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Obec

UJÉZDEc
č;.: vúr 341B5/09lpb

V Újezdci: í3. B.2009

Zastupitelstvo obce Újezdec, příslušnépodle ust. § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006
Sb., o územnímplánování a stavebním řádu, ve znéni pozdějšíchzměn a předpisů (dále jen
,,stavební zákon"), zapoužiti ust, § 43 odst.4 stavebnílro zákona, § 171 zékona č. 500i2004
Sb., správni íád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500DOa6 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
(dále jen vyhláška), ve spojení s ustanovením § 188 odst. 2 stavebního zákona

vydává
Uzemní plán UJEZDEC

:

a) vymezení zastavěného území
Zastavěné územi je vymezeno k 1 . 7. 2008. Ve správním územíobce jsou vymezena tři
zastavěnáizemi a to samofilé sídlo Újezdec, Bašta u rybníku Veiká Ohrazenice a Vávrovka.
Zastavénéúzemíjevymezeno ve výkrese základního členěníúze,mía v hlavním výkrese.

b)

koncepce rozvoie územíobce, ochrany
hodnot

a rozvoie

ieho

Koncepce rozvoje územíobce
Zžů<Iaďnímcílem rozvoje ,6zemí obce

je dosiihnout takového vývoje, kteý by přinesl

,,rozumílý" rozvoj v mezich možností územi, odpovídajícívelikosti a význarnu obce ve
struktuře osídlenía orientovaný na zacl,nvání hodnot územízeiména klidnóho venkovskóho
prostředí, pohody bytllení a kulturní, ale přesto přírodně zachovalé krajiny. Tomu také

odpovídá územním plánem navrženéřešení.
Nelze připustit nekoordinovaný rozvoj a ýymezoyat zastavitelné plochy přílišvelkého
rozsahu, jejichž zastavění by narušilo přednosti a lrodnoty území. Všechny stavby, zaŤizení a
terénníÚpravy musí respektovat život a styl života na venkově, nesmí zejména zhoršovat
kvalitu prostředí, hodnotu ilzemi a narušovat pohodu bydlení.
Dalšícíle rozvoje jsou:
- umožnit rozvoj úměrný velikosti a význanru obce ve struktuře osídlenízejména s
ohledem na zachováni urbanistických a stavebních íbrem charakteristických pro tuto
oblast,
- vytvořit podmínky pro stabilizaci počtu trvale bydlícíclrobyvatel a zqména zastaveni
odlivu mladých,
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nabídnout dostatek příležitostík nové výstavbě zejména pro trvalé bydlení.
lytvořit předpoklady k rozvoji zaměstnanosti v sídle,
zachov at dobré dopravní napoj ení sidla:
o zachovat dobré napojení nallZ3 v novó trase,

o

-

zlepšovat bezpečnost pěšíhoa cyklistického napojení okolních sídel
zejména pak směrem naZí:hoŤíkželezniční
zastávce a na Doňov,

zachovávaí a dále rczvijet hodnoty tlzemi zejménapřívětivéa klidné životníprostředí spojit klidné bydlení v zachovalé klidné krajině s dobrou (základní) nabídkou služeb a
dalšímzázemírn v obci samé a dobrou dostupností služeb ve větších centrech osídlení,
zachovat a respektovat stávající hodnoty územízqména hodnoty přírodní, dále
strukťuru a hmotové řešení klidné venkovské prostředí a pohodu bydlení,
pokračovat v celkovém rozvoji venkovského prostředí zejména navžnat na kvalitní
stránky vývoje dané historií a vyvinout maximální snahu o zachování všech předností
a příležitostížívatanavenkově, nadále je rozvíjet a pečovat o ně
neumistbvat skládky, spalovny, třídírny odpadů apod. ani jiná zrreškodňovaní zařízení
zejména odpadů a nebezpečnýclr látek,
zachovávat stabilních částípřírody a doplňovat zejména chybějící části důležitépro
funkčnost celku,
pro zachovémi zejméta urbanistických hodnot (zejména charakteristického rázu sídla)
je nutno umožnit dostatečně širokémožnosti tryužitírozsáhlých budov zemědčlských
usedlostí zqména hospodařských částí,které umožníjejich uživatelům reálné využiti
(při respektování bydlení jako převažujícíhoúčeluvyužití)a tím jejich udržbu a
zachovi"rli.

Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území
Hodnota H1 - jádro obce tvoří velkorysý prostor návsi, jehož dominantou je Kaple sv.
Václava umístěná mezi dva návesní rybníčky,který si přes množství nevhodných stavebních
úprav zacltoval své kouzlo a působívelmi pěkným a milým dojmem,
Hodnota H2 - bYvará kovárna čp. 17 s 2 lípami před kovrimou a dalšíbudovy vyznačqíci
se zachovalým dokladem stavitelského umění kraje a v obrazu sídla mají svou estetickou
hodnotu: hmoty a proporce objektů, rnýšková hladina zástavby fiednopodlažní), půdorysná
stopa, tvar a sklon střech, tvar štítůa jejich plastické štukovéornamenty, proporce okenních a
dveřních otvorů a vrat,
Hodnota t13 - pomník padlých obětem I. světové války včetně lípy svobody u pomníku
padlých.
Ochrana hodnot Hl - H3 jsou součástímalebného, rozsáhlého centrálního prostoru
návsio který je nezastavitelný. Jeho významu a cennosti musí odpovídat lyrržitíplochy a další
případné úpravy celého veřejného prostranství včetně všech návesních budov, jejichž stavební
úpravy musí plně respektovat hlavní zásady a rysy, prostorové uspořádání a dispozice staveb,
stávající stavební čáru, orientaci jednotlivlch objektů, tvarosloví atd. Úpravy zeleně musí
směřovat k původnívegetaci. Ochraně hodnot také musí odpovídat úpravy jednotlivých
stavení zejména viditelné z návsi. V prostoru samotné návsi je nutno všechny ěinnosti
přizpůsobit zlepšování její kvality. Tímto směrem jsou také navrženy regulativy pro plochu
veřej ných prostranství.
Hodnota §4 - boži muka u b;filaló císařskó cesty (dnes polní cesta mezi zžůtořim a
Doňovem), bude vhodné zachovat a respektovat hlavně při umisťovaní přeložky silnice I/23,
Hodnota H5 - rozlučkový kíížna jižnímokraji sídla Újezdec u sil. na Zlukov - zachovat
dostatečný odstup případných zastavitelných pozenrků, vhodně upravit okolí kříže,
Hodnota H6 - moKady mezi Prostřední a Velkou Ohrazenicí,

Hodnota H7 - zachovalápříroda, rozsáhlé lesy, rybníky, rašeliništěa lesní louky,

Ochrana hodnot H6 a H7 - jedná se o nejzachovalejší části přírody, které tvoří
převážnou část kostry ekologické stability. Jejich ochranu zajišťují,nTrmezené reguiativy u
jednotlivých ploclr dle způsobu využití.
Hodnota HB - klasické venkovské prostředí, jako prostředí nabizqícíklidné a čistó
p.orti.di u pohodu bydlení.
Hodnota H9 - samota na baště u rybníka Velká Ohrazenice,
Hodnota H10 * samota Vávrovka (rodiště J. V. Sládka),
Ochrana hodnot H8 - H10 * ochranu těchto hodnot zajišťujístanovené regulativy a
navrženéřešení,kdy např. samoty (Bašta u rybníka Velká Ohrazerrice a Váwovka) ponechává
v té podobě jaké jsou dnes bez ieiich výrazné,ho rozšiřoviiní a bez vymezování nových
zastavitelných ploch v okolí. Stejně tak je na několika místech zdůraznénaochrana klidného
venkovského prostředí, která má být jedním z hlavníclr lakadel pro nově potencionální
zájemee o bydlení.

Hodnota Hll a ieií ochrana - aleje stromů lemující silnice a cesty, zejnréna silnici I.
třídy a odbočku (příjezd do sídla) III. třídy z ní, velkým problémem je na jedné straně hodnota
aleje kolem silnice I. třídy a na straně druhé bezpečnost silničníhoprovozu. V současnédobě
se již významně projevuje zhoršený stav jednotliqýclr stromů a jednotlivě již dochází k jejich
kácení. Na něi by,měla navazoyat jeií obnova s př.ihlédnutím k bezpečnosti silničníhoprovozu
Hodnota Hl2 a ieií ochrana * <lům čp. 43 umístěn vpravo při vjezdu do sídla z hlavní
silnice a to svým klasickým tvarem (dvůr umožňuje dnes tolik vyhledávané soukromí, ale
přes to je budova dobře spojena se sqým okolím včetně veřejných prostor), uspořádaním a
umístěním na pozenrku zejména vůčisvému okolí (stavební a uličníčfua) a negatirmím
vlivům ze silnice I/23 (hospodářské části usedlosti odcloňují obyné od negativních vlivů
dopravy). Je ukázkou toho, jak by mohly vypadat nejen navazqícístavby zejméta
v zastavitelných plochách. Při všech přístavbách a stavebních úpravách je nutno respektovat
tuto hodnotu a např. přístavby provádět pouze do dvora a tím nenarušit stávajícípodobu
staveníjako celku. Nástavby se nedoporučují. Případnépodkroví zbudovat pouze s využitím
stávaj ícíchpůdních prostor.
Hodnota H13 a ieií ochrana - zeleň zejména podél komrrnikací, uvnitř a na okrajích
sídla, meze arozhtani např, mezi lesem a ornou půdou. Při stávajícím vlužitía při úpravách a
případných změnách využitízejména přilehlých pozemků je nutno tuto zeleň respektovat.

c)

urbanisticlrá koncepce včetně vymezení zastavitetných
ploch přestavby a systému sídelnízeleně

plocho

Urbanistická koncepce vycházi ze strávajícího uspořádáni území.Zachovává historický
centrální prostor sídla (ploclry srníšenéoby.tné) kolem kruhovó návsi (plochy veřejných
prostrarrství) a orientuje se na zvyšování jejich kvality. Centrální prostor sídla je navrženo
zachovat ve stávající podobě včetně jeho způsobů využití.Všechny dalšízměny tohoto
prostoru by se měly orientovat na zlepšování jeho kvality, uchováváni a rozvoj hodnot,
zqména sídelni zeleně s upi,ednostněním původních druhů a zďlména zachoviánírn vodních
ploch, které doWáří jeho raz. Základním účelemtohoto prostoru je umožnit setkávrání lidí,
cílem pak návrat života do něj.
Na prostor kruhové návsi (plocha veřejného prostranství stávajíci) navazuje historická
zástavba selských statků zemědělských usedlostí (plochy smíšenó obytnó stávající).
Historickým vývojem došlo k vymisťovaní zemědělské výroby (živočišné
i rostiinné) mimo
historická sídla do nově budovaných zemědělských areálů, ěímžrozlehlé zernědělské
usedlosti postupně ztrácely možnosti vl.užití. Cílem a snahou územníhoplránu je v maximální
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míře zachovat stávajícíťond budov, využitísměřovat dovnitř zemědělských usedlostí a

umožnit takovó využití,které by zajistilo na jedné straně splnění požadavkůna bydlení včetně
spinění všech hygienických limitů, ale na straně druhé umožnilo vyllžiti rozlehlých
hospodařských budov (blíževiz kapitola f) plochy smíšenéobytné). .Ie možná změna využit
hospodrářských budov na bydlení zejména za podmínky zachování hodnot a stávajícího
plošného a prostorového uspořádrání.
Nedávný rozvoj obce probíhal zejména jižnímsměrem a to, ať již se jednalo o rozvoj
bydlení (plochy smíšenéobytné stávaiící), tak výstavbu zamědělského areálu (plochy výroby
a podnikání stávaj ící).
Koncepce územníhoplánu naproti tomu směřuje hlavní rozvoj funkce bydlení na sover a
severovýchod od centrálních ploch ůpo elekrické vedení (22kY), které tvoří sevetní hranici
(za kterou dalšírozvoj výstavby zejména bYové není možný) pro stavby a zařízení ve vztahu
k silnici Il23 a jejim negativním vlivům. Tomu by také mělo odpovídat uspořádáni pozemků a
staveb u,ynitř zastavitelných ploch. Plochy mezi elektrickým vedením a silnicí Il23 by měly
slouŽit pro hospodářské využití(např. pole, louky. sady) a nikoli jako pobýové plochy.
Uvolnění dalšíhorozvoje sevetním směrem za tuto lrranici by mohlo následovat až po
rcaIÍzaci přeložky silnice I/23, avšak s vědomím nutnosti vyřešení střetů s negativními vlivy z
dopravy.
Druhý směr rozvoje bydlení je situovan jižně od historického centrálního prostoru. Plochy
bydlení zastavitelné jsou vymezeny v proluce mezi "starou" a "novou" částísídla u
trafostanice v těsné návaznosti na silnici III. třídy po obou jejích stranách. Vymezením těchto
Ploch dojde k sjednocení sídlajako celku a propojení historického sídla s novější zástavbou
na jihu. Nejjižněji je potom vymezena jedna plocha po pravé straně při výjezdrr na Zlukov.
Menšíplocha pro rozvoj bydlení ie vymezena na východě s,ídla jako doplnění stávající
zástavby.
Ve volné krajině se nachazejí dvě samostatné lokality, resp. plochy Bašta u rybníka Velká
Ohrazenice (plocha smíšená obytná) a Vávrovka (plocha rekreace), které jsou nawženy ke
stávajícímu využití.
Stejně jako u ploch, ve kteých je hlavním využitímbydlení (viz výše), vychžnívymezení
Ploch qýroby a skladování ze stávajícího uspořádání území,tzn. plochy výroby a skladování
jsou vymezeny na místě zemědělského areálrr a umožňujírozšířeníjižnímsměrem o
zastavitelné plochy. Na vymezení (a hlavně konkrétnívyužiti) ploch výroby a skladování
reaguje také moŽnost odklonit dopravu plynoucí z využitítěchto ploch mimo sídlo (a to po
stávající siinice III1I47I9 včetně železničníhopřejezdu, stávajici účelovékomrrnikace
souběŽné se železničnítratí s možností jejího rozšířenía napojení na silnici Il23
-již mimo
řeŠenó uzemÍ). Druhou plochou tohoto způsobu využitije plocha mezi čp. 45 a29, která'však
nemá tak Širokémožnosti ani předpoklady využiti směrem k výrobě a skladování jako plocha
PrvnÍ. VyuŽití v této ploše by mělo více respektovat bydlení a tímto směrem se také ubírat.

l_

Vymezení zastavitelných ploch
označení
plochy
B1

umístění
na sever od

způsobu ryužití
plochy
bydlení

podminky pro využitíplochy
- respektovat hodnoty územízejména H12 a
navánat na tuto hodnotu v dalšízástavbě uvnitř
této plochy a to parcelací uvnitř plochy,
umístěnímstaveb na pozemku a jejich

sídla západně
od silnici Iil.

třídy

ěleněním,
- vybudovat dopravní a technickou veřejnou
infrastruktury
- dopravně bude plocha napoiena ze silnice
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oznacenl
plochy

umístění

způsobu lyužití
plochv

podmínky pro lyužitíplochy
III1I411'9,

82

na sever od

- viz výstupní limity,
- zohlednit limity využititnemi zeiména
ochranné pásmo siinice III. třídy, ochranné
pásmo VN 22 kV, a limitujícískutečnosti
zeiména negativní vliw silnice Il23
- respektovat hodnoty izemi zqménaHl2 a
navánat na tuto hodnotu v dalšízástavbě
v zastavěném územía to parcelací uvnitř
plochy, umístěnímstaveb na pozemku a jejich

bydlení

sídla
východně od
silnice III.
třídy

členěním,

- vybudování dopravní a technické veřejné
inlrastruktury
- dopravně bude plocha napojena ze silnice
III114719,

B3

na východě

- r,iz výsfupní limity,
- zohiednit limity využítít:zemí zejména
ochranné pásmo silnice III. třídy, ochranné
pásmo VN 22 kV, a limitující skutečnosti
zejména negativní vlivy silnic e Il23
respektovat hodnoty územi zejménaŘ2 a
navéaat na sousední usedlosti zejména
prostorovým členěníma umístěnímstavby na

bydlení

sídla

pozemku,
zastavěním dojde jím k zarovnání sídelního
útvaru,
dopravně bude plocha napojena ze silnice

B4

B5

v proluce

mezí

histo.rickou
částísídla a
zemědělský
m areálem
v proluce
mezi
historickou
částísídla a
novější
zástavbou na

IIIII47|9
- navénat na hodnoty územi zejménaH2 a
zqménapak citlivě na hodnotnou historickou

bydlení

zástavbu,

- dopravně bude plocha napojena ze silnice
III|I4719
- respektovat hodnoty územízejmóna pak
naváaat na hodnotnou historickou zástavbu,
- respektovat ochranné pásmo vedení vysokého

bydle.ní

napětí, ochranné pásmo trafostanice,
- dopravně bude plocha napojena ze silnice
III|I4719,

jilru

severozápad
ně od silnice

B6

ilI. třídv
v proluce
mezi
historickou
částísídla a

respektovat hodnoty územízejména pak
rravénat na hodnotnou historickou zástavbu,
respektovat ochrannó pásmo vedení vysokého
napětí, ochrannó pásmo trafostanice,

bydlerrí
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označení
plochv

umístění

podmínky pro lyužitíplochy

způsobu lyužití
plochv

dopravně bude plocha napojena ze silnice

novější
zástavbou na

|]ílI4719,

jihu

severozápad
ně od silnice

ilI. třídv
na jihu sídla
vlevo při
výjezdu po
silnici IIl.
třídy

87

bydlení

- respektovat hodnoty i:"zcmí včetně křižeu
krajnice silnice,
- respektovat ochranné pásmo silnice III1147|9
- dopravně bude plocha napojena ze silnice
III114719,
- viz výstupní limity zejménamaximální hranice
negativních vlivů blízkého zemědělského
areálu.

na sever od

DI1

sídla

DIz
DI3

VS1

TIl-cov

veřejná dopravní
iní}astruktura

(přeložkaIl23)

- klást ďtraznazapojení do krajiny a

minimalizovat vnímáníj ako negativní
pohledové dominanty včetně odclonění zelení
- klást důrazna zapojení do krajiny a
minimalizovat vnímání jako negativní
pohledové dominanty včetně odclonění zelení

veřejná dopravní
infrastruktura
sídla
(přeložka IIIII4719)
veřejná doprar,ní
na východ od
infrastruklura
železníóní
(možnost
rozšíření
traté
pozemní komunikace
podél železničnítratě)
qýroby a skladování na jih od
stávajícího
zemědělskéh
o areálu
technická
nazÉryadod
infrastrukťura
sídla
čistírnaodpadních vod -

na sever od

minimalizace tlegativních dopadů na ostatní
plochy,
zohlednit ochrarrné pásmo silnice III. třídy
odclonění ze|eni
respeklovat maximální hranici budouciho
ochrannóho pásma,
minimali zov at vnímáníj ako negativní
pohledové dominanty včetně odclonění ze|ení

Nejsou vymezeny plochy, ve kterých je uloženo prověření zmén jejich využitíúzemni
studií nebo pořízeníregulaěnílro pliinu iako podmínka pro rozhodování o změnách v území.
Není stanovena etapizace změn v území.
Vymezení ploch přestavby
Plochy přestavby nejsou v územnímplanu vymezeny.

Vymezení systému sídelnízeleně
ZáLJadním prvkem sídelnízeleně je centrální prostor návsi, na kteqý navazuji zahrady a
humna, která dotvaří postupný přechod mezi zastavěným územíma voinou krajinou. Tuto
hodnotu je nutno respektovat, rozvíjet a uplatňovat ve všech plochách zejména zastavitelných.
Pojetí zeleně je závislé na způsobu využitíplochy, avšak zrákladním rysem je upřednostnění
původních druhů odpovídajícímpřírodním podmínkám. ZeIeň s izolačnífunkcí se bude
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uplatňovat především v plochách výroby
dopravní infrastruktury (např. silnice I/23 ).

d)

a skladování, technické infrastruktury (ČOV; a

koncepce veřeiné infrastruktury, včetně podmínek pro její
umist'ování

kon cepce

dopravní infrastruktury

silničnídoprava
Koncepce silničnídopravy vychiai ze současnéhostavu, který je z hlediska stávajících
potřeb obce vyhovující.
V severní části řešenóhcl územíjsou vymezeny koridory pro umístění vedení dopravní
infrastruktury proměnné šíře (viz graťrcká část návrhu) pro umístěnípřeložky silnice I/23
(DI1) a nového napojení sídla na tuto přeložku (DI2).
Dále je vymezen koridor pro umístěnívedení dopravní infrastruktury pro umístění úpravy
a rozšířenístávající pozemní konrunikace podél železničnítratě DI3. Tato komunikace může
sloužit takó jako cyklostezka. Její napojení na ostatní komunikace zejména komunikaci I.

třídy je nutno řešit na uzemí sousední obce (Záhoří).
Zastavitelné plochy je možno připojit ze stávajícíchkomunikaci zejména I|Il147l9.
Uzemní plán umožňuie v některých plochách (viz niže kapitola stanovení podmínek pro
využitíploch s rozdílným způsobem využití)realizaci nových komunikací v šířkových
parametfech v souladu s příslušnýminonnami dle druhu důvodu vzniku komunikace, řešení
odstavných a parkovacích stání, garáži apod, Gaúňe, odstavná a parkovací stání pro
požadovaný způsob využitía s ním bezprostŤedně souviseiícímusí byl vždy řešeno jako
součást stavby, popř. umístěných na pozemku stavby.

,

železniění doprava

koncepce želemičnidopravy respektuie současný stav, tzn. stávajícítrasu železnice, a
nepředpokládá žádné změny. Zachován je také stávající železničnípřejezd na silnici
III|l4719.

koncepce technické infrastruktury

Technickou infrastrukturu je vhodné v podrobnějších dokumentacích v maximální míře
řešit v pozemcích dopravní infrastruktury fuopř. v souběhu s nimi) a veřejných prostranství.
zásoboviiní pitnou vodou

Koncepce zásobování pitnou vodou respektuje současný stav a nepředpokládá žádné
zásadní zmény. Zásoboviní vodou ze skupinového vodovodního řadu je vyhovujícíi pro
případný nárust spotřeby, např. v důsledku výstavby v zastavitelných plochách, který je
možno řešit napojením na stávajícířady.
U lokalit Bašta u rybníka Velká Ohrazenice a Vávrovka je zachován současný stav, tj.
vlastní zásobování.
kanalizace
Současný stav likvidace odpadnich vod je nevyhovující. Koncepce odkanalizování je
založena rra vybudování centrálni čistínryodpadních vod, pro kterou je vymezena plocha
západné od sídla, a na vybudování tomu odpovídajícíkanalizačních řadů. V územním planu je
vymezon koridor pro umístěníhlavního kanalizačníhořadu a to východně od plochy pro
umístění čistírnyodpadních vod až k silnici III1147I9. Jednotlivé přípojky a dalšířady je
nutno řešit v podrobnější dokumentaci. Do doby realizace centrální čistírnyodpadních vod
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budou odpadní vody čištěnyformou jímek na vyvážení nebo domovními čistírnami,které lze
napojit do vodního toku se stálým průtokem vody.
U plochy pro umístěníčistírnyodpadních vod je nalryženamaximální hranice negativních

vlivŮ, která

je pro

budoucí vyhlašovanéochranné pásmo čistírnyodpadních vod

nepřekročitelná.
Dešťovévody je nutno v maximální míře zasakovat.
U lokalit Bašta u rybníka Velká Ohrazenice a Vávrovka je zachován současný stav.
zásoboviárrí elektrickou energií

Koncepce zásobování elektrickou energií respektuje současný stav a nepředpok|ádážádné
zásadní změny. Je vyholrrjícíi pro případný nárust spotŤeby, např. v důsledku výstavby a
konkrétníspotřeby v zastavitelných plochách. V případě potřeby je možno umístit novou
trafostanici v příslušných plochách, např. v plochách bydlení, smíšenýchobytných, výroby a
skladování.
zásobování plynem
Není navrženo.
nakládání s odpady

Koncepce nakládání
zásadní změny.

s odpady vychžníze

současnéhostar.rr

a nepředpokládá

žádné

Svoz pevného domovního odpadu je zajišt'ován svozem mimo řešené území,Nebezpečný
velkoobjemový odpad bude likvidován minimálně dvakrát ročně ťotmou svozu.
Umístění sběmého dvora je umožněno jako připustrre ěi podmíněrrě přípustnévyužitív
Plochách jiného zpŮsobu využití.Nejlépe by bylo toto umístěnírealizovat v plochách výroby
a skladovánÍ. Nevhodné je umístěnív plochách smíšených obytných a v plochách bydlení.
V řeŠenémÚzemí nejsou lTmezeny samostatné plochy pro nakládání s odpady jako např.
skládky, spalovny, kompostárny, třídírny odpadů, či jiná obdob,ná zneškodňovaci zaŤizení.
V podrobnějšímdokumentacích řešícíchdetailněji jednotlivé plochy (např. územnístudie,
regrrlaČníplán) je nutno se zabývat mimo jiných řešením umístěníplochy (shromažďovacího
místa) pro separovaný komunální odpad (např. plasty, papír, sklo).
a

koncepce občanského vybavení

V Územním plánu nejsou vymezeny samostatné plochy občanskéhovybavení. Možnost
tohoto zpŮsobu využitíje začleněna do ploch jiného způsobu lryužitíjako připustnó anebo

podmíněně přípustné vytlžití(viz kapitola 0).
Koncepce ponechává stávající umístění obecního úřadu a knihovny.

koncepce ochrany oblvatelstva
Návrh ploch pro požadované potřeby:
a) ochrana ilzemí před pruchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní - V řešeném
územíse neočekává pruchod prulomové vlny vzniklé zvláštní povodní.
b) zónhavaríjního plánování - Správní územi obce Újezdec se nenachazív zóněhavarijního
plánovánÍ. Podle analýzy možnéhovzrriku mimořádné události, která je součástí
Havarijního plráňu kraje, žádtá íirma svou produkcí a skladováním nebezpečných látek
neohrožuje územířešené tímto územnírnplánem.
c) ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné udalosti - Nebyl vznesen žádný požadavek na
vymezení samostatných ploch pro ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné udá]osti a
proto nejsou tyto plochy samostatně vymezeny. Toto využitíje áutno řešit v rámci
podrobnějŠÍchdokumentací a navazujicich Ťizeních např. jako součást podzemních,
11

suterónních a jiných částíobytných domů a provozních a výrobních obiektů.
Ukrytí obyvatelstva zabezpeěuje příslušný obecní úřarJ pouze při vyhlášení válečného
stavu. Ukíy"tíbude provedeno ve vytipovaných podzemních, suterénních a jiných částech
obytnýclr domŮ a v provozních a výrobních objektech po jejich úpravě na improvizované
Úkryty, V případě potřeby ukrytí obyvatel a návštěvníků obce při vzniku MU v době míru
zajišťujeobecní uřad ochranu osob před kontaminací nebezpečnými látkami (prumyslová
havilrie, únik nebezpečnéliftky zlravarovaného vozidla) především zavyužitiochranných
Prostoru jed,noduchélro typu ve vhodnýclr částeclr obytných donrů a provozních,
výrobních a <lalšíchobjektů, kde budou imprrrvizovaně prováděny úpravy proti pronikrání

nebezpečných látek.
d) evakuace obyvatelstva a jeho ubytování - Zajíšténíevakuace organizuje obecní uřad.
Poby't evakuovaných osob a osob bez přístřešíje možrrý v těchto stávajících objektech.
e) skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci - Toto opatření bude dle
potřeby zajišťováno v době po vzniku mimořádné události. K tomu budou využity vhodné
Prostory v rámci obce, případně blízkéhookolí. Skladování prosťedkůindividuální
ochrany pro zabezpečovanó skupiny osob ve školských azdravotnických zařízerrích bude
prozatímně řešeno v centrálních skladech mimo správní územíobce.
0 vyvezení a uskladnění nebezpečných látek rnimo současně zastavěná územía zastavítelná
Území obcí - Na ťrzemíobce se nenacházqí rrebezpečnélátky v takovérn množství,aby
bylo nutno tÍ,mto zpŮsobem snižovatriziko spojené s případnými haváriemi.
g) zácbranné, likvidačnía obnovovací práce pro odstranění nebo sníženíškodliqich účinků
kontaminace - Jako místo pro dekontaminaci osob, případně pro dekontaminaci kolorných
vozidel je mcrŽno využítplochy na vstupech do zastavěných částísídel na komurikacích
III. třídy, pr"ipadně dalšízpevněné plochy v obci. Záhraboviště není v t'ešenem územíobce
vfmezeno. NakaŽená zvířata budou likvidovana v místě nákazy a odvezena do míst
určených příslušným pracovníkem veterinámí správy a lrygieny.
h) ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území- V řešerrém územínení
přípusné(ani podmíněně přípustrré) skladovat nebezpečnó látky. Proto nejsou vymezeny
samostatné plochy pro ochrarru před vlivy nebezpečných látek skladovaných v ,územi.
V řeŠenémizemije možno ryužítochranných vlastností budov, které bude nutno upravit
proti proniknutí kontaminantŮ (uzavření a utěsnění otvotů, oken a dvet=í, větracích
zaŤizení a dočasně ukrývané osoby clrránit improvizovaným způsobenr (ochrana
clýchacích cest, očía povrchu těla).
i) nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií - Nouzové zásoboviáni
obyvatelstva vodou a elektrickou energií bude řešit obec a její orgalry ve spolupráci
s provozovateli sítípodle jejich zpracovaných plárru pro případy mimořádné situace.
j) zajištěnívarování a vyrozumění o vzniklém ohrožení- Tato oblast bude v případě obce
zajiŠtěrra spuštěním sirén a předáním varovných informací občanůmcestou aÚ zavyužítí
rozhlasŮ, pojízdných rozhlasových zaŤizení, předání telefonických informací a dalších
rrahradních prvků r,arování.

koncepce veřejných prostranství

Koncepce veřejných prostranství respektuje současný stav s důrazem na zachovini
stávajícího návesního prostoru a jeho dalšízkvalitňovaní a nepředpokládá žádné zásadní
změny. Nová veřgjná prostrarrtví mohou být vymezena např. v plochách bydlení
zastavitelných vynrezených na severovýchodě od stávajícího sídla. Jejich význam však bude
odpovídat velikosti této plochy. ZáIrJradním a jediným v územním plánu vymezeným
veřejným prostranstvím zůstavá historická náves.
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koncepce dalšíhoobčanskóho lybavení

Koncepce dalšího občanskóho vybaveni zcela koresponduje

s

koncepcí občanského

vybavení (viz. výše).

e) koncepce uspořádání kraiiny, včetně vymezení ploch a stanovení
podmínek pro změny v jejich využití,územnísystém ekologické
stability, prostupnost krajinyo protierozní opatřenío ochranu před
povodněmio rekreaci, dobývání nerostů apod.
Koncepce uspořádání krajiny
Krajinu v řešeném ,územije možno z hlediska ekologické stability rozdělit na dvě ěásti
jižní(asi 1/3 řešenóho územi) a sevemí (asi2l3 řešeného území).Toto uspořádónívycházi již
z historického uspořádání izemí, kdy svou roli sehrává umístění samotného sídla, na které
logiclry navazají móně přírodě blízkéekosystémy a tím méně přírodně stabilní plochy, které
j sou zemědělsky intenzivně využívané.
V jižníčásti řešeného územíse jedná o nejstabilnějšíčásti krajiny, které zastupují plochy
přirozenému přírodním,u stavu. Tato část navazuje na nedalekou Chráněnou
nejblížší
krajinnou oblast Třeboňsko.
Naproti tomu severní část je zemědělsky intenzivně využivána a jen menšíčásti krajiny
(zejména funkční,popř. částečně funkění prvky územního systému ekologické stabili§) je
možno zaňadit mezí ty stabilněj ší.
Tomuto rozdělení takó odpovídá vymezení ploch ve volné krajině, kdy v jižníčásti
převažují plochy lesní a přírodní, naproti tomu v severní plochy zemědělskó.
Koncepce uspořádarrí krajiny je orientována na udrženía zlepšenípřírodní kvality
řešeného inemi zqména ochranu ekologicky stabilních částía obnovu těclr částí,kteró svou
kvalitu a stabilitu ztratilí (např. intenzivní zemědělskou činností),ale jsou tiůležitépro
zlepšení ekologické stabili§ celku. Tomu odpovídajítaké stanovené podmínky pro využiti
jednotliqých ploch s rozdílným způsobem vyvžiti.
Ve volné krajině jsou umožněny změny druhů pozemků např. zalesňování, vyfvaření
vodních ploch, ale vždy za splnění k tomu uvedených podmínek. Rovněž je umožněno za
dodržení zákonných podmínek umístění polních hnojišťa komunitní kompostování.

V nezastavěnóm územínelze umisťovat větmó elektrárny, solární elektrárny apod.
Územní systóm ekologické stability
Územní systém ekologické stability se sktádá v řešenóm ,6zemi ze dvou biocenter a třech
biokoridorů (konkrétně níže).Jejich umístění odpovídá uspořádaní krajiny, kdy na jihu se
rrrrchénejíekologicky významnější a stabilnějšísegmenty.Y jižníčásti řešeného územíje takó
situován LBC 1 - Ohrazenice, jehož jižníčást se nachází již mimo řešené ťrzemí. Z néj
vychazeji v řešeném územítři biokoridory. Východním směrem je to krátká část LBK 3, který
dále pokračuje směrem na lokální biocentrum v lokalitě Záhořského rybníka v k.ú. Pleše.
Zapadné je to převiňná část LBK 2, který pokračuje mimo řešené vzemí až do lokalního
biocentra v lokalitě Nového rybníka v k.ú. Zlukov, Severně pak je to částečněfunkčníLBK 1,
kter:ý v celé své dólce pokračuje řešeným územímaž do LBC 2 - Podveský rybník.
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LBC

1

- Ohrazenice

lokální biocentrum
funkční
kombinované - vodníplochy. hospodářský les, mokřady. lada, melioračníkanály
rozloha: cca 103 lra
Biocentrum se nachází v jižníčásti řešeného území.Zéklaďem biocentrá v reSerrern trzemí je
rybník Velká Olr]azenice doplněné okolními mokřady a podmáčenými pozemky,
Návrh opatření:
V lesních porostech s hlavní dřevinou borovicí výchovou vytvořit podmínky k dosažení
vyŠŠÍ
druhové rozmanitosti, především ve prospěclr dubu letního bez ohledu na kvalitativní a
hospodařská hlediska. V porostech s převahou smrku ztepilého připravovat postupně porosty
k obnově s cílem dosaženípřirozené dřevinné skladby. Při obnově je nutnó kvalitní
prostorové uspořádání porostŮ, zabezpečujícímstabilitu vůčiklimatickým vlivům. K obnově
PorostŮ vyuŽÍt násekŮ a předsunutých kotlíků,jemrrými a častějšímivýchovnýmí zasahy
u&Žet stabiiitu porostŮ a funkčnost porostního pláště. V porostech s přirozenou druhovou
skladbou zqýšit obm;ítí a prodloužit obnovni dobu.
Mokřadní společenstv a zacítovatbez zásah:ů.
U vodních ploch zachov at pol ointenzi tikačníhospodaření.

LBC2 - Podveský rytrník
lokální biocentrum
funkční
vodní plocha, pobřežnívegetace
rozloha: cca 13 ha
Biocentrum se nachází v západné od sídla ÚjezOec.
doplněné okolními mokřady a podmáčenýryi pozernky.
Návrh opatření:
ZacÍ'tovat extenzilryť způsob hospodaření, nerozšiřovat dřevité břehové porosty.

LBK 1 - Ohrazenice

* Podveský rybník

lokální biokoridor
částečněfunkční
orná půda, uprave,ný vodní tok,
déika: cca 750 m

logky,lada

Lokální biokoridor propojuje lokální biocentra LBC 1 - OhrazenicJ a rgc 2 - Podveský
rybník. Biokoridor je přerušen lirrioqimí závadami - železnicía silničníkomunikací.
NefunkČníčást biokoridoru cca 300 m úsek mezi LBC 1 a silnici III. třídy se nachází nad
zatrubněnou Části Dclňovského potoka ornou půdou. Za silnici a železnióní až po Wok do
LBC 2 je jížpotok otevřen a navazqi na něj okolní kulturní lučníporosty a degradovaná

lada.
Návrh opatření:
Odkrýt a revitalizovat zatrubněný úsek Doňovského potoka, s vytvorenim arevitYcrr
břehových porostů odpovíclaj ícídruhové skladby.
Revitalizovat upravený úsek Doňovského potoka po vtok do rybnika Podveského, v první
flízi jednostranně obnovit dř,evité břehové porosty.
Zajistit extenzivní (dyousečnó) hospodaření na lučníchporostech a souěasných ladech.
I4
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Ohrazenice - Nový rybník

lokální biokoridor
funkční
délka v řešeném územi: cca 1050 m

Lokální biokoridor propojuje lokální bioc
mimo řešenó tuemí v lokalitě Nového rybníka. Biokoridor je funkční,od LBc 1 prochází
lesním Porostem, kolem samoty Vávrova a přes rybník Hraničník,za nímžvstupuje mimo

řešenéúzemí.

Náwh opatření:
U vodní plochy zachovatextenzivní způsob hospodaření.
U lesních porostů zohlednit zařazeníjako prvku ťrzemního systému ekologické stability

postupně rekonstruovat nevhodnou dřevinnou skladbu.

a

V lučníclrporosteclr zamezit hnojení a zachovat dvo

LBK
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- Ohrazenice - Záhořský rybník

lokální biokoridor
firnkčni
vodní tok, trvalý travní porost, h,ospodářský les
délka r, řešeném ťrzemí:coa l70 m
Lokální biokoridor propojuje lokální biocen
mimo řeŠenéÚzemí v okolí rybníkťrRohlík I a Velký Zehořský. Biokoridor je funkční.
ZLBC t vYcbazí v severovýchodní části a v řešeném územívede přes trvalé travní porosty a
lesní porosty.
Návrh opaťeru:
Revitalizovat vodní tok mezi rybníky Rohlík a velká oluazenice.
Lesní poros§ v okrajovém pásmu postupně rekonstruovat.
V lučnímporostu zajistit jednosečné obhospodařoviání.

Prostupnost krajiny
SYstém komunikac! zejména účelových,které navazqi na hlavní cestní síťv územi je z
hlediska ProstuPnosti krajiny vyhovujíci. Je nutno záchovat dnes již dopravně téměř
nevYuŽÍvanou Část historické cesty směrem na Zlukov včetně doprovodné zeleně. Dále je
nutno zachovat ÚČelovou komunikaci souběžnou s železničnítatív8etnědoprovodné zeleně a
to v celé její délce a respektovat možnosti jejího rozšířerría dalšího,oy"ziti v souladu s

rozvojem obce.
Hlavním nedostatkem je Špatná prostupnost pro pěšía cyklisty směrem na Doňov a
směrem na ZáItoři k ŽelezniČni zastávce, čemužodpovídá zde uplatněný požadavek na
na
vYbudovaní souběŽné ÚČelové komunikace se silnici V23 pro tyto účety.Je nutno zajistit
návaznosti na toho řešení v sousedních správních územíchzejména pák :řešení přecňodu
silnice Il23 ato hlavně po realizaci její přeložky.

Je nutno zacltovávat stávající pěšiny a cesty zejména uvnitř zastavěnéh o tnemi a
respektovat tato propojení v zastavitelných plochách. Důležitéje takó zachování záhumeních
cest a přístupů na zemědělské a lesní pozemky.
VŠechnY cestY, pěŠiny, ÚČelové a místníkomunikace je nutno udržovat a zlepšovat s
15

ohledem na jejich význam.

Protierozní opatření
Protierozní opatření nejsou navržena.

Ochrana před povodněmi
Protipovodňová opatření

nej

sou nawžena.

Rekreace

Celé územíje atraktivní zejména díky zachovalé přirodě. Je vymezena jedna plocha
rekreace v lokalitě Vávrovka, která sloužíjiž desítky let pro organizovanou rekreaci dětí.
Zemědělská usedlost uvnitř této plochy sloužíjako zázemí dětstkého tábora. Ostatní části
plochy sloužídětskómu táboru sezóně. Dalšírozšiřování mimo vymezenou plochu se

nepředpokládá.
Ostatní části krajiny nejsou uzpůsobeny k dlouhodobějšímu pobytu. Nepříprrstné ve volné
krajinějsou rrapř. veřejné tábořiště, rekreačnílouky, plochyjiných rekreačníchaktivit.
Rekreačnívyužívin;íkrajiny (mimo vymezen,ou plochu rekreace) je orientoviáno pouze na
turistické stezky, cyklostezky a účelovékomunikace.

Dobývání nerostů
Plocha téžbynerostů ani jiných surovin není v územnímplanu vymezena. S dob;ýváním

nerostů územníplán nepočítá.

Dalšíopatření pro obnovu a zvyšování ekologické stability krajiny

OdkTýt a rcvitalizovat zatrubněný úsek Doňovského potoka, s vytvořením dřevidch
břehových porostů odpovídajícídruhové skladby.
Revitalizclvat upravený úsek Doňovského potoka po vtok do rybníka Podveského, v první
í'rázi iednostranně obnovit dřevité břehové porosty,

f) stanovení

vYužití

odmínek

rozdílnÝm
způsobem využití s určenímpřevažujícíhoúčeluvyužití(hlavní
využití),pokud je možnéjej stanovit, přípustnóho využití,
nepřípustnóho využití,popřípadě podmíněně přípustného využití
těchto ploch a stanovení podmínek prostorovóho uspořádání, včetně

základních podmínek ochrany krajinného rázu

Plochy bydlení - B
Charakteristika ploch
Jedná se pouze o plochy bydlení zastavitelné, kteréjsou označeny kódem B.

Plochy bydlení zastavitelné jsou v územnítn plrinu vymezeny zejména na sever a východ
od zastavěného Území a v proluce mezi o'starou" a oonovou" částísídla u trafostanice v těsné
návaznosti na silnici III. třídy a to po obou stranách a menšíplocha po pravé straně při
výjezdu na Zlukov.
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Hlavní využití(převažujícíúěel využití)
Hlavním wužitímtěchto ploch ie bvdlení v kvalitním prostředí, umožňujícínerušený a
bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel. Jedná se o bydlení v rodinných
domech v kiidném a čistémprostředí využívajicíale také respektujícíhodnoty &zemi.
Přípustné využití

-

bydlení - umisťování staveb rodinných domů respektujícíhodnoty inemí, mající
odpovídajícízinemí (např. sady, užitkovézahrady) a téžjemožný chov drobného
domácího zvířectva pouze však pro vlastní potřebu - samozásobitelství (např.
drubež, králíci),
. dále je možno umist'ovat stavby nebo zaŤízení(a provádět s nimi
související terénníúpraly) bezprostředně souvisejícís bydlením,
sloužícívýhradně pro vlastní potřebu a nesnižujícíkvalitu prostředí
pro bydlení (např. dílny, stavby pro hospodářská zvířata pro
samozásobitelský chovn bazény, skleníky, pařeniště); toto lryužití
(resp. stavby a zařizeri) vytvaří nezbytné zžaemi pro typické
' venkovské
bydlení a souviseiící s životem a stylem života na
venkově;
příprrstnéjsou jen takové stavby a zařízení(resp. využití),
pro které není nutné r,yhlásit ochrannó pásnro, tzn. toto
využitísvými negativními vlilry nesmí překračovat limitní
hodnoty stanovené zvláštními právními předpisy za hvanicí
pozemku rrrčenéhok jeho rcalizaci; pokud by se tak stalo
stává se toto vyrržitínepřípustným,

o

-

veřeináprostranství,

zeleň (s upřednostněním původníclrdruhů) - např. zaltady, sady, veřejná, izolační,
shromaŽďovací místa nro tříděnÝ komunální odpad (např. papír, sklo, pet lahve)
pouze pro místníúčely,
obČanskéwbpvepí, které nesnižuje kvalitu prostředí a pohodu bydlení a je slučitelné
s bydlením a sloužílrlavně obyvatelům obce, zejména:
stavby, zaÍizeru a terénníúpravy pro tělovýchovu a sport místního
významu bez vlastního zénemí(např. dětstká hřiště),
stavby azaíízeni sloužícípro správu obce (např. obecní úřad) nebo ochranu
obyvatelstva (např. požami zbrojnice),
dopravní a technická infrastruktura bezprostředně související s přípustným popř.
podmíněně přípustným využitím, zejména bydlením (zejména ta. která je pro bydlení
potřebná a nezbYná - např. chodníky, zpewěné pozemní komunikace, vodovody,
kanalizace, stavby azařízeni pro zneškodňovaníodpadních vod (do doby vybudování
veřejné kanalizace včetně centrální čistírnyodpadních vod), trafostanice, energetická
vedení, komunikační vedení),
garáŽe. odstavná a parkovací stání pro potřeby vyvolané přípustným nebo
podmíněně přípustným způsobem využití,jejichž umístěnímusí být vždy řešeno jako
součást stavby, popř. umístěných na pozemku stavby

o
o

-

-

Podmíněně přípustné lyužití

-

při ptokazání rradměrného zatiženíhlukem ze silnice I. třídy stavbv a zařízení

protihlukovÝch opatření; snahou v konkrétním případě bude vybrat takové řešení,
které při splnění požadavkůna něj kladených, co nejméně naruší'krajinrý raz a další
hodnoty území,
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-

drobná podnikatelská činnost např. nerušícívýroba a služby charakteru drobné
(např. prodej potravin a drobného zboži, krejčovství,kadeřnictví, zaltadnictví,
spravování obuvi), toto vytržití(resp. stavby a zaíízení)doplňuje venkovské bydlení, a

to pouze za podmínek:

o

o
-

prokénání splnění hygienických limitů a bez možnosti
vyhlášení ochranného pásma fien takové využítí,pro které
není nutné vyhiásit ochranné pásmo, tzn. vyvžitísqými
negativními vlivy nesmí překračovat limitní hodno§
stanovené zvláštními právními předpisy za l:r:anici pozemku
určenéhokjeho realízaci; pokud by se tak stalo stává se toto
využitínepřípustným),
prokázání souladu s hlavní využitím plochy tj. bydlením
(tzn. nebude snižovat kvalitu prostředí pro bydlení a pohodu
bydlení),

penzión a to pouze při prokázání souladu s hlavní využitímplochy tj. bydlením (tzn.
nebude snižovat kvalitu prostředí pro bydlení a pohodu bydiení), a zejména splněním
výše uvedených požadavkťr na ga#ňq odstavná a parkovací stání.

Nepřípustnó využití

-

každévyužití,které bv bvlo v rozporu s hlavním wužitímplochv nebo bv mohlo
naruŠit pohodu bvdlení a kvalitní prostředí nro bvdlení (napr, škodlivými
exlralacemi. hlukem, teplem, otřesy, vibracemi, prachem, zílpac\lem, zneěištbvánírn
ovzduŠÍ,vod a pŮdy, světelným znečištěnímzejména oslňováním, zastíněním)anebo
toto narušenívyvolávat, zejména:
stavby pro obchod, které překročí místníýznam zejména obsahující
celkovou prodejní plochu větší než 1000 ml (například velkoprodejny,
nákupní střediska, obchodní domy),
mltno
uvedených jako připustné, popř. podmíněně přípustné,
o dále nanř. autoservisy, autoopravny, truhlámy, tesárny, čerpacístanice
pohonných hmot, myčky, klempířství, záměčnictví,kovařství, diskotéky,
garáŽe pro nákladní automobily, hromadné a řadové garéňe, autobazary,
stavby pro sh,romažd'ování většíhopočfu osob,

o

Podmínky prostorovóho uspořádání (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu - např. výšková regulace zástavbyo intenzita využítípozemků v

pIochách)

Hlavní stavbu (rodinný dům) a ostatní stavby, které plní doplňkovou funkci ke stavbě
hlavní (např, garáže, dílny a hospodařské stavby, které woří zéuemípro hlavní využití

bydlenÍ), je nutno v souladu s hodnotami územi navrhnout tak, aby stavebně a architektonicky

tvořily jeden ucelený soubor nejlépe ve tvatu půdorysu L nebo U, kdy hlavní část bude mít
obdélníkovýpůdorys orientovaný kolmo na ulici.
Z taho vyplývá také požadavek, aby nová stavba byla (vzhledem k hodnotám území)
orientována štítemdo ulice, převážně se sedlovými střechami. Architektonické řešení a
umístění stavby na pozetnku (věetně předzahrádky a stavební a uličníěáry) by mělo najít
inspiraci ve stavení čp. 43.
Stavby mohou mít nejqfše jedno nadzemní podlaži,jedno podzemní podlažíapodkroví.
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Plochy smíšenéobytné - SO
Charakteristika ploch
Jedná se o stávající plochy smíšenéobytné, které jsou označeny kódem
so.
PlochY smíŠené
obYtné stávající jsou v územním plánu vymezeny ptevážně v zastavěném
ÚzemÍ. V Podstatě se jedná o historické rozsálrlé dvórcové statky s'h'ospodář
sl<ym zázemim
(zemědělské usedlosti), v kteých je nutno umožnit širšízpůsou vyuziti
než v plochách
bYdlenÍ. Tento zPŮsob využitíaie stále nesmí negativně ouliuňouui hlavru využití
těchto
ploch, tj. bydlení.
V těchto Plochách není moŽno umist'ovat zejmóna novó (novó sťm umístěním zcela
mimo PŮdorys stávajícíchbudov) stavby pro tydlení, pro rekreaci, zemědělské stavby,
stavby pro vy,robu a skladování. Jedná se o plochy, i"ji.t Zúčelem zkvalitňovat
ie
a romíjet
stávající vyvžitía stavby s ohledem a respektovanim fuavního využiti.

Hlavní využití(převťujícíúčelvyužití)
v kvalitním prosťedí, umožňujícínerušený a
bezpečný pobyt a každodennírekreaci á,"t"aru"i obyvatel.
Jedná se o bYdlení v klidném a Čistérnprostředi využívajicí,ale takó respektující
hodnoťy

ilzemí,

Přípustné využití

-

bv-dlenÍ respektujícíhodnoty Územl majícíodpovídající zéaemí(např.
sady, užitkové

zahradY) a téŽ je moŽný chov drobného domácího Žvířectva pouzó však pro
vlastní
potřebu - samozásobitelství (např. drůbež,králíci),
dále je možno umisťovat stavby nebo zařízení (a provádět s nimi
související zemní práce a změny terénu Qimižu"pódrtatně nemění
vzhled prostředí nebo odtokové poměry)), bezprosir.dnc související
s bydlením, sloužícíqihradně pro vlastní potřebu a nesnižující
kvalitu prostředí pro bydlení (např. bazény, skleníky, pařenišiě);
toto využití(resp. stavby a zařizení) vytváří nezbytné iazemi pio
typické venkovské bydlení a souvisí s životem u ,tyl.. života na
venkově;
přípustné jsou jen takové stavby a zařízení (resp. využití),

'

o

-

veřeináprostranství,

pro které není nutné vyhlásit ochranné pásmo, tzn. toto
lryužitísvými negativními vlivy nesmí překračovat limitní

hodnoty stanovené zvláštními právními předpisy za htanicí
pozemku určenéhok jeho realizaci; pokud by se tak stalo
stává se toto využitínepřípustným,

zeleň (s uPřednostněním pŮvodních druhů) např. veřejná, izolační,zahrady,
sady
ovacr
komun
(např. papír, sklo, pet lahve)
pouze pro místníúčely,
obČanskéwbavqnÍ, které nesnižuje kvalitu prostředí a pohodrr bydlení a je slrrčitelné
s bydlením a sloužízejménaobyvatelům obce, zejména:

o

o

stavbY, zařízení a terénníúpravy pro tělovýchovu a sport místního
významubez zánemí (např. dětstká hřiště),
stavbY azařizeni sloužícípro spráw obce (např. obecní úřad) nebo ochranu
obyvatelstva (např. požirnízbrojnice),
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-

dopr4vní a technická infrastrJrktura souvisejícís příprrstným nebo podmíněně
PříPustným využitim zejména bydlením (např. chodníky, zpevněné pozemni
komunikace, vodovody,kanalizace, stavby azďizeni pro zneškodňování odpadních

vod (do doby vybudování veřejnó kanalizace včetně centrální čistírnyodpadních vod),
trafostanice, energetická vedení, komunikačnívedení),
Podmíněně přípustné využití

-

podnikatelská Činnost např. nerušícívýroba a služby charakteru drobné (např. prodej
potravin a drobného zboži, krejčovství, kadeřnictví, za\taďnictví, spravování obuvi,
ubytovací služby), která doplňuje venkovské bydlení. a dalšíobdobná podnikatelská
činnost' u"oo:'"r::olar*X§;ění
hygienických limitů a bezmožnosti vyhlášení
ochranného pásma (tzn. jen takové využítí,pro které není nutné
vyhlásit ochranné pásmo. trn. využitísqými negatirmími vlilry
nesmí překračovat limitní hodnoty stanovené zvláštními právními
předpisy zatlranici pozemku určenéhok jeho realizaci; pokud by se

tak stalo stává se toto využitínepřipustnýrn),
toto využití(zejména svým provozováním a technickým zašizerum)
a jeho důsledky nenarušíživotníprostředí a zdravi a zejména své
okolí a užívanístaveb a zaíízeníve svém okolí nebude nadměrně
obtěžovat nebo ohrožovat (např. škodlivými exhalacemi, hlukem,
teplem, otřesy, vibracemi, prachem, zápachem, znečišťoviáním
ovzduší, vod a půdy, světelným znečištěnínrzejména oslňováním,
zastíněním) anebo tyto negativní jevy vyvolávat,
nesníží
významně kvalitu prostředí souvisej ícíhoúzemí,

a

-

o",""u;,*"-T X;řÍ; i:':,fiffi,§

Tilťffil-alŤ;vách

(např. krávy,
kozy, prasata, drůbež,králíci) a s tím související skladování produktů živočišnó
výroby, příprava a skladování krmiv a steliva, ďále téžskladování a posklizňová

"n",
koně,

úPravuProduktů'";Jjiá?řl"rTíiií;;::,:ff

-

fi i?'ÍiPjT5;nožnostivyhlášení

ochranného pásma (tzn. jen takové využití, pro které není nutné
vyhlásit ochranné pásmo, tzn. využitísvými negativními vlivy
nesmí překračovat limitní hodnoty stanovené zvláštními právními
př,edpisy zaíT atllcí pozemku určenóho k jeho realizact; pokud by se
tak stalo stává se toto využitínepřipustným),
toto vy.rržití(zejména svým provozováním a technickým zařizením)
a jeho důsledky nenarušíživotníprostředí a zdtavi a zejména své
okolí a užívánístaveb a zaŤizení ve svém okolí nebude nadměrně
obtěžovat nebo ohrožovat (např. škodlivými exhalacemi, hlukem,
teplem, otřesy, vibracemi, prachem, zápachem, znečišťováním
ovzduší, vod a půdy, světelným znečištěnímzejména oslňováním,
zastíněním) anebo tyto negativní jerry vyvolávat, a nesníží
významně kvalitu prostředí souvisej ícíhoúzemí,
toto využitíbude pouze ve stávajícíchbudovách.
penzión a to pouze při prokázaní souladu s hlavní využitímplochy tj. bydlením (tzn.
nebude snižovat kvalitu prostředí pro bydlení a polrodu bydlení), a zejména splnění
nížeuvedených požadavkůna ga#ňq odstavná a parkovací stání.
garáŽe, odstavná a parkovací stání pro potřeby vyvolané přípustným nebo
podmíněně přípustrrýnr způsobem využitípod podmínkou, že bude řešeno uvnitř
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stávajících budov, popř. na nádvoří (dvoře) uvnitř zemědělské usedlosti; v místech, ve

kteých tato podmínka umístění nemůžebYt prokazatelně splněna (např. Bašta u
rybníka Velká Ohrazenice, plocha západné od zemědělského areálu v klínu mezi

silnicí III. třídy a Účelovou konrunikací) lze umístění garáží, clclstavných a parkovacích
stání Pro poŽadovaný zpŮsob využitía s ním bezprostředně souviseiícířešit na
pozemku stavby.
Nepřípustné využití

-

kďždé vytůití*které bv bylo v rozporu s hlavním wužitímnlochv nebo bv mohlo

naruŠit Pohodlr bvdlení a kvalitoí prostředí nro bvdleni (*přJ*"drt."ý"ú

exhalacemi, hlukem, teplem, otřesy, vibracemi, prachem, zapachem, znečišťovárrím
ovzduŠÍ,vod a pŮdy, světelným znečištěnímzejména oslňovráním, zastíněním)anebo
toto narušení vyvolávat, zejména:

o

stavbv pro obchod, které překročímístní
\Ýznam zejména obsahující
celkovou Prodejní plochu většínež 1000 m2 (například velkoprodejny,

nrákupní střediska, obchodní domy),

adová
uvedených jako přípustné, popř. podmíněně přípustnó,

mllno

o dále naPř.

autoservisy, čerpacístanice polronrrých hmot, myčky,
diskotékY, garáže pro ntákladní automobily, hromadnó a řadov e garaze,

-

autobazary, stavby pro shromažďování většího počtu osob.

umistbvání zejména nových (nol}ch svým umístěnímzcela mimo půdorys
stávajících budov) staveb pro bydlení, staveb pro rekreaci, zemědělských stavel,
staveb pro výrobu a skladování.

PodmínlcY prostorového uspořádání (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu - např. výŠkováregulace zástavbyo intenzita využítípozemků v

plochách)

Vzhledem k výŠeuvedeným podmínkám se bude jednat v převažné většině případťr o
vYuŽití stávajících budov, na kteých budou provedeny pouze stavební úpravy
1pri Řteiych se
zachová vnějŠÍpŮdorysné i výškovéohrarričenístavby), při kterých ie musí klást duraz
PředevŠÍm na zachování uličníchpručelía jejich typických stavebnich částíjako jsou štítya
brrány.

Nové stavby (nové stoiícína místě stávaiících budov, např. stavba stodoly na místě staré,
která se musela zbourat v dŮsledku špatného stavu) musí b/t umístěny v souládu s hodnotami
ÚzemÍ, musí respektovat výškovou hladinu okoiní zástavby a nesmí lrytvářet výraznou
Pohledovou dominantu v územi, musí b}t přizpťrsobeny architektrrře budovlzařazených jako
hodnotY Územi) a nesmí rušit základní členěníprůčelía jeho významné detaily. Nové stávby

bY mělY zachovávat vnějšípůdorysnéohraniěení původníchstaveb a zejména celku
zemědělské usedlosti, ale v místech (např. Bašta u rybníka Velká ohrazenice) anebo v
PříPadech, ve kterých podmínka umístění(popř.rozšíření)směrem dovnitř celkrr nemuže být
Prokazatelně sPlněna, lze rozšířit půdorys směrem ven ze stávajících budov (např. zemědělsřé
usedlosti), avŠaks bezpodmínečnýmrespektováním hodnot a charakteru území(např. pokud
bY se stavěla nová budova stodoly na místě staré je možno pťrdorys stavby přiměieně s
ohledem na hodnoty a charakter územírozšířit).
Přístavby je nutnó (pokud je možno) řešit uvnitř stávajících budov, popř. na nádvoří
(dvoře) uvnitř zemědělské usedlosti. V místech (např. Bašta u rybníka vinia ohrazenice)
anebo v Případech, ve kterlých podmínka umístění(popř. rozšiření) směrem na nádvoří
nemŮŽe bYProkazatelně splněna, lze přístavbu umístit i vně stávajícího půdorysu zemědělské
usedlosti, avŠak s bezpodmíneěným respektováním hodnot a charakteru rizemí.
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Nástavby nejsou povoleny, stejně tak sdružené vikýře. Jednotlivó vikýře jsou příprrstné.
Stavby mohou mít nejvýše jedno nadzemní padlaží,jedno podzemní podlažía podkroví.

Plochy rekreace - RE
Charakteristika ploch
Jedná se pouze o jedinou plochu rekreace stávající, kteráje označena kódem RE.

Tato plocha je vymezena na jihu řešeného územív lokalitě Vávrovka. Jedná se o
historický dvorcový statek (zemědělskou usedlost), kteý je "pevným" ziu:emím dětského
tábora vyrůstajícíhokaždoročněběhem letní sezóny rra přilehlé louce. Celoročnívyužitíje
možnépouze rrvnitř stávající zemědělské usedlosti. Účelem této plochy je zachovat stávající
rnožnosti využití.
Hlavní využití(převažujícíúčelvyužití)
Hlavním wužitímtěchto nloch ie zachování stávaiícíhostavu. ti. možnost pořádání
dětského tábora, a zajištění podmínek pro dětskou rekreaci v kvalitním, klidném a čistém
prostředí respektujícímplně hodnoty ilzemi s možností kvalitativních zlepšení.
Přípustné využití

-

-

letní dětské tábory
uŽitkové zahrady a ovocné sady bez oplocení abez možnosti umisťoviinístaveb a
zaŤízení(ani těch bezprostředně souvisejících se sadem) a bez provádění zemních
prací a zménterénu,
shromaŽďovací místa pro tříděnÝ komunální odpad (např. sklo, papír, pet lahve)
sloužícípouze pro hlavní využitíplochy,
dětská hřiště, která nesnižujíkvalitu prostředí, jsou slučiteiná s přírodní letní dětskou
rekreací a sloužípouze účelůmhlavního využitítéto plochy bez možnosti vlastního
zánemí, oplocení a terénníchúprav s respektovráním hodnot území,

Podmíněně přípustné využití

-

-

dopravní a technická infrastruktura bezprostředně související s přípustným nebo
podmíněně přípustným využitím(např. zpevněné pozemní komunikace, vodovody,
stavby azařízení pro zneškodňovriní odpadních vod, energetická vedení, komunikační
vedení) pod podmínkou, že bude sloužit pouze využitítéto plochy,
bvdlení pod podmínkou, že bude pouze ve stávajících budovách respektujícíhodnoty
tzemi, majicí odpovíclajíci zéuemí(např. užitkovézahrady, ovocné sady bez oplocení
abez možnosti umisťování staveb a zařízení (ani těch bezprostředně souvisejících se
zahradou či sadem) a bez provádění zemních prací a změn terénu) atéžje možný chov

drobného domácího zvířectvapouze však pro vlastní potřebu (např. drubež, králíci),
dále je možno unrisťovat stavby nebo zařizení (a provádět s nimi
související zemní práce a změny terénu fiimiž se podstatně nemění
vzhled prostředí nebo odtokové poměry)), bezprosťedně související
s bydlením, sloužicívýhradně pro vlastní potřebu a nesnižující
kvalitu prosťedí pro bydlení (např. skleníky, pařeniště); toto vyrúití
(resp. stavby a zaíizení) výváíi nezbytné zázemí pro typické
venkovské bydlení a související s životem a stylem života na
venkcrvě;

.
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-

gaúŮ

P9uze Pro Potřeby vyvolané bydlením a s ním bezprostředně
souvisejícÍ,musí býtvŽdy řešeno jako součást stavby (pod jednou
sťechou
"
- stavebně a architektonicky tvořily jeden ucelený
soubor;,
c'tov ttosPoaarstYcn pod podmínkóu pouze ve stávajícióir hospooařských
budovách (naPř. krávY, koně, kozy, prasata, drůbež,králíci)
a s tím související
skladování ProduktŮ ŽivoČiŠné
výT oby, příprava a skladovrání krmiv a steliva,
dále též
skladovrání a posklizňová úpraw produktůiostlinrré qýroby
apod.

Nepřípustné využití

-

každé

bvdlení (např. StoaUw
ovzduší,,ro9 rriary, světelným znečištěnímzejmérra
1T!i*:,:.:r,šr""láťm
1
oslňováním,
zastíněním)anebo toto narušení
vyvoláv á, zejáéna:
autoservisy, autoopravny, čerpacístanice pohorrných hmot, myčky,
diskotékY, garéŮe Pro nákladní arrtomobily, hromadné u rudou
e g*uže',
autobazary, stavby pro shrcrmažďování většihcl počtu osob.

o

PodmínlqY Prostorového uspořádání (včetně základních podmínek
ochrany
krajinného rázu - naPř. výŠkováregulace zástavby, intenzita
využítípozemků v
plochách)
Ve stávajících budovách je moŽno doplnit pouze podkroví, nelzepřipustit
dalšínadzemní
PodlaŽí PřistavbY je moŽno Provádět pouí.e do- součtu jejich rozloh 2n% celkového půdorysu
budov zemědělské usedlosti k datu vydání územního"plánu. Všechny
zmény dokončené

stavby musí respektovat hodnotu stávající zemědělské usĚdlosti
a to jak jednotlivó prvky, tak
celkový uýruz

Plochy výroby a skladování - VS
Charakteristika ptoch
všechny plochy výroby a skladování jsou označeny kódem vs.
Plochy výroby a skladoviání jsou v územnímplánu vymezeny naiih
od historického sídla
a to jak stávající(stávající zemědělský areál a ďrůbežámu),
tuk zastavitelné.
Doporučeným a žádavcím doplňujícímprvkem v-těchto plochách je
zeleň zejména
izalaění.

.

Hlavní využití(převažujícíúčelvyužit$
nrm

tím

la

teplem, otřesy, l,iuru."Ái,;;ň;;
světelrr|m zrrečištěníázejménaoslňováním,
zastíněním), a nesnÍŽily kvalitu prostředí souvisejícího úlemí(nejen pro
by.dlení).
exhalacemi, hlukem,
ikodlivi1|
:_i::1:""::t,!:i|.1
záPachem, zneČiŠťovanínr
ovzduší, vod_a půdy,
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Přípustnó lyužití

-

-

-

-

zemědělská výroba:
o např. chov hospodářských zvířat a s tím související skladování produktů
výroby, příprava a skladování krmiv a steliva; skladování a
živočišné
posklizňová úpraw produktťr rostlinné qýroby; pěstování rostlin (např.
žampiónů, lrlívy ústřičné),
o zejména umisťování zemědělských staveb a staveb pro zemědělství.
občanskévybavení zejména takové, které není vhodné (popř. ani přípustné)
umisťovat zejména v plochách bydlení - např. stavby a zařízení sloužícíjako zénemi
pro činnosti související se správou obce (např. dilny, garéňe, odstavná a parkovací
stání pro obecní techniku, sběrný dvůr), ochranu obyvatelstva (např. hasičská
zbrojnice, sklady civilní ochrany),
dorrravní a technická infrastruktura bezprostředně související s přípustným nebo
podmíněně přípustným využitím;
o např. chodníky, zpevněné pozemní komunikace (hlavně účelové),
o gaÉůqodstavná a parkovací stání pro potřeby vyvolané přípustn;ým nebo
podmíněrrě přípustným způsobem v1r:.ňiti; umístění garáĚi, odstavných a
parkovacích strání pro požadovaný způsob využitímusí b;ýt vždy vymezeno
a řešeno na vlastrrích plochách výroby a skiadování
o např. vodovody, kanalizace, stavby a zařízení pro zneškodňování
odpadních vod, energetická vedení, trafostanice, komunikační vedení,
zeleň (s upřednostněním původníchdíuhů)zejména ízolačni,
shromaŽďovací místa nro tříděnÝ komunální odpad (např. sklo, papír, pet lahve)
pro místníúčely(ti. pro účelyplochy) a pouze místního,4ýznamu.

Podmíněně přípustnó využití

- ťroba a

-

skladování pod podminkou, že se ieciná

o

plochy

VS

b;irualého

zemědělského areálu východně od silnice III1I4719 a zastavitelnou plochu od ní jižně
(toto podmíněně přípustné využitíse netýká plochy mezi ěp. 45 a29):
o zejména umisťování staveb a zaŤizeni pro výrobu a skladování, napŤ.
strojní výroba, kovovýroba, prodej stavebnin, servisy, opravny, sklady
(mimo uvedených jako nepřípustné), truhlárny, tesárny, pil4 čerpací
stanice pohonných hmot, myčky, klempířství, záměčnictví, kovařství,
autobazary,
obslužná zařízení a stavby pro ně bezprostředně souvisejícís přípustným anebo
podmíněně přípustqým využitím(např. bufet, kan§na, prodejní stánek, závodní
jídelna) pod podnrínkou, že budou sloužit téměř vlhradně pro využitív ploše vlfroby a
skladování,
stavby a zařízeníspráw a řízení(např. kancelaře) bezprostředně související s
přípustným anebo podmíněně přípustným využitímpod podmínkou prokěaáni
účelnostia minirnalizacinegatívních vlivů na tyto objekty, popř. místnosti,
po prokazání účelnostia minimalizaci negativních vlivů (nesmí překročit přípustné
limity) je rnožno ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případeclr v těchto plochách
připustit
o ťbvtování - ojediněle za podmínky, že bude zajištěna ochrana před
negativnírni vlivy a budou dodrženy hygienické limi§ lrluku v chráněném
vnitřní.m prostoru staveb,
o bydlení - ojediněle za podmínky, že bude zajištěna ochrana před
negativními vlivy a budou dodrženy hygienické limitý hluku v chrráněném
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venkovním i vnitřním prostoru staveb.

Nepřípustné lyužití

-

bYdlení (mimo Podmíněně Pffpustného využití)- zejménaumisťování
nových staveb
J
pro bydlení, staveb pro rekreaci

-

o

ť

h|O

důsledky:

o

'

r".1*ena@.ovozováním

a technický

m zaŤízenímajeho

nebo,

ffi(""př
§ve

světelným znečištěnímzejména oslňováním, zastíněnímj
n.uo,

souJisgiícího území(nejen pro bydlení),
např, narušit pohodu
ilii;,"';r;;;;i
prostředí, využitísouvisejícíhoúzemía hoďnoty
úzernr

Uyat.@r;

naPř, hutnictvÍ, těŽké strojírenství, Óhemie_a chemická
,rýroru, stavby a zařízení pto
nakládrání s odPadY (zejména ostatní odgady a nebez|eč
ns) u chemickými látkanť a
PříPravkY, dále Činnosti v oblasti nakládání odpadů á ,tiu,tor,,ani odpadů
páužíváru
ekologickY nevhodných paliv a spalování všóch druhů
odpadů (např. z chemické
výrobY), významné potencionální zdroje znečištění
ourduší,činnosti při nichž by
docházelo k emitování nebezpečných tuhých a plynných
látek, těkavých organických
látek a Pachových,lftlk, ú1namne potóncionhni
iaroi" znečištěnípovrchových a
Podzemních vod, skladovtání odpadů (včetně nebezpeenycir odpadů), nebezpečných
látek, výrobkťr a přípravků, nebezpečnych chemicty.r,
iat"t apod.
umisťování snalove+,a ,kotelen jakéhokoli druňu (mirno
kotelen nezbytných pro
PříPustné PoPř. PodnríněnévyuŽii, as ním bezprostřejně související a pro
toto využití
sloužící),

Podmínlry prostorového uspořádání
Nové stavby nesmí svým umístěníma proporcemi narušit
hodnoty území,včetněvýškové
hladinY okolní zástavbY, anesmí vytvářet rryrarnou pohledovou
dominantu v území.
PříPadné ochranrré Pásmo nesmí zasáltn-outdo ploch
bydlení ani smíšený.ňuytny.t.

Plochy veřejných pro§tranství - VP
Charakteristika ploch
y veřejných prostranstvíjsou označeny kódem
VP.
|]o:t
y_územním
plály je vymezena jedna plocira veřejných prostranství
stávající. Konkrétně
se jedná o historický prostor návsi. ostatní veřejná"prostranství
jsou začleněna do ploch
jinóho způsobu ywžití.

Hlavní využití(převažujícíúčelvyužití)
ru zejrnéna
pro setkáviání obyvatel obce.
Jedná §e o PoZemkY (mimo oplocených předzahrádek),
které jsou přístupné každému bez
omezenÍ, tedY slouŽÍ obecnému užíváruatobezohledu
na vlastnictvi táhoto prostoru.
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-

-

-

Přípustné využití

drobná architektura (drobné vodní plochy, sochy, lavičky, informačnízašízenía
vybavení apod.).
zastávky a čekárny pro veřejnou hromadnou dopravu,
zeleň zejména veřejná a rekreační.

Podmíněně přípustné využití
dětská hřiště za podmínky, že nenaruší, neztiží ani neznemožní hlavní využití,
dopravní a technická infrastruktura (např. místnía obslužnékomunikace, chodníky a
technická infrastruktura (např. vodovod, kanalizace) za podmínky, že nenaruší, neáížíani
neznemožní hlavní využití,

Nepřípustné využití

takové využití.které bv narušilo, znemožnilo anebo ztížilohlavní wužitíplochv )
zejména umisťováni staveb a zašízenímimo stavby a zařizeni přípustné nebo podmíněně
přípustné, např. stavby pro bydlení a rekreaci a s nimi provozně související stavby a
zaíizení(ako např. kolny, garéže), stavby pro výrobu a skladování, stavby pro obchod,
stavby pro shromažďování většího počtu osob, zemědělské stavby,

změnv staveb" kteró bv narušily hodnoty území,např. trafostanice, zpevňování ploch
zqména pro parkování vozi de l

Podmínky prostorovóho uspořádání (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu * např. výšková regulace zástavtryo intenzita využítípozemků v
plochách)

Přípustné nebo podmíněně přípustnévyžitínesmí svým charakterem, vzhledem ani
hmotou nenanršit hodnoty ,6zemi, architektonické, pohledové a estetické vnímání centra obce,
vytvrářet dominantu, která by rušila pohledy na sídlo a opačně takó clo krajiny.

Plochy dopravní infrastruktury - DI
Charakteristika ploch

Plochy dopravní infrastruktury jsou označeny kódem
stávajících:
ž- železníce,
sil - silnice I. třídy,
s/III - silnice III. třítly.

DI s

doplňuiícím kódem u

-

V

územním plánu jsou vl,rnezeny plochy dopravní infrastruktny stávající(zejména
stávající silnice ll23, Illl147l9, železničnítrať) a koridory proměnné šíře(viz grafická část
návrlru) pro umístění přeložky silnice |l23 a novélro napojení sídla na tuto přeložku (dnes
silnice II||I4719) a dále koridor pro umístění úpravy a rozšířenístávající účelovékomunikace
podél železniěnítratě. Ostatní dopravní infrastnrktura zejména dalšímístnía účelové
komunikace jsou za§leněny do ploch jiného způsobu rlrrržití.

Hlavní využití(převažujícíúčelvyužití)
Hlavním wužitímtěchto ploch ie zaiištění dopravní přístupnosti ostatních ploch.
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Připustnó využití

-

drah a s nimi provozně souviseiící:
- zaŤízenítechnického vybaveni,
- technickáinfrastruktura,
- součásti komunikace, např. náspy, zářezy,opěrné zdi, mosty,
iiná souviseiící donravní infrastruktura jako např. obslužnékomunikace, chodníky,

pásy zeleně,
zeleň - zejménaizolačru a doprovodná,
stavby a zařízeníprotihlukových opatření,

Podmíněně přípustné využití
Za

(např. vodovody, kanalizace, energetická a
1"

za podnrínky, že nenaruší,

neztižíani neznemožníhlavní využití,

Nepřípustnó využití
ZeJmena o umist'ování staveb

azaíízení(např. stavby p.o UyatÓŇJturrt y

. jedná

p-i!inoa;.

Podmínky prostorového uspořádání

Pro samotné doPravní stavby a zaŤÍzeníale i pro ostatní přípustnénebo podmíněně
přípustné platí, že je nutno minimalizovat:
doPadY na krajinu a hodnoty iuemí, včetně její dominantnosti v
krajině. Cílem je co
nejcitlivějšizasazení do krajiny (např. po*o.i zeleně),
narušenípohledovóho a estetického vnímání obce.
negativnivliv na
PříPadná Protihluková opatření je nutno řešit velmi citlivě a s ohledem
na minimalizaci
negativních vlivů na hodnoty územi.

o

o
o

okolí.

}

Plochy technické infrastruktury - TI
Charakterisúika ploch

PlochY technické
jsou označeny kódem TI s doplňujícím kódem
.. u
_infrastruktury
zastavitelné plochy technické infrastruktury pro umísiěníčistírnyodpadních,oa _
V uzemním Plránujsou Vymezeny plochy technické infrastruktury a to plocha zastavitelrrá
na záPadě sídla (konrétně plocha pro umístěníčistirny odpadních ,uo-a; u
k ní vedoucí koridor
Pro umístění hlavního kanalizačníhořadu. Ostatní technická ifrastárkfura je začleněna do
ploch j iného způsobu využiti.

eóř.

Hlavní využití(převažrrjícíúčelvyužití)

Hlavním wužiíímtě.chto ploch ie. um_ožr_rění umístěnícentrální čistírnvodpadních
nod u r rrí o"ooorrrě ro,,oi.*ií.íruří".oí t..hrri"kého r"utin.rri-----
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-

Přípustnó využití

Čistírnaodpadních vod" vedení kanalizace a s nimi provozně souviseiící zašízení
technického vybavení,
souviseiícídopravní a technická infrastruktura,
zeleň - zejména izolačnía doprovociná,
Nepřípustné lyužití
takové wužití,které by znemožnilo anebo ztížilohlavní využitírllochv

Podmínky prostorového uspořádání (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu * např. výšková regulace zástavby, intenzita využítípozemků v
plochách)

V územnímplánu je navržena maximální hranice budoucího ochranného pásma čistímy

odpadních vod, kterou nesmí v budoucnu vyhlašované ochranné pásmo překročit.
Pro samotnou stavbu čistírnyodpadních vod, ale i pro ostatní stavby azaŤízení,které jsou
přípustné nebo podmíněně přípustné platí, žeje nutno minimalizovat:
dopady na krajinu a hodnoty ázemí, včetně její dominantnosti v krajině. Cílem je co
nejcitlivějši zasazení do krajiny (např. pomocí zeleně),
narušenípohledového a estetického vnírnání obce,
negativní vliv na okoli.

o
o
o

Plochy vodní a vodohospodářské - VO
Charakteristika ploch
Plochy vodní a vodohospodařské jsou označeny kódem VO.

Y územním planu jsou vymezeny plochy vodní a vodohospodařské zejménana pozemcich
vodních ploch. Jedná se o tři plochy, kdy ve dvou případech rybník Velká Ohrazenice a
Podveský rybník se iedná o překrlvnou funkci s lokálními biocentry, a v jednom případě
rybník Hraničníkse jedná o překryvnou funkci s lokálním biokoridorem. Je nutno respektovat
využitívodní plochy a současně biocentra, resp. biokoridoru.

Hlavní využití(převažujícíúčelvyužití)

Hlavním wužitímtěchto nloch ie zaiištěnínodmínek pro nřevažuiící

vodohospodářské wužití.

Přípustné využití

-

-

vodohospodářskévyužití.
chov ryb.
nezbvtně nutnó obiekty a zařízenísloužícínro vodohosnodářskó wužitínapř. sila
na krmení ryb.
onatření ke zlepšení stavu rybniku p plnění ieho funkce v3dohospodářského díla.
prvky územníhosvstému ekologickó stability a dalšízeleň.

Podmíněně přípustnó

-

lyužití

za podmí,nek, že nenaruši životníprostředi a jeho firnkce, neohrozí stabilitu okolnich
pozemků, nezvýšíani nezpůsobí nebezpeéi erozí, nepoškodí půdu, nenarušívodní
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reŽim v ťtzemÍ, ani krajinu a její funkce, nezhorší a nenaruší
stav ploch významnýchz
hlediska ochrarrY Přírody a krajiny (např. zvláště chráněných
území,ptačíoblasti,
Územního sYstému ekologické stability), nebude hrozit dógradace
p'táy ;* možno

připustit v těchto plochách:

-

gp€ent ero

preacneze

(zejména pro zadrženínebo zdrženívody v
krajině či zvýšeníjejí retenční*"iiop"orii;

eéLg§hranu

-

nřed

,

využitímrlloch,

a pouze v nezbytném rozsahu
Pro obsluhu ÚzemÍ,naPř. vedení NN k,ur*t,irrr,. uoaovodní akan"p1liáaění řady,
a pouze v nezby,tném rozsahu
pro obsluhu území,

-

,rá@

např, cyklostezky, stezky pro pěší,

účelovýchanebo
odůvodnenlrch případóch v trase historjcké
komunikace (tzn. obnova této historické komunikace;. '

místních komunikacích, popř.

v

Nepřípustné využití
kte

zejména pak poškodit
reŽimu,
:::1':"]:^dY_realizaci
_u.,_\ro9niho"
.ohrozilo ekologickJu stabilitu okolních pozemků,
znemoŽnilo
PrvkŮ Územního systému ekologické stability, popř. poškodilo ty

-

stávající,
zvýŠiloČi zPŮsobilo nebezPeči eroze, poškodilo půdu či narušilo
vodní režim v uzemi a
natušilo využiti okolních pozemků,
takové llužití.které

nl
Zm
pak
vodní
kqimóna
rOZporu,

lavní

hod

hlav

užití

nebo které by narušily hodnoty územíanebo bytý s nimi v

n

poměrv v í:zemi.

PodmínkY Prostorového uspořádání (včetně základních podmínek
ochrany
krajinného rázu - naPř. výŠkováregulace zástavby, intenzita
pozemků v

}užítí

plochách)

Pro PříPustnénebo Podmíněně přípustnéstavby a zaíizenía způsoby
využiti platí, že je
nutno minimalizovat:
doPadY na krajinu a hodnoty iaemí, včetně její dominantnosti
v krajině. Cílem je co
nejcitlivější zasazení do krajiny (např. po*o.i zeleně),
narušenípohledového a estetického vnímání obce,
negativní vliv na okolí.

o

o
o

Plochy zemědětské - Z§,
Charakteristika ploch
Plochy zemědělské jsou označeny kódem ZE.
29

V územnímplanu jsou vymezeny plochy zemědělské zejména na zemědělském půdním

fondu tvořeném v řešeném tnemí zejména pozemky zemědělsky obhospodařovanými, avšak
bez rybníkůs chovem ryb nebo vodní drribeže, V případech. kdy plochy zemědělské zasahují
do lokálního biokoridoru či do biocentra, jedná se o překryvnou funkci aje nutno respektovat
využitíploch zemědělských a současně biokoridoru, resp. biocentra.

Hlavní využití(převažujícíúčelryužití)

Hlavním využitímtěchto ploch ie zaiištění podmínek pro zemědělské hosnodaření
(poj em zemědělské hospodařen

i

ďIe ruže "přípustné využití" ).

Přípustné využití

-

zemědělskéhospodaření:
pěstování zemědělských plodin (napŤ. obilniny, okopaniny, pícniny, technickó
plodiny a jiné zemědělskó plodiny),
- obhospodařování trvalých travních porostů, a to jak sečeníči sušenítak trvalé

-

spásání,

- dočasnézatravňování (víceletépícniny na orné půdě),
-@na:
- trvalý travní porost
- ovocný sad bez oplocení a bez možnosti umisťování staveb

a zaŤizení (ani těch

bezprostředně souvisejících se sadem) a bez provádění zemních praci

a

zmér'

terénu,

Podmíněně přípustnó využití

-

změny druhu pozemků z trvalÝ travní porost na orná půda jenz,apodrnínek, že:
nezvýší etozníohroženíúzemí,
nezhoršía nenaruší stav ploch významrtých z hlediska ochrany přírody a krajiny
(např. zvláště chraněných ilzen,i, ptačíoblasti, evropsky význarnrtých lokalit,
územníhosystému ekologické stability),
nebude hrozit degradace půdy,

-

- za podmínky, že nenaruší hlavní využitíploch

zemědělských a organizaci
neztižíobhospodařování zemědělského půdního

zemědělskóho půdníhofondu a
fondu, je přípustné využití:
polní cesty a zemědělské účelovékomunikace
včelíny,

-

_
-

)

edla a zařízenipro přikrmování (např. zásypy,krmelce,
seníky, seníky s krmelcem, seníky pro vysokou),
pozorovénía lov zvěře (např. posedy, kazatelny),
zařizení pro chovaná zviřata a zvěi formou lehkých přísťešků,
voliéry pro bažanty,
dalšímyslivecká zařizení (např. pro chov
koroptví voliéry, kotce),
stavby, zaŤizení a jiná opatření pro předcházení povodním (zejména pro zadrženi
nebo zdrženívody v krajině či zvýšeníiejíretenčníschopnosti) a na ochranu před

-

-

-

povodněmi)

stavby. zařízenía iiná opatření proti erozi, např. obnova mezi aprulehů
zeleň zejménadoprovodná, liniová, izolaéní,
drobná architektura (sochy. lavičky, informaění cedule a tabirle apod.),
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_

technická infrast{uktura bezprostředně souvisejícís hlavním
využitímploch,
např. sezónn í zavlažov ací zařizení,
sítě technické infrastruktury místníhovýznamu a pouze
v nezbytném rozsahu pro
obsluhu iszemí, např. vedení NN k samotám, vodovod ní i kanalizační
Ťady

místního významu,
ÚČeloJé4 místníkpml|nikace místníhovÝznamu a porlze
v nezbytném rozsahu
pro obslrrhu území(např. samot),

např. cyklostezky, stezky pro peSi
účelovýchanebo
místních komunikacích, popř. v odůvodncnych případech v
trase historické

-

komrrnikace (tzn. obnova této historické komun'ikac§,
a to pouze v blízkosti silnice l/23 s
minimalizací narušeníkra.lin reho niru,

-

-

-

jenzapodmínek, že:
nenarušíhlavní vyllžitíploch zemědělských á organizaci zemědělského
pťrdního
f,ondu, síť,zemědělských účelovýchťomunikaii a neztíží
obhospodařování
zemědělského půdníhofondu,
nezhorŠÍa nenaruŠÍstav ploch význarrlných z hlediska ochrany
přírody a krajiny
(naPř. zvláŠtě chraněných Územj, ptačíoblasti, územního
systému ekologické
stabili§),
nebude se jednat o pozemky I. a II. řrdy ochrany zemědělské
půdy, o pozemky
těchto ťídochranY se mŮže jednat pouze v případě, že
navrirov aná změna je
nezbYtně nutná k zajiŠtěníochrany zemědělského půdnílro
fondu anebo ochrany
životníhoprostředí,
nebude hrozit degradace pťrdy,
jenzapodmínek, že:
nezqýšíeroz;ní ohroženíúzemi,
nenaruŠÍhlavní vYuŽití ploch zemědělských a organizaci
zemědělského půdního

fondu,

síť

zemědělských účelovýchkomunikaŽí a neztížíobhospodařování
zemědělského půdníhofondu,
neáorŠÍa nenaruŠÍstav ploch výntarrných z hlediska ochrany přírody
a krajiny
(naPř. zvláŠtě chr'áněných iuemi, ptačíoblasti, územního
.ýrio*u ekologické
stability),
nemělo bY se jednat o pozemky I. a IL třídy ochrany zemědělské
půdy, o pozemky
těchto tříd ochrany
mŮže jednat
případě,
v
že
navrhov
áÁá změna je
.se
?ouze
nezbYtně nutná k zajiŠtěníochrany nebo
zkvaliiro"rini (zlepšenípůdníúrodnosti)
zemědělského půdníhofondu anebo ochrany životníhopiord"di,
nebude htozitdegradace půdy,

Nepřípustné využití
,

takové wlrŽití (naPř. stavby pro bydlerri, pro výrobu a skladování,
rodinnou rekreaci a
stavby izaříŽení,(ako např. kolny, garáže),a všechny

::;:,::j:T:p^,"_1:,1Ť:"::i.eiící

změnv staveb a zaíízení,které bn ourušilv hodnqty územíanebo
bylv s nimi v
rozporu,
rylnípráce az
aru§
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-

zemědělského půdníhofondu,

takové wužití"kteró bv narušovalo organizaci zemědělského půdníhofondu.
hydrologické a odtokové poměry v územía sít'zemědělsl§ých účelovýchkomunikací

Podmínky prostorovóho uspořádání (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu - např. výšková regulace zástavbyo intenzita využítípozemků v
plochách)

Pro přípustnénebo podmíněně přípustnó stavby a zaíízeníplatí, že je

nutno

minimalizovat:
o dopady na krajinu a hodnoty :územi, r,četně její dominantnosti v krajině. Cílern je co
neicitlivějSí zasazeni do krajiny (např. pomocí zeleně),
o narušenípohledového a estetického r,nímání obce,
o negativní vliv na okolí.

Plochy lesní - LE
Charakteristika ploch
Plochy lesníjsou označeny kódem LE.

V územnínr plánu jsou vymezeny ploclry lesní zejmén,a na pozemcích lesa. V případech,
kdy plochy lesní zasahují do lokálního biokoridoru či do biocentra, jedná se o překryvnou
funkci aje nutno respektovat využitíploch lesních a současně biokoridoru, resp. biocentra.

Hlavní využití(převažujícíúčelvyužití)

Hlavním wužitímtěchto ploch ie zaiištěnípodmínek wužitípozemků pro les a
zaiištění plnění ieho funkcí.
Přípustné využití

-

funkce lesa,
nezbytně nutné obiekty a zařízení sloužícíhospodařenív lese,
stavbv pro plnění funkcí lesa a ieiich zařízení,
stavbv a zařízení lesního hospoelářství.
opatření ke zlerršenístavu lesa a rrlnění ieho funkcí,
umistoovat signálv, stabilizačníkameny a iiné značkv pro geodetické účelv.
zařízenía stanice sloužícímonitorování životního prostředí a větrní iámv,

*

Podmíněně přípustn é vytňití

-

za podmínek, že nepoškodí les, nenaruší prostředí lesa a jeho fi,rnkce, neohrozí

stabilitu 1esa (zejména lesních porostů větrem a vodní erozi), nezvýšíani nezpůsobí
nebezpečí etazi, nepoškodí půdrr, nenarušívodní režim v území,nerraruší hospodaření
v lese ani síťlesní dopravní sítě, ani kraiinu a její fiinkce, nezhorší a nenaruší stav
ploch významných z hlediska ochrany přírody a krajiny (např. zvláště chráněných
území,ptačíoblasti, územníhosystému ekologické stability) je možno připustit v
těchto plochách:
- nezbytně nutná onatření k zaiištění bezpečnosti osob a maietku - zejména
zabezpeóovaci opatření před škodami způsobenými zejména se§uvem půdy,
padaním kamenů, pádem stromů nebo jejich častí,přesahem větví a kořenů,
zastíněním z pozemků určerrých k plnění funkcí lesa, povodněmi a přívalovými

)

^/.

_,

dešti,

včelíny,
myslivecká zařízení a to:
- slaniska, napajedla a
pro přikrrnování (např. zásypy,krmelce,
.zařizení
seníky, seníky s krmelcem,
s"n?ky pro vysokou),
- pozorování a lov zvěře (např. po."áy, kazatehýj,
- zařizení pro chovaná zvířata a zvěř for*ou r.rrr.Y"r, přístřešků.
- dalšímyslivecká zaŤízení(např. pro chov .,rótiery pto bažanty,
koroptví voliéry, kotce),
ren
zadtžení nebo zdrženi vodý v krajině
ochranu rrřed povodněmi,
§tayby,.z?řízpní a iiná opatření proti erozi,
Pro

o bs

I

uhtt územ í, n up ř.

,

lního vÝznamu apouze

*á*Nflam

pro obsluhu území,

*,

"Órtyt"e"r.ozsahu "
otá*. r.clorroa n i-u ";;#;i,*#r:
a pouze v nezbytném rozsahu
ru

a

uZ|

účelovýchanebo
popř.. v odůvodnenycn pripuai.n
u trase historické
l"T*i'.:.ích,
komunikace
(tzn. obnova teto historické komunikac$
vrty a studny,

,:*:|

pod podmínkou, že celkový
ntffist plochy nepřekr_očí
stavby),
změnv dr*hu pozepků n? yodní plochv dále jen ň;"lr;
,u poá*i" ek, že:
nezqýšíerczníohroženíúzemi,
nenaruŠÍhlavní využitíploch lesních,
sít' účelovýchkomunikací a neztíži
obhospodařování lesa,
nebude brozitdegradacepůdy,
bude se jednat
9 .neqlodnou půdu arrebo pozemky nižšíkvality z hleska
pozemků určených
k plrrění funtcí l"*.1.1 to jen na píochách k tomu
vhodrrých
např.
zamokřené plochy - močál,
fiako
b;tr;j';;;;';'iui.irrr,r,
-okřud,
umístění, které je nezbytnék ochraně životního
prostřeJí,

20m

-

Nepřípustné využití

:::|:ťi:,i:r:,:_T::1:j,:.ttó

, zejména pak
stabilitu lesa (zejnréna lesnich

PorostŮ vŮČi větru a vodní eroz|),zvysilo ei způsoilil"
naruŠilo vodní reŽim v Území u n*uŠilohospódařeni
u r.r., lesní dopravní síťči kajinu a
její funkce,

"il;]iiiii;;:1ř#i;fiili1

r§§ttiilul
ffi9ili:j""byproóydleT,p,ovýrobuaskladování,prorodinrrourekreacia
.r

a

l*"X;:l*l*í*"::^I::"_i:"*"_á"*-iyiř j\;á,il"d"ři*í;rflí7;,ie::"fr
nebo

které by narušily ho<inoty ,t

atně znemožnilo ,rt

JJ

odtokové poměry v územía lesní dopravní síto

Podmínky prostorového uspořádání (včetně základních podmínek ochrany
krajinnóho rázu - např. výšková regulace zástavbyo intenzita využítípozemků v
plochách)

Pro příprrstné nebo podmíněně přípustné stavby a zaíizeni a způsoby využiti platí, že je
nutno minimalizovat:
dopady na krajinu a hodnoty území,včetně její dominantnosti v krajině. Cílem je co
nejcitlivější zasrtení do krajiny (např. pomocí zeleně),
narušenípohledovélro a estetického vnímáníobce,
negativní vliv na okolí.

o

o
o

Plochy přírodní - BC
Charakteristika ploch
Jedná se o plochy biocenter územníhosystému ekologickó stability, kteró jsou označeny
kódem BC.
Plochy přírodní jsou vymezeny za účelemuchování biodiverzity a podpory ekologické
stability.

Hlavní využití(převažujicí účelvyužití)

Hlavním wužitímtěchto ploch ie umožnit (zeiména stavem a velikostí biotonů)
trvalou existenci přirozeného či pozměněného. avšak přírodě blízkého ekosystému,

konkretizovaného dle jednotlivých biocenter (resp. typu stanoviště), včetně dosaženírelativně
přirozené druhové skladby bioty odpovídajícítrvalým stanovištním podmínkám.

Přípustné využití

-

rryužitíúzemí,které zaiišťuie přirozenou druhovou skladbu biotv odnovídaiící
trvalÝm stanovištním rrodmínkám,

Podmíněně přípustnó využití

-

-

vodohospodářská zařízení,liniovó stavby technické infrastruktury (včetně staveb
a zařízení bezpodmínečněnutných pro tyto liniové stavby) pod podmínkou, že nelze
naLézt jinou variantu řešenís žádnými nebo alespoň s menšími dopady na hlavní
využitíplochy (zejména na ekologickou stabilitu krajiny a biodiverzitu), a poté pouze
po stanovení opatření na ,minimalizaci negativních vlivů na hlavní využitía
ekologickou hodnotu plochy,
wužitíúzemí(např. změna druhu pozemku s nižšímstupněm ekologické stability na
druh s vyššímstupněm ekologické stability (např. z otná na trvalý travní porost, z omá
na les)), které splní podrnínky:
o bude zvyšovat funkčnost územního systému ekologické stability,
o bude zvyšovat ekologickou stabilitu ťrzemía přírodní hodnotu plochy,
o nedojde ke znemožnění hlavního zpťrsobu qpžití.

Nepřípustné využití

-

činnosti a změnv v rizemí (zeiména změny wužitíúzemí),které bv mohlv ohrqzit
hlavní wužitízejména ohrozit nebo snížitdruhovou rozmanitost a ekologickou
34

(1apr. umist'oviárrí staveb azařízenímimo přípustné

-,ip"c* ;Ó;;-;ď"fiffi;fr
'"r.5lŮ;É',,Ío),,r,
i.:11Tr::_ lšr:,':", oŤ:. p: rekreace, i,,;;;i*
n*
.l]ř]ii!x}jT,T:
ff :r,
1"Tku,,Ys
.tipiěT
ekologické stability_,
j:§."::rr
nói.rr""r.v * ofirou
:'"::'.i:::ť:Č":*::j_"].tvořÍlÍc|r
pobytová'

s

půdu),

,r.rortrrÝ.h
DlllJ l
surovin, ekologickY nePřízrrivé změnffitru pozemku
viz nepřípustné využitív/še).

plochy smíšenénezastavěného
území- Bk
Charakteristika ploch
Jedná se

o PlochY

biokoridorŮ územního systému ekologické stability, které jsou

označeny kódem BK.
TYto PiochY smÍŠenénazastavěného ú"emíjsou vyme
zeny zaúčelempodpory ekologické
stabilitY, Týo PlochY neumožňujírozhodujíci jast orgunir*,i
trva]ou amunoáouou existenci,
avŠakumoŽňuje jejich migraci mezi biocentry a tím
vytviáří z odděiených biocenter sít,.

Hlavní využití(převažujícíúčelvyužití)
účelembiokoridoru není vŽdy přírno zajistit pŤežitíorganismů,
ale jejich hlavním účelem

zde

h]

u

oko

Přípustnó využití

orsanj13ť1

:y:*.".:?:1":n:r'dnrhů
běžnémextensivním zěmědělském n"uo
Při

porosty, extensivní sady, lesy apod.),

zejména
drnínkám

i.r"i.tJri'ffiffi.ii'11fiř]ffi;

Podmíněně přípustné využití

-

YvrlŽití ÚzemÍ (rraPi, zmýnl druhu pozemku s nižšímstupněm ekologické stability na
druh s vYŠŠÍm
stuPněm ekologické slability (např. z omána trvalý t uřni porost,
z omá
na les)), které splní podmínky:
o bude zvYŠovatfunkČnost Územního systému ekologické stability,
o bude.zvYŠovat ekologickou stabilitu územía příroání
o nedojde ke znemožnění hlavního způsobu uy-uZiti. hodnotu plochy,
§ stavlrv techni
ktu
odoh
včetrrě

:r"::|:::!:rj:ry_"

variantu řešení s Zaánlrmi nebo alespoň s menšímidopady
na

:1,::3.3?y,1y:_ž,!a_e.totosickou.hodnotupj".r,vl;;§;Jiřffi
nejmenším
zásahu (nejkratším směru nejlépe kotmo na|iokoridor).

;;ffi

;';;

Nepřípustné využití

využití(např. znrěny ciruhu por.*

užití
na
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hlav
drtrh s

-

nižšímstupněm ekologické stability, napí. z louky na ornou půdu, rušivéčinnosti
jako je umist'ování staveb, odvodňoviiní pozemků, těžba nerostných surovin, nrimo
činnostípodmíněně přípustných),
změnv v území(zeiména změny wužitíúzemí}.které by znemožnily nebo
ohrozilv funkčnost biokoridgrů nebo územníochranu ploch vymezených k
založeníchybějícíchbiokoridorů či jejich částí(např. umisťování staveb, těžba
nerostrrých surovin, ekologicky nepříznivé zmény druhů pozemků viz nepřípustné
vyrúitívýše).

Ostatní pozemky vodních ploch jsou součástíploch jiného způsobu využití(např. oba
rybníčkyna návsi jsou zaíazeny do ploch veřejných prostranství).

Výstupní timi§

-

-

-

-

navržené funkčnívyužitíploch dotčených předpokládanou zvýšenou hygienickou zátěží
(hlukem, prachem, zápachem apod.), můžeb;it realizován,o teprve po provedení takových
opatření, která zamezí nebo budou eliminovat tuto zvýšenou hygienickou zátěž a všechny
zjištěné negativní vlivy tak, aby byly dodrženy platné hygienické limity z hlediska hluku,
prachu, zápachuapod.,
jsou stanoveny maximální hranice negativního vlivu, které nesmí překročit žádné
v budoucnu vyhlašovanó ochranné pásmo anebo jiná na roveň jemu postavená hranice.
Hranice je vymezena zejmérra vzhledem k zastavěnému území,popř. zastavitelným
plochám, směrem do volrré krajiny není omezena. Hranice je vyznaěena v graťické části
dokumentace. V tomto př,ípadě se jedná o maximální hrarrice negativního vlivu:
- ploch výroby a skladování - stávajícíhozemědělského areálu a navrhované plochy
jižně od něj, která je vedena po hranici ploclr bydlení a smíšených obyných a
částečně ustupuje směrem do volné krajiny,
- plochy výroby a skladování drubežárna, která nesmí překročit hranici plochy
směrem do ploch smíšených obytných,
- plochy technické infrastruktury pro čistírnuodpadních vod, která je vedena v
dostatečnévzdálenosti od této plochy a současně od ploch bydlení, popř.
smíšených obytných,
an. žádnéochranné pásmo ani jiná na roveň jemu postavená hranice nesmí zasáhnout do
ploch bydlení arú do ploch smíšených obytných,
koridory - jsou vymezeny jako ochrana území.Toto územíje nutno chránit z důvodů
zajištěnídostatečnóho prostoru pro umístěni staveb dopravní a technickó infrastruktury v

navazujících řízeních(včetně prostoru pro budoucí ochrarrná pásma plynoucí z
příslušnýchprávních předpisů, která budou vymezona teprve v navazujících řízeních,
např. územnííizeni),dále prostoťu pro jejich rea|izací a popřípadě také následný přístup k
nim. Působnost koridoru pro vedení dopravní a technické infrastruktury končírealizací
stavby, pokud nebude změnou územního plarru navrženo jiné využitíázemí, zůstává
stávaj ícízpůsob v yužití.
ochrana melioračnicb zařízení - v případě dotčenía možnosti narušenímeliorovaných
ploch, je nutno před zahájením záměru provóst úpravu drenážního sytému tak, aby
nedocházelo k narušení jeho funkčnosti nebo ovlivnění zamoKením navazujících ploch,
neumisťovat stavby bliže než 25 m od hranic ploch PUPFL,
respeklovat 6 m široký jednostranný marripulačnípruh podél vodních toků.
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g) vvmezení veřeině prospěšnÝph staveb. veřeině prospěšnÝch

ppatření. ,staveb a opatření

bezpečnosti státu a ploch pro asa
k pozemkům a stavbám vvvlastnit

Ř

Veřejně prospěšné stavtry
dopravní infrastrukt ura

katastrální
území
koridor pro
umístění
přeložky
silnice I/23

Ujezdec

rr

Kardašovy
Rečice

dotčenó pozemky

zejména PK parcely 5411, 54R,

55l1, 5512, 6l, 62, 6312, 6311, 6411,
6511, 66lI, 6711, 68lI, 69/1, 70/1,
7IlI, 7211, 73l1, 74l1, 7511, 76l|,
77lI, 7811, 7911, 8011, 93g, 8713,
82l1, 84l1, 85lI, 89l1, 6412, 6512,
6612, 67/2, 6812, 69/2, 70/2, 71/2,
7212, 7312, 74l2, 7512, 7612, 7712,
7812, 7912, 8012, 8112, 8212, 8412,
8512, 8912, 9012, 9212, 92lI, 9612,
97,98,99, l02, la3, l07,108, 109,

lTvlastně
ní

I14, ll512, II513, 11517, It5l6,

12512, 12511, 925, 124, t23, Il5/4,
l15l5, 1l3, 110, 12611, 12612, 172,

VPSDI3

koridor pro
umístění
napojení
silnice
III|I4719
koridor pro
umístění
úpravy a
rozšíření
stávající
komunikace
podél
železniční
hatě

111, 106, 104, 105, !a2, l27, |28,
I29, 13a, l3I, I32, 133, l34, I35,
736, t37,138, 930, 92612

zejména PK parcely 7811, 7gn,
80l 1, 939, 8l 13,

81

12, 84l I

tjezdec u zelména PK parcely 72Il2, 72212,
Kardašovy 76813, 76812, 76913, 76a/2, 774/2,
Rečice
77511, 77712, 78012, 7B3l2, 78412,
78512, 78912, 79015, 79arc, 7g0l4,
792/2, 79312, 79712, 79812, 8a0l2,
80612, 80712, 90212, 8a9n, 810/1,
811/1, 8I2l2, 81211, 8I3l1, BI4lt,
815/1, 820, 821, 822, 84619,847lg,
84812, 85412, 85413, 85414, 85gl2,
86012, 86512, 86612, 87tl2, 90afi,
931,871, 872,873, 876, 872, 88l,
883, 88612, 88914, 89an,938, 933,
90713,90l12
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vyvlastně

ní

technická iníiastruktura

charakteristika

oZnacenl

dotčenépozemky

katastralní

území

VPS-TI1

plocha pro
umístění čistírny
odpadrrich vod

Ujezdec u zejména PK parcely 230,
Kardašovy 225, 180, 1Bl/1, I82, 1B3,
Rečice
184, i85,186,187,188,

předkrrpní
právo pro
obec

-

Újezdec

I89l2
koridor pro
Ujezdec u zejména PK parcely |8912,
umístnění
Kardašovy
190. l91, l92, I93,194, t95,
hlavního přivaděče Rečice
19611, 19612, 797, 798, 799,

VPS-TI2

kanalizace do
čistírnyodpadních
vod

poznámka
vyvlastnění
i předkupní
právo
vyvlastnění

200, 201, 2a2l l, 20212, 203,
204, 205, 212. 208, 209, 210,

23I, 221, 219, 2I8. 216lI,
21615,212

Veřejně prospěšnó opatření
Veřejně prospěšné opatření snižováníohroženív iuemí povodněmi a jinými přírodními
katastrofami není vymezeno.
Veřejně prospěšnéopatření zvyšovárrí reterrčníschoprrosti úzernínení vy,mezeno.

Založení prvků územního
mruno Ssystému
u ekologické
c
stabili
1ll
oZnacen1
charakteristika
katastrální
předkupní
dotčenépozemky
právo pro
území
LBK 1 plocha
prvek Ujezdec u 674, 672, 669, 667, 668,
územníhosystému Kardašovy 664,663, 601,660,657,
ekologickó stability
Rečice
658, 653, 654,647,648,
nefunkčníčást (cca
554. 553, 552,551, 550,
300 m) biokoridoru
649, 549, 548, 536, 537,
mezi
535,53312,53212
Ohrazenice aLBC2podveský rybník

pro

poznámka
vyvlastrrění

LBC l

Veřejně prospěšnéopatření ochrana archeologického dědictví není vymezeno.

Stavby a opatření k zajištoování obrany a bezpečnosti státu
Stavby a opatření k zajišťovaníobrany a bezpečnosti státu nejsou vymezeny.

Plochy pro asanaci
Plochy pro asanaci nejsou vymezeny.

h)

vvmezení dalšíchveřeině prospěšnÝch staveb a veřeině
prospěšnÝch opatření, pro které lze uplatnit předkupní
p

rávo

Veřejně prospěšné stavby

Není vymezena žádná dalšíveřejně prospěšná stavba, pro kterou Éeuplatnit předkupní
38

právo.

Veřejně prospěšné opatření
Není vymezeno žádnédalšíveřejně prospěŠnéopatření,
pro které lze uplatnit předkupní
právo.
Veřejné prostranství
Není vymezeno veřejné prostranství, pro které
lze uplatnit předkupní právo

i) tt_ďaie o

čtu tistů územníh

očtu vÝkresů

Počet listů územníhoplánu

PoČet výkresŮ k němu
PřiPojené grafické části (příloha č. 1 opattyení obecnó
výkres zrákiadního členěniv měřítku t :'3
O0O,

.
.
,

hlavnívýkresvměřítku 1:5 000,

povahy)

výkres veřejně prospěšných staveb, opatření
a asanací v měřítku 1 : 5 000.
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odůyodnění
opatření obecné
povahy
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a) postup

při pořízeníúzemníhoplánu"

Pořizování Územního plánu obce Újezdec bylo zahájeno dle zákona č. 5011976 Sb., o
Územním plánovriní a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen
,,staý
stavební zákon") a vyhlášky č. 13512001 Sb., o územně ptánovacíóh pódkhdech a územně
Plánovací dokumentaci ve znění.vyhlášky č. 570DOa? Sb. (dále jen ,,stará vyhláška,,). o
poiizení Územního plánu obce Újezdec (dále jen ,,ÚPO") požáďalu trrtcrtrtý uřad Jindř.
Hradec, odbor qýstavby a iyemního planování obec Újezdeó žádostíze dne 26.6.2003 na
záI<ladě rozhodnutí Zastupitelstva obce Újezdec ze dne25.6.2003. Vté době již byla obci
předtína urbanistická studie Újezdec zpracovaná Atelierem AVM s.r.o., Husova 8a,602 00
Brno. S atelierem AVM obec uzaťela smlouw o dílo na zptacování tnemního plánu obce

újezdec.
Urbanistická studie obce Újezdec (dále je ,,US") byla projednána dle 21 starého
§
stavebního zákona. Veřejné projednávání US bylo zveřejněno veřejnou vyhláškou ze dne
24.8.2004 Pod čj. VUP 3787fi4,kterábyla vyvěšena na úředních deskách v Újezdci a v Jindř.
Flradci s uvedením lhůty pro uplatrrění připomínek a námitek. Veřejné jednání k US
s odborným qýkladem se uskutečnilo dne 29.9. 2004 na Obecním uřadu Újezdec. US byla
vYstavena k veřejnému nahlédnutíod 27.8. 2004 do 2g.g. 2004 na Obecním uřadu Újezaec a
téŽ na Městském uřadu Jindř. Hradec, odboru qýstavby a inemniho plrinováni
1áale jen
O
vystavení
US
,,Pořizovatel").
uvědomil pořizovatel dotěené orgány státní správy (aa" j.n
,,DOSS") doPisem ze dne 24.8.2004 s žádostí o stanoviska do 30 dnů ode dne- veřejněho
ProjednánÍ. PřiPomínky, námitky, a stanoviska DOSS k projednávané US jsou zpracóvany
v tabulce ,,Vyhodnocení stanovisek DOSS, připomínek a námitek k US", tterá ji součásií
spisu.

Jako dalŠÍetapa byl pořizovatelem vypracován návrh zadáni plnícífunkce souborného
stanoviska (dále jen ,,zadilni PFSS"). Podkladem pro toto zadání PPSS byla zpracovaná US,
stanoviska a připomínky uplatněné k projednávané výše uvedené US. Návrh ,áaunipFss byi
vYstaven k veřejnému nahlédnutí od 30.8. 2005 do 29.9.2005. O vystavení návrhu zadání
PFSS uvědomil pořizovatel dotčenéorgány státní správy dopisem (Zn: YÚp 3684l05lpb, ze
dne 24.8. 2005) s upozorněním, že mohou do 30 dnů oď po jeho obdrženíuplatnit své
stanovisko. TÍmto dopisem byly informovány i ostatní orgatizace s uvedením dobý vystavení
návrhu zadání PFSS a s upozorněním na možnost podání připomínek do 15 dnů od poŠledního
dne vYstavení návrhu zadání PFSS. Dále byly informovtlny orgány územníhoplránování
sousedních tuemnich obvodŮ (sousední obce), že mohou uplatnit p-ozáaavek o informování o
dalŠÍmpruběhu praci na pořizování ÚlO Úiezaec. Současně pořizbvatel informoval veřejnost
o vYPracovánÍ.návrhu zadání PFSS vyhláškou ze dne 24.8.2005 zveřejněnou na úředních
obce Újezdec a MěÚ Jindř. Flradec s uvedením lhůty pro uplatóí podnětů k náwhu
{eskách
PFSS. Návrh zadéníPFSS byl veřejně projednán na Obecním uřadu Újezaéc dne 22.9.2005.
PodnětY a stanoviska DOSS k návrhu zadéníPFSS jsou zpracovány v iabulce
,,Vyhodnocení
stanovisek DOSS, připomínek a námitek kZadari PFSS úro ú3ezdec,o, kterále součástí
sPisu. Návrh PFSS bYl dohodnut s DOSS., Před. předložením projednání a schválení
zasfupitelstvu obce byl návrh zadánt PFSS Úro Ú3ezdec dle ust. 2Ó odst. 6 stavebního
§
zékona Projednán s nadřízeným orgánem územníhoplránování - rrajst<Y uřad-Jihočeský kraj,
-Budějovice.
odbor Územního plánování, stavebního řádu a investic, České
Stanovisko
nadřizeného orgánu, které neobsahovalo žádné připomínky bylo vydáno dne t6.7.2006pod čj

ř

KUJCK20472/2006|OUPI|2. Návrh zadání PFSS bylo usnesením č. 1 ze dne Z.§.zooó
schváleno Zastupitelstvem obce Újezdec. Po schválení zadání PFSS urbanistická studie
nahradila koncept UPO Ujezdec. Schválené zadání PFSS bylo zasláno projektantovi Úpo
k vypracoviání návrhu ÚPO. Jelikož projektant (Atelier AVM; s.r.o., Brnoýneplnil ustanovení
smlouvy o dílo, odstoupila obec Újezdec od této smlouvy a návrh ÚpO záaala Ing. arch.
Zuzané Hudcové, Na Hradbách 52lI,377 0t Jindřichův Hradec.
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Od 1.1.2007 vstoupil vplatnost nový stavební zélkon. Návrh, nyní již územníhoplánu,
byl zpracován jako dalšíetapa dle schváleného zadání pFss, ale vsouladu se zákonim č.

18312006 Sb., o Územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,stavební zákon") a vyhlášky ě. 50112006 Sb. o obecných požadavcíchna využiváni úzěmí
(dáIe téŽjen "vyhláška 501"), vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analyických podkladech,

Územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací ěinnosti (aab tez
i"n
,,vYhláŠka 500"). Tento postup je dán ust. § 188 odst. 2 stavebního zákonač. 183/2006 Sb.
Pořizovatel dle § 50 stavebního zákona oznámil dopisem čj. VÚp 4050l09lpb ze dne
22.L2009 místo a dobu společnéhojednání o návrhu územníhoplánu (dále jen ,,návrh úp..)
dotČeným orgánŮm (dále jen ,,DO"), sousedním obcím, obci pro kterou je územníplán
Pořizován a krajskému Úřadu a vyzvalje k uplatnění stanovisek a připominek k návrhu Úp.
Spoleěné jednání se uskutečnilo na Obecním úřadu vÚjezdci dne tz.z.z009. Knávrhu úp
bYla uPlatněna písemná stanoviska DO a požadavek obce Újezdec. Přehled stanovisek a
PřiPomínky obce a jejich vyhodnocení je uvedeno v tabulce ,,Vyhodnocení stanovisek Do,
\raj. uřadu a sousedních obcí k návrhu ÚP". Stanoviska DO byla s nimi dohodnuta a návrh
UP bYl PředloŽen dle § 51 stavebního zéů<onaKrajskému úřadu ČeskéBudějovice
kposouzení spoleČně se zprávou o projednání návrhu ÚP zpracovanou dle § 12 vyhlášr<ý soo.
Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvojÓ, územníhopliánováni, stavébního
řádu a investic, ČeskéBudějovice po.o,ráil návrh ÚP u Orr. 23.4.2009 vydal pod. čj. KUJCK
1169912009 OREG/2 stanovisko k návrhu ÚP, kde uvedl, že návrh ÚP-netotiOuje s územně
Plánovací dokumentací sousedních obcí, že není v fozporu s Politikou územníhoiozvoje a že
je v souladu se schváleným územnímplánem velkého územníhocelku Jindřichohradeclo. po
stanovisku krajského úřadu k návrhu Úl byta pořizovatelem zajištěn a úprava návrhu úp ote
zPracovaných poŽadavkŮ pořizovatele na úpraw návrhu ÚP, které byly téžsoučástí dohody
s DO a žádosti o posouzení návrhu Úr naist<Ym úřadem.
Po Úpravě dokumentace bylo pořizovatelem zahájeno Ťízenío územním plánu dle § 52
stavebního zákona. Vystavení návrhu UP bylo pořizovatelem oznámeno dle 52 stavebního
§
zákona veřejnou vyhláškou ze dne 26.6.2009 pod čj. VÚP 35095 l)glPb zveřejněnou na úřední
desce OU Ujezdec a na MěÚ J. Hradec oa Ze . 6. 2009 do 12. 8. 2009 s uvedením data
veřejného projednání (12,8,2009) a uvedení místa a doby vystavení návrhu ÚP k veřejnému
nahlédnutÍ. Návrh UP byl vystaven k veřejnému nahlédnutína Městském úřadu Jindřichův
Hradec a na Obecním úřadu Újezdec. Návrh Úr tyt téžpřipraven k nahlédnutína webových
stránkách Městského úřadu Jindř. Hradec po celou dobu vyvěš ení oznámení zahájení Ťízenío
Ún Újezdec. Dále veřejná vyhláška obsáhovala dle § jZ od.t. 2 a 3 stavebního zákona
moŽnosti a lhŮty podání připomínek a námitek k návrhu ÚP. r veřejnému projednání
pořizovatel oznámením ze dne L7.2009 pod čj. VÚP 35837l0glpb přizval obeó Újezdec,
sousední obce a dotČenéorgány. Na základě § 22 stavebního zákona pořizovatel zajistil
výklad návrhu Úr ieno projektantem. O prubehu veřejného projednání vedl pořizovatel
PÍsemný záznam, který je součástíspisu. Ve spolupráci s určeným zastupitelem pořizovatel
v souladu s § 53 stavebního zákona vyhodnotil l}sledky projednání návrhu ÚP á zpracoval
PoŽadavky ía zpracování výsledného návrhu územníhoplánu, které jsou součásií spisu.
Následně byl Zastupitelstvu obce Újezdec předložen návrh na vyd,áni územníhoplánu sleho
odůvodněním.
Protože z veřejnélro projednání nevyplynuly pro ÚP Újezdec žádnézmény byla grafická
Část návrhu (2 paré) UP pro řízeni o územnímplanu použita jako výsledný návrh a proto byly
dotisknuty pouze zbývající2 paré. Dále se doplnila textová část opatření obecné pouáty
vČetně odŮvodnění a to pouze vkapitolách, které před veřejném projednání nebylo-možné
kompletně zpracovat,
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b)

vyhodnocení souladu s politikou územníhorozvoie

územně plánovací dokumentací vvdanou

a

kra iem.

vvhodnocení koordinace vvužíváníúzemíz hlediska širších
vztahů v území.
Vyhodnocení souladu

s

politikou územníhorozvoje

V politice územního rozvoje není zahrnuto správní tnemi obce LJjezdec, resp. obec
srozšířenou působnostíJindřichův FIradec da žádnévymezené rozvojové osy ani rozvojové
oblasti. Dle dostupných informací a po prostudování Politiky územníhorozvoje ČR není
předpoklad, že řešené tzemí bude zasaženo plochami nebo koridory dopravní a technické
infrastruktury mezinarodního a republikového významu, popř. těmi, které svým významem
přesahují územíjednoho kraje, vymezenými v Politice územníhorozvoje ČR.
Vyhodnocení souladu s územně plánovaní dokumentací vydanou nebo schválenou
krajem

Správní územíobce Újezdec spadá do řešeného územítaemrttm pltánem velkého
územníhocelku Jindřichohradecko. V této části tnemi ÚP VÚC nenavrhuje žádnou plochu,

koridor ani z něj nevyplývajíjiné požadavky.

Koordinace vyuŽívániúzemízhlediska širšíchvztahů v územízejména návaznosti na
sousední správní území
Všechny požadavky a návazností na vylůívánítyemí z hlediska širšíchvztah.ů v izemí
zejména návaznosti na správní územísousedních obcí jsou zobrazeny ve výkrese širších

vňah.ů.

Požadavky na irrcmní plan Új ezdec
Z hlediska širšíchvztahůje respektována a zajištěna návaznost zejménana správní taemí
sousedních obcí:
- koridoru pro umístěnípřeložky silnice U23,kteýje rrymezen v návrhu zésadúzemního
rozvoje Jihočeskéhokraje a také je tento požadavek uveden ve schváleném zadéní,
- koridoru pro umístěníúpravy a rozšířeníúčelovékomunikace podél železničrutraté,
- územruho systému ekologické stability.
P,ožadavky na řešení správních územi sousedních obcí

Uzemni pltín navrhuje zlepšení propojení pro pěšía cyklisty podél silnice U23 a to
směrem na Doňov a také na Zélhoři k železntěni zastávce. Je nutno zajistit návaznosti na toto
řešenív sousedních správních územích zejménapak řešení přechodu železnice a silnice Il23 a
to hlavně porcalizaci její přeložky.
Dále je vymezen koridor pro rozšířeníúčelovékomunikace podél tratě. Ve správním
územíobce Zéůloříje řešeno její pokračování včetně napojení na silnici I/23. Stejně tak je
nutno navázat na izemní systém ekologické stability v těch sousedních územich, ve kterých
není v tuto chvíli zpracovánapříslušná íaemnéplánovací dokumentace (např. tnemnplan).
Při zpracovéní,tnemně plánovací dokumentací sousedních obcí je nutrro tento návrh
navánat.
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c)

vvhodnoceoí souladu s cíli a úkolv územníhoplánooání.
zei ména s poŽadavkv na ochranu architektonickí,ch a
urbanistickÝch hodnot v územía požadavkv na ochranu
nezastavěného území

Úzerrrní Plán vytvár*Í podmínkv plo uciržitelný rozvoj územítj. r.7vážený ,hospodářský
rozvoj, sociální soudrŽnost ar kvalitní životnípoctmínky Svý,nr řešením vytváií předpoklacl;,
Pro ,,rozumrýo' rozvoj odpovídajícívýznamu a velikcrsti sídla. pro kl,alitni U1,,ateni u pro
zachor,ání,nezastavěného ťrzemívčetně j eho kvaiitat ir.ního rozvoj e.
Navrhovaná změna ie v soulaclu s požariayky ,na ochranu architoktonickýclr a
rrrbanistických hodnot v území.Zejména poclk.rpitola koncepce ochrany a rozvoje Lodnot
iuemí v kapitole kcrncepce rozvoje &zemi obce v.vzdvihuje některé hodnot.v a stanovqje
podnrínky pro jejich ochranu. Na to navazuje takó navrženó řešerré ťrzemnílrcr plánu.

d)

vvhodroce.ní soulad, s požadaoko staveb.ího zákorra
jeho prováděcích právních předpisů.

a

Pořizovatel má zata, Že dle výše uvedenéiro postupu při pořizor,ání územnilro plánrr (viz

kap. 1 odůvoclnění a této kapittlly) b;,ly splněrry poZaaewty stavebnílril zakaia a jeho

Prováděcích PředpisŮ na postup pořizení ťtzenrníhoplánu a obsahu ťtzenrního plánu.
],'extol,á část je zpraccrvána dle přílclliir č" 7 vyhtášk,v 500. grafická část ťlz.enrního plárru je
zpracor,ána v měř. 1: 5000. Pcruze výkres ši,ršíchvztahinie zpracováir v mě,řítlcu l : 25 00'ij,
ted,v ve stejnénr rněřítkrr výkresťr jako je u sclrválenélro tjP vÚC .Tirrdřiclrohradecko.

e)

s požadavky zvláštníchprávních
předpisů a se stanoviskv dotčenÝch orglínů podle
?vláštních p{ávních předpisů. popřípadě s vÝsledlrem

vyhodnocení souladu
řešení rozporů

K návrhu Úr Uyta uplatněna stanoviska dotčených orgánů:
MěU J. Hradec, odbor životníhoprostředí, MěÚ J. Hradec, odbor rozvoje, Krajská

hYg.stanice,_Č. Budě3ovice, Statní uřad pro jadernou bezpečnost, Praha 1, Krajský uřad, oábor

ZP, zemédělstvía lesnictví, Č.nudě.lovicé, Ministerstvo životníhoprortr.di, odbor výkonu

stítnísprávy II., Č. Budějovice, Hasičsk;Ízáchranný sbor, J. HradeÓ, Ministerstvo dopravy,
Praha, Správa CHKO Třeboňsko,

UPlatněná stanoviska dotčených orgarrů byla vyhodnocena, s nimi dohodnuta a
zaPracovéna do náwhu UP. Stanoviska DO a jejich vyhodnocení k náwhu Úr
3e zpracováno
v tabulce,,Vyhodnocení stanovisek DO, kraj. uřadu a sousedních obcí k návrhu ÚP-Újezdec,.,
která je součástí spisu.
V pruběhu pořizování územníhoplránu nebyl řešen žádný rozpor.

f) vvhodnocení splnění

zadání. v případě zpracování
konceptu téžúdaie o splnění pokvnů pro zpracování
n

ávrhu

PoŽadavky plynoucí ze schváleného zadéníplnícíhofunkce souborného stanoviska byly
splněny.
Výjimkami jsou navrŽenÍ, resp. nenavržeru plynofikace sídla, umístění trafostanice a
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zredukovánívymezenýchzastavitelnýchploch.
Problematika plynofikace byla konzultována se zástupci obce a vzhledem k nízké
reálnosti plynoťrkace a zejména nedostatečným informacím a podkladům není tato
Problematika v územnímplánu řešena. Jistě by bylo možno některé hlavní trasy vymezit, ale
dle naŠehonénoru by případné realizaci toto vymezení mohlo spíšebránit, protože hasa by
byla stanov ena za záÁadě nepodložených předpokladů.
Problematika konkrétníhoumístění trafostanice byla ponechána na podrobnější
dokumentace a navaaujicí řízení, a to z důvodu, že až v těcňto podkladech bude mozno
posoudit nutnost jejího zřízenía vhodně řešit její umístění.
K redukci qrrnezených zastavitelných ploch přistoupil zpracovatel po zváůent
rozvojových moŽností sídla a s ohledem na vývoj počtu obyvatel, skladbu obyvatel v sídle a

zájms,o výstavbu.
V náwhu uzemního plánu se nově objevují hodnoty H1l, H12 a H13. Hodnoty Hl1 a H13
mqí za Íkol zdtlrazrut význam a ochranu zeleně v obrazu krajiny a sídla v ni zasazeného.
TYto PrvkY jsou nezbytnou součástínejen kladného vnímání, ale i fungování krajiny aje proto
nutno je dále respektovat arozvljet. Na tyto tradičníhodnoty českéÚajiny nuu*Ú;. ňoanotu
Hl2,kďerá ukazuje klasické venkovské stavení s možností inspirace pro-nové stavitele a to
nejen v jejím okolí. Blížeje tato hodnota rozvinuta v následující kapitoíe.

g)

komplexní , zdůvodnění přii atého řešení a vvbrané
variantv. yčetně vvhodnocení předpokládanÝch důsletlků
tohoto řešení. zeiména ve vztahu k rozboru udržitelného
rozvo ie území.

Hlavní cíle Územního plánu a to kam by měl směřovat jsou vyjádřeny v urbanistické
koncePci a koncepci uspořádání krajiny. Na to detailněji nivazuje'vymezlni jednotliqých
Ploch a stanovení hlavního využití,přípustného, podmíněně přípustného,nópříprrrt*ho
využitía podmínek prostorového uspořádání.
MoŽnosti vwŽití jednotlivých ploch jsou dostatečně širokéa nutno je využítvždy s
přihlédnutím ke konkrétnímpodmínkám.
PlochY bydlení představují v územním plránu rozvojové plochy na sever od stávajícího
sídla. Sem je orientován hlavní směr rozvoje, ktery je doplňov:árn vymezením dalšíchménších

ploch.

BYdlení na venkově v dnešní době představuje mnoho možností rcalizacejednottiv}ch
staveb. Nová zástavba však bohužel ponejvíce nerespektuje hodnoty územi ani základru
požadavky a představy budoucích uživatelů a často ani nemůže.postaví se stavba hlavní a
kolem ní se dodatečně přilepují ruzné (často velmi nepřívětivé) přístavby kůlen, dílem, sklepů
aPod., Pro Pocit soukromí se pak ohrazují pozemky vysokými neproniknuteln;ými ploty, popř.
se vYsazují např. tuje. Tyto stavby a následné úpravy pak působívelmi rušivě iejménaie
vňahu k tradiČnívenkovské zástavbě. Proč se tedy neinspirovat v této tradičnízástavbě
Prověřené dlouhodobou praxí a užívánim a nepřevzít z ni to hodnotné. Podívejme se na např.
na stavení Čp. 43, které je výslovně zaíazeno mezi hodnoty územía na které by m816
navazovat následná výstavba v této lokalitě. Toto stavení je typickou ukázkou, jak osvědčené
funguje a splňuje vŠechny požadavky. Pro obyvatele zajišťuje dostatek soukrómí (uzaťený
dvŮr), nabizí moŽnost umístění garáňe, dílny a hospodářských částípod jednou střechou, čímž
dociluje souladu s charakteristickým ránem vesnice a hodnotamí území.Jeho dispozice na
Pozemku pomáhá zapomenout na blízkou silnici I. třídy apomáháeliminovat negativní vlivy

z

nÍ. Proto také doporuěujeme zpracovéní tnemní studie

a obsahové možnosti jejíhó
zPracovánÍ.Územnt studie můžeřešit zejména dopravní a technickou veřejnou infrastruHrru,
Popř. téŽ veřejná prostranstvÍ, parcelaci, umístěnístaveb na pozemku, stavební a uličníčáru,
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tvar staveb zejména stavby hlavní, vstupy na jednotlivé pozemky, ponechat volný přístup
směrem kDoňovu a Podveskému rybníku, řešit mimalizaci negativních vlivů silnice Il21
k tomuto ÚČelu vyllžíttaké plochu mezi elektrickým vedení a silnicí Il23, zachovat dostatečný
prostor pro napojení sídla po vybudovtání přeložky Il23. Uvnitř zastavitelných ploch, a to ať
jiŽ je Územní studie zpracovávána ěi nikoli, je nutné vymezit a respektovat dostateěné veřejné
Prostory, které doplní nawženéstavby. Obecně je nutné klást duraz na pručelíbudov včetně
případných předzahrádek.
Na §rto zastavitelné plochy (B1 a B2) navazují plochy zejménamezi elektrickým vedením
a silnicí U23.YÚůedem k negativním vlivům a provozu na této silnici, není umožněno mezi
těmito liniovými stavbami rczvýet wvžítíbydlení, ale tato plocha by se měla využítpro
zmítňovénínegativních vlivů ze silnice I. třídy, např. pro případná protihluková opatřění.
AvŠakhlavním účelemtěchto ploch je nabídnout možnosti "zázemí" pro zastavitelné plochy a
to v Podobě sadu, louky, drobných políčekapod., ale vždy bez možnosti oplocení a
umisťování staveb v souladu s vyrržitímploch zemědělských.

Obdobou této zastavitelné plochy bydlení (včetně podmínek jejich vwžítí)by měly b;it i
ty ostatní zastavitelné plochy bydlení.
Samozásobitelswím je myšlena běžná spotřeba rodiny. Za samozásobitelství nelze
považovat chovy o několika stovkách kusů drubeže či krátíků.

Vymezení a regulativy ploch smíšenýchobytných se soustředí na vylůitístávajících
budov a nádvoří a zejména zachovéni hodnot území.Aby mohly tyto velké statky pre2ít, je
snahou Územního plránu nabídnout vlastníkůmdostatečnou šířimožnostívyužití. Nesmí Še
vŠakv Žádném případě zapominatna hlavní vytlžitiploch, kterým je bydlení. Pokud si vnržití
vYŽádá Přestavbu stávajících budov je jejich rozšířenív řádu metru možné(např. zbourá se
Část stodoly a postaví se nová, která je půdorysně o metr širší),avšak záležína posouzení
stavebního úřadu, zda již toto rozšířenínepřekročí únosnou hranici s ohledem na hlavní
YwŽiti plochy. Případné přístavby je nutno orientovat do dvora zemědělské usedlosti. Pouze
ve vYjmenovaných případech je možno přístavby umisťovat tak, aby byla rozšířena vnější
půdorysná hrana.
plocha rekreace
Jedná o plochu, kde je cílem zajištění dětské rekreace tak, jak probíhá doposud. ostatní
moŽnosti využitíjsou směřovány k využitístávajících budov, ale stále ve směru rekreace,
bydlenÍ. Bydlení je stanoveno jako jeden z bodů podmíněně přípustného vytlžitítéto plochy
(pravděpodobné asi jen při změně vlastníka), které se bude moci odehrávat jenom rr rrámii
stávaj ícíchbudov statku (zemědělské usedlosti).
V těchto plochách není možno umisťovat zejména nové stavby pro bydlení, pro rekreaci,
Pro obchod, zemědělské stavby, stavby pro v}robu a skladování, pro shromažďování většího
Poětu osob. Tedy žádnénové stavby hlavní, ale pouze stavby doplňujícíwužitíplochy v
rámci v textové části uvedených podmínek.
Plocha je orientována na rekreaci v čistémprostředí s využitím možností,jež poskytuje
okolní příroda. Pokud by se zde umisťovalo nějaké hřiště musí odpovídat pině pfiroánim
hodnotám. Nelze zde umistbvat antuková hřiště, hřiště s umělým povrchem apod. Jedná se
pouze o plochu (místo) pro dětské hry.

Plochy výroby a skladování jsou vymezeny na jih od sídla na místě b|valé drubežámy a
ve stávajícím zemědělském areálu a nové na jih od areálu. Využitíby mělo odpovídat
zachováni hodnot. Případný vyrazný nárust dopravy je nutno řešit odkloněním mimo samotné
sídlo Po silnici III. třídy, účelovékomunikaci souběžnés železničnítratí s napojením na
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silnici U23 jižmimo řešenéizemí.
POdmíněně přípustnévylůití"obslužná zařízení a stavby pro ně'' znamená, že
např. může
se zřídit v této Ploše závodníjídelna pro zaměstnan.. u áó ní si mohou pro obědy
chodit
místníobYvatelé (naPř. dŮchodci s kastrulky), ale v žádnémpřípadě se nesmí jednat o
restauraci, která bude mít reklamu u silnice, anabízetmožnosti strávóvání široké
veřejnosti.
NePříPustným vyuŽitim "skladováním odpadů (včetně nebezpečných ádpadů),
nebezPeČných látek, výrobku a přípravlců, nebezpečných chemiclcych látei opóa.,,;e
myšleno
Pro ÚČelY tohoto Územního plánu, že je nepřípustné tlto látky siladovat jJko hlavní činnost
Podnikání anebo jako jednu z dtiežitých iloZek tohoto podnikání. Ťoto ustanovení se
nevztahuje na skladování těchto látek jako nutné součásti přípustného, popř. podmíněně
PříPustného vYuŽitÍ, tzn. je přípustné skladovat nebezpečnélátky ; rámci piouo^ iutoservisu,
kde se bez maníPulace a uskladnění těchto látek pro jeho piovoz neobejdete, ale
účelem
autoservisu jistě není naplnit halu (provozovnu) těmito utt<ami.
S vědomím mirumalizace záboŇ zemědělského půdníhofondu, je společensky žádoucí
nejPrve co nejvíce a přednostné využit plochy stávajícího areálu u
ů po jejich
vYČerPanÍ,Popř. nemožnosti jejich vyčerpání, so.ritř"dit další.oruoj'
""3tep.do pio.ň "vs
zastaviteln ý ch, tzn. j ižně od stávaj ícíhoareálu.
PlochY veřejnýc|r Prostranství musí ztstatbezpodmínečně veřejně přístupné (mimo zahrad.
aPředzahradek) a sloužit především svému hlavnímu vyllžití.reprve pat< Áohou bytvyužity
ostatní moŽnosti vytlŽiti. Dětská hřiště se musí stát součástítéto plochy, nesmí ptoctru
Prostorově dělit. V Případě dopravní infrastruktury se jedná o nezbytné siavby a zaíízeni,
které umoŽřtují zejména hlavní využití. V žádném pripáde se nejedná o zpevněné parkovaci
PlochY. TY si musí kaŽdý zajistit v ploše smiSene obytné nejlépe uvnitr siávajících
zemědělských usedlostÍ. Pokud se týká technické infrastruktury, put se znoy11 jedná
PředevŠÍmo vedenÍ, ktef by měla (pokud je možno) byt umistbvána pod zem. poťud je
moŽno, mělY bY se vŠechny nové stavby a zařizeru zqménatechnické in-frastruktury
umisiit
buď Pod zem anebo umístit uvnitř zemědělské usediosti. Nelze umístit v této plóše
např,
trafostanici.
PlochY obČanskéhovybavení nejsou v územním plánu vymezeny. Možnosti tohoto
wužití
umoňuje Územní Plán jako přípustnéanebo podmíněně přípustnév plochách jiného zpúsobu
vYuilití zejména Plochách bYdlení a smíšenýchobytných a io jak veřejné občanskévyúavení,
tak dalšízejménakomerčníobčanskévybavení.
Dále tzemní Pl.án
.um.ožllje v plochách bydlení, smíšených obytných a v}roby a
skladování téžumístěníhasiěské zbrojnice.
DalŠÍmobČanským vybavením se rozumí oběanské vybavení zejména komerčního
charakteru, které není zajišťováno veřejnou správou, tzn. mimo ob8anského vybavení
uvedeného v § 2 odst, 1 písm. k) bod 2. stavebníhó zékona.

,

DoPravní infrastrukturavyuŽÍváv převážné míře stávající komunikace. Navrženéřešení
koridor DI2 zajišťujenapojení na prélozku Il23 koňdoi DIl, který vychéni z koridoru
lrymezeného v rozPracovaných zásadách územního rozvoje Jihočeskóho 'kraje. po
realizaci
D3 naroste jiŽ dnes hust} provoz na silnici Il23,kteiábude sloužit jako přivaděč k
této
{apic9
dálnici. z tohoto důvodu je celý Úsek křižovatka se silnicí IJ3 u sloupu lirrdri.hůu Hradec
PřeřeŠen a trasovián inimo sídla. Proto také musí b;it nově řešeno napojení sídla na tuto páteřní
komunikaci, která mimo jiných spojuje sídlo s vyššímisprávními centry. případný nárust
doPravY vYvolaný vyuŽitím v plochách výroby a skladovtání by nebyló vhodné iešit po
stávajícíchkomunikacích vedoucích skrz celé sídlo a proto
ie uy-eren koridor DI3 pio
ÚPraw a rozŠÍřenístávající účelovékomunikace, který by iuto 'aoprá* měl vést mimo
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centrální prostory sídla. Koridor je něco jako stavební vzávéra a ne|ze tam povolit, např.
rodinný domek, a pak se divit, že nemohu umístit vlastní dopravní stavbu. Jak vyplývázýše
uvedeného odŮvodnění jednotliv}ch dopravních staveb, je nutno zajistit pro jejich realizaci
dosfupnost pozemků a proto jsou týo stavby vymezeny jako veřejně prospěšné.

Síívající
likvidace odpadních vod je nevyhovující. Navržená koncepce umožnítuto
problematiku řešit společnou kanalízací zakončenou centrální ěistírnou odpaních vod a
umožnítak zajištění likvidace odpadních vod nejen v souladu s právními předpisy, ale také v
souladu s cílem udržitelného rozvoje, resp. s cílem ochrany přírody a krajiny. Proto jsou
stavba hlavního kanalizačníhosběrače a čistírnyodpadních vod zařazeny do veřejně
prospěŠných staveb a vzhledem k významu čistímyodpadních vod navíc s možností
předkupního ptáva na pozemky uvnitř vymezené plochy pro její umístění. Stejně jako u
dopravní infrastruktury je nuúro u techniské infrastruktury ochránit dostatečný prostor pro
umístěnístaveb a zařizení v íucmía v případě liniových staveb umožnit pruchod tímto
Ízemím. Proto je vymezen dostatečně široky koridor pro umístěníhlavního kanalizačního
sběraČe podél bezejmenné stoky od silnice IIIlI47l9 až k ploše pro umístění čistírny
odpadních vod. Plocha pro umístěníčistírnyodpadních vod je vymezena v dostatečné
vzdálenosti od ploch, kde hlavním využitím je bydlení, v dostatečnéšíři,aby v ní mohla být
následně umístěna samotná stavba čistírnyvčetně souvisejících staveb a zařízení. Umístěníje
zvoleno skladbou terénu, kdy se jedná o nejnižšíbod, kam lze svést odpadní vody
samospádem.

Jak plyne z nových naroků na bydlení a s tím související legislativy navrhuje řešení
technické infrastruktury doplnění stávajícího stavu o novu kanalizaci zakončenou čistírnou
odpadních vod. Vzhledem k předpokládanému nárustu odběru elektrické energie je umožněno
v plochách jiného způsobu ywžitíumístit dalšítrafostanici pro posílenízásobování sídla
elektrickou energií. Problematika napojení na plyn je zdůvodněnav předchénejícíkapitole.
Veřejnou infrastrukturu je umožněno řešit v rámci jednotlivých ploch jako přípustné popř.
podmíněně přípustné využití.
Plochy zemědělské

Všechna využitíploch zemědělských se musí orientovat na jeho hlavní využití(tj.
podmínek pro zemedělství) a zvyšování ekologické stability krajiny. Zmény druhů pozemků
musí probíhat na logických místech, tzn. není-li nutno zalesňovat uprostřed pole (např. z

dŮvodu zvýšeníekologické stability či půdníeroze), nemělo by toto zalesnění být povoleno.
Stejně tak přípustné a podmíněně přípustné stavby azaíizení mohou bý povolovany jen v
souladu s hlavním vyžitím,tzn. včelínymusí b}t včelínya nikoli pobytové místnosti, stejně
tak myslive cká zaíízení.

Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezených ploch územníhosystému ekologické
stability je orientovánanazachování stávajícího staw a jeho postupné zlepšování. V řešeném
Území ani v jeho těsné blízkosti se nenacháai žádnéúzemí,které by vyžadovalo okamžité a
bezpodmínečnéřešení nevyhovujícího stavu. Samozřejmě, že v územíje co vylepšovat, ale
jedná se spíšeo menšínedostatky, a celek je možno hodnotit jako stabilní. Jediným více
problematickým místem je zatrubněná část vodoteče mezi rybníky Velká Ohrazenice Podvesný jižně od železtttěni tratě. Proto je v tomto úseku vyržit institut veřejně prospěšného
opatření s možnostívyvlastnění pozemků, kteÝ by měl umožnit revitalizaci této části
územníhosystému ekologické stability a jeho plnou funkěnost. Vzhledem k vysoké přírodní
hodnotě územíje zakazáno v územíumisťovat větrné elektrárny, solární elektrrirny apod. Ve
volné krajině jsou umožněny změny druhů pozemků např. zalesňoviání, vytváření vodních
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ploch, ale vždy za splnění k tomu uvedených podmínek. Rovněž je umožněno za dodržení
zákowých podmínek umístění polních hnojišť a komunitní kompostování. Komunitní
kompostování definuje § 10a odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., ve znénípozdějších předpisů.
Komunitním kompostováním se rozumí systém sběru a shromažďování rostlinných zbytkťl z
Úďržby zeleně a zahrad na uzemi obce, jejich úprava a následné zpracování na zelený
kompost. Zeleným kompostem se rozumí substrát vzniklý kompostováním rostlinných
zbYtkŮ. Y žádnémpřípadě se nejedná o skládky zejména domovního odpadu, ale ani ničeho
jiného.
Stavby a opatření, u nichž je významný veřejný zájem, jsou vymezeny jako veřejně
prospěŠnéstavby, resp. veřejně prospěšná opatření (viz text tóto kapitoly výše, kde jsou
jednotlivé stavby a opatření vyjmenovány a odůvodněny. dále takó např. grafická část výkres
veřejně prospěŠnýchstaveb, opatření a asanací). Pro všechny stavby a jedno veřejně
ProspěŠnéopatření je možno použítinstitut vyvlastnění, pro stavbu čistímyodpadních vod je
uplatněno také předkupní právo k dotčeným pozemkům.

h)

vvhodnocení vlivů na udržitelnÝ rozvoi územía informace
o vÝsledcích vvhodnocení vlivů na udržitelnÝ rozvoi území
spolu s informací, zda a iak bvlo respektováno stanovisko
k vvhodnocení vlivů na životníprostředí. popřípadě
zdůvodnění. proč toto stanovisko nebo ieho část nebvlo
respektováno.

Jelikož dotčený orgán z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny stanovil, že uzemnt
Plán nebude mÍívýznamný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačíoblast a dotčený
orgán z hlediska zákona o posuzování vlivů nepožaduje zpracování vyhodnocení vlivů na
Životní prostředí nebyl uveden v zaďáni požadavek na zpíacování vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozv oj území.

i)

vvhodnocení účelnéhovvužitízastavěného území
vvhodnocení potřebv vvmezení zastavitelnÝch ploch.

Lze konstatovat, že zastavěné územíje účelněvyuživáno. Nově vymezené zastavitelné
plochy navazuji na stávající zastavénéúzemí.Zastavitelné plochy odpovídajísvou velikostí
předpokládanému v}voji obyvatel a potřebám obce. Zastavitelné plochy lze dobře napojit na
dopravní a technickou infrastrukturu.
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j) vvhodnocení předpokládanÝch důsledkůnavrhovaného
řešenína zemědělskÝ půdnífond a pozemkv určené
k plnění funkcí lesa.

Tabulka
nocení předpokládan
důsledků nazpF
oznaěeni způsob
hlavní vytlžiti celkový
celkový
plochy
vytlžití
zábor
zábot ZPF
plocha
půdního
fondu
ztoho
uvnitř
ztoho
zastavěného
uvniť
i:z'emí
zastavěného
územi

-

l

2.

J.

B1 -bydlení bydlení v RD

I,46ha

0,161 ha

82 - bydlení bydlení v RD 0,781 ha

0,781 ha

0,174ha
83 - bydlení bydlení v RD 0,168 ha

0,174ha

84 - bydlení bydlení v RD 0,295 ha
0

5.

85 - bydlení bydlení v RD 0,211ha

6.

86 - bydlení bydlení v RD 0,381 ha

0

7.

8.

B7 - bydlení bydlení v RD

VSl

-

výroby a
skladování

9.

10.

qýroba,

skladovaní a

umístění
zemědělských
staveb
TI1
umístění
technické čistímy
infrastruktury odpadních
vod
_
DIl
koridor pro
dopravní
umístění

-

0,168 ha

zasažení

bonitované
půdně
ekologické
jednotky

staveb a

zaŤizení
uskuteč-

třída
ochrany

účelem
zlepšení
půdní
urodnosti

něnýchza

přednosti
v ochraně)

(ano / ne)

7.50.IIIIJI

ne

7.50.11llil

ne

7.64.0llIJ

ne

zaltradv

7.50.1l|IJI
7.64.0llIJ

ne

trvalý
travní

7.64.01ll|

ne

twalý

7.64.01lIT

ne

7.29,IíL

ne

orná
půda

7.32.14lIY

ne

trvalý
travní
porost

7.64.0I{J

ne

orná
půda

7.29.0IlI
7.29.1IlI

ano

zahrady,

travní
porost
orná
půda,
zahrady
orná
půda

7.29.IllI

0

0,295 ha
0

0,2ll

ha

0

0,381 ha

0

0

0,5839 ha

0,5839 ha

0,0061 ha
1,458 ha

0.0061 ha
1,458 ha

0

0

I,02t ha

1,021ha

0

0

12,095ha

12,095ha
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BPEJ _

(stupeň

twalý

0,161 ha

0

4.

1,46ha

druh
pozemku
dle
katastru
(v ha)

porost

travní
porost
orná
půda

7.32.I4lIv

11.

infrastruktury
- koridor
DIz _
dopravní
infrastruktury
- koridor

přeložky
silnice I/23

koridor

0,062ha

pro 0,062ha

umístění
přeložky
silnice

7.29.I4llII

0

0

orná
půda

7.29.11lI

ne

orná
půda,

7.29.01lI
7.64.}IIIJ

ano

0

0

IIlll47|9

pro

napojení
na

sídla

|2.

DI3 _

píeložkuU23

koridor

1,77 ha

pro 1,77 ha

l0

l0
umístění
dopravní
a
infrastruktura
- koridor
rozšíření
stávající
účelové
komunikace
podél

úpravy

trvalý
travní
porost

7,elezn|cn|
tratě

Úaale o uskutečněných investicích do půdy za účelemzlepšení pŮdní Úrodnosti

(melioračn í a závlahov á zaíízeníapo d.) a o

j ej

ich předpokládanóm

po

rušení

V řešeném iyemijsou uskutečněny investice do půdy zaúčeIemzlepšenípŮdní urodnosti
v podobě melioračních zařízení. Jejich rozsah je zobrazen ve qýkresu předpokládaných
záÉoŇpůdníhofondu. Melioračnízařízeni nejsou porušeny vymezenými plochami zqména
zastavitelnými plochami, ve kterých se předpokládá zábor půdníhofondu. Jediná poruŠení
melioračníchzařízeníse předpokládajiv trase přeložky silnice U23,tzn. koridoru pro umístění
této přeložky, a v koridoru pro umístěníúpravy a rozšířenístávající Účelové komunikace
podél železničnítr até.

úaale o areálech

objektech staveb zemědělskó prvovýroby
^
usedlostech a o jejich předpokládaném porušení

a

zemědělslcých

V řešeném ílzemíse nacbání na jih od sídla Újezdec zemědělský areál, který je v souČasné
době minimáIně využíván. Celá plocha areálu je zaŤazena do ploch qýroby a skladování
s dostatečně širokými možnostmi využiti. Na jih od tohoto areálu je vymezena plocha Pro
rozšířenístávajícího areálu, avšak s upřednostněním využiti plochy stávajícího areálu (blíŽe
viz textová ěást územního plánu - plochy výroby a skladování).
Zdůvodněnín proč je navrhované řešení ve srovnání s jiným moŽným řeŠením
nejvýhodnější z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem
chráněných obecných zájmů
1 _ B1 bydlení v RD _ jedná se o ,,prolukť' na severu sídla mezi stávajícímsídlem a
elektrickým vedením západné od silnice IIIII47I9 s velkým podílem zabrad a trvalého
travního porostu. Jedná se o hlavní rozvojový směr, resp. hlavní rozvojovou Plochu Pro
bydlení navrženou územnímplanem. Nachazí se na III. třídě ochrany.
2 _ 82 bydlení v RD - jedná se o ,,prolukď' na severu sídla mezi stávajícímsídlem a
elektrickým vedením východně od silnice IIIII4719 s velkým podÍlem zahrad a trvalého
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trarmího porostu. Jedná plochu, která se nacházív hlavním rozvojovém směru bydlení sevemě

od stávajícího sídla navrženým územnímplánem. 0,646 ha zasahuje plocňa do I. třídy

ochrany zemědělské půdy, zbytek se nachézína III. třídě.
3 - B3 bYdlení v RD - Jelikož se jedná o logické doplnění organismu sídla (zarovnání
zastavěného ÚzemÍ) není dle našeho náuoru překážkou jejího vymezení ani I. ťídaochrany
zemědělského půdníhofondu. Zábor se pohybuje v minimálních hodnotách.
4 - B4 bYdlení v RD - Jelikož se jedná vlastně o proluku ve stávajíc í zásíavbév umístění
uvnitř oplocené zahtady není dle našeho nánoru překážkou jejího vymezení ani II. třída
ochranY zemědělského půdníhofondu. Zábor pohybuje v minimálních hodnotách.
5 - 85 bYdlení v RD - Jelikož se jedná vlastně o proluku ve stávajíci zástavbé není dle
naŠeho ná.zoru překáŽkou jejího vymezení ani II. třída ochrany zemědělikého půdníhofondu.
Záhor se pohybuje v minimálních hodnotách.
6 - B6 bYdlení v RD - Jelikož se jedná vlastrrě o proluku ve stávající zástavbé není dle
naŠeho nézoru PřekráŽkou jejího vymezení ani II. třída ochrany zemědělského půdníhofondu.
Zábot se pohybuje v minimálních hodnotách.
7 - B7 bYdlení v RD - Jedná o plochu navazq4.ící na zastavéné územi a doplňujícísídlo
jlŽním směrem. Jedná se o zábor převážněpůdy IV. třídy ochrany (0,4796 ha),
v menšíčásti I.
třídY ochrany (0,1043) v západru části plochy, přičemžintenzivnější využitíse předpokládána
qfchodě této plochy.

8

- VSl

vYroba, skladování a umístěnízemědělských staveb - možnostírozvoje
zemědělského areálu bylo několik. Nakonec byla zvolena ta, lďetáje zhlediska záhoru
zemědělského půdníhofondu nejvýhodnější,a to zábor půd Iv. třídy ochrany.
9 - TI1 umístěníČistírnyodpadních vod váledem k reliéfu terénu neni ani jiné umístění
ČistírnYodPadních vod moŽné. Je vyznačena dostatečně velká plocha pro její umístění,takže
se v PodrobnějŠÍdokumentaci nepředpokládávyužití celé plocňy -a tuďíž i zábor

zemědělského půdníhofondu bude menší.
10
DI1 koridor pro umístěnípřeložky silnice V23 * trasa přeložky, resp. vymezený
koridor je převzat ze studie úpravy celé trasy křižovatka u Sloupu lirrariirr.iv Hradec. Totó
řeŠenínavazuje na řešení vjiž schválené územně plánovací dokumentaci sousední obce
Záhoří.
- DIz koridor pro umístění přeložky silnice III1I47I9 pro připojení sídla Újezdec na
přeložku silnice U23.Toto řešenínavazllje na předchozíbod,.
12 - DI3 koridor pro úpravu a rozšířenístávající účelovékomunikace podél železnični
tratě - úpravu stávající komunikace neIze řešit jiným způsobem

-

ll

Do Územního plánu není zahrnuto územi, na němž se nacháni dříve stanovený dob;ývací
Prostor, nebo chráněné ložiskovéúzemí,u kterého dosud nedošlo ke stanovení dob;ývácího
prostoru.

k) rozhodnutí o námitkách včetně ieiich odůvodnění,
K urbanistické studii byly uplatněny nrámitky vlastníkůpozemků. Jak bylo zastupitelstvem
obce o námitkách rozhodnuto, bylo vlastníkůmpozemků sděleno pořizovatelerrr dle 2l
§
starého stavebního zákona.
K náwhu územníhoplánu nebyly uplatrrěny

žádnénámitky.

l) vypořádání připomínek
K návrhu územníhoplanu nebyly uplatněny
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žádné připomínky

m)údaie o počtu listů odůvodněníúzemníhoplánu a počtu
vÝkresů k němu připoiené grafické části

plrinu

Počet listů odůvodnění územního
15
Počet výkresů k němu připojené grafické části (přílohač.2opatření obecné povahy) 3
koordinačnívýkres v měřítku 1 : 5 000,
výkres širšíchvďah'ův měřítku 1 : 25 000,
,qýkres předpokládaných záboŇpůdního fondu v měřítku 1 : 5 000.

.
.
.

Poučení:
Proti územnímuplrinu Újezdec vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat
opravnýprostředek (§ 173 odst. 2 záů<onaě. 500/2004 Sb., správní řád).
Přílohy:
1. grafická část územního plánu
2. grafická část odůvodnění

ť/r,
Miroslav

KARAS

ffi

místostarosta
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