavby malých vodních nádrží, protipovod ová a
protierozní opat ení (nap . revitalizace tok ) atd., a to za spln ní podmínky co nejmenšího zásahu do
biokoridoru ( ešit k ížení s liniovými stavbami nejkratším možným zp sobem, jiné umíst ní jen výjime
a
i zachování minimálních prostorových parametr daného prvku) a narušení jeho funk nosti (uzp sobení
stavby tak, aby nevytvá ela migra ní bariéru pro organismy).
Nep ípustné využití
Nep ípustné je z izování a provozování za ízení nesouvisejících s hlavním, p ípustným a podmín
ípustným využitím.
Pro jakékoliv stavby mimo hlavní, p ípustné a podmín
p ípustné využití území je toto území
nezastavitelné (nap íklad sklady, chaty, chalupy).
Nep ípustné je z izování a provozování za ízení nesouvisejících s hlavním využitím, v etn odstavení
karavan , maringotek a obytných p ív
a mobilheimu.
Nep ípustná je realizace oplocení a jiných p ekážek, které by omezovaly pohyb zv e a lidí.
Nep ípustné jsou zm ny zp sobu využití území, které by snižovaly sou asný stupe ekologické stability
daného území za azeného do ÚSES (zm na druhu pozemku s vyšším stupn m ekologické stability na druh
s nižším stupn m ekologické stability, nap . z louky na ornou p du).
Dále jsou nep ípustné zm ny, které jsou v rozporu s funkcí t chto ploch v ÚSES a jakékoliv zm ny zp sobu
využití, které by znemožnily i ohrozily funk nost biocenter (nap . odvod ování pozemk ) nebo územní
ochranu ploch navrhovaných k za len ní do nich.
Nep ípustné jsou innosti, které jsou v rozporu se zájmy a ochranou p írody a krajiny.
Nep ípustné je umis ování staveb, dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu vyjma zám
nadmístního významu p evzatých z 1. Akt ZÚR StK.
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PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH - VÝSTUPNÍ LIMITY
OCHRANA MELIORA NÍCH ZA ÍZENÍ
U meliorovaných ploch, které jsou áste
nebo celé navrženy k zástavb (zastavitelné plochy), je nutno
ed zahájením výstavby provést úpravu drenážního systému tak, aby nedocházelo k narušení jeho
funk nosti nebo ovlivn ní zamok ením navazujících ploch.
OCHRANA P ED ZVÝŠENOU HYGIENICKOU ZÁT ŽÍ
ochrana p ed negativními vlivy z dopravní a technické infrastruktury
v rozvojových plochách v blízkosti silnice III. t ídy a trafostanic mohou být situovány stavby pro
bydlení, stavby ob anského vybavení a obdobné stavby a plochy vyžadující ochranu p ed hlukem
(chrán ný venkovní prostor) až po spln ní hygienických limit z hlediska hluku i vylou ení
edpokládané hlukové zát že. Protihluková opat ení v p ípad nespln ní hlukových limit pro
obt žování hlukem ze silni ní dopravy nebudou hrazena z prost edk majetkového správce
(vlastníka komunikace).
ochrana p ed negativními vlivy z provozu
pro plochy technické infrastruktury, plochy smíšené obytné, plochy výroby a skladování, plochy
ob anského vybavení (jedná se o plochy stávající i navrhované) a stávající plochy drobné výroby
v zastav ném území platí, že hranice negativních vliv (nap . hluk, prašnost apod.) bude max. na
hranici této plochy rozdílného využití území (p ípadn na hranici vlastního pozemku). Tzn., že
negativní vlivy z t chto ploch nesmí zasahovat do ploch stávajícího i navrhovaného chrán ného
venkovního prostoru staveb.
U všech navržených lokalit bude zástavba situována tak, aby byly spln ny limity hluku pro venkovní chrán ný
prostor staveb ve smyslu platného Na ízení vlády . 272/2011 Sb., o ochran zdraví p ed nep íznivými ú inky
hluku a vibrací.
DOPRAVNÍ ZA ÍZENÍ
Podmínkou povolování staveb je pokrytí pot eb parkování, odstavných stání a garáží pro jednotlivá funk ní
využití na vlastním pozemku, a to již jako sou ástí stavby.
OCHRANA OVZDUŠÍ
Budou respektovány požadavky na ochranu ovzduší vyplývající ze zákona o ochran ovzduší a krajského
programu snižování emisí tak, aby pro dané území byla dodržena p ípustná úrove zne išt ní ovzduší.
PLOCHY PRO P ÍSTUP K VODNÍM TOK M
Podél všech vodních ploch bude zachován p ístupný pruh v ší ce minimáln 8m od b ehové hrany,
respektive minimáln 6m od b ehové hrany vodních tok . V této vzdálenosti nebudou umis ovány žádné
stavby bránící v p ístupu správce vodního toku k údržb a zhoršující odtokové pom ry, p ípadn jinak
negativn p sobící b hem povodní. Nep ípustné jsou p edevším stavby budov a oplocení.
ÚZEMÍ S MOŽNÝMI ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY (ARCHEOLOGICKÉ LOKALITY)
V ešeném území se nacházejí lokality s archeologickými nálezy. P i stavebních aktivitách m že dojít
k narušení archeologicky významné lokality. V p ípad výstavby je nutné zajistit provedení záchranného
archeologického výzkumu.
PLOCHY ÚSES
V území jsou vymezeny biocentra a biokoridory, jejichž sou ástí jsou r zné prvky zelen , lesní pozemky,
vodní toky, zem
lské p dy. Tyto biocentra a biokoridory jsou graficky vyzna eny v Hlavním výkresu a
podmínky pro využití území prvk ÚSES jsou vypsány v textu této kapitoly f) stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným zp sobem využití na plochy p írodní a smíšené nezastav né.
VZDÁLENOST 50M OD OKRAJE LESA A UMIS OVÁNÍ STAVEB
Dle zákona .289/1995 Sb. je nutno respektovat území v návaznosti na pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa,
tj. do 50 m. Umíst ní jednotlivých staveb ve vzdálenosti do 50m od okraje lesa bude podléhat souhlasu
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místn p íslušného orgánu státní správy les . Zástavba musí být obrácena k lesnímu porostu nezastav nou
ástí pozemku.
Je zakázaná realizace staveb trvalého charakteru v menší vzdálenosti od lesních pozemk , než je pr
rná
výška blízkého lesního porostu v mýtném v ku upravená s ohledem na charakter konkrétní lokality, dále je
nutné, aby byl zajišt n dostate ný p ístup do okolních les s ohledem na mechanizaci v sou asné dob ve
využívaných lesích.
OCHRANNÁ PÁSMA VODOVODNÍCH

AD A KANALIZA NÍCH STOK

Podle zákona . 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve ejnou pot ebu a o zm
n kterých
zákon (zákon o vodovodech a kanalizacích) platí §23, ochranná pásma vodovodních ad a kanaliza ních
stok. K bezprost ední ochran vodovodních ad a kanaliza ních stok p ed poškozením se vymezují
ochranná pásma vodovodních ad a kanaliza ních stok (dále jen "ochranná pásma"). Ochrannými pásmy
se rozumí prostor v bezprost ední blízkosti vodovodních ad a kanaliza ních stok ur ený k zajišt ní jejich
provozuschopnosti. Ochranná pásma vodních zdroj podle zvláštního zákona 26) tímto nejsou dot ena.
Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vn jšího líce st ny potrubí nebo kanaliza ní
stoky na každou stranu, a to:
a) u vodovodních ad a kanaliza ních stok do pr
ru 500mm v etn - 1,5m
b) u vodovodních ad a kanaliza ních stok nad pr
r 500mm - 2,5m
c) u vodovodních ad nebo kanaliza ních stok o pr
ru nad 200mm, jejichž dno je uloženo v hloubce v tší
než 2,5m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vn jšího líce zvyšují o
1,0m.
OCHRANNÁ PÁSMA ELEKTRICKÉHO VEDENÍ
ešeným územím je prochází vzdušná a kabelová el. vedení VN 22kV. Uživatel území v blízkosti
energetických venkovních vedení je omezován ve své innosti ochrannými pásmy. Ochranné pásmo
nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve
vodorovné vzdálenosti m ené kolmo na vedení od krajního vodi e vedení na ob jeho strany. Je dáno
novelizovaným Energetickým zákonem nabývajícím ú innosti dne 1.1.2001. Ochranná pásma jsou:
a) u nap tí od 1kV do 35kV v etn 1. vodi e bez izolace - 7m.
b) u nap tí od 1kV do 35kV v etn 2. vodi e s izolací základní - 2m.
c) u nap tí od 1kV do 35kV v etn 3. záv sná kabel. vedení - 1m.
U stávajících el. za ízení, vybudovaných p ed ú inností tohoto zákona, z stávají p vodní ochranná pásma,
tj. u el. vedení VN do 22kV je to 7m nebo 10m.
Ochranné pásmo trafostanice iní 7m od objektu, pro p ílišný detail je zakresleno v . trafostanice.

g)

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

Návrh ve ejn prosp šných staveb a opat ení je vyzna en v samostatném výkresu - Výkres ve ejn
prosp šných staveb, opat ení a asanací ( . 3) a v Hlavním výkresu ( . 2).
Územním plánem nejsou navržena žádná ve ejn prosp šná opat ení, ani stavby a opat ení k zajiš ování
obrany a bezpe nosti státu ani plochy pro asanaci. Územním plánem jsou navrženy pouze ve ejn
prosp šné stavby.
VE EJN PROSP ŠNÉ STAVBY S MOŽNOSTÍ UPLATN NÍ VYVLASTN NÍ
Dopravní infrastruktura
Kód

el

Umíst ní stavby

VD2

Návrh plochy pro rozší ení místní komunikace

u jihozápadního okraje sídla

VD3

Návrh plochy pro rozší ení místní komunikace

podél východního okraje sídla
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VD4

Návrh plochy pro novou místní komunikaci –
íjezdovou cestu k vodojemu

od sídla k severní hranici správního území
obce

VD5

Návrh plochy pro obnovu polní cesty a zajišt ní
severn od sídla
realizace zádržného systému povrchových vod

VD6

Návrh plochy pro místní komunikaci napojující
severní ást sídla na silnici III. t ídy

severn od sídla

VE EJN PROSP ŠNÉ STAVBY S MOŽNOSTÍ UPLATN NÍ V CNÉHO B EMENE
Technická infrastruktura
Kód

el

Umíst ní stavby

BT6

Návrh plochy pro kanaliza ní sb ra

v jižní ásti sídla a jižn od sídla

BT7

Návrh plochy pro trafostanici TS4

u jižního okraje sídla

BT8

Návrh plochy pro kanaliza ní výtlak,
kanaliza ní sb ra , vodovodní ad a
trafostanici TS3 s el. kabelem VN 22 kV

u jihozápadního okraje sídla

BT9

Návrh plochy pro vodovodní ad

podél východního okraje sídla

BT10

Návrh plochy pro vodovodní ad

od sídla k severní hranici správního území
obce

h)

vymezení dalších ve ejn prosp šných staveb a ve ejných
prostranství, pro které lze uplatnit p edkupní právo,
s uvedením v í prosp ch je p edkupní právo z izováno,
parcelních ísel pozemk , názvu katastrálního území a
pop ípad dalších údaj podle § 5 odst. 1 katastrálního
zákona

Ve ejn prosp šné stavby a ve ejná prostranství, u kterých je možno uplatnit p edkupní právo, nejsou
navrhovány.

i)

stanovení kompenza ních opat ení podle § 50 odst. 6
stavebního zákona

V ÚP Vysoká u P íbram nedochází k pot eb stanovení kompenza ních opat ení podle § 50 odst. 6 SZ.

j)

vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o zm nách
v území podmín no dohodou o parcelaci

V ešeném území jsou vymezeny plochy, ve kterých je realizace zám
podmín na uzav ením dohody
o parcelaci. Tato dohoda musí obsahovat souhlas dot ených vlastník pozemk s navrhovaným zám rem
v území, a dále souhlas s rozd lením náklad a prosp ch spojených s realizací zám ru.
Dohody o parcelaci musí být uzav eny v rozsahu dle zákresu v grafické ásti:
DP1 - plocha Z33 a ást plochy plocha Z34 (plochy ve ejných prostranství a smíšená obytná) - u
jihozápadního okraje sídla - lokalita U strán I
DP2 - ást plochy Z34, plocha Z35 a Z49 (plochy smíšené obytné a ve ejných prostranství) - u
jihozápadního okraje sídla - lokalita U strán II
DP3 - plocha Z10 a ást plochy Z12 (plochy smíšená obytná a dopravní infrastruktura) - navazuje na
severní okraj sídla - lokalita Pod Le í
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DP4 -

ást plochy Z1 a ást plochy Z4 (plochy dopravní infrastruktury a smíšená obytná) - navazuje na
severní okraj sídla - lokalita U lesa

Lh ta pro uzav ení dohody o parcelaci není stanovena.

k)

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 studii do evidence územn
plánovací innosti

ÚP Vysoká u P íbram vymezuje plochy, u kterých je nutné prov ení zm n jejich využití územní studií.
Územní studie má za úkol p edevším koordinaci zájm investor a obce a spole né ešení ve ejné
infrastruktury. Jedná se o dopravní ešení území, ešení technické infrastruktury, ve ejných prostranství a
ešení odtoku a reten ních opat ení deš ových vod. Studie prov í možnost d lení a scelování pozemk ,
umíst ní staveb a vymezení místních komunikací v p íslušných parametrech na celé vymezené území
spole
tak, aby byla zachována dopravní návaznost a další urbanistické prostorové parametry rozvojového
území, p edevším k formování uceleného urbanistického prostoru.
Lokality budou prov eny územní studií v rozsahu dle zákresu v grafické ásti:
ÚS1 - plocha P15 (plocha smíšená obytná) - p estavba bývalého areálu starobylého panského statku u
silnice III. t ídy v jihovýchodní ásti sídla.
ÚS2 - plochy Z16 a Z17 (plochy smíšená obytná a ve ejných prostranství) - u jižního okraje sídla lokalita Trávník
U t chto navržených ploch bude územní studie po ízena do doby zahájení první výstavby v ešeném
prostoru, nejpozd ji však do 4 let od nabytí právní moci této územn plánovací dokumentace.
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Návrh zadání územní studie ÚS1
k.ú. Vysoká u P íbram
Plocha smíšená obytná P15

a)

Cíl, ú el a d vod po ízení územní studie
cílem je získat kvalifikovaný podklad pro rozhodování
ešit urbanistickou koncepci s uspo ádáním jednotlivých ploch, ešit prostorové uspo ádání ešeného
území, ešit dopravní a technickou infrastrukturu.

b) Vymezení ešeného území
ešené území se nachází ve východní ásti sídla Vysoká u P íbram . Jedná se o plochu p estavby bývalého
areálu starobylého panského statku (P15). Celková rozloha ešeného území je cca 2.5 ha.
Limity využití území:
respektovat území s esteticky cennou urbanistickou hodnotou H1
respektovat území výskytu archeologických nález
zohlednit ochranné pásmo silnice III. t ídy
zohlednit cyklistickou trasu
zohlednit trasu telekomunika ního vedení
zohlednit ochranné pásmo vzletových a p istávacích prostor letišt Dlouhá Lhota

c)

Požadavky na vymezení pozemk a jejich využití

Návrh územní studie bude vycházet p edevším z navrženého ešení pro uvedenou lokalitu dle vydaného
územního plánu Vysoká u P íbram . Jedná se o rozdílný zp sob využití tj. hlavní funkce smíšenou obytnou
a ve ejného prostranství a dalších limitujících skute ností.
Požadavky:
navrhnout objemové ešení stávajících i navrhovaných objekt
stanovit limity pro nadzemní stavební objekty (výškové i plošné)
vymezit plochy ve ejných prostranství
vymezit plochy vyhražené zelen
vymezit plochy pro obslužné komunikace a parkování
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d) Požadavky na umíst ní a prostorové uspo ádání staveb a požadavky na ochranu
hodnot území
plnit stanovené podmínky prostorového uspo ádání v územním plánu tzn. být v souladu s ochranou
hodnoty H1;
urbanistickou i hmotovou strukturu objekt (hlavních i dopl kových) navrhovat tak, aby vycházela
maximáln z p vodní zástavby
stanovit podmínky pro umíst ní a prostorové uspo ádání staveb:
stanovit podmínky umíst ní nadzemních staveb
definovat stavební a uli ní áry,
s ohledem na ochranu architektonických hodnot:
o definovat zásady architektonického ešení
o navrhnout objemy a tvary zástavby (respektovat stávající okolní zástavbu svojí výškovou
hladinou a obdélníkovým p dorysem v tším než 1:1,5, zástavba svou hmotou nesmí
narušit okolní prost edí, bude respektovat dochovanou urbanistickou strukturu),
o stanovit druh zast ešení staveb (bude uveden sklon a typ st ech a doporu ení barvy st ešní
krytiny),
o stanovit zásady pro oplocení pozemk (do ve ejného prostoru by se nem lo jednat o
nepr hledné ploty tj. zd né, betonové, z prefabrikát , plastové, prkenné, rákosové apod.)

e)

Požadavky na ešení ve ejné infrastruktury
Doprava:
stanovit systém dopravní obsluhy území v etn p ší prostupnosti území a návaznosti na
dopravní skelet lokality.
komunikace budou navrženy v ší kových parametrech v souladu s p íslušnými normami,
mít na z eteli pr jezdnost vozidel pro svoz komunálního odpadu a požární techniky
prov it a p ípadn navrhnout odstavná a parkovací stání související s využíváním lokality,
Technická infrastruktura:
navrhnout jednotlivé uli ní ady technické infrastruktury v etn místa stávajícího napojení
(vodovodní ad, el. energie, kanalizace, ve ejné osv tlení a pod),
navrhnout ešení odvodu deš ových vod (likvidace do vsaku nebo odvedením do vodote e).
navrhnout ešení úpravy drenážního systému tak, aby nedocházelo k narušení jeho funk nosti
nebo ovlivn ní zamok ením navazujících ploch
Ve ejná prostranství
prov it možnost situování pozemku pro odpo inek a setkávání v etn možnosti d tských
h iš i možnost umíst ní hracích prvk .

f)

Požadavky na uspo ádání obsahu územní studie

Textová ást:
vymezení ešeného území,
cíl územní studie,
podmínky pro vymezení a využití pozemk ,
podmínky pro umíst ní a prostorové uspo ádání staveb, které nejsou zahrnuty do staveb ve ejné
infrastruktury, v etn podmínek ochrany navrženého charakteru území, zejména ochrany krajinného
rázu (nap íklad uli ní a stavební áry, podlažnost, výška zástavby, objemy a tvary zástavby),
podmínky pro umíst ní a napojení staveb dopravní a technické infrastruktury,
Grafická ást
hlavní výkres v m . 1 : 1000 obsahující:
hranici ešené plochy,
graficky vyjád itelné podmínky umíst ní staveb, které nejsou zahrnuty do staveb ve ejné
infrastruktury, jejich napojení na ve ejnou dopravní a technickou infrastrukturu,
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vymezení a využití pozemk a graficky vyjád itelné podmínky umíst ní staveb dopravní a technické
infrastruktury,
dále hranice zastav ného území a zastavitelné plochy, a ochranných pásem, pokud se v ešené
ploše vyskytují.
V p ípad pot eby je možné jednotlivá ešení zpracovat v samostatných výkresech.

Návrh zadání územní studie ÚS2
k.ú. Vysoká u P íbram
Plochy smíšené obytné Z16 a ve ejného prostranství Z17

a)

Cíl, ú el a d vod po ízení územní studie
cílem je získat kvalifikovaný podklad pro rozhodování
ešit urbanistickou koncepci s uspo ádáním jednotlivých ploch, ešit prostorové uspo ádání ešeného
území, ešit dopravní a technickou infrastrukturu.

b) Vymezení ešeného území
ešené území je vymezeno v katastrálním území Vysoká u P íbram , a to od jižní hranice zastav ného
území obce (východn od fotbalového h išt a pod bývalým areálem starobylého panského statku) až pod
rybníky Trniny a Luš ovec. Hranice ešeného území jsou vyzna eny v grafické ásti ÚP Vysoká u P íbram .
Celková rozloha ešeného území je cca 3,7ha.
Limity využití území:
respektovat území výskytu archeologických nález
zohlednit el. vedení a jeho ochranné pásmo
respektovat otev enou vodote a vodní plochy
zohlednit trasu navrženého el. kabelu
zohlednit ochranné pásmo vzletových a p istávacích prostor letišt Dlouhá Lhota
zohlední návaznost na vymezenou urbanistickou hodnotu H1
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c)

Požadavky na vymezení pozemk a jejich využití

Návrh územní studie bude vycházet p edevším z navrženého ešení pro uvedenou lokalitu dle vydaného
územního plánu Vysoká u P íbram . Jedná se o rozdílný zp sob využití tj. hlavní funkce bydlení a ve ejného
prostranství a dalších limitujících skute ností.
Požadavky:
navrhnout parcelaci lokality tak, aby byla zachována ur itá rozvoln nost zástavby s min. velikostí
stavebních parcel minimáln 1000 m2 na 1 stavbu pro bydlení, kde bude dodržena zastav nost
celková max. 30%,
vymezit plochy ve ejných prostranství - ve ejné zelen odpovídající velikosti celé zastavitelné plochy.
ešit komunika ní systém;
bude ešeno konkrétní umíst ní shromaž ovacího místa pro t íd ný komunální odpad ("místo pro
shromaž ovací prost edky pro komunální odpad a separované odpady").

d) Požadavky na umíst ní a prostorové uspo ádání staveb a požadavky na ochranu
hodnot území
plnit stanovené podmínky prostorového uspo ádání v územním plánu tzn. max. 1 nadzemní podlaží
s možností obyvatelného podkroví;
urbanistickou i hmotovou strukturu objekt (hlavních i dopl kových) navrhovat tak, aby tvo ila plynulé
a harmonické zapojení zástavby do krajiny,
stanovit podmínky pro umíst ní a prostorové uspo ádání staveb:
stanovit podmínky umíst ní staveb pro bydlení na pozemku (rodinné domy v etn dopl kových
staveb nap . garáže, dílny, krytého stání, zahraní pergoly, které by m ly být integrovány do
jednoho objektu)
definovat stavební a uli ní áry,
s ohledem na ochranu architektonických hodnot:
o definovat zásady architektonického ešení
o navrhnout objemy a tvary zástavby (respektovat stávající okolní zástavbu svojí výškovou
hladinou a obdélníkovým p dorysem v tším než 1:1,5, zástavba svou hmotou nesmí
narušit okolní prost edí, bude respektovat dochovanou urbanistickou strukturu),
o stanovit druh zast ešení staveb (bude uveden sklon a typ st ech a doporu ení barvy st ešní
krytiny),
o stanovit zásady pro oplocení pozemk (do ve ejného prostoru by se nem lo jednat o
nepr hledné ploty tj. zd né, betonové, z prefabrikát , plastové, prkenné, rákosové apod.)
o navrhnout umíst ní pilí
i sk íní elektrických i plynových rozvod (nejlépe v oplocení
- bu ve sloupcích u vstup , nebo na hranicích sousedních pozemk v ohradní zdi).

e)

Požadavky na ešení ve ejné infrastruktury
Doprava:
stanovit systém dopravní obsluhy území v etn p ší prostupnosti území a návaznosti na
dopravní skelet lokality.
komunikace budou navrženy v ší kových parametrech v souladu s p íslušnými normami,
mít na z eteli pr jezdnost vozidel pro svoz komunálního odpadu a požární techniky
prov it a p ípadn navrhnout odstavná a parkovací stání související s využíváním lokality,
Technická infrastruktura:
navrhnout jednotlivé uli ní ady technické infrastruktury v etn místa stávajícího napojení
(vodovodní ad, el. energie, kanalizace, ve ejné osv tlení a pod),
navrhnout ešení odvodu deš ových vod (likvidace do vsaku nebo odvedením do vodote e).
navrhnout ešení úpravy drenážního systému tak, aby nedocházelo k narušení jeho funk nosti
nebo ovlivn ní zamok ením navazujících ploch
Ve ejná prostranství
prov it možnost situování pozemku pro odpo inek a setkávání v etn možnosti d tských
h iš

i možnost umíst ní hracích prvk .
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f)

Požadavky na uspo ádání obsahu územní studie

Textová ást:
vymezení ešeného území,
cíl územní studie,
podmínky pro vymezení a využití pozemk ,
podmínky pro umíst ní a prostorové uspo ádání staveb, které nejsou zahrnuty do staveb ve ejné
infrastruktury, v etn podmínek ochrany navrženého charakteru území, zejména ochrany krajinného
rázu (nap íklad uli ní a stavební áry, podlažnost, výška zástavby, objemy a tvary zástavby),
podmínky pro umíst ní a napojení staveb dopravní a technické infrastruktury,
Grafická ást
hlavní výkres v m . 1 : 1000 obsahující:
hranici ešené plochy,
graficky vyjád itelné podmínky umíst ní staveb, které nejsou zahrnuty do staveb ve ejné
infrastruktury, jejich napojení na ve ejnou dopravní a technickou infrastrukturu,
vymezení a využití pozemk a graficky vyjád itelné podmínky umíst ní staveb dopravní a technické
infrastruktury,
dále hranice zastav ného území a zastavitelné plochy, a ochranných pásem, pokud se v ešené
ploše vyskytují.
V p ípad pot eby je možné jednotlivá ešení zpracovat v samostatných výkresech.

l)

vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování
o zm nách v území podmín no vydáním regula ního
plánu, zadání regula ního plánu v rozsahu podle p ílohy .
9, stanovení, zda se bude jednat o regula 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

Územním plánem Vysoká u P íbram
regula ního plánu.

nejsou vymezeny plochy, pro které je požadováno zpracování

m) stanovení po adí zm n v území (etapizace)
Územní plán Vysoká u P íbram nevymezuje návrhové plochy do etap.
Plochy územních rezerv nejsou vymezeny.

n)
1.
2.

údaje o po tu list územního plánu a po tu výkres
k n mu p ipojené grafické ásti
Dokumentace výrokové ásti Územního plánu Vysoká u P íbram obsahuje v originálním vyhotovení
44 stran A4 textové ásti.
Grafická ást Územního plánu Vysoká u P íbram je nedílnou sou ástí tohoto ÚP jako p íloha . 1 a
obsahuje celkem 3 výkresy.

Seznam p íloh:
1. Výkres základního len ní území
2. Hlavní výkres
3. Výkres ve ejn prosp šných staveb, opat ení a asanací
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1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000

