o

Hlavní využití:
-

stavby a zařízení pro výrobu a skladování, jejichž vlivy na životní prostředí a na dodržení
zdravých životních podmínek nepřesáhují hranici areálu

o

stavby pro drobnou a řemeslnou výrobu

Přípustné využití:
-

servisy a opravny

-

zeleň doprovodná, ochranná a izolační

-

stavby související se správou a provozem zařízení

-

účelové komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty

-

veřejná prostranství, prvky drobné architektury a mobiliáře

-

garáže a odstavné plochy pro osobní, nákladní a speciální vozidla i mechanizaci

-

stavby občanské vybavenosti a služeb vč. sportovních zařízení a služeb pro cestovní ruch

-

dopravní infrastruktura související s hlavním nebo příp. využitím a technická infrastruktura
(pouze u plochy přestavby P1)

o

Podmíněně přípustné využití:
-

o

nejsou stanoveny

Nepřípustné využití:
-

veškeré stavby, zařízení a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném ani podmíněně
přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející

-

veškeré stavby a zařízení, jejichž vlivy z provozu na životní prostředí a na dodržení
zdravých životních podmínek přesáhují hranici areálu

-

veškeré stavby, zařízení a činnosti narušující krajinný ráz a dálkové pohledy na sídlo

Podmínky prostorového uspořádání:
-

výšková regulace nové zástavby max. 2 nadzemní podlaží a obytné podkroví (2 + P)
a/nebo max. 10 m ve štítě nad okolním upraveným terénem

TI Technická infrastruktura
Hlavní využití
-

plochy staveb technického vybavení a s nimi stavby provozně související:

-

vodojemy, vodní zdroje, čerpací stanice

-

ČOV, čerpací stanice odpadních vod

-

trafostanice

Přípustné využité
-

parkoviště

-

pozemky související dopravní infrastruktury

-

zeleň vyhrazená a zeleň ochranná

Nepřípustné využití
42

-

veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

VL Plochy výroby a skladování – lehká výroba, služby
Hlavní využití
-

pozemky staveb pro výrobu, sklady, řemesla

Přípustné využité
-

řemeslné živnosti

-

komunikace, inženýrské sítě

-

parkoviště a garáže

-

u přestavbové plochy P1 je přípustné tuto plochu doplnit občanským vybavením, sportovním
zařízením nebo službami pro cestovní ruch

VÝROBA A SKLADOVÁNÍ - zemědělská výroba

XV.

(VZ)

Plochy sloužící pro umístění staveb a zařízení zemědělské výroby.
Podmínky pro využití ploch:
o

o

Hlavní využití:
-

stavby pro pěstování rostlin

-

stavby pro chov hospodářských zvířat

-

stavby pro přípravu a skladování krmiv a steliva

-

stavby pro skladování produktů živočišné výroby

-

stavby pro skladování a posklizňovou úpravu produktů rostlinné výroby

Přípustné využití:
-

stavby pro skladování a přípravu prostředků výživy, přípravků na ochranu rostlin
a rostlinných produktů a pro zemědělské služby

o

-

doprovodná administrativa a stravovací zařízení

-

stavby pro přidruženou drobnou a řemeslnou výrobu

-

stavby související se správou, provozem a údržbou zařízení

-

dopravní infrastruktura související s hlavním nebo příp. využitím a technická infrastruktura

-

veřejná prostranství, prvky drobné architektury a mobiliáře

-

účelové komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty

-

zeleň doprovodná, ochranná a izolační

Podmíněně přípustné využití:
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-

garážové, odstavné a parkovací plochy pro osobní a nákladní automobily, speciální
vozidla a mechanizaci
Podmínka: Pouze jako provozní součást areálů

o

Nepřípustné využití:
-

veškeré stavby, zařízení a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném ani podmíněně
přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející

-

veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity
uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru

-

veškeré stavby, zařízení a činnosti narušující krajinný ráz a dálkové pohledy na sídlo

Podmínky prostorového uspořádání:

-

výšková regulace nové zástavby max. 2 nadzemní podlaží a obytné podkroví (2 + P)
a/nebo max. 10 m ve štítě nad okolním upraveným terénem

Nepřípustné využití
-

veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

-

veškeré stavby a činnosti, která by znečišťovaly prostředí a kde by hluk převyšoval přípustnou
max. hladinu hluku na sousedních plochách bydlení a tím narušoval kvalitní prostředí a
pohodu bydlení

VÝROBA A SKLADOVÁNÍ - zemědělská výroba s bydlením

XVI.

(VB)

Plochy sloužící pro umístění staveb a zařízení zemědělské výroby.
Podmínky pro využití ploch:
o

o

Hlavní využití:
-

stavby pro pěstování rostlin

-

stavby pro chov hospodářských zvířat

-

stavby pro přípravu a skladování krmiv a steliva

-

stavby pro skladování produktů živočišné výroby

-

stavby pro skladování a posklizňovou úpravu produktů rostlinné výroby

Přípustné využití:
-

stavby pro skladování a přípravu prostředků výživy, přípravků na ochranu rostlin
a rostlinných produktů a pro zemědělské služby

-

doprovodná administrativa a stravovací zařízení
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o

-

stavby pro přidruženou drobnou a řemeslnou výrobu

-

stavby související se správou, provozem a údržbou zařízení

-

dopravní infrastruktura související s hlavním nebo příp. využitím a technická infrastruktura

-

veřejná prostranství, prvky drobné architektury a mobiliáře

-

účelové komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty

-

zeleň doprovodná, ochranná a izolační

-

jízdárna a výběhy pro koně

Podmíněně přípustné využití:
-

garážové, odstavné a parkovací plochy pro osobní a nákladní automobily, speciální
vozidla a mechanizaci
Podmínka: Pouze jako provozní součást areálů

-

rekreační bydlení a služby pro agroturistiku, bydlení provozovatele
Podmínka: Bude dodržena pohoda bydlení.

o

Nepřípustné využití:
-

veškeré stavby, zařízení a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném ani podmíněně
přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející

-

veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity
uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru

-

veškeré stavby, zařízení a činnosti narušující krajinný ráz a dálkové pohledy na sídlo

Podmínky prostorového uspořádání:
-

výšková regulace nové zástavby max. 2 nadzemní podlaží a obytné podkroví (2 + P)
a/nebo max. 10 m ve štítě nad okolním upraveným terénem

VZ Výroba a skladování zemědělská výroba
Hlavní využití
-

pozemky staveb pro zemědělskou výrobu

Přípustné využité
-

stavby pro živočišnou výrobu

-

sklady pro rostlinnou výrobu

-

komunikace

-

inženýrské sítě

-

provozní budovy

-

parkoviště a garáže sloužící pouze pro výrobní areál

Nepřípustné využití
-

veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

-

veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity
uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru
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VÝROBA A SKLADOVÁNÍ - smíšená výroba

XVII.

(VS)

Plochy sloužící k umístění staveb pro drobnou a řemeslnou výrobu netovárního charakteru,
které nevyvolávají zvýšené nároky na dopravu a případný negativní vliv jejich technologií
a činností nezasahuje mimo hranice areálu.
Podmínky pro využití ploch:
o

o

o

Hlavní využití:
-

stavby a zařízení pro výrobu a skladování netovárního charakteru

-

stavby a zařízení pro zemědělskou výrobu

Přípustné využití:
-

zeleň doprovodná, ochranná a izolační

-

stavby pro drobnou a řemeslnou výrobu

-

veřejná prostranství, prvky drobné architektury a mobiliáře

-

stavby související se správou, provozem a údržbou zařízení

-

místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty

-

dopravní infrastruktura související s hlavním nebo příp. využitím a technická infrastruktura

Podmíněně přípustné využití:
-

garážové, odstavné a parkovací plochy pro osobní a nákladní automobily, speciální
vozidla a mechanizaci
Podmínka: Pouze jako provozní součást areálů

o

Nepřípustné využití:
-

veškeré stavby, zařízení a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném ani podmíněně
přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející

-

veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity
uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru

-

veškeré stavby, zařízení a činnosti narušující krajinný ráz a dálkové pohledy na sídlo

Podmínky prostorového uspořádání:
-

novostavby či změny staveb musí respektovat stávající charakter hmotové, urbanistické
i architektonické struktury okolní zástavby, a to při umístění na pozemku a výškovém
osazení v terénu

-

výšková regulace nové zástavby max. 2 nadzemní podlaží a obytné podkroví (2 + P)
a/nebo max. 10 m ve štítě nad okolním upraveným terénem

46

XVIII. PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ - skládky

(TS)

Plochy sloužící k umístění staveb a zařízení určených pro třídění a deponování dočasně
nevyužívaných nerostů i odpadů.
Podmínky pro využití ploch:
o

Hlavní využití:
-

o

o

Přípustné využití:
-

zeleň doprovodná, ochranná a izolační

-

stavby související se správou, provozem a údržbou zařízení

-

místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty

-

dopravní infrastruktura související s hlavním nebo příp. využitím a technická infrastruktura

Podmíněně přípustné využití:
-

o

stavby a zařízení pro uskladnění dočasně nevyužívaných nerostů a odpadů

není stanoveno

Nepřípustné využití:
-

veškeré stavby, zařízení a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném ani podmíněně
přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející

Podmínky prostorového uspořádání:
-

nejsou stanoveny
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ZELEŇ VYHRAZENÁ - zahrady

XIX.

(ZS)

Plochy sídelní zeleně v zastavěném i v nezastavěném území, a to s omezenou přístupností,
které nejsou začleněny do ploch jiného způsobu využití.
Podmínky pro využití ploch:
o

o

o

Hlavní využití:
-

samostatně vymezené zahrady, oplocené i neoplocené

-

plochy zeleně občanské vybavenosti

-

zeleň ochranná a izolační

-

ovocné sady a louky

Přípustné využití:
-

vodní plochy a toky

-

prvky drobné architektury a mobiliáře

-

účelové komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty

-

dopravní infrastruktura související s hlavním nebo příp. využitím a technická infrastruktura

Podmíněně přípustné využití:
-

soukromé bazény
Podmínka: Pouze v zastavěném území.

-

stavby související se správou a údržbou o zastavěné ploše do 25 m

2

Podmínka: Pouze v zastavěném území.
o

Nepřípustné využití:
-

veškeré stavby, zařízení a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném ani podmíněně
přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející

Podmínky prostorového uspořádání:
-

nejsou stanoveny
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PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ

XX.

(NV)

Koryta vodních toků a vodní plochy, které plní funkce vodohospodářské, ekologicko
stabilizační, estetické, rekreační a hospodářské a zároveň jsou i významnými krajinnými prvky.
Mohou být součástí územních systémů ekologické stability (ÚSES).
Podmínky pro využití ploch:
o

Hlavní využití:
-

vodní plochy i toky přirozené, upravené i umělé s vodohospodářskou funkcí a ekologickou
stabilizací krajiny

o

vodní plochy a toky s funkcí estetickou, rekreační a hospodářskou

Přípustné využití:
-

stavby a zařízení určené pro převažující vodohospodářské využití

-

stavby, zařízení a opatření k zajištění protipovodňové ochrany

-

zařízení a údržba vodních toků a vodních děl

-

zavodněné a suché rýhy

-

dopravní infrastruktura související s hlavním nebo přípustným využitím (např. mosty,
lávky, opěrné zdi, cyklostezky) a technická infrastruktura.

-

související vodohospodářské stavby (např. nádrže, hráze, jezy a zdrže)

-

výústní objekty liniových staveb technické infrastruktury odvádějící přečištěné odpadní
vody a dešťové vody do vodního toku

o

-

břehové porosty vodních ploch a toků

-

založení prvků územního systému ekologické stability

Podmíněně přípustné využití:
-

o

není stanoveno

Nepřípustné využití:
-

veškeré stavby, zařízení a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném ani podmíněně
přípustném využití a zároveň nesouvisející s vodními a vodohospodářskými činnostmi
a jiná opatření omezující funkčnost územních systémů ekologické stability (ÚSES)

Podmínky prostorového uspořádání:
-

nejsou stanoveny

VS Výroby a skladování – smíšená výroba
Hlavní využití
-

pozemky pro výrobu, sklady, řemesla

-

pozemky pro zemědělskou výrobu

Přípustné využité
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-

řemeslné živnosti

-

zemědělská živočišná výroba

-

skladování

-

komunikace

-

inženýrské sítě

-

provozní budovy

-

parkoviště a garáže sloužící pouze pro výrobní areál

Nepřípustné využití
-

veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
veškeré stavby a činnosti, která by znečišťovaly prostředí a kde by hluk převyšoval přípustnou

-

hladinu hluku na sousedních plochách bydlení a tím narušovaly kvalitní prostředí a pohodu bydlení
VB Výroby a skladování – zemědělská výroba s bydlením
Hlavní využití
-

pozemky pro zemědělskou výrobu

Přípustné využité
-

zemědělská živočišná výroba

-

skladování

-

komunikace

-

inženýrské sítě

-

provozní budovy

-

parkoviště a garáže sloužící pouze pro výrobní areál

-

jízdárna – výběhy pro koně

Podmíněně přípustné
-

rekreační ubytování pro agroturistiku a

bydlení provozovatele za podmínek, že bude

dodržena pohoda bydlení
-

služby

Nepřípustné využití
-

veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněném využitím

-

veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity
uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru

NV Plochy vodní a vodohospodářské
Hlavní využití
-

vodní plochy a toky

-

vodní stavby nádrží
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-

ostatní pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití

Přípustné využití
-

hospodaření na vodních plochách a tocích podle druhu vodních ploch

-

na vodních tocích proti zátopové opatření – vodní hráze, revitalizace toku

Nepřípustné využití
-

všechny ostatní stavby a činnosti, které s vodními a vodohospodářskými činnostmi nesouvisejí

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ

XXI.

(NZ)

Plochy sloužící k hospodaření na zemědělské půdě, primárně využívané jako plochy orné
půdy, pastviny, sady, zahrady a chmelnice.
Podmínky pro využití ploch:
o

Hlavní využití:
-

plochy zemědělsky využívané (dle druhu jednotlivých ploch – orná půda, trvalý travní
porost, sady, zahrady, chmelnice)

o

Přípustné využití:
-

prvky drobné architektury a mobiliáře

-

keřové a stromové porosty a stromořadí

-

zavodněné a suché rýhy, drobné vodní plochy

-

účelové komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty, hyppocesty

-

dopravní infrastruktura související s hlavním nebo příp. využitím a technická infrastruktura

-

protierozní prvky přírody, travní porosty se solitérními stromy, eventuálně s drobnými
remízy a porosty podél mezí

o

Podmíněně přípustné využití:
-

stavby, zařízení a opatření k zajištění protipovodňové ochrany i k vodohospodářským
melioracím pozemků a stavby, zařízení a opatření nutná pro obhospodařování pozemků,
které lze v souladu s jejich charakterem umísťovat v nezastavěném území dle příslušného
právního předpisu (vyjma typů staveb uvedených v kapitole F.3. podmínky pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití této dokumentace)
Podmínka: Pouze při respektování hodnot území a nenarušení krajinného rázu.

o

Nepřípustné využití:
-

veškeré stavby, zařízení a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném ani podmíněně
přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející
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Podmínky prostorového uspořádání:
-

nejsou stanoveny

PLOCHY LESNÍ

XXII.

(NL)

Plochy pozemků plnících funkci lesa i ostatní stromové porosty, zastávající funkci
hospodářskou, vodohospodářskou, rekreační, estetickou, půdoochrannou a ekologicko
stabilizační. Jsou obecně významným krajinným prvkem.
Podmínky pro využití ploch:
o

o

o

Hlavní využití:
-

lesní porosty pro hospodářské účely

-

lesní porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny

Přípustné využití:
-

vodní plochy a toky

-

ostatní stromové porosty

-

lesnické účelové komunikace

-

komunikace pro pěší a cyklisty, hyppocesty

-

prvky drobné architektury a mobiliáře (lavičky, plastiky, infopanely, altány atp.)

-

dopravní a technická infrastruktura související s hlavním nebo přípustným využitím

-

stavby pro lesní hospodářství a mysliveckou činnost a zařízení s nimi související

Podmíněně přípustné využití:
-

nezbytná dopravní a technická infrastruktura
Podmínka: Prokázání, že alternativní trasování dopravní a technické infrastruktury mimo
plochy lesní by neúměrně zvýšilo náklady na její realizaci a zároveň nedojde k zásadnímu
narušení přírodní funkce plochy.

o

Nepřípustné využití:
-

veškeré stavby, zařízení a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném ani podmíněně
přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející.
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Podmínky prostorového uspořádání:

-

nejsou stanoveny

NZ Plochy zemědělské
Hlavní využití
-

zemědělská činnosti podle druhu jednotlivých ploch – orná půda, trvalý travní porost, sady,
zahrady, chmelnice

Přípustné využití
-

liniové zařízení technické infrastruktury

-

nezbytné komunikace, cesty, turistické trasy

-

pozemky staveb, zařízení a jiná opatření nutná pro obhospodařování pozemků, nenarušující
stávající přírodní ráz

-

biokoridory - vzrostlá a nízká zeleň

-

remízky, meze, stromořadí, drobné vodní plochy

Nepřípustné využití
-

všechny ostatní stavby a činnosti, které s hlavním a přípustným využitím nesouvisí

XXIII. PLOCHY PŘÍRODNÍ - lesní

(NPl)

Plochy pozemků plnících funkci lesa i ostatní stromové porosty, zastávající funkci rekreační,
estetickou, půdoochrannou a ekologicko stabilizační. Jsou obecně významným krajinným
prvkem a mohou být součástí územních systémů ekologické stability (ÚSES).
Podmínky pro využití ploch:
o

Hlavní využití:
-

lesní porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny

-

plochy zvláště chráněných částí přírody
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o

o

plochy biocenter a biokoridorů ÚSES

Přípustné využití:
-

vodní plochy a toky

-

ostatní stromové porosty

-

lesnické účelové komunikace

-

komunikace pro pěší a cyklisty, hyppocesty

-

vodní plochy na tocích jako protipovodňová opatření

-

dřevěné stavby pro mysliveckou činnost (posedy, krmelce, atp.)

-

prvky drobné architektury a mobiliáře (lavičky, plastiky, infopanely, altány atp.)

-

dopravní a technická infrastruktura související s hlavním nebo přípustným využitím

Podmíněně přípustné využití:
-

lesní porosty pro hospodářské účely, zemědělská a veškerá ostatní činnost
Podmínka: Pouze v souladu platnými právními předpisy, zákony a nařízením pro
jednotlivé druhy chráněných území a/nebo při respektování hodnot území a nenarušení
krajinného rázu.

-

stavby pro lesní hospodářství a mysliveckou činnost a zařízení s nimi související
Podmínka: Pouze v souladu platnými právními předpisy, zákony a nařízením pro
jednotlivé druhy chráněných území a/nebo při respektování hodnot území a nenarušení
krajinného rázu.

-

nezbytná dopravní a technická infrastruktura
Podmínka: Prokázání, že alternativní trasování dopravní a technické infrastruktury
mimo plochy přírodní by neúměrně zvýšilo náklady na její realizaci a zároveň nedojde
k zásadnímu narušení přírodní funkce plochy

o

Nepřípustné využití:
-

veškeré stavby, zařízení a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném ani podmíněně
přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející a jiná opatření omezující funkčnost
územních systémů ekologické stability (ÚSES)

Podmínky prostorového uspořádání:

-

nejsou stanoveny

XXIV. PLOCHY PŘÍRODNÍ

(NP)

Plochy zeleně udržované v přírodě blízkém stavu, které mohou plnit funkci prvků ÚSES,
protierozní, estetickou i rekreační. Samostatně vymezené plochy zajišťující podmínky pro
ochranu přírody a krajiny mj. v plochách 1. a 2. zóny

CHKO, zvláště

chráněných

maloplošných územích a lokalitách NATURA 2000 - evropsky významné lokality.
Podmínky pro využití ploch:
o

Hlavní využití:
-

plochy zvláště chráněných částí přírody
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o

o

plochy biocenter a biokoridorů ÚSES

Přípustné využití:
-

travní porosty

-

protierozní prvky přírody

-

keřové a stromové porosty

-

břehové porosty vodních ploch a toků

-

komunikace pro pěší a cyklisty, hyppocesty

-

vodní plochy na tocích jako protipovodňová opatření

-

dřevěné stavby pro mysliveckou činnost (posedy, krmelce, atp.)

-

vodní plochy a toky, zavodněné a suché rýhy v přírodě blízkém stavu

-

prvky drobné architektury a mobiliáře (lavičky, plastiky, infopanely, altány atp.)

-

dopravní a technická infrastruktura související s hlavním nebo přípustným využitím

Podmíněně přípustné využití:
-

lesní porosty pro hospodářské účely, zemědělská a veškerá ostatní činnost
Podmínka: Pouze v souladu platnými právními předpisy, zákony a nařízením pro
jednotlivé druhy chráněných území a/nebo při respektování hodnot území a nenarušení
krajinného rázu.

-

nezbytná dopravní a technická infrastruktura
Podmínka: Prokázání, že alternativní trasování dopravní a technické infrastruktury mimo
plochy přírodní by neúměrně zvýšilo náklady na její realizaci a zároveň nedojde
k zásadnímu narušení přírodní funkce plochy

o

Nepřípustné využití:
-

veškeré stavby, zařízení a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném ani podmíněně
přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející a jiná opatření omezující funkčnost
územních systémů ekologické stability (ÚSES)

Podmínky prostorového uspořádání:

-

nejsou stanoveny

NP Plochy přírodní
Zahrnují plochy 1. a 2. zóny CHKO, zvláště chráněné maloplošné území, pozemky významných
lokalit - NATURA 2000, pozemky biocenter
Hlavní využití
-

Využití dle druhu pozemků, které jsou do ploch přírodních zahrnuty (lesy, louky)

-

Lesní a zemědělská činnost a veškerá ostatní činnost je určena platnými právními předpisy,
zákony a nařízením pro jednotlivé druhy chráněných území
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Přípustně využití
-

nezbytné komunikace, cesty, turistické trasy

-

zřizování vodních ploch na tocích jako protipovodňové opatření

-

liniové zařízení technické infrastruktury

-

dřevěné stavby pro mysliveckou činnost (posedy, krmelce)

Nepřípustné využití
-

-

veškeré stavby i činnosti, které by znehodnocovali přírodu rostlinou a živočišnou a jsou v
rozporu s právními zákony, předpisy a nařízeními pro jednotlivé druhy chráněných území

XXV. PLOCHY PŘÍRODNÍ - smíšené

(NPs)

Nezastavěné plochy s polyfunkčním využitím území, které zahrnují zejména plochy krajinné
zeleně, oblasti skalnaté, zatravněné i nezatravněné, mokřady, zemědělské i nezemědělské
plochy, kde přírodní ekosystémy jsou v rovnocenném postavení s hospodářským využíváním
a mohou být součástí územních systémů ekologické stability (ÚSES).
Podmínky pro využití ploch:
o

o

o

Hlavní využití:
-

plochy s převažující přírodní funkcí, které zahrnují krajinnou zeleň

-

plochy zvláště chráněných částí přírody

-

plochy biocenter a biokoridorů ÚSES

Přípustné využití:
-

plochy zemědělské, zvláště TTP, v omezeném rozsahu i orná půda

-

břehové porosty vodních toků

-

keřové a stromové porosty

-

vodní toky a plochy

-

zavodněné a suché rýhy

-

komunikace pro pěší a cyklisty, hyppocesty

-

plochy pro realizaci protipovodňových opatření

-

prvky drobné architektury a mobiliáře (lavičky, plastiky, infopanely, altány atp.)

-

dopravní a technická infrastruktura související s hlavním nebo přípustným využitím

Podmíněně přípustné využití:
-

stavby a opatření pro lesní hospodářství, mysliveckou a zemědělskou činnost a zařízení
s nimi související
Podmínka: Pouze v souladu platnými právními předpisy, zákony a nařízením pro
jednotlivé druhy chráněných území a/nebo při respektování hodnot území a nenarušení
krajinného rázu.

-

nezbytná dopravní a technická infrastruktura
Podmínka: Prokázání, že alternativní trasování dopravní a technické infrastruktury
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mimo plochy přírodní by neúměrně zvýšilo náklady na její realizaci a zároveň nedojde
k zásadnímu narušení přírodní funkce plochy
o

Nepřípustné využití:
-

veškeré stavby, zařízení a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném ani podmíněně
přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející a jiná opatření omezující funkčnost
územních systémů ekologické stability (ÚSES)

Podmínky prostorového uspořádání:

-

nejsou stanoveny

XXVI. PLOCHY S JINÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

(NJ)

Nezastavěné plochy s polyfunkčním využitím území, které zahrnují zejména plochy krajinné
zeleně, oblasti skalnaté, zpevněné, zatravněné i nezatravněné, mokřady, ostatní nezemědělské
i zemědělské plochy, kde přírodní ekosystémy jsou v rovnocenném postavení s hospodářským
využíváním.
Podmínky pro využití ploch:
o

Hlavní využití:
-

o

o

plochy s převažující přírodní funkcí, které zahrnují krajinnou zeleň

Přípustné využití:
-

plochy zemědělské, zvláště TTP, v omezeném rozsahu i orná půda

-

břehové porosty vodních toků

-

keřové a stromové porosty

-

vodní toky a plochy

-

zavodněné a suché rýhy

-

plochy pro realizaci protipovodňových opatření

-

účelové komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty, hyppocesty

-

prvky drobné architektury a mobiliáře (lavičky, plastiky, infopanely, altány atp.)

-

dopravní infrastruktura související s hlavním nebo příp. využitím a technická infrastruktura

Podmíněně přípustné využití:
-

stavby, zařízení a opatření pro zemědělskou činnost a lesní hospodářství, které lze
v souladu s jejich charakterem umísťovat v nezastavěném území dle příslušného právního
předpisu (vyjma typů staveb uvedených v kapitole F.3. podmínky pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití této dokumentace)
Podmínka: Pouze při respektování hodnot území a nenarušení krajinného rázu.

o

Nepřípustné využití:
-

veškeré stavby, zařízení a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném ani podmíněně
přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející.
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Podmínky prostorového uspořádání:

-

nejsou stanoveny

NL Plochy lesní
Zahrnují pozemky plnící funkci lesa i lesa na nelesní půdě
Hlavní využití
-

lesní hospodářství

-

pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství

-

myslivecká činnost a zařízení související s myslivostí

-

nezbytné liniové a plošné stavby technické infrastruktury

-

nezbytné komunikace a cesty

Přípustné využití
-

využívání komunikací a cest pro rekreační využívání území (cyklotrasy, turistické trasy,
hyppocesty)

Nepřístupné využití
-

ostatní stavby a činnosti, které hlavním a přípustným využitím nesouvisí

NJ Plochy s jiným způsobem využití
Zahrnují zejména plochy s nízkým a částečně vysokým náletem i na zatravněných plochách, plochy
ostatní nezatravněné, skalnaté, zpevněné, mokřady, plochy ostatní nezemědělské
Přípustné využití
-

využití podle charakteru druhu pozemku

-

liniové zařízení dopravní a technické infrastruktury

Podmíněně přípustné
-

zařízení a jiná opatření pro zemědělské nebo lesní hospodářství, za podmínek, že nebude
narušen charakter krajiny

Nepřístupné využití
-

veškeré stavby a činnosti nesouvisející s přípustným využitím
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XXVII. KORIDOR DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - silniční

(DSk)

Koridor dopravní infrastruktury – silniční zahrnující pozemky staveb a zařízení pozemních
komunikací pro přeložku silnice I/15.
Podmínky pro využití koridoru:
o

o

o

Hlavní využití:
-

silnice I. třídy - I/15

-

komunikace připojující komunikaci I/15 na stávající komunikační síť

Přípustné využití:
-

stavby související se stavbou přeložky silnice I/15

-

protihlukové stavby, zařízení a opatření

-

stavby zařízení staveniště

-

zeleň ochranná a izolační

-

údržba stávajících staveb

Podmíněně přípustné využití:
-

liniové stavby technické infrastruktury
Podmínka: Pouze v případě prokázání neztížení realizace přeložky silnice I. třídy - I/15.

-

využití všech ploch RZV zasahujících do koridoru dopravní infrastruktury
Podmínka: Pouze za respektování podmínek uvedených v kapitole F.3. této dokumentace

o

Nepřípustné využití:
-

veškeré stavby, zařízení a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném ani podmíněně
přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

nejsou stanoveny
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TS Plochy těžby nerostů – skládky
Hlavní využití
-

pozemky pro uskladnění dočasně nevyužívaných nerostů a odpadů

Přípustné využití
-

související dopravní a technická infrastruktura

Nepřístupné využití
-

stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

F.G.

VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ,
STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH
PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT

Plochy pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a plochy asanací jsou vyznačeny
ve Výkrese veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (I.2 - c).

G.1.

G 1)

SEZNAM VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K

POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNITVEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY
Územní plán vymezuje následující VPS, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit:
a)

Dopravní infrastruktura … VD:vodovod

-

vodovodní trasy v Blíževedlech WT1,WT2, WT3, WT4, WT5VD01 ... koridor pro

přeložku silnice I/15
b)
-

Technická infrastruktura … VT:kanalizace
kanalizace

WT9

-

kanalizace včetně čerpací stanice

WT8

-

plocha pro rozšíření ČOV

WT10

VT01 ... vodovodní řady v Blíževedlích
VT02 ... vodovodní řady v Blíževedlích
VT03 ... vodovodní řady v Blíževedlích
VT04 ... vodovodní řady v Blíževedlích
VT05 ... vodovodní řady v Blíževedlích
VT06 ... vodovodní řad Blíževedly - Litice
VT08 ... kanalizační řad včetně čerpací stanice
VT09 ... kanalizační řad
VT10 ... plocha pro rozšíření ČOV
VT11 ... hráze vodní nádrže
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VT12 ... koridor pro nadzemní vedení VVN 110 kV, úsek TR Babylon - hranice LK (TR Úštěk)
VT13 ... koridor pro dvojité nadzemní vedení ZVN 400 kV, úsek hranice LK - TR Babylon

c)

hráze vodní nádrže

G.2.

G 2)

WT11

SEZNAM VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÁ LZE PRÁVA K

POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ OPATŘENÍ
Územní plán vymezuje následující VPO, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit:
a)

Snižování ohrožení v území povodněmi a jinými katastrofami … VP:snižování

ohrožení v území povodněmi
vodní plochy

WP1, WP5, WP6, WP7, WP8, WP9, WP10

VP01 ... vodní plochy
VP05 ... vodní plochy
VP06 ... vodní plochy
VP07 ... vodní plochy
VP08 ... vodní plochy
VP09 ... vodní plochy
-

VP10 ... vodní plochy

založení skladebných částí územního systému ekologické stability … VU prvků ÚSES
WU1, WU2, WU3,: WU4, WU5, WU6
b)

VU01 ... realizace části regionálního biokoridoru RBK 144

VU02 ... realizace části lokálního biokoridoru LBK 480
VU03 ... realizace části lokálního biokoridoru LBK 69
VU06 ... realizace části lokálního biokoridoru LBK 301
VU07 ... realizace části lokálního biokoridoru LBK 292
VU08 ... realizace části lokálního biokoridoru LBK 287
VU09 ... realizace částí lokálního biokoridoru LBK 482
VU10 ... realizace části lokálního biokoridoru LBK 288
VU11 ... realizace ploch přírodních v rámci regionálního biocentra RBC 2
G.3.

SEZNAM STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU, PRO
KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT

V řešeném území nejsou vymezovány stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu
a plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.
G.4.

SEZNAM PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM
VYVLASTNIT
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V řešeném území nejsou vymezovány plochy pro asanaci.

G.H.

VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ,
PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE
PŘEDKUPNÍ

PRÁVO

ZŘIZOVÁNO,

PARCELNÍCH

ČÍSEL

POZEMKŮ,

NÁZVU

KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍP. DALŠÍCH ÚDAJŮ DLE § 8 KATASTRÁLNÍHO
ZÁKONAVEŘEJNĚ

PROSPĚŠNÝCH

OPATŘENÍ,

PRO

KTERÉ

LZE

UPLATNIT

PŘEDKUPNÍ PRÁVO

H.1.

SEZNAM VPS, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO

Územní plán nevymezuje žádné VPS, pro které lze uplatnit předkupní právo.
H.2.

SEZNAM H 1) VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBYÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÁ LZE

UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO
Územní plán vymezuje následující veřejná prostranství, pro která lze uplatnit předkupní právo:
a)

veřejná zeleň … PZ:odovod

vodovodní trasy v Blíževedlech

WT1,WT2, WT3, WT4, WT5

PZ01 ... realizace parku v centrální části Litic


ve prospěch:



katastrální území: Litice [685291]



dotčené pozemky: 73, 75 (část)

Obec Blíževedly

PZ02 ... realizace parku a ochranné zeleně mezi zemědělskou výrobou a hřbitovem


ve prospěch:



katastrální území: Blíževedly [605662]



dotčené pozemky: 635/8, 640/4

Obec Blíževedly

b) kanalizace
-

kanalizace

WT9

-

kanalizace včetně čerpací stanice

WT8

-

plocha pro rozšíření ČOV

WT10

c) hráze vodní nádrže

WT11

H 2)

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ OPATŘENÍ
a) snižování ohrožení v území povodněmi

-

vodní plochy

WP1, WP5, WP6, WP7, WP8, WP9, WP10

b) založení prvků ÚSES

WU1, WU2, WU3, WU4, WU5, WU6
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c) veřejná zeleň

PZ2

Parcely veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření
Označení

veřejně

Katastrální území

Katastrální čísla parcel

WT1

Blíževedly

999/2, 1322

WT2

Blíževedly

302/6

WT3

Blíževedly

1006

WT4

Blíževedly

440/2, 1335

WT5

Blíževedly

1207, 1209, 1208, 1256, 1257, 617/2, 634/3

WT8

Blíževedly

331/1, 1150, 1203, 1294

WT9

Blíževedly

1434, 1436, 1435, 1407

WT10

Blíževedly

155/5

WT11

Blíževedly

1461,1548,1552,1412, 1458,1468,1544

WP1

Blíževedly

1433, 1440, 1553, 1411, 1410, 1548, 1461,

prospěšných staveb
a VPO

1452, 1460, 1459, 1552, 1412, 1547, 1647,
1403, 1458,1468, 1544
WP5

Blíževedly

565, 1544

WP6

Blíževedly

1549, 1551, 1544

WP7

Blíževedly

1548, 1552, 1547, 1544

WP8

Blíževedly

1553, 1544

WP9

Blíževedly

1554, 1544

WP10

Blíževedly

1545, 1555, 1544

WU1

Blíževedly

1283, 1181, 1170, 1168, 1228, 1180, 1240, 1228

WU2

Blíževedly

1480, 1467, 1474, 1458, 1469, 1465, 1470

WU3

Blíževedly

1417, 1423

WU4

Skalka u Blíževedel

403

WU5

Skalka u Blíževedel

403, 474

WU6

Skalka u Blíževedel
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PZ2

Blíževedly

635/8, 640/4

H.I.

ÚDAJE STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO
ZÁKONAO POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Územní plán Blíževedly nestanovuje žádná kompenzační opatření podle § 50 odst. (6) zákona
č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon).
J.

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO
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BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ
Plochy a koridory územních rezerv nejsou v územním plánu vymezeny.
K.

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH
V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK PRO
JEJÍ POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO
EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI

Územní plán vymezuje následující plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno zpracováním územní studie; označení těchto ploch je vymezeno graficky ve Výkrese
základního členění území (I.2 - a) a v Hlavním výkrese (I.2 – b1).
V rámci zadávacích podmínek a řešení územních studií je nutno respektovat obecné podmínky využití
ploch RZV dle kapitoly F.3. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, respektive dle
kapitoly C.2. Zastavitelné plochy a C.3. Plochy přestavby této dokumentace a dále hodnoty
dochované struktury zástavby, tzn. navrhovat vesnické rozvolněné i sevřené kompozice staveb.
Lhůta pro vložení dat o územních studiích do evidence územně plánovací činnosti se stanovuje na
20 let od vydání tohoto územního plánu Blíževedly.
US1

zastavitelná plocha Z01
Podmínka:

Zajistit napojení lokality na komunikační systém obce a zabezpečit vyhovující
vnitřní dopravní obsluhu. Zajistit napojení na vodovod

i kanalizaci,

elektrorozvody a řešit trafostanici. Zajistit sídelní zeleň.
US2

zastavitelná plocha Z02 (část)
Podmínka:

Zajistit napojení lokality na komunikační systém obce a zabezpečit vyhovující
vnitřní dopravní obsluhu. Zajistit napojení na vodovod i kanalizaci,
elektrorozvody. Zajistit sídelní zeleň. Stanovit vhodnou etapizaci výstavby tak,
aby realizace probíhala koncepčně ve vazbě na urbanizované území.

US3

zastavitelná plocha Z03
Podmínka:

Zajistit napojení lokality na komunikační systém obce a zabezpečit vyhovující
vnitřní dopravní obsluhu. Zajistit sídelní zeleň. Zajistit napojení na vodovod,
odkanalizování a elektrorozvody. Stanovit vhodnou etapizaci výstavby tak,
aby realizace probíhala koncepčně ve vazbě na urbanizované území. V ploše
vybudovat přečerpávací stanici odpadních vod pro tuto lokalitu a pro Z02.

US4

zastavitelná plocha Z04
Podmínka:

Sledovat dopad architektonického řešení na krajinný ráz ve vztahu k chráněné
krajinné oblasti. Zajistit napojení lokality na komunikační systém obce a zajistit
vyhovující vnitřní dopravní obsluhu. Zabezpečit napojení na vodovod,
odkanalizování a elektrorozvody. Lokalita je v CHKO Kokořínsko – počet
rodinných domů prověří územní studie.
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ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ

L.

GRAFICKÉ ČÁSTI
Územní plán Blíževedly obsahuje (bez odůvodnění územního plánu) 48 listů formátu A4 textové části,
4 výkresy grafické části (tištěná forma výkresů je celkem na 8 listech, všechny výkresy obsahují část
„A“ a „B“) a 1 schéma vymezení ÚSES:


I.1

Textová část



I.2 – a

Výkres základního členění území

1 : 5 000



I.2 – b1

Hlavní výkres

1 : 5 000



I.2 – b2

Výkres koncepce veřejné infrastruktury

1 : 5 000



I.2 – c

Výkres VPS, opatření a asanací

1 : 5 000



I.2 – s

Schéma vymezení ÚSES

Počet listů územního plánu

1 : 10 000

18

Počet výkresu územního plánu 3 (A+B)

ZKRATKY POUŽITÉ V ÚZEMNÍM PLÁNU:
ČOV

čistírna odpadních vod

CHKO

chráněná krajinná oblast

LBC

lokální biocentrum

LBK

lokální biokoridor

MNV

místní národní výbor

PP

přírodní památka

PR

přírodní rezervace

RBC

regionální biocentrum

RBK

regionální biokoridor

RZV

rozdílný způsob využití

ÚP

územní plán

ÚPD

územně plánovací dokumentace

ÚS

územní studie

ÚSES

územní systém ekologické stability

VPO

veřejně prospěšné opatření

VPS

veřejně prospěšná stavba

VN

vysoké napětí

VVN

velmi vysoké napětí

ZVN

zvláště vysoké napětí

ZM

změna (územního plánu)

ZÚ

zastavěné území

ZÚR (LK)

zásady územního rozvoje (Libereckého kraje)

ZKRATKY A POJMY POUŽITÉ V ÚZEMNÍM PLÁNU
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CHKO
ÚSES
MNV
ČOV
VN
VVN
PP
PR

chráněná krajinná oblast
územní systém ekologické stability
místní národní výbor
čistírna odpadních vod
vysoké napětí
velmi vysoké napětí
přírodní památka
přírodní rezervace

Pojmy použité pouze pro tento územní plán:
Lehká výroba Výroba, jejichž negativní účinky na životní prostředí nepřekračují limity uvedené
v příslušných předpisech nad přípustnou míru. Nemají negativní vliv na zdraví okolních obyvatel ani
na zdraví provozujících výrobu. Je to čistá, bezpečná výroba. Výrobky se nezpracovávají na
otevřeném ohni. Při dovozu materiálu a odvozů výrobků je používáno pouze malých a středních
nákladních automobilů.
Drobné hřiště pro míčové hry

Hřiště, které nepřesahuje velikost hřiště pro odbíjenou nebo tenis.
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