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Zastupitelstvo obce Ujeerlec pťísluánéporiie § 6 od*t.5 písnr. c) zákona č. 18312006 Sb., o územním
plánování a stavebnim řádu. ve zněni paz,Jějších pťecJpisů {dále tóž jen ,,stavební zákon"), za použití§ 43
odst.4 a § 55 odst 2 stavebniilo;ákr:na, § 17i a násl*dutícíeh zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů. § 13 a ořiichy č, / vyiiiášky č. 500l2úů§ Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumcntaci a zpiisobu evi*ence ů:*nrně piánovací činnosti (dáie téžjen ,,vyhláška 500")
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Textovou část zr:,:ěry *, * ú;*xrr:íh* píárt* *jead*a, kt*rá j* nedílnou součástítohoto opatřeni
obecnó povalry, se *kiádá e *bg;:tit* *iíž**nledgrtli*h kapitcl{přílcha č. 1}:

a)

vymezení zast*věnehc úz*tt:í,

b)

koncepce rozvojů úze n:i cri,lce, ochran},

c)

urbanistická koncepce

d)

koncepci veřejná in{raslruktt"it,l,

e)

koncepci uspCIřá$áni krajirry,

f)

sianovení podmínek pl* vyi,;;:iii piirih s lcrdíiriýrrr :pi;soi:em využití,

g)

vymezení veřejně prosuóšný*h slťtvůb,,l*ř*jitó ptrr*póšných opatření, staveb a opatření k zajišt'ování
obrany a bezp*čnosti :|átu e; pli:ch pro nsai;aci, pro která ize práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit,

h)

vymezení daiěich v*řeině

i)

údaj* o počtu itstů ť;l*llli: jn* l;j.ll-ii;

et

r,;:vule jeira h*dnot,

,

§rCIspÉ§fiÝč1_1 ::it:":lvi:r)

předkupní práva.

l

c veielně

plclll vtii".t*li

prospóšných opatření, pro které lze uplatnit

k němu připojené grafickó části.

2. Grafickou čási arnólry č. ? úz*rxriíh* pl*rllil Új*z**a, $tterá je nedílnou součástítohoto opatření
obecné povahy, se skř§tj* e yrí*g uv*d*rtý,*i"t výkr*su {přílr:ha č. 2}:
a)

výkres základníhr ciet,Ě,ti v irlcli;i,u 1 : 5 ůůů

b)

hlavnívýkresvilóřilk,,i

c)

výkres veřejně praspůšllých siavch ťJ,jationí i: as;nací_

Ode dne účinnosiitdlo
územniho plánu Ú;ezrl€c

l

50ůů

z-r,rlórry

{§ tl3 otjst. 1 spravniho řádu) se v ustanoveních, které řešízměna č. 2

ílOijůtlž;j0|l/,{:rlrllll pián lJiczCec vyriiiný Zastupitelstvem obce újezdec.

odůvodněníffiťTl#my #, 2
uawmrxířxm p§a&n,xnx ffij m,#**

\

mfuxmhxjí*:i:

3. Textovou Část odŮvodněni erněny *. ž tix*txníh.* nixr;u l"!jez"rie*, kter^* je nediinou součástítohoto
opatření obecné povahy, ce skládá z nh**hu alížeuv**i**ýnh kag:it*l {pří!*ha č. 3};
a)

postup při pořízení změny.

b)

vyhodnocení souladu s politikou územního razvlje a l;,_tmrě plána,;aci cjnkumentací vydanou krajem,
vyhodnocení koordinace využíváníůzemíz hledisk* sir"šíchv;talrL; v úxemí,

c)

vyhodnocení souladu s cíli a úkoly úzentníhoplánc,láni,

d)

vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákcna

e)

vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právnich předplsu a *e slail*vrsky tiotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsiedkcnr ř*š*nírcžpci"u

* jehn

provárlěcícit pr"ávnicil předpisů,

f)
g)

komplexní zdůvodnění přijatého řeš*ní,

h)

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj úz*rrri a informace o

i)
j)

vyhodnoceníúčeinéhovyužitízastavěnóho úzenría vyhcclnnceni pniřeby vymezenizastavitelných ploch,

k)

rozhodnutí o námitkách včetně jejich odúvodněni.

l)

vypořádánipřipomínek,

m)

plánu a p*c{u výkr*su k něnrr.r ;:řipolene grafické části.
údaje o počtu listů odůvodněníúzemníh*

údaje o splněnízadání,

rozvoj území,

,lytic,Jcir::l-,r vyni:dno,:errí

vlivů na udržitelný

vyhodnocení předpokládaných důsledkúnavrhovanéhc íeĎenír:;: zernócjělsky pudní fond
určenék plněnífunkcí lesa,

a

pozemky

4.

Grafickou ěást odůvodnóní změr"ry č" ž úxernrlíhop!ánx L"};*;:*í**, kteri*e je nodílnou součástí
odůvodnění tohoto opatření obecnó pcvahy, ge skláťlá z nížr.uv*d*n5l,e !l výkr*** {přílcha č. 4}:

a)

koordinačnívýkresv móřítku 1 : § *0fi,

b)

výkres širšíchvztahů v měřítku 1 : 25 00ů,

c)

výkres předpokládaných záb*rů půdnihCI fondu v rxóřiiku 1 , 5 *CC

Poučeni :
Proti změně č, 2 územnímu piánu Úlezde* vydanómu fntnrnu opatřeni *be*n* pnvahy nelze podai opravný
prostředek (§ 173 odst.2 zákona č,5CI0/2004 §i:, správní řád, vl; 7ng;1; 1rn7dgl§'c.h 1lřcdpis[r).
Přílohy:

1.

2,
3.
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textová část změny č. 2 územníhopiánu U]ezcloc
grafická část změny č. 2 územníhoplánu lJj*zcJec
textová část odůvodněnízměnvč, 2 ůzemníhoplánu Ůjezriec
grafická část odůvodněnízmóny č. 2 ůzernníhn plánu lJjezdec
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Obsah
a)

vyrnezenízastavčného úzenrí..,

b)

l<oncepce rozvoje úzerrlíobce. ochrarry a ilzvo.ie.ieho hodnot
ir.tlttcellce t,ozvo.je úzerrríobcc
l(oilcellcc tlchr,lttlr lt 1,ozrtl!c lltltitttlt ťlzctllí

c

)

.

Lrrban isticl<á iicltlce 1lce
In\ cll 1llocll

Vlttlczetlí zaslitvite

s)

r'r,lllczení r,cřc.jrlc pltlsllčšný,cilstil\ cL). r,cie.jne prospčšrlrcll tlllatřerli. stirl,cb

lr)

r,r

tllczctli c]alšrch ve řc'lrlč: 1ltrlsllčšttr,,cllslilr,.cll a

l)iť(]liLll)|]l t]l,,tr,, .....,,,.,.
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\,'eře.j ně prtlsilčšrlctlllatřcll í..

r.,ci'c.irlč lll-()sl]ť\ll_\

a

ť|l i)l).lLl,ťlll.

clpatřerri li

,i:

-::::

za_i

išt'tll,áni

,uplatnit

::..,.,....

l0
10

]0

i) v'r'nlez-enr plocIl a lioridor,íj. r,e i<tervch.le llt-tltcietlt zIllen.;t,jrell vlLržiti ťizcrllní str_rclii pocllllittliort pt,ct
rozlltlciovlitlí. a clzilc slalltlvcrli lhŮtr pro 1tořizcirl ttzcIlltti stLrdie. je,jiscilritletlt pořizollttclclll ii v]ožctlíciat tl teto

a) vt,mezcní zlsttlr ěrrólro úzelrrí
Zastar'ělló Útzetllí sc ztllčtltlLt č ] útzertltlilttl 1llliItLr Iiiczrlec

I

(clálc též.jcIl..ztllčtla-,) Ilettlčrlí.
Zastar'ěllé ťtzetllí r ř'cŠetléIllÚzctllí zlllčll,r Ie r,ltllczetl() \ť \Ýkt,esc zilkIaclního člerlěníťtzenlía
hlavlrírtl r,! ltre sc.

b) koncepce rozvoie územíobce. ochrany a rozvoie ieho hodnot
Koncepce rozvoje územíobce
I{oncellcc rozvoje ťtz,-.tllí obcc se zIllěttilLl tlctttěl-tí.

Konccpce oclrrant, a rtlzvo.ic ltrttltrtlt úzcnri
Ktitlce;lcc ochraIlv rilzro"jc hoclntlt ťtzetllírll_rcc se

ztl,tětlcll_t neIl-tčtlíatli

neIlí clotčctra.

c) urbanistick:i koncepce
ljrbanisticliit l<tlI'tccllcc tlavržc-tlti ve stárirjícínlúzcIllllínlplánlr se nenlětlí. Dochází poLlze
li clílČÍrlluclo111rlěrlí ZaStavite llló pIcrch_t tlhe,lttlsl,t,lltr t ,l1lar ctlí p1o lir_tltltl,Lr yzclčilrr.árrí a
l ícIlor lt.
Vymezení z:rstavitelných ploch
umístění

označení
pIochy
(plochy dle
lryužití,ze
kterych se
skládá)
Z,l

(O\/-l)

způsob

upřesňující podmínky pro využití
konkrétníplochy

využití
plochy

jih

cl

sllt,ár,tl íhr l

r.,r,ba

bč arl

s

lió

ltoclncltr, ťrzctllí zc-jttléIlir
í. tletlii t,t tš t stái,lt j íc í tl-t clžt,tost i
r vLržití1,otltlIlí letrlích clčtsliÝch tábtlt.Lr
1lří r,tld lr

úizetl-tí obce

-

i

a tla1,1izat tla stlt_tscclltí hoclrlotrlé star,br,.
r i;r, t,_(stLtllrrí

lirllitr,.

cltlpravt-tí Ilirptlicrlí řešit ze slirr.irjící
1ltlzetlln í ]iotlt

Ltlt

i

liacc"

- tlcLttllistill,at stltvbv blížcrlež f _5 nl ocl
lllaIlic pltlcll 1ltlzcrlliťr Lrrčcrlých pt,cl

'|'

plnčIlílirrll<cí 1esa.
LiS - ťtzelllIlístLrclie . I{l) - r.cgrrlačrlí1lllirl

Vr.nrczcn í ploclr
l)JrrcItr llie:lltt

hr

;l

ř,cstar.bv

ltt,istttt

\\

ll]ť./ťll_\.

Vvnrezcní sr,stónru síclclrrí zclctlě
S1 stónl

"l..

síclclnízc]crlč tlcttí zItlč,llclLt tlilte.clt.

cl) ktlncepce yeřei né infrastrtl kttrry
I(oncepcc

cl

tlprirvní itr fl,asi

t.u

ízmén
využití
plochy
US či
RP*

- ztlltlccinit

l,ctl í

prověřen

litu l.r

Iiotlcepce clopt,avtlÍ irlll,astlirl,tttt,r tlctlÍ ztllčt,ttlLt clOtčLr]lil.

ANO

úlzetntrí
st r-rcl ie

eta

pi

Za
ce

NE

Konccpcc tcclr niclió i nfI,astrtt lil

tt

l,r,

I(ottccllccl 1cchtlicl<.ct ittft,ltstt,LtlitLtrr tlctlíztllčt-tt;t,t Litltčetllt.
Ko

n

ccpcc

o

hča n slióh o vl, llavcn í .i a lirr leř-c.i

n

é i nfrastrtt litu ry,

I(tlnccpce tlbčatlsliéilil l1bavcrlí zrtstiirir zi.tchtli,ltt-tll. Ztllěnlt vrtl,tczltjc 1litlcllLr 1lro rozl'o.i
občarlsltéhory,bal,ellí r., Irávazt-tt,lsti it sclt_tl,islosti s.j iž l]f()\,(]zovilllítll lettlit-tl ,_l.:tslirtll tálloret1-1.
'rato plocila Lttllilžťlr_tjc.]cclnlrl< liralitatirrlí zlcllšclli lt iccltlltl, dalšírlltlžrlcrsti l,ilzr,.l.ic. ržcll ršal<
s tllrlcclcIll tlit zilciltll liIli t,lizt_t stlrr lrjícíhtll r Lržití.

Konccpcc tlclrrirny tllryvatclstva
I(tlnccpcc tlchratlr ob1 r,atcJstl a llctlí zttlčtltltt tltllčcttlt.

Koncepcc vcřc.jných prostranslr,í
\

Ktltlccpce r,cřc,lnlch ]]r()strill]st\ i rlcrll znli:t-tiltt citlt,čclllt. \' silttIirtlil s Ilrál llrnli 1lřccillis1
),I1lczťlla plclchir l ct'c,jtl_ ch 1lt,tlstt,itllstr í.

Koncepcc tlalšíhotlhčansliého vvb:rvcní
I{ollccpcc clalšíhoobčansliclhcl vr bltvení tlctlí cltltčctlil.

c) lronccpce

Ltlřlitlir

us

n

í [rir

ii

ny

Kttnccpce usptr ř;itlirn í kra.i inl,

Kotlccllcc

Ltslltlřacl árl

ilzcnrní sl,stóm
[.,zcrtlnr
P

s1

e

í iirlr j i rl1 tlctl í ztll člltl Lt tltltčclla.

liolrrgiclió stability

stélrt ciiologiclic stabi

rostu pnost

i

itr ilctlí zltlčtlilit tltličctl.

l<r:r.j in1,,

})rostt_tptttlst lira"]

in1 tlcllí ztllčtlclu clrltčetla.

Protie rozní tlpatření
l)rot i ertlzt,ti ol]atiell í llc, j so

Och rirna

r_t

zI-t-tčt-ttltt

1,1i_t\

1,1c

llll.

přcd povotlnčrni

Konltrétrlí pt,otipovociňovit

cl1,1t,tli,ct-tt ttc.j stlt,t ztt,tčt,ttlt_t

tlavržctll,t.

I{cl<rcacc
[le

iircace tlcrli zttlčtlt)tl ci()lcclla.

DobÝvárrí ncrostit
Dob, r,ání llcl()sttt nctli znlětltlt_t citltčct,iti.

Dalšíopatřeni Jlrtl o[rnovu a zvr šor,:ilríelirtlogicl<i, sfabilit1, lira.jirrv
Daiši tlllirticlli 1lrtl tlllt-ttll tt lt zlršr_rllit,li clitlltl3lcl,c stitbtliq iirajrn1 llc]ll llltvfze

ll().

.je

f) stanovení odmínek ro využití loch s rozdílným z
vvuZltl

ůsobem

Plochy občanskéhovybavení - OV
Clr aral<tcristi l<a

p

ltlclt

Jeclrrlr Se P()tlZc o 1lltlchl, rla jihLr sllt,ár tlího úze.lllítlbce r, lclltalirč Vitr.,ror,ka.
.]cclIla se tl
Ilistclriciií,clr,orcovv statcii (zerlrěclčlslitlrt rtsccllost). litcr.ý,.je .'pevnir-rl.. .zitzclnírn
clětskéhcl
tlibclra Yi"rÚtsta.iícího liaŽcltlrtlČ'llČ,bčlrcrrl lt,tllí scztirlr
1orrce.
CelclročIrí
vl,r,ržití
1lt'ilclrlé
.Ila
_ie
nloŽt-tc- pOLtZe rtirlitř stlir-a.iícízeIllčclčlslieLtscclitlsti. tIčclerll těchto pltlch
ic zachcli.al. popř.
ťttllěrnČzachtll'itrlí llocltltlt lozšířit a ziil alitllit stiil,ajícíllložllosti vr,Lržití.

FIIavrrí r,r,užití(1lře-l ažLIjícíúlčclr l,Lržití)

Hlavním využitímtěchtg ploch ie umístěn clostunn
užívánistaveb
ského vybave[í pro kulturu
ěIávání
chovu
k
sou vcreInou
infl:rstrulrtu rou zcimó
k zachoviíní
merne Zac
ní hod
lrcnl
zkvalitnění stáva
vyuZltt
lnOZIt()s
řádání
tského tá
. a zir.jištčrlí
1loc1Illínck Prtl clětsl,,oLt t'ekt'eaci r livalitrlírll. lli,lné,l, ,r cirr.,,rip*it
"ťi*fr1tLrjícínlplnč
hodtlotl ťtzelllís tlttlžtltlstí |ivlLlitatir llícll zlcllšcllí.
Př,ípustnér,r užití

-

letní dětslió t:ibtrrr,
uŽitkol'é zalrraclv a rrvtlcnó sacll, bez oplocerrí a bez tl,ttlžrlosti l,ttll ist'or,ťlní stav,eb a
l,ztÍ'Íl,ení(arli tČclr bc'zllrosti,cclIlč sciltvisc"jících sc saclclll) a bez prtivliclěrl
í zctn níc1-1
;lrací a znlěIr tet,óIlrt.

- sltl-tlnrlžcl'or,:tcí lrlíst:t llI,tr

-

tř-ítltYnÝ lionturtlílrtí oclpacl (Ilallř sklo. papír.
1let lahre )
sloLižícíp()Llze 1llo hlavrlí r,l.Lržití1llilch1.
tlětsk:i lrřiŠtě. klcrťt rlcsrliŽLrií liYalitLr p1,oSti,e(lí..jsoLr slLlčitelrlá s pr.írocirlílclrlí clěts]ttltt
I'r--iit'eací lt sItllrŽÍ POLlZt'ťrčclLirlr hiirrrlílttl vrLtžitítclttl plochr bcz
nltlžnosti ,lastrlíhcl

zál.enlÍ- tl1,1ltlccllí lt tc't'Úlltlích ťtllt,ltr s l!-sl]e lit()\

iillílll htlcltlctt

ťtzeIrlí.

bčanské
vení pro lrulturu. vzdělávání, výchovu, které
verelnou
infrastrulitul,tltt" lrtcr,é rlcsrližLtjc lir,alitLr l]lostřc(lí ,"rr.ln"]., l""l,*ry úzcnlílrlavnč

pi,írocl n í zt i t-tltltllt

:

.] star[lr

a ztlÍ'Í'zeni obč'allsliú]ltltl[ral,cllí 111,o t,ztičllrtiltlía r_l,,ciloyrt. sociálIlí

slLLžbr,. l,ttltltt.Lt.

|'tltllníltčlrč;rí,íllusíllór r tržití

-

bczllt'tlslřcclIlč sottr ise.jící s přípLtsltlÝtll ncbtl
PotlnlírlČtlČPříPLrstnÍ'nl vlltžitítll(rlalrř. zllcrtlčrlé1lozcrllttí l<ornrrnikaie" 1,oclcx,oc1},.
stal [lv a z,ztŤí,z.cní 1lt,o ztrcšl<.tltlrirlr árlí tldllatlrlícIl vocl. ctlcrgcticl<ii r ctlertí.
liolllttllikirční
vederlÍ) Pocl 1ltlclrtlítlliclLt" žc [ltrcle sloLrži1
r
l,rržití
této
plochy,,.
]]0Llze
llYdlcní Poci 1loclrrlítl]ttlu. Žc brrclc p()Llzc rc stlillrjícícIl bLrclir,ílcIi r.espeltlující hoclnot''
ÚzcnlÍ- nllrjícítlcl;lol'íclltjícíláz,ctllí (nallř. ltžitliovet zahritcll,. ol,clcné sacl__v tlez oplocerií
a bez t-titlŽt'ttlsti rttrlist"tlr,ártí stltvcb a z,tli,í,l,cllí(arli těch bczllrostřcclnč soLrr,isc-iícíclr sc
zahraclolt Či slrtlcrrl) a i]L'z lll,()\iitlěItí zctllllích
1llací it ztltčtl tcrérlLr) a tóž.ic rlložllý chol
clrobrlého cltlnlácího zrířcctrl l)oLlzť r,šali
1lro lil-tsttlí poti,ellLr (rlapř. clrůbež.l<rálíci).
dirlc .jc tlltlŽllrl rttllist'olllt star bl, Ili--btl zařízeIlí (a pltlrlrclčt s rlinli
sotrvisc'jíci zcIlltlí 1lt,iicc' a zI-tlc:llt tcrótlLt (jiIlliž se poclstat1-lč tletněIlí
r zhletl 1lltlstřeclí ncbťl tltlltlltor é
1lr;tllčrr )). bczpl,ilstřeclrrč sotrr ise.jící

s

tllcllirll" sirlLlžicír illI,aclrlč 1lt,o r laslIll potřclrLr a

srližtLiicí
l,ralitLl ]lrtlslř-,,-lí |]I,il i,l1ti]crlí (llltllř. slilctlíi,1.1llrřcrlištč):totir rrtlžití
(l'e sl]. stal hi l zaříze rr í) r r tl ai'í rrczb} tlró zlil,tnlí
1lt,tl tr piclici
ilr

lctllitlvsl,ti

11_1,tlli:llí

it

:lti111 is,g.j

ící s žil tltctl a

str

lle

lctll žil tltit

tla

vctl lrtll č ;

-

(_) garíržp()Llzc l]lo 1]0třcir) r r r tllallé [rl,cl lellírll i} s tlíll,t bezllrostt'ecltrě
soLtl iscjící-nlLrsi [",ý,t r,žcl1, i,cšclro.jltiitl stltrčilst sla\ i)\ (pilc,l.jcdrrolt střechtlt-t
stavcbtlě a ltrchitclittltlicl,r, tr tlřil_r ji_,clclr ltcclctl(, soLtbot,).
chor, lrrrspotlriřskiclr zr,íř,af 1ltlci lltlcitllitli<tlL,t 1-rtrtizc r c stli1,1tiicrch hos1loclářskr ch
bLrcltlrach (rlapř. l<r,lil1" liiltlč. iiilzr,. 1l1,1lslla. tlt,Lllrcž. }irálíci) a s tittl soirlisc,jící
siillrciotlirlí 1lt,tlcltrlilrt žirtlčišnct(t,tll,rr.llřílrlarlt lt s|,.litcioriirli lirtllir a stclira. drile též
sli]aclrlr iini a 1los1.1izňtli á ťtpt,ar tt 1lt,tltittiiltt t,tlstlilltlc r lro[rl a1locl.

Fiep řípustlr ó

-

r,1,

užití

ulnist'or,jini zeitntína ntlri,clr staycb prtl llt,tl lcltí, sťltvbv pro ttllchtttl. star,cb prct
relire:rci, zelrtčtlčlsIiÝcltstave ll, stltl,clt D1,o yi rolltl a sklarlcll lini.
liažcló rrtržití.litcró llt,trro|tlo narttšit hlayní rrrržití(zcirnórra liralitní prostředí
Dro rclircaci) ncho br ttrrtltltl nltrušit ptllrrltlrr llrtllcní a !il,alitllí Drttstřctlí prtl
lrl,tllcrrí (rrapř. šI..ocllir írlli crilalllccltt,ti- illr.t]ictl-r. LťIl]c11). otře sl,. r,ibrace llli. praclrctl,t.
zit1lltchct-l-t. ztlcčišt'or,árlítll tlvzclLrší. r,tlcl lt 1lLtclr," sr čtcllli,rll zllcčištčrlírll
ze,jtllótlir
osltitlr,átlíLtt. zastiIlětlítll) itttc[lcr tottl tlarltšcllí r l"r tlllir,á.

a)

zc, jIl-tótltr:

isl " ilLltrtpl-r1,;1y111 . ČcIIllrcístitlliCe ptlholltlích hrllc-lt. tt-tt,čIr\,.
iliskotéi<r,. garllžc pl,tl rlitIi latlllí ailltrllltlllilr " Ilt,tltllaclrré a řaclor,é garážc-.
aLtlrlbazitrr _ slltr br 1lril shrrl1,1lttžtl'tlr áIlí r čtšího1ltlčtt,t tlsob.
atttOset,i

Podnrinli1 pt"tlstortll,ólrtt usprrřritltiní (r čctnčzliklatlníclt potlmíncl< ochranl,

lir:r.iinnóhtl t,i1,1,tl např,. r,ýšlirlvii rcgul:rcc ziistavlx,, irrtcnzita r,l,tlžitípozcmkii
ploch:ich)

r,

Vc stár,a.jícíclr ilr_rcltlrťrcIl.jc t-rlr.lžt-ttl tiolrlrli1 ll()tlzc 1-ttltllit,rlt i. tlt:lzc 1lřipLrstit <hIši tlltilzetlrtlí
pocllaži. l)řístirlb1 .je tllt.lžtlLl 1lrtlvltclět ll()Llzc cltl stlLtčttt_ic,iich lozioil 20|i'o cclkovc1Ilo pticlorl,st_t
bttcltlr zcrttčclčls1,,-i trsccl lilsti ii clatLr r r tlltIlI l_tzctlllltilrr 1llliillr" Všeclrrlr ztllětlr clcll<.orlčcrlé
stavb), ll,tttsi l,cs1-1clittlr at htlcltltlttt stii1,1r.jlcí zcIrlčilčlsiieittscci]ilsti a 1o jtrl,.jcclrlotliré pr1,lir. tali
ce llror (, r,j raz.

Plochy veřejných pro§tranství - VP
('lr:rraliteristilia ploclr
Plocli1

r er'e.jrlýcil prOstl,i_lllst\

r

.jsolr tlztlačetlr ltriclcrll \'[).

l{lavní r,r,rržití (př,cvlržu.iícíťrč,clll,tlžití)
FIlavninr vl,užitinr tčc}tttt pltlclt ic zacltrlr,:ini a rJtrořcní r.ci'cinólro prosttlru ze.jIllóIla
irro sctkiir ll1,1i 11§r r lttcl tli-lcc.
.iec]rlá se () p()zc1-1lli1," ltteré.j srlLt 1liístr_rlltlc 1,1tžtlct,ttLt llcz ()l]lczclll. tec]r sitlLlžíttlrect-ttltltLl
užíl,iinía ttl bez ohiecltr lla 1,1asttlict\ I t()jl()Lr.l lll-()sl()l,Ll.

Přípustné r,r,užití

- drolrnii arcltitclitul,a
-

1tit,rlbtle l

vl bar ctlí aptlti. ).
zast:il,|it, :r č,cl<:irnr, 1lrtr l

cřt-

otltti pltlch1_ stlclll.

jtloLt ht-trtrtliijtltlLt tltlt-ll,1tr

Lt.

1al

ičkr,. irlíillnlačrlrl,,.li,ízcni a

Zeleň
Pod

ze.j

tllérra l

rn ín clnč ;r

c-ře,it,llL

lt rclircac'tlí.

řílr u stlr é r,r,už,ití

- dětsltir hř,iŠtě za pocllllíllkl,. žc tlcttltt-Lrší.rleztížíatli t,tczt-tc-tl,tožrlí lrlal,rlí r,l"tržití.
- tloprayní a tcclrrricli:i ilrt),astrtIlitrrrit (rlapř. ttlístIlía obslr-tžIléliotllrttliliace" chtlcltlíl<v a
techrlicl<á irlll,astrLtl,tLtra (tlallř. l,tlcltll tltl" liltrllllizacc) za 1lclcltllítllr).
tlezt-tct,tltlžtlíl-r]ar llí l l Lržilí.

\epř,íp ustlló

r,y

žc Ilctlitl,t_tší. ncl,Líž,íani

užití

- talior,é r-l,uŽití, litcró by lrarušilcr. zlrellložnilo:rncbo ztížiltlhl:rvní využitíploclrr,.

ze.jrllérla ltlllist'tlvlttli stal,clr tl z,tti,ízcnítllitlltl stal br a ztrl,f,í,z,cní přípr_lstrló rlcbtl pocltllíIlčtlě
přillLrstrlé" lrapi,. s1llrl"r1 1lrcl Irvclicrlí a rckt,caci a s t,titlli 111,ovoztlč solrrise.jící sta.r,br a

-

zttř'íl.cní(_ialitl r-r:t;lř. liclltlr" garážc). stltvbr 1lt,o viroLrlt a slilaclol,átlí. stltrbv pro obcIlocl.
star llr pI,o sltt,tlt,t,tližcl"ol,á rlí r,ělšího 1ltlčtLr ilstlb. zetllčdčlskéstavbr.
znrěny stavcb, litcré bt'tr:rrtlšilt,hodntttl,úzclrrí. tlalrř. tt,ittirstlrllicc. zpc\rttlviiIlí 1lloclr
ze.jil1.1tla pt,tl pltt,l,tir lLrlí r,ozidcl

Ptttllnínlir, ;lrostttror,ólto us1loř,lid:iní (r,četrrčzlililacIIríclr ptldlnínelr tlchranv
kra.jinnólro rázu
např,. r,íšlirrviil,cgulace zl'tstavbr,, ilttcnzita vvužítípozcnlkú \,
1llochliclr

1

PřípLrstrré ncbo 1locltllítlt\tlč1lříprrstrlú r-r,žiti tlcstllí sr,í,tl-t chltralilct,ctl-t. r,zIllccietll alri
htl-lottl Lt trcllltt ttši1 hclcl tlotr, ťtzctll í.

Plochy zemědětské - ZE
C]haralitcristika

p

lot:lr

I)lochr zcnlčclc!lské.istlt-ttlztlltčenr litideilr ZE.

Hlal,ní r,l,užití (prYevažu.jícíúčelvlužití)
HIitynírr-r

využitílrrtčclrlrl rlltrclr ic ziriištčrríptlt|rtrírrclt pro zcrrrčclc:Is|ió lrrlslrrltllrř.ení

(1lojcrlr zeIlěclčlslicr Ilosploclařcrrí dlc rlížc"llříllttstrlé r,l r_tžití").
Př"íp u strré r,.r,užití

-

zcnrětlělsltó htistiocl:třcní:
- pčstol,itIlí zerllěclělsI<,ich pltl'ciirl (rllrpř. tlbilrlin1. olitl1-1l_ttlill1,. 1lícrliIl1,. technickó
ploclilrr a jirlú zl,:rllčciěIslir_r pltlclirrr
- obhos1lotlařtlr jlní tl1,1rl(ch tt,llr tlícll 1-1tlt,rlst[t. a til .ial, scče llí či srršerlítali trvalé
1_

-

siliisirn i.

dočasnézatrar,řrtlviiItí (r,íceletó 1lícrlitr1, l,ta orné půclě).
ztttěnl, drulru tlozerltlifi tllr:
- trvalÝ lravtlí pof()st
- tlltlctlÝ sad bcz o1lltlcetlí a bez llložIlosIi ttttlist'oviiní staveb a zttí,í,lení(ani tčcli
bezprostřccltlč sotlvise-jících sc satlctll) a bcz prol,ittlčrlízctrltlích prací a zl-t-tět-t
tcfcit ttt.

Pod rrrínčnčpř,ílrustné r,l,užití

-

znrěnl,tlrtrhu pozernliii z tryitlÝ tt,ayní Dorttst na orll:i Důclil.jcll zit podrlrírrck.

- rlezl,ýšíet,oztlí ohložcníťtz,.ltllí.'
- tlczhtlrší a tletlal,L-tší stlrl 1lltlcil vi,ztlallltlÝth z lrlcclislia ochratlv příroclr,a

že:

l<ra.jinr.

-

(rlallř. zl ]lištčchr,árlčrl(ch ťt,l,.,tlli. lltirčíililjilsli. cr rollsl,r r (,ztlatlltlich ]ol,alil.
[tzcttlllíltil svstc1llLt cl,tlltlgiclic stalli it}
]

tlcbLtclc ilrtlu,it

cle

graclacc

t_

pr,rci1.

7,a poclrníllli1" 'ž,e ttctlarttši illar rlí

r r Lržilípitlch zcnlčclčlsli.í,cha orgatlizae i
zerlěclčlsl<óhtl 1lircirlíhtl íilrrclLr a nč/líží
illThtlslltltlařtli,ltrlí zclllčciělsliéhrl pr_rdníhtl
fi.lrlclrr. .je příptrstrló r,1 Lržití

:

- ptllní ccstr aJcltrt\tlčlslió ličclo:,ó lionrg_!tiliacc.
- včclín\,.
- rnr sliyecliii zařízcní ll to:
- slarlisIta" rlapa.jcdIa a ,l,zlííl,ctlí1lrtl 1lřiiirrlrtl1,1tllí (rlallř. zásl1ll,.

-

i,rlllelce.

serlíli1 . sctlí]il, s ]it,tllelce tll. sctlí],l, |lI,tl r r soiiclrt).
- l]()7,()f(jvitrlí a ltlr zr čřc (lrairi. 1Ttlscclr. liazatelrl1 )"
- zaťíz.enípro chtll lLtla zr,íiata a zr c\ř l'ilt,tl-ttltt lchklcIl 1lřístřešliLr"
- tlllišítllr sIil cclii laiílcnl (llilllř. Ill,() chtlr 1,oliér,l pf() bažalltr.
lrtlrtll]tr t r tllict,_t. litltcc).
star b1,. l:.lříz,ení a .iirllr o1lati,cllí 1lltl přciicitazcIlt 1rtlr.tltlrrirll (zc.jrllcltl|t pro ttl,clt,žení
tlc[lo zc]t,žctlí r"ilcil r iiI,1riirlč či zr (šcrlí.je-|í r,ctcrlčrli 5ghilptltlsti) a Ila ocllratlLr přccl

povocltlčIlli.

- staybT,, zař,ízcní:r iin:i rlpalř"cni proti e rtrzi. ilallř. tlbtltlva tllczí a 1lrLilclrLi
- zclcň zc-itltt:Ila cltlprtll tltltlli. lirlitlvii. iztr]ačllí.
- drttlrnii architclrtrrra isocill,. ]lrr ičlir . inlilltllltčrlícctlrtic il titbttle lrlrocl.1.
- tcchnicl<ri in1),astrrrl<ttrr:r bczllrtlslřct]tlč stlLlt isc.jícís hllrt Ilítll l r Lržitírllploch.

tlallř. scztitlt-tí zat lažtlr ací zařízcrli.
sítčtcchrliclté irlll,astrLtlitttrr tllísttlíilclr r,/llitllltI poLtzc r nezbvtnénl rozsirhlt prc,l
tlbslLthu ťtzctttÍ.Irallř. r,cclctli NN lr slttlltttltt,tt. 1,ocltx,ocltli a l<irrlalizačllí řac1l
nlísttrího r,í,ztlittl,ttt.
- ítČclor,ólr nrístnílitlnruniliace rnistnílttl úznanrtl it poltzc v tlczbr,,tllétll rtlzsahu
pI,tl o[lslLlhit ťtzctllí (rlalrř. sltlll()t)"
- účclor,ó lirrmuniliitcc stturiseiíci s r:esfttrnínt rrtchcltt:t s r.l,ttžitímširšíhoúzemí
trallř. cviiiclstczlir,^ stezlt1 1lril 1lčší,t,lltttčttti sleziir ila stár a.jícíchťrčcltlvj,chatlclrtr
tllístllích 1,onlLtnilitlcich. ptlpř. r tlclttltltltlčllí,ch 1lří1llrcleclr l trirsc historické
liotrrrttl i kacc ( tztt. o btltlva tcito jl i stoI,i c ]i c litltll tttl i 1r ece ).
- stitvlrl,a zař,ízeni Drotihlrrlitrr,Ýů opatř,eni íl t() poLlzc r blízlitlsti silIlicc Ii23 s
tl t i tr i tlla l i zac í tlarttšctl í k llL j i tl llti ho i,liztr,
zntčnr t.lrulru pozcnrliú na lcsní Dtlze nlcli jcrl zll 1ltltitllttlcli. žc:
- tlcttltt,ttší iliavrlí r,r Lrzití pltlclr zclllčclč}sJiých a tltgltt-tizilci ze rllčclčIsl,óllcr pttcltlílitl
iilrlcltr. síť zcrllčclělslij,cIl ťrčt:ltlrvcll l<otlltttlil<aci a ncl,tíž,íobhoslltlcllti,o1,1rrrí
zcrllěclěl skélro pirclll ího lbrlcj Lr.
- tlezilot,šíit l-tcIlttrttšístar 1litlch r r'ztlallltl(ch z_ irlctlislia ochrlttll 1rřírtlclr, a ltlajinr
(riapř. zl láštc' chlilrlěrljch ťizcnlí. 1ltačío1llasti. ťlzetllrlíhosl stónltr ckologiclré
stabilitt )"
- t-tcbLlcie sc .jecitlitt tl 1"xlzctlll,r l. rr lI. třícir ochl,iitll zetllětlělslrc{ ptLdr. tl 1loz,etlll<r
tčchtcl třicl ochrallr sc l,t-tLtže icdrlat ll()t,lzc r piípaclě" žc tlarrhtlr,allii zt-tlětla.je
tlcz_lT.r tllč tlt_tttlii it za jlštčnrochratll zcrrlčtlčjs]téiltl ;lťrclrlíhrl lilllcltt atlebo tlcItratlr
,:i r tlltr i hil Dl,()stieti i.
- t-tcbltcle ilt,tlzit cle gl,aciacc ilirrl1 ,
zntčny tlrulru pozcml<ti lta yotlní pltlclrr .jcrl za ptlclrlrirlck. žc:
- rlezi (,šícrozIlí ohrožctli úzcllti"
- tlellttrušl iliavrli i,l,Lržití 1lltlch zctlleclčls],rcil ll tll,qltttizltcj zctněc]ě]sliého puclrríl-io
lbrlcltr. síť zerllěclělsiil,ch Ltccltllvch iitlllttttliiiact ir nc,1,1t'ží tlbhosllclciařtlr,átlí
zctllt\clč l sitóhtl prtcill i ho iilnclrr.
- nczhtlršía llcttarltšístar pltlch r jzttatllllr ch z illcc]isl<lr ocllt,llt,ll pl'it,tlcl1 a iirlrj itrr
i_[

(rlaPř. zt 1lištČclrriillěrlícIr ťtzcIl-tí.ptačítlbllisti. ťrzetllrlílro sl stónlir cliologiclré

-

st-abiiit,i;.

-

b} se iec'lllltt tl

L a II. třitlr cicliraril zcrllčclělsliépůcli.t,l 1lozetnkl.
t-tlLtže.jcilIlat l]()ttzc l"1lřipaclě. že tlavt.htx,anii zllčna.jc
tlczbrLIlě tlittttli l, zlljiŠtěrlítlcltt,itttl, llcbtl zliralitňclllrIlí (zlepšcllí;liiclrlíťrrocirlosti)
Ircl-t-tcrltl

te\chto

l-1clzu,tlll<r

třítl tlcilt'aIlr sc

zenlČclělsliéhtl1ll-tclilílitl 1iittcllt lttlclbo ochratl_r, žir otrlího prostřetlí"
tlcbr-tclc ht,tlzi1 clegraclace púclr,.

Ncpříp ustlró r,l,užití
ye:tl,né :t íittoyoltalie ltó clclit1.lil-rlr lrllrld."
talior'Í' r"r'uŽití (rlallř. star br plo br cllcrlí" 1lltl r-r roblt a sIilaclo1,1rtlí" t.oclirltltll,t re lit.eaci a
Sl]ol't i1 s Ilitlli 1lror clztlč stlur ise,jící stlrr ltr a zařízcrlí (jakcl Ilallř,. koltlr. gar.ilžc). a r,šeclltt',

-

taltor'é stavbr a llti'ÍzcnÍ.lilcr,ébr ltttložtiovltll,bl,t" i ltr,ťrt|toclo[-;ý ptlby osob). l<tcré bv
ntrušilrr, znetrrožniltl a tr cl;o ztíž,iloh l:ryn í r,r.užit í ll Ioclrr,.
změny stav
zařlzení, které by narušil
dn
uZemr
Ivsn

rozporu,

nt Drace a
terénu. kte
mohly narušit hl:rvrrí
které by narušily hoclnoťy územíalebo tlyly s ninri v rozDoru-

-

těchto nloch

takové využití
rovedení
nevratně
Intlžnilo
lské
užití
zemědělského půdníhoíbndu,
talior,
užití,které
narušovirlo
nlzacl zem lského ůclníhofond
hydrol cké :r odtol<
lll cr\, 1,
i4 sít'zemědělskÝch účelov
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