ÚZEMNÍ PLÁN ZVOLEN VES
(KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ZVOLEN VES)

TEXTOVÁ ÁST
(⇥istopis)

PAFF - architekti
KV TEN 2015

PO⇤IZOVATEL:

274 01

M stsk ú⌦ad Slan
adresa:
M Ú Slan✏ - odbor v✏stavby a územního plánování
Velvarská 136
Slan✏

273 25

Obec Zvolen ves
adresa:
Zvolen ves 274
Zvolen ves

SPRÁVNÍ ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ
ÚZEMNÍ PLÁN:

PROJEKTANT:

Ing. arch. Michaela ⌅tádlerová, KA 03 121
atelier:
PAFF - architekti
spolupráce:
Ing. Milena Morávková
adresa:
Bulharská 1023/17
101 00 Praha 10
tel.: 606 293 915
email: michaela_stadlerova@seznam.cz

OBSAH:
a)
b)

Vymezení zastav ného území
1
Základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot
1
b.1) Vymezení ⌦e↵eného území
1
b.2) Koncepce rozvoje ⌦e↵eného území
1
b.3) Ochrana a rozvoj hodnot území
1
Kulturn -historické hodnoty
1
Ochrana hodnot vypl✏vajících z p↵írodních a dal ích podmínek území
1
c)
Urbanistická koncepce
2
c.1) Vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm ny v jejich vyu✏ití
2
c.2) Vymezení ploch p⌦estavby
2
c.3) Vymezení zastaviteln ch ploch
3
c.4) Vymezení systému sídelní zelen
5
d)
Koncepce ve⌦ejné infrastruktury
5
d.1) Dopravní infrastruktura
5
⌃elezni⌥ní doprava
5
Silni⌥ní doprava
5
Navazující sí místních a ú⌥elov✏ch komunikací
5
Doprava v klidu
5
Obsluha prost↵edky hromadné dopravy
5
d.2) Technická infrastruktura
5
Odvodn ní území, srá⇣kové odpadní vody
6
Spla kové odpadní vody
6
Zásobování pitnou a po⇣ární vodou
6
Zásobování zemním plynem
Elektrifikace
6
Telekomunikace
6
Ve↵ejné osv tlení
6
d.3) Ob⌥anské vybavení
6
d.4) Ve⌦ejná prostranství
7
d.5) Nakládání s odpady
7
e)
Koncepce uspo⌦ádání krajiny
7
e.1) Vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm ny v jejich vyu✏ití
7
e.2) Plochy zm n v⇣krajin
7
e.3) Územní systém ekologické stability
8
Lokální systém ÚSES
8
e.4) Stanovení podmínek pro prostupnost krajiny
9
Cestní sí
9
Cyklostezky, cyklotrasy a p í trasy
9
e.5) Protierozní ochrana
9
e.5) Ochrana p⌦ed povodn mi
10
e.7) Rekreace
11
e.8) Dob vání lo✏isek nerostn ch surovin
11
Ochrana a dob✏vání lo⇣isek nerostn✏ch surovin
11
Sesuvná území
11
Poddolovaná území
11
Hornická ⌥innost v území
11
f)
Stanovení podmínek pro vyu✏ití ploch s rozdíln m zp sobem vyu✏ití
11
Plochy smí ené obytné - venkovské (SV)
11
Plochy bydlení - v rodinn✏ch domech - venkovské (BV)
12
Plochy bydlení - v bytov✏ch domech (BH)
12
Plochy ob⌥anského vybavení - ve↵ejná infrastruktura (OV)
13
Plochy ob⌥anského vybavení - komer⌥ní za↵ízení malá a st↵ední (OM)
13
Plochy ob⌥anského vybavení - sport (OS)
13
Plochy ob⌥anského vybavení - h↵bitovy (OH)
13
Plochy v✏roby a skladování - lehk✏ pr mysl (VL)
13
Plochy v✏roby a skladování - zem d lská v✏roba (VZ)
14
Plochy v✏roby a skladování - drobná a ↵emeslná v✏roba (VD)
14
Plochy ve↵ejn✏ch prostranství (PV)
15
Plochy zelen - zele⌦ p↵írodního charakteru (ZP)
15
Plochy zelen - zele⌦ soukromá a vyhrazená (ZS)
15
Plochy technické infrastruktury - in⇣en✏rské sít (TI)
15
Plochy dopravní infrastruktury - silni⌥ní doprava (DS)
15
Plochy dopravní infrastruktury - ⇣elezni⌥ní doprava (DZ)
16
Plochy vodní a vodohospodá↵ské (W)
16
Plochy zem d lské (NZ)
16
Plochy p↵írodní (NP)
16
Plochy smí ené nezastav ného území (NSx)
17
g)
Vymezení ve⌦ejn prosp ↵n ch staveb a opat⌦ení, staveb a opat⌦ení k zaji↵ ování obrany a
bezpe⌥nosti státu a ploch pro asanaci s právem vyvlastn ní
18
h)
Vymezení ve⌦ejn prosp ↵n ch staveb a prostranství s p⌦edkupním právem
18

i)
j)
k)
parcelaci
l)
m)
n)

Stanovení kompenza⌥ních opat⌦ení podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
Vymezení ploch a koridor územních rezerv
Vymezení ploch, ve kter ch je rozhodování o zm nách v území podmín no dohodou o
18
Vymezení ploch s prov ⌦ením zm n jejich vyu✏ití územní studií
Vymezení ploch s prov ⌦ením zm n jejich vyu✏ití regula⌥ním plánem
Údaje o po⌥tu list územního plánu a po⌥tu v kres

V⇧KRESY:
A1
A2
A3

název
V⇧KRES ZÁKLADNÍHO LEN⇥NÍ ÚZEMÍ
HLAVNÍ V⇧KRES
V⇧KRES VE⇤EJN⇥ PROSP⇥⌅N⇧CH STAVEB, OPAT⇤ENÍ A ASANACÍ

18
18
18
19
19

ÚZEMNÍ PLÁN ZVOLEN⇥VES (KV⇥TEN 2015)

ÚZEMNÍ PLÁN ZVOLEN⇥VES - TEXTOVÁ ÁST
a)

Vymezení zastav ného území
Na území obce Zvolen ves jsou vymezena k datu zá↵í 2012 celkem t↵i zastav ná území.
Vymezení zastav ného území je znázorn no ve v✏kresové ⌥ásti územního plánu: v✏kres
základního ⌥len ní území (A1) a hlavní v✏kres (A2).

b)

Základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot

b.1) Vymezení ⌦e↵eného území
⇤e en✏m územím je správní území obce Zvolen ves (⌥íseln✏ kód: 533122), které tvo↵í
katastrální území: Zvolen ves (⌥íseln✏ kód: 794103). ⇤e ené území se nachází v okresu Kladno,
St↵edo⌥eském kraji.
b.2) Koncepce rozvoje ⌦e↵eného území
Územní plán Zvolen ves si klade za cíl vytvo↵it územní p↵edpoklady pro zachování specifickou
rázovitost venkovského sídla, zachovat a podpo↵it p↵írodní hodnoty krajiny. Pro rozvoj podstatná je dobrá
dopravní dostupnost v t ích sídelních útvar (Slan✏, Kralupy nad Vltavou) i metropole.
Cílem územního plánu je stanovit podmínky pro ú⌥elné vyu⇣ívání zastav ného území a zajistit
ochranu nezastav ného území. Územním plánem jsou vytvo↵eny podmínky pro rozvoj bydlení, pro rozvoj
slu⇣eb, pro p↵edcházení vzniku brownfields otev↵ením podvyu⇣it✏ch v✏robních areál pro bydlení,
podnikání. Na podvyu⇣it✏ch plochách podél vodote⌥e je navr⇣eno preferovat p↵írodní funkce s d razem
na ve↵ejnou zele⌦. Jsou vytvo↵eny podmínky pro preventivní ochranu ir ího území p↵ed záplavami,
podmínky pro zv✏ ení ekologické stability a retence vody v krajin v⌥etn protierozních opat↵ení (nap↵.
návrhem a realizací ÚSES a cestní sít ↵e ené v rámci komplexních pozemkov✏ch úprav).
b.3) Ochrana a rozvoj hodnot území

v⌘území.

Kulturn -historické hodnoty
Územní plán Zvolen ves vytvá↵í podmínky pro ochranu v ech kulturn -historick✏ch hodnot

Návrhem ÚP je respektováno základní urbanistické ⌥len ní ↵e eného území:
Zvolen ves - venkovské sídlo umíst né do údolnice Knovízského potoka s hodnotn✏m
historick✏m jádrem umíst n✏m v pravob↵e⇣ní ⌥ásti (dominantní kostel sv. Martina (v✏znamná pohledová
dominanta) s farou a h↵bitovem, areál zámku s hospodá↵sk✏mi budovami a s poz statky zámeck✏ch
zahrad, p vodní zem d lské usedlosti). V levob↵e⇣ní ⌥ásti p↵eva⇣ující p vodní domká↵ská zástavba na
minimálních pozemcích ohrani⌥en✏ch ze severu skalnat✏m (zalesn n✏m) v✏chozem.
-

V⌘↵e eném území jsou respektovány a chrán ny tyto hodnoty:
na celé území obce se musí nahlí⇣et jako na území s archeologick✏mi nálezy;
evidované kulturní památky - areál kostela sv. Martina, areál zámku, areál fary ⌥p. 44;dochovan✏ p↵íklad industriální architektury po⌥átku 20. století - budova (p vodn ) surovárny a
skladu cukru z roku 1922 nacházející se v areálu p vodního cukrovaru;
areál usedlosti ⌥.p. 31 v historickém jádru sídla;
objekt k bydlení ⌥.p. 135 v jihov✏chodní okrajové ⌥ásti sídla;
drobné památky v krajin - d↵ev n✏ k↵í⇣ na rozcestí ji⇣n od obce.

V obci je nutno chránit relikty p vodního historického jádra. P↵i ve ker✏ch stavebních
⌥innostech zejména respektovat uli⌥ní ⌥áry, m ↵ítko i charakter p vodních sousedních staveb v ulici.
Ochrana hodnot vypl vajících z p⌦írodních a dal↵ích podmínek území
ÚP Zvolen ves vytvá↵í podmínky pro ochranu v ech p↵írodních hodnot v⌘území, které v⌘zásad
respektuje a je s⌘nimi koordinován. V t ina dochovan✏ch p↵írodních prvk je územním plánem zapojena
do systému ÚSES (biocentra, biokoridory, interak⌥ní prvky).
-

Návrhem ÚP je respektováno základní krajinné ⌥len ní ↵e eného území:
krajinn✏ prostor zahrnující odlesn nou intenzivn vyu⇣ívanou krajinu s⌘ojedin l✏mi remízky,
doprovodn✏mi liniov✏mi porosty a s drobn✏mi objekty v⌘poli (sakrální památky v⌘krajin ,
poz statky d↵ív j í hornické ⌥innosti - drobné odvaly, propadliny a jámy);
místem krajinného rázu je údolní niva Knovízského potoka s⌘technicky upraven✏m vodním
tokem, s b↵ehovou a doprovodnou zelení, s⌘rybníkem Otrok; údolí lemované fragmenty
k↵ídov✏ch skal a zalesn n✏mi erozními zá↵ezy a s⌘fragmenty stepní a skalní vegetace;
zem d lská obec umíst ná v⌘niv Knovízského potoka a podél cest Podle ín – Kamenn✏ Most,
na ⌃i⇣ice a na Osluhov.
V⌘↵e eném území jsou respektovány a chrán ny tyto hodnoty:
p↵írodní a p↵írod blízké biotopy, které se vyskytují ve fragmentech a v t inou v⌘degradovan✏ch
formách. Tyto prvky zprost↵edkovávají ekostabiliza⌥ní p sobení na okolní krajinu. Jedná se o:
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-

-

-

v✏znamné krajinné prvky (VKP) ze zákona - les, vodní toky, rybníky a údolní nivy;
údolní niva Knovízského potoka je do návrhu ÚP Zvolen ves vymezena na
základ hranice bonitovacích p dn ekologick✏ch jednotek (BPEJ) p d nivních
poloh;
hodnotné ⌥ásti území - z⌘hlediska krajinotvorn✏ch zp sob vyu⇣ívání se jedná o
polní krajinu -roz↵ezanou tabuli. Území má v✏razn zem d lsk✏ charakter, v⌘území se
vyskytují drobné lesíky s⌘ochrannou funkcí, ty spole⌥n s⌘ekosystémem nivy
Knovízského potoka p↵ízniv ovliv⌦ují ekologickou stabilitu ↵e eného území;
p↵írodní biotopy, které se vyskytují ve fragmentech:
makrofitní vegetace vodních tok , b↵ehové a doprovodné porosty –
Knovízsk✏ potok;
rákosiny eutrofních stojat✏ch vod – údolní niva Knovízského potoka v⌘okolí
rybníka Otrok a fragmentáln v⌘niv pod obcí
mozaika t rbinové vegetace skal a drolin spolu se suchou acidofiní
doubravou na skalách v⌘lemu nivy Knovízského potoka – lokality pod
Baláskem, Na skále
suché xerotermní trávníky a lemy svazu Bromion erecti spolu s⌘k↵ovinami
v⌘sadech Na Vinici, v⌘lokalit pod Baláskem, Na skále, Malé strán , podél
cesty Za h↵bitovem.
liniové prvky doprovodné zelen katastráln evidované ⌥i prvky zelen na
orné p d .

c)

Urbanistická koncepce
Dopravní dostupnost v ⌥i nad↵azen✏m sídelním útvar m má v✏znamn✏ vliv na stabilizaci
stávajícího stavebního fondu (bydlení) a na rozvojové tendence zejména v oblasti bydlení. Zastav né
území plní p↵edev ím obytnou funkci dopln nou pom rn kvalitní ob⌥anskou vybaveností, men í roli má
v✏roba.
Návrh ÚP vychází z p vodní urbanistické koncepce a rozvoj pro v✏stavbu mimo zastav né území
dr⇣í tém ↵ na té⇣e úrovni a to p↵evá⇣n do ne-nivních, okrajov✏ch poloh sídla. Lokality s p↵edpokládanou
skupinovou zástavbou jsou podmín ny dal ím podrobn j ím zpracováním urbanisty. Z hlediska funk⌥ního
vyu⇣ití p↵eva⇣uje a nadále bude p↵eva⇣ovat charakter smí ené obytné zástavby (historické jádro) a
navazující plochy bydlení s p↵eva⇣ujícím venkovsk✏m charakterem izolované rodinné zástavby v zahradách.
Územní plán nov vymezuje plochy p↵estavby v zastav ném území a v dnes podvyu⇣it✏ch
územích otevírá nové mo⇣nosti rozvoje pro podnikání a bydlení.
V✏razn✏m kompozi⌥ním zám rem v sídle je revitalizace údolní nivy Knovízského potoka, které
je v územním plánu vymezeno plochami pro rozvoj sídelní zelen a pro rekultivaci nevyu⇣ívaného území
b✏val✏ch odkalovacích nádr⇣í cukrovaru a nejbli⇣ ího okolí.
Stávající území samot nebude dále územn rozvíjeno. Nová vymezená plocha Z10 u v✏robního
areálu v krajin bude slou⇣it pro rozvoj silni⌥ní dopravní vybavenosti.
c.1) Vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm ny v jejich vyu✏ití
Cílem koncepce uspo↵ádání sídla je koordinace zájm a vztah v zastav ném území z hlediska
rozdíln✏ch mo⇣ností jeho vyu⇣ití, zájm ochrany urbanistick✏ch a architektonick✏ch hodnot v sídle. Za
tímto ú⌥elem územní plán stanovuje plochy s rozdíln✏m vyu⇣itím v zastav ném (urbanizovaném) území.
Plochy zastav ného území jsou ⌥len ny podle charakteru vyu⇣ití, limitujících jev a
prostorového obrazu sídla na:
(SV) plochy smí ené obytné - venkovské
(BV) plochy bydlení - v rodinn✏ch domech - venkovské
(BH) plochy bydlení - bytové domy
(OV) plochy ob⌥anského vybavení - ve↵ejná infrastruktura
(OM) plochy ob⌥anského vybavení - komer⌥ní za↵ízení malá a st↵ední
(OS) plochy ob⌥anského vybavení - sport
(OH) plochy ob⌥anského vybavení - h↵bitovy
(VL) plochy v✏roby a skladování - lehk✏ pr mysl
(VZ) plochy v✏roby a skladování - zem d lská v✏roba
(VD) plochy v✏roby a skladování - drobná a ↵emeslná v✏roba
(PV) plochy ve↵ejn✏ch prostranství
(ZP) plochy zelen - zele⌦ p↵írodního charakteru
(ZS) plochy zelen - zele⌦ soukromá a vyhrazená
(TI) plochy technické infrastruktury - in⇣en✏rské sít
(DZ) plochy dopravní infrastruktury - ⇣elezni⌥ní doprava
(DS) plochy dopravní infrastruktury - silni⌥ní doprava
Pro vymezené plochy jsou stanoveny podmínky pro stabilizaci nebo zm ny v jejich vyu⇣ití
(podmínky plo ného a prostorového uspo↵ádání - viz. kap. f).
c.2) Vymezení ploch p⌦estavby
Územním plánem Zvolen ves jsou vymezeny plochy p↵estavby.
Ozna⌥ení plochy:
Funk⌥ní vyu⇣ití:

P1
plochy smí ené obytné - venkovské (SV)
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Hlavní vyu⇣ití:

plocha pro smí ené vyu⇣ití (prodej, dr. v✏roba a slu⇣by, agroturistika
s dopl⌦kovou funkcí bydlení), v✏chodn od st↵edu obce.
Specifické podmínky: Urbanistick✏ detail bude ↵e en územní studií v návaznosti na
zastavitelnou plochu Z1.
Ozna⌥ení plochy:
Funk⌥ní vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití:

P2
plochy smí ené obytné - venkovské (SV)
plocha pro smí ené vyu⇣ití (prodej, dr. v✏roba a slu⇣by, bydlení,
sport),
Specifické podmínky:Trvalé bydlení je podmín no v navazujícím ↵ízení prov ↵ením spln ní
hlukov✏ch limit . Respektovat sít technické infrastruktury.
Respektovat stávající ochrannou zele⌦.
Ozna⌥ení plochy:
Funk⌥ní vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití:

P3
plochy zelen - zele⌦ p↵írodního charakteru (ZP)
plocha pro obecní “nivní” park na míst dne ních zahrádek (obecní
pozemek)

Ozna⌥ení plochy:
Funk⌥ní vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití:

P4
plochy smí ené obytné - venkovské (SV)
plocha pro smí ené vyu⇣ití (prodej, dr. v✏roba a slu⇣by, bydlení ve spojení
s hospoda↵ením, agroturistika),
Specifické podmínky:Zám r je p↵ípustn✏ za podmínky sou⌥asné zm ny funk⌥ního vyu⇣ívání
zbylé ⌥ásti areálu v sousedním katastrálním území.

P↵estavbové plochy jsou vymezeny graficky ve v✏kresech ⌥. A1 a A2 návrhu ÚP Zvolen ves
(V✏kres základního ⌥len ní, Hlavní v✏kres). V charakteristice plochy je uvedeno pouze hlavní vyu⇣ití plochy,
dal í p↵ípustné, podmín n p↵ípustné vyu⇣ití a nep↵ípustné vyu⇣ití pro jednotlivé plochy je uvedeno v
kapitole f.1) Plochy s rozdíln✏m zp sobem vyu⇣ití.
c.3) Vymezení zastaviteln ch ploch
Územním plánem Zvolen ves jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy (plochy ur⌥ené k
zastav ní):
Ozna⌥ení plochy:
Z1
Funk⌥ní vyu⇣ití:
plochy bydlení - v rodinn✏ch domech - venkovské (BV)
Hlavní vyu⇣ití:
Lokalita na JZ okraji obce pro zástavbu rodinn✏mi domy.
Specifické podmínky: Urbanistick✏ detail bude ↵e en územní studií - sou⌥ástí ↵e ení bude i
návrh p↵estavby dnes nefunk⌥ního zem d lského objektu P1, bude
navr⇣ena etapizace v✏stavby a budou prov ↵eny vlivy d↵ív j í hornické
⌥innosti mající dopad na lokalitu (v✏choz Kounovské sloje). V OP
poh↵ebi t navrhovat zejména zele⌦ (privátní, ve↵ejnou). Sm rem do
volné krajiny situovat zele⌦.
Respektovat sít technické infrastruktury.
Ozna⌥ení plochy:
Funk⌥ní vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití:

Z2
plochy bydlení - v rodinn✏ch domech - venkovské (BV)
Zastavitelná plocha pro v✏stavbu skupiny rodinn✏ch dom , v t sném
kontaktu se sou⌥asnou zástavbou v severní ⌥ásti sídla.
Specifické podmínky: Urbanistick✏ detail bude ↵e en územní studií. Dopravní obslu⇣nost
↵e it z kontaktní místní komunikace. Stavby umis ovat mimo hranici
50 m od kraje lesa a mimo OP silnice. Respektovat stávající
autobusovou zastávku.
Ozna⌥ení plochy:
Funk⌥ní vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití:

Z3
plochy bydlení - v rodinn✏ch domech - venkovské (BV)
Zastavitelná plocha pro v✏stavbu skupiny rodinn✏ch dom na
severozápadním okraji zastav ného území obce.
Specifické podmínky: Urbanistick✏ detail bude ↵e en územní studií. Dopravní obslu⇣nost
↵e it z kontaktní místní komunikace. Zachovat kvalitní zele⌦.
Zástavba podmín na dohodou o parcelaci.
Ozna⌥ení plochy:
Funk⌥ní vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití:

Z4
plochy bydlení - v rodinn✏ch domech - venkovské (BV)
Plocha pro zástavbu rodinn✏mi domy na severozápadním okraji
sídla navazující na stávající v✏stavbu.
Specifické podmínky: P↵i navazujícím územním ↵ízení prov ↵it dopad na krajinn✏ ráz
(minimalizovat negativní vliv).
Respektovat sít technické infrastruktury.
Dopravní obsluhu koordinovat s plochou Z11.
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Ozna⌥ení plochy:
Funk⌥ní vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití:

Z5
plochy smí ené obytné - venkovské (SV)
Dostavba proluky (zejména z prostorov✏ch d vod ) v centru obce
pro smí ené vyu⇣ití.
Specifické podmínky: V navazujícím ↵ízení budou prov ↵eny vlivy d↵ív j í hornické ⌥innosti
mající eventuální dopad na lokalitu ( tola).
Preferovat ↵e ení zástavby mimo dosah záplav Q100, p↵ípadn dodr⇣et
tyto konkrétní podmínky: Realizace v⌘této funk⌥ní plo e bude podmín na
souhlasem p↵íslu ného vodoprávního ú↵adu, p↵i⌥em⇣ objekty zasahující
do záplavového území Q100 budou nepodsklepené, spodní stavba bude
pod úrovní kóty hladiny Q100 a zhotovena z⌘materiál , které odolají
dlouhodobému p sobení vody, kóty podlah obytn✏ch místností budou
umíst ny min. 30 cm nad hladinou Q100.
Ozna⌥ení plochy:
Funk⌥ní vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití:

Z6
plochy smí ené obytné - venkovské (SV)
Plocha pro smí ené vyu⇣ití (prodej, bydlení, dr. v✏roba a slu⇣by),
v✏chodn od st↵edu obce - v zastav ném území.
Specifické podmínky: Trvalé bydlení podmínit v navazujícím ↵ízení spln ním hlukov✏ch
limit , budovy situovat mimo OP dráhy. Preferovat ↵e ení zástavby
mimo dosah záplav Q100, p↵ípadn dodr⇣et tyto konkrétní podmínky:
Realizace v⌘této funk⌥ní plo e bude podmín na souhlasem p↵íslu ného
vodoprávního ú↵adu, p↵i⌥em⇣ objekty zasahující do záplavového území
Q100 budou nepodsklepené, spodní stavba bude pod úrovní kóty hladiny
Q100 a zhotovena z⌘materiál , které odolají dlouhodobému p sobení
vody, kóty podlah obytn✏ch místností budou umíst ny min. 30 cm nad
hladinou Q100.
Ozna⌥ení plochy:
Z7
Funk⌥ní vyu⇣ití:
plochy bydlení - v rodinn✏ch domech - venkovské (BV)
Hlavní vyu⇣ití:
Plocha pro max. 4 rodinné domy v zastav ném území obce.
Specifické podmínky: Trvalé bydlení podmínit v navazujícím ↵ízení spln ním hlukov✏ch limit ,
p↵ípadn budovy situovat mimo OP dráhy.
Ozna⌥ení plochy:
Funk⌥ní vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití:

Z8
plochy smí ené obytné - venkovské (SV)
Lokalita pro smí ené vyu⇣ití ⌥i bydlení (bytov✏ d m, rodinné bydlení), v
sousedství stávajících bytovek, v✏chodn od b✏valého cukrovaru.
Specifické podmínky: Sm rem do volné krajiny situovat liniovou zele⌦.
Respektovat sít technické infrastruktury.
Ozna⌥ení plochy:
Z9
Funk⌥ní vyu⇣ití:
plochy bydlení - v rodinn✏ch domech - venkovské (BV)
Hlavní vyu⇣ití:
Jeden rodinn✏ d m se zahradou na severním okraji sídla.
Specifické podmínky: Stavbu umístit mimo OP silnice.
Ozna⌥ení plochy:
Z 10
Funk⌥ní vyu⇣ití:
plocha dopravní infrastruktury - silni⌥ní doprava (DS)
Hlavní vyu⇣ití:
odstavné a parkovací pozemky pro hospodá↵sk✏ areál
Specifické podmínky: Dopravní zp↵ístupn ní bude ↵e eno ze stávající ú⌥elové komunikace.
Sm rem do volné krajiny situovat liniovou zele⌦ tak, aby byla vymezena
plocha pro stání, ale zárove⌦ nebyly naru eny v✏hledy od rozcestníku s
d↵ev n✏m k↵í⇣em.
P↵ed zahájením ↵ízení podle SZ je nutné za⇣ádat KÚSK o vyjád↵ení, zda
zám r vy⇣aduje zji ovací ↵ízení podle zákona 100/2001 Sb., v platné
zn ní.
Ozna⌥ení plochy:
Z 11
Funk⌥ní vyu⇣ití:
plochy bydlení - v rodinn✏ch domech - venkovské (BV)
Hlavní vyu⇣ití:
Plocha pro max. 4 rodinné domy na SZ okraji obce.
Specifické podmínky: Stavbu umístit mimo OP silnice. V p↵ípad skupinové zástavby (nad 2 RD)
↵e it dopravní obsluhu z nov navr⇣ené obslu⇣né komunikace, tuto
obsluhu koordinovat s plochou Z4 (dopravní propojení).
Zastavitelné plochy a jejich dal í ⌥len ní jsou vymezeny graficky ve v✏kresech ⌥. A1 a A2 návrhu
ÚP Zvolen ves (V✏kres základního ⌥len ní, Hlavní v✏kres). V charakteristice plochy je uvedeno pouze
hlavní vyu⇣ití plochy, dal í p↵ípustné, podmín n p↵ípustné vyu⇣ití a nep↵ípustné vyu⇣ití pro jednotlivé
plochy je uvedeno v kapitole f.1) Plochy s rozdíln✏m zp sobem vyu⇣ití.
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d)

c.4) Vymezení systému sídelní zelen
V sídle je nutno chránit zele⌦ na vymezen✏ch plochách ve↵ejn✏ch prostranstvích, plochách
ve↵ejné ob⌥anské vybavenosti (zejména dominantní zele⌦ u kostela a zámku).
Do systému sídelní zelen jsou dále zahrnuty zejména pozemky zahrad, sad a dal í p dy
související s obytn✏m územím, kde p↵eva⇣uje p↵írodní ⌥i ochrann✏ charakter (obecn se jedná o
pozemky nevhodné pro zástavbu jako jsou zahrady kolem h↵bitova, ⌥i navazující na areál
cukrovaru, úzké pásy na sva⇣it✏ch pozemcích podél silnice sm rem na Kamenn✏ Most ⌥i pásy
zahrádek mezi cyklostezkou a silnicí III. t↵ídy ). Tyto jsou vymezené jako plochy zelen - zele⌦
soukromá a vyhrazená (ZS).
Územním plánem jsou v sídle vymezeny plochy sídelní zelen - zele⌦ p↵írodního charakteru
(ZP). Do t chto ploch jsou mj. zahrnuty pozemky les na skalnat✏ch v✏chozech s ochrannou
funkcí, pozemky údolní nivy Knovízského potoka v sídle a pozemky ostatních ploch s
dominancí p↵írodní funkce.
V rámci p↵estavbové plochy P3 je navr⇣ena plocha pro zelen p↵írodního charakteru (ZP) obecní “nivní” park vzniklá rekultivací extenzivn vyu⇣ívan✏ch ploch (obecní zahrádky).
Spole⌥n s rekultivací plochy je mo⇣ná úprava vodote⌥e - ramena Knovízského potoka p↵írod
blízk✏m zp sobem.
Koncepce ve⌦ejné infrastruktury
d.1) Dopravní infrastruktura

⌃elezni⌥ní doprava
Trasy ⇣eleznic je t↵eba je pova⇣ovat za dlouhodob stabilizované. Plochy drah z stanou budou
zachovány ve stávajícím rozsahu.
Návrh územního plánu není ve st↵etu se zájmy ⇣elezni⌥ní dopravy. Pro stavby umís ované v
ochranném pásmu dráhy platí, ⇣e je t↵eba postupovat ve smyslu zákonn✏ch ustanovení.
Pro lokality ur⌥ené pro zástavbu a zasahující do OP dráhy Z6 a Z7 jsou územním plánem
podmín na opat↵ení.
Silni⌥ní doprava
Systém silni⌥ních komunikací z stane zachován. Trasy silnic III. t↵ídy je t↵eba je pova⇣ovat za
dlouhodob stabilizované. P↵ípadné lokální úpravy trasy budou realizovány v parametrech silni⌥ní
kategorie S7,5/60, v zastav ném území pro vedení návrhové kategorie S7,5/50 (úpravy by m ly zohlednit
po⇣adavek na odd lení p í a automobilové dopravy v zastav ném území).
Pro lokality ur⌥ené pro zástavbu a zasahující do OP silnic Z2 a Z9 jsou územním plánem
podmín na opat↵ení.
Navazující sí místních a ú⌥elov ch komunikací
Návrh územního plánu v⌘souladu se zadáním zakládá nové rozvojové po⌥iny v⌘↵e eném
správním území obce. Komunika⌥ní dostupnost navr⇣en✏ch rozvojov✏ch lokalit je zaji t na bu
prost↵ednictvím p↵ipojení sjezdem na stávající komunika⌥ní sí obce (lokality Z4 - Z9, P1) nebo návrhem
nov✏ch místních komunikací v rámci územních plánem podmín n✏ch územních studií (lokality Z1, Z2, Z3,
P2).
Nov navrhované pozemky ve↵ejn✏ch prostranství budou respektovat p↵íslu ná ustanovení §22
vyhlá ky MMR R ⌥. 501/2006 Sb., o obecn✏ch po⇣adavcích na vyu⇣ívání území.
Doprava v klidu
P↵i realizaci nov navrhovan✏ch objekt je t↵eba po⌥ítat se zaji t ním odpovídajících
pot↵ebn✏ch po⌥t odstavn✏ch a parkovacích stání v rámci vlastních pozemk a to dle skute⌥n
navrhovan✏ch kapacit objekt .
Územním plánem je v souladu se zadáním navr⇣ena plocha Z10 - plocha dopravní
infrastruktury - silni⌥ní doprava (DS) pro umíst ní odstavn✏ch a parkovacích stání pro hospodá↵sk✏ areál.
Obsluha prost⌦edky hromadné dopravy
Obsluha prost↵edky hromadné dopravy je vyhovující a z stane zachována.
pozn.:

Cestní sí , cyklostezky, cyklotrasy a p í trasy - viz. kapitola e.4).

d.2) Technická infrastruktura
Stávající koncepce zásobování obec pitnou vodou, plynem, el. energií a zp sob likvidace
odpadních vod z stanou zachovány.
-

Jsou p↵ípustná tato nová za↵ízení sítí technické infrastruktury v území:
↵ady ve↵ejného vodovodu,
stoky spla kové oddílné kanalizace zaúst né do ⌥istírny odpadních vod Zvolen ves,
stoky oddílné de ové kanalizace a dal í za↵ízení slou⇣ící k odvád ní srá⇣kov✏ch vod,
plynovodní ↵ady,
trafostanice, v⌥etn p↵ipojovacího vedení VN 22 kV,
podzemní kabelové trasy VN 22 kV nahrazující stávající vzdu ná vedení,
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kabelové trasy NN,
kabelové trasy telekomunika⌥ní sít a dal í telekomunika⌥ní za↵ízení,
kabelové trasy NN slou⇣ící pro VO, svítidla VO,
kabelové trasy vedení místního rozhlasu, reproduktory místního rozhlasu.

Odvodn ní území, srá✏kové odpadní vody
Srá⇣kové odpadní vody budou v zastav n✏ch územích zvládány následovn : u jednotliv✏ch
nemovitostí (u nov✏ch bezprost↵edn , u star✏ch postupn ) s pou⇣itím vsaku nebo akumula⌥ních prvk (s
následn✏m vyu⇣íváním nap↵. pro zavla⇣ování zelen ).
Nevsáknuté srá⇣kové vody, zejména z komunikací, jsou a budou do nejbli⇣ ího recipientu
⌥áste⌥n odvád ny oddílnou de ovou kanalizací z betonov✏ch trub a ⌥áste⌥n systémem rigol , struh a
propustk .
Stav likvidace de ov✏ch vod se nebude zásadn m nit.
Územním plánem je navr⇣ena plocha zm n v⌘krajin , ur⌥ená pro vybudování opat↵ení ke
zv✏ ení reten⌥ní schopnosti území a vytvo↵ení esteticky a biologicky hodnotné ⌥ásti krajiny s⌘mo⇣ností
rekrea⌥ního vyu⇣ití: N1 rekultivace nevyu⇣ívaného území b✏val✏ch odkalovacích nádr⇣í cukrovaru a
nejbli⇣ ího okolí.
Dal í protierozní a protipovod⌦ová opat↵ení jsou uvedena v kapitole e.5) a e.6).
Spla↵kové odpadní vody
V obci Zvolen ves bude i nadále zachován systém ve↵ejné kanalizace tj. kombinovan✏ systém
kanalizace (gravita⌥ní kanalizace s díl⌥ím p↵e⌥erpáváním spla k kombinovan✏ s tlakovou kanalizací).
Spla ky jsou odvád ny na nov zbudovanou OV Zvolen ves.
Systém bude rozvinut do zastaviteln✏ch ploch. P↵i návrhu dal í v✏stavby je nutno zohlednit
kapacitu stávajících p↵e⌥erpávacích stanic, stejn jako kapacitu OV. Technické problémy s⌘p↵ípadn✏m
napojením v ech uva⇣ovan✏ch rozvojov✏ch lokalit na ve↵ejnou kanalizaci za ú⌥elem likvidace spla k
nejsou známy. Rozvojové lokality lze napojit v⌘p↵íslu n✏ch napojovacích uzlech bez v t ích technick✏ch
problém .
Zásobování pitnou a po✏ární vodou
Systém zásobování pitnou vodou je vyhovující a bude zachován (obec je zásobována vodou z
vodovodu pro ve↵ejnou pot↵ebu - jedná se o v tev skupinového vodovodu KSKM slou⇣ící obcím Jemníky Knovíz - Podle ín - Zvolen ves). Do zastaviteln✏ch ploch bude vodovodní sí roz í↵ena. Rozvojové lokality
lze napojit v⌘p↵íslu n✏ch napojovacích uzlech bez v t ích technick✏ch problém .
Pot↵eba po⇣ární vody bude i nadále zaji t na kombinovan : odb rem odb rem vody z rybníka
Otrok a hydranty osazen✏mi na ve↵ejném vodovodu.
Zásobování zemním plynem
Zájmové území je plo n plynofikováno prost↵ednictvím vtl plynovodní p↵ípojky napojené ji⇣n
od obce Osluchov na vtl plynovod Slan✏ - Velvary. Vtl plynovodní p↵ípojka ústí do regula⌥ní stanice na
severním okraji Zvolen vsi. Odtud je plo n rozvedena st↵edotlaká rozvodná sí po celém sídle. Z regula⌥ní
stanice Zvolen ves je také vyveden stl plynovod pro sousední obec Kamenn✏ Most.
STL plynovodní sí bude rozvinuta do lokalit rozvoje.
Územním plánem je respektována trasa nad↵azeného VVTL plynovodu nad 40 bar DN 700
(ochranné a bezpe⌥nostní pásmo) vedeného v✏chodní ⌥ástí katastrálního území Zvolen ves.
Elektrifikace
Zásobování elektrickou energií bude zaji t no prost↵ednictvím stávajících trafostanic, které
budou v p↵ípad pot↵eby posíleny. Z↵izování dal ích trafostanic dle skute⌥n✏ch pot↵eb zásobování
elektrickou energií je p↵ípustné. Nové trafostanice budou p↵ipojeny z páte↵ního vedení VN 22 kV
venkovním vedením nebo v ⌥ástech procházejících sídlem v podzemní trase kabelem VN 22 kV. Stavby v
zastaviteln✏ch plochách budou p↵ipojeny v⇣dy podzemní kabelovou trasou NN.
Telekomunikace
Návrhem ÚP jsou respektována stávající podzemní telekomunika⌥ní vedení místní
telekomunika⌥ní i dálkové sít . V echna stávající nadzemní telekomunika⌥ní vedení budou postupn
nahrazena podzemní kabelovou trasou. Nové objekty budou podzemní kabelovou trasou p↵ipojeny v⇣dy,
pokud to umo⇣ní technické podmínky.
Ve⌦ejné osv tlení
Rozvody VO budou realizovány i k zastaviteln✏m plochám. Nové vedení bude realizováno
soub ⇣n s rozvody NN jako kabelové v podzemní trase.

-

-

d.3) Ob⌥anské vybavení
Územním plánem jsou vymezeny:
Plochy ob⌥anského vybavení - ve↵ejná infrastruktura (OV)
pozemky staveb a za↵ízení ob⌥anského vybavení ve↵ejného charakteru (slou⇣ící nap↵íklad pro
vzd lávání a v✏chovu, sociální slu⇣by a pé⌥i o rodiny, zdravotní slu⇣by, kulturu, ve↵ejnou správu,
ochranu obyvatelstva).
Plochy ob⌥anského vybavení - komer⌥ní za↵ízení malá a st↵ední (OM)
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pozemky staveb a za↵ízení ob⌥anského vybavení komer⌥ní ob⌥anské vybavenosti (slou⇣ící
nap↵íklad pro obchodní prodej, administrativu, ubytování, stravování, slu⇣by).
Plochy ob⌥anského vybavení - sport (OS).
Plochy ob⌥anského vybavení - h↵bitovy (OH).

Stávající funk⌥ní za↵ízení ob⌥anského vybavení jsou zachována (podrobn✏ popis v ⌥ásti
od vodn ní). Vzhledem k d le⇣itosti za↵ízení ob⌥anského vybavení pro rozvoj ↵e eného území mohou
b✏t vybraná za↵ízení umís ována dle podmínek funk⌥ního ⌥len ní území v zastav ném území i
zastaviteln✏ch plochách.
Územním plánem jsou nastaveny regulativy tak, aby zámecké prostory bylo po rekonstrukci
mo⇣né smyslupln vyu⇣ívat nap↵. pro ú⌥ely ubytovacích slu⇣eb, podmín n i bydlení (Plochy ob⌥anského
vybavení - komer⌥ní za↵ízení malá a st↵ední (OM)).
d.4) Ve⌦ejná prostranství
Návrhem ÚP jsou vymezeny stávající plochy ve↵ejn✏ch prostranství v obci zahrnující roz í↵en✏
návesní prostory a komunika⌥ní systém (místní a ú⌥elové komunikace). P↵i úpravách ve↵ejného
prostranství musí b✏t respektovány stávající prvky drobné architektury (pomníky padl✏m) a pro sídlo
v✏znamná zele⌦.
Územním plánem nejsou nové plochy ve↵ejného prostranství navr⇣eny.
d.5) Nakládání s odpady
Nové plochy, na kter✏ch by bylo p↵ípustné ukládání odpad , nejsou navr⇣eny. Sou⌥asná
koncepce zne kod⌦ování odpad bude uplatn na i pro zastavitelné plochy.
V areálu umíst ném v izolované poloze jihov✏chodn od obce je p↵ípustné vyu⇣ití související s
nakládáním s odpady (i nebezpe⌥n✏mi) za podmínek/ud lení souhlasu p↵íslu ného ú↵adu podle mno⇣ství
odpadu.
e)

Koncepce uspo⌦ádání krajiny

e.1) Vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm ny v jejich vyu✏ití
Cílem koncepce uspo↵ádání krajiny je koordinace v ech zájm a vztah v⌘nezastav ném území
z⌘hlediska rozdíln✏ch mo⇣ností jeho vyu⇣ití, zájm ochrany p↵írody a ochrany priorit a potenciál vyu⇣ití
územních oblastí. Za tímto ú⌥elem územní plán stanovuje plochy s⌘rozdíln✏m zp sobem vyu⇣ití i
v⌘nezastav ném území.
Plochy nezastav ného území jsou ⌥len ny podle charakteru vyu⇣ití, limitujících jev a utvá↵ení krajiny na:
(W) plochy vodní a vodohospodá↵ské - jsou vymezeny za ú⌥elem zaji t ní podmínek pro
nakládání s vodami, ochranu p↵ed jejich kodliv✏mi ú⌥inky a suchem, regulaci vodního re⇣imu
území a pln ní dal ích ú⌥el stanoven✏ch právními p↵edpisy upravujícími problematiku na
úseku vod a ochrany p↵írody a krajiny.
(NP) plochy p↵írodní - s⌘nejv t ím p↵írodním potenciálem a pot↵ebou ochrany p↵írodních prvk
(vymezená lokální biocentra); plochy p↵írodní nej⌥ast ji zahrnují ji⇣ vymezené nebo k⌘vymezení
ur⌥ené prvky ochrany p↵írody a jejich nejbli⇣ í okolí, pop↵. plochy prvk systému ekologické
stability ap; v✏jime⌥n pozemky související dopravní a technické infrastruktury;
(NZ) plochy zem d lské - s⌘vysok✏m potenciálem produkce zem d lské v✏roby v⌥etn
intenzivních forem obhospoda↵ování. Plochy zem d lské zahrnují zejména pozemky
zem d lského p dního fondu, pozemky staveb, za↵ízení a jin✏ch opat↵ení pro zem d lství a
pozemky související dopravní a technické infrastruktury;
(NSx) plochy smí ené nezastav ného území - zahrnují zpravidla pozemky ur⌥ené k pln ní
funkcí lesa, pozemky zem d lského p dního fondu, p↵ípadn pozemky vodních ploch a koryt
vodních tok bez rozli ení p↵eva⇣ujícího zp sobu vyu⇣ití. Do plochy smí ené nezastav ného
území jsou zahrnuty pozemky p↵irozen✏ch a p↵írod blízk✏ch ekosystém a pozemky související
dopravní a technické infrastruktury. P↵ijatelné formy vyu⇣ití jsou vyzna⌥eny p↵íslu n✏m indexem,
jsou dány regulativy a musí b✏t v⇣dy v vzájemném souladu.
Index p↵ípustn✏ch funkcí: p - p↵írodní, v - vodohospodá↵ská, z - zem d lská, l - lesní, o ochranná/izola⌥ní/protierozní, r - rekrea⌥ní.
Pro vymezené plochy v⌘nezastav ném území jsou územním plánem stanoveny podmínky pro
stabilizaci nebo zm ny v⌘jejich vyu⇣ití (regulativy vyu⇣ití - viz. kap. f), které jsou prost↵edkem pro
usm rn ní budoucího utvá↵ení krajiny.
Podíl zelen ve v t in vymezen✏ch ploch nezastav ného území krajiny je t↵eba zvy ovat, a to
p↵i realizaci návrhu územního systému ekologické stability, v⌥etn interak⌥ních prvk , liniové doprovodné
zelen komunikací, vodote⌥í a mezí, zatravn ním nebo dopln ním ploch nelesní zelen s⌘p↵írodní funkcí.
Rodová a druhová skladba zelen musí vycházet z⌘p vodních rostlinn✏ch spole⌥enstev.
e.2) Plochy zm n v⇣krajin
Územním plánem je navr⇣ena plocha zm n v⌘krajin , ur⌥ená pro vybudování opat↵ení ke
zv✏ ení reten⌥ní schopnosti území a vytvo↵ení esteticky a biologicky hodnotné ⌥ásti krajiny s⌘mo⇣ností
rekrea⌥ního vyu⇣ití:
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N1 – rekultivace nevyu⇣ívaného území b✏val✏ch odkalovacích nádr⇣í cukrovaru a nejbli⇣ ího
okolí. Lokalita je za↵azena do plochy smí ené nezastav ného území s⌘p↵ípustnou funkcí p –
p↵írodní, v - vodohospodá↵skou, r – rekrea⌥ní.
Podmínkou vyu⇣ití lokality je zpracování samostatné vodohospodá↵ské a krajiná↵ské studie,
která by m la ↵e it následující opat↵ení:
úpravu odtokov✏ch pom r v území, tzn. podchycení p↵ívalov✏ch de
p↵itékajících z⌘vy ích
poloh a stagnujících v⌘bezodtoké terénní depresi v⌘okolí OV a jejich ne kodné svedení do
nejni⇣ ích poloh rekultivované nádr⇣e, návrh plo ného odvodn ní území;
technickou rekultivaci, která bude spo⌥ívat v⌘modelaci terénu - vyrovnání terénu pomocí
vhodného inertního (zeminového) materiálu z⌘místních zdroj , vytvo↵ení mok↵adu / t ní
v⌘nejni⇣ ím míst rekultivované nádr⇣e a za⌥len ní území do okolní krajiny;
biologickou rekultivaci, tj. eliminace stávajících pleveln✏ch porost , v✏sadba zelen odpovídající
p↵írodnímu charakteru dané lokality, v⌥etn ↵e ení následné pé⌥e; v⌘kone⌥né fázi se bude
jednat o území se zv✏ enou funkcí p doochrannou, krajinotvornou a rekrea⌥ní;
pro vylou⌥ení mo⇣nosti v✏skytu chrán n✏ch druh v p↵edm tné lokalit by m la b✏t ov ↵ena
biologická hodnota p↵edm tného území biologick✏m pr zkumem. V⌘p↵ípad v✏skytu zvlá t
chrán n✏ch druh rostlin a ⇣ivo⌥ich bude postupováno dle zákona ⌥. 114/1992 Sb., ve zn ní
pozd j ích p↵edpis a jeho provád cích p↵edpis v platném zn ní, kde jsou mimo jiné uvedeny
základní podmínky ochrany zvlá t chrán n✏ch druh rostlin a ⇣ivo⌥ich .
návrh následujícího vyu⇣ití území tzn. vytvo↵ení rekrea⌥ního zázemí obce – postupn✏mi
p stebními zásahy p↵evést porost na lesopark, zp↵ístupnit území pro ve↵ejnost návrhem
systému okru⇣ních cest, v⌥etn základního vybavení.
návrh ↵e ení úseku stezky pro cyklisty a p í.
e.3) Územní systém ekologické stability
ÚP Zvolen ves závazn vymezuje prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) a to na
lokální úrovni - biocentra, biokoridory a interak⌥ní prvky. Nadmístní systém, tzn. nadregionální a regionální
prvky ÚSES do ↵e eného území nezasahují.
Jedná se o vybranou soustavu vnit↵n ekologicky stabiln j ích segment krajiny, ú⌥eln
rozmíst n✏ch na základ funk⌥ních a prostorov✏ch kritérií. ÚSES se skládá z prvk funk⌥ních a navr⇣en✏ch
k zalo⇣ení. Prvky navr⇣ené jsou za↵azeny do ve↵ejn prosp n✏ch opat↵ení nestavební povahy.
Návrh ÚSES:
V rámci KPÚ - Plánu spole⌥n✏ch za↵ízení jsou vymezeny prvky ÚSES, které byly p↵evzaty z
územního plánu a sm rov upraveny dle zam ↵ení skute⌥ného stavu, aby nedocházelo k nelogickému
t↵í t ní p dní dr⇣by vlastník pozemk . Pokud to bylo mo⇣né, byly prvky ÚSES navázány na stávající zele⌦,
liniové prvky v krajin , polní cesty, p↵ípadn silnice a vodní toky.
Pro funkce ÚSES je v souboru popisn✏ch informací pro katastrální území Zvolen ves vyzna⌥ena
poznámka, ⇣e pozemek je ur⌥en pro zele⌦ a je sou⌥ástí systému ÚSES. Prioritu realizace prvk ÚSES bude
t↵eba konzultovat s obcí a p↵ednost by m ly dostat p↵edev ím ty prvky, které jsou v krajin multifunk⌥ní.
Tedy sdru⇣ují více funkcí a to nap↵. protierozní, vodohospodá↵skou apod.
Lokální systém ÚSES
-

-

-

-

Lokální biocentra:
LBC 25 - nachází se v⌘severní ⌥ásti katastru v⌘lokalit V⌘polukách. áste⌥n funk⌥ní biocentrum
tvo↵ené stávajícím remízem listnat✏ch d↵evin, na které navazuje iroká zarostlá mez k↵ovin
(rovn ⇣ sou⌥ást LBK 25-20). Cílem je roz í↵ení plochy LBC ze sou⌥asn✏ch 0,6 ha na navr⇣en✏ch
2,89 ha, dopln ní v✏sadby d↵evin typu habrová doubrava s⌘travním porostem.
LBC 26 - nachází se jihov✏chodn od obce, v⌘sousedství areálu b✏valého cukrovaru. áste⌥n
funk⌥ní biocentrum tvo↵eno lesním porostem a ⌥ástí Knovízského potoka s⌘b↵ehov✏m
porostem. Plocha stávajícího LBC bude roz í↵ena o 0,2 ha na celkov✏ch 2,52 ha.
LBC 27 - le⇣í v⌘lokalit Na Babím dole, poblí⇣ hranice k.ú. Slatina. Biocentrum je nefunk⌥ní,
navr⇣ené k⌘zalo⇣ení na orné p d ve v✏m ↵e 2,84 ha. Základ biocentra tvo↵í ne iroká mez
s⌘↵ídk✏m porostem ovocn✏ch strom . Území bude zatravn no a osázeno d↵evinami typick✏mi
pro habrové doubravy.
Lokální biokoridory:
LBK 25-20 navazuje na LBC 25 a pokra⌥uje v✏chodním sm rem k⌘hranici k.ú. Kamenn✏ Most.
Biokoridor tvo↵í mez s⌘porostem listnat✏ch d↵evin, navr⇣eno je dopln ní novou v✏sadbou typu
habrové doubravy. Délka stávající ⌥ásti je 330 m v⌘ í↵ce 7 m; celková délka navr⇣eného
koridoru je 776 m p↵i plo e 1,12 ha. Koridor bude mít té⇣ protierozní funkci.
LBK 20-62 navazuje na LBK 25-20 a vede podél katastrální hranice do k.ú. Kamenn✏ Most. Je
nefunk⌥ní, navr⇣en✏ k⌘zalo⇣ení v⌘délce 305 m o v✏m ↵e 0,16 ha. Cílové spole⌥enstvo je
navr⇣ena habrová doubrava. Koridor bude mít té⇣ protierozní funkci.
LBK 26-24 navazuje na stávající LBC 26 a je tvo↵en k↵ovinatou mezí s⌘ ovocn✏mi stromy.
Biokoridor pokra⌥uje v⌘k.ú. Kamenn✏ Most. Stávající í↵ka 10 m bude zv t ena na 15 m p↵i
délce 292 m, co⇣ ⌥iní 0,29 ha. Cílové spole⌥enstvo – habrová doubrava.
LBK 26-27 navazuje na LBC 26 a vede v✏chodním sm rem k⌘hranici k.ú., kde odbo⌥uje na jih
sm rem k⌘LBC 27. Biokoridor je nefunk⌥ní, navr⇣en✏ k⌘zalo⇣ení na orné p d v⌘délce 1284 m, tj.
1,32 ha. Do plochy je zapo⌥ítána plocha stávajícího remízku o v✏m ↵e 0,19 ha. Cílové
spole⌥enstvo – habrová doubrava.
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LBK 26-34 navazuje na LBC 26, sm ↵uje na jih, podél zástavby k⌘zem d lskému areálu a dále
západním sm rem na okraj katastru v⌘lokalit Za h↵bitovem. Délka koridoru ⌥iní 1584 m, tj.
plocha 2,57 ha v⌥etn remízu. Prvek bude mít protierozní funkci jak proti vodní erozi, tak proti
v trné erozi. Cílové spole⌥enstvo – habrová doubrava.
LBK 27-33 navazuje na LBC 27, vede ji⇣ním sm rem podél hranice k.ú. Slatina. Biokoridor je
nefunk⌥ní, zcela nov navr⇣en✏ na orné p d . Délka koridoru je 1029 m, plocha 1,07 ha v⌥etn
meze s⌘ovocn✏mi stromy. Cílové spole⌥enstvo – habrová doubrava.
LBK 431 navazuje na BC 25, pokra⌥uje na hranici k.ú. ⌃i⇣ice, kde vede ve vedlej ím k.ú
k⌘interak⌥nímu prvku IP21 a dále podél cesty C1 sm rem do ⌃i⇣ic. Sou⌥ástí koridoru je
doprovodná zele⌦ podél cesty C1. Délka koridoru ⌥iní 350 m, plocha 4597 m2.
Interak⌥ní prvky
IP0 - tvo↵en✏ stávajícím porostem podél úvozové cesty C6, je slo⇣en z⌘ovocn✏ch strom , akát ,
místy s⌘borovicemi a smrky a porosty trnek a bezinek
IP1 - se nachází v⌘lokalit K⌘Slatin , bude tvo↵en lesním porostem
IP21 - remíz s porostem akát , trnek a vrby jívy, podél silnice 10142 u katastrální hranice s k.ú.
⌃i⇣ice.
e.4) Stanovení podmínek pro prostupnost krajiny

Cestní sí
Plochy zem d lské jsou p↵ístupné jednak historicky vzniklou sítí ú⌥elov✏ch komunikací, jednak
návrhem sít polních cest, které jsou sou⌥ástí Plánu spole⌥n✏ch za↵ízení v rámci KPÚ.
Sí nov✏ch polních cest vyplynula z pot↵eby zajistit p↵ístup k jednotliv✏m pozemk m navr⇣en✏ch v⌘rámci
pozemkov✏ch úprav. Krom zp↵ístupn ní pozemk budou cesty plnit dal í funkce v⌘krajin , tzn.
p doochrannou, vodohospodá↵skou, ekologickou, zajistí lep í prostupnost krajiny. Cesty mohou b✏t
vyu⇣ity i jako vycházkové ⌥i cyklistické stezky. Cestní sí je rozd lena do t↵í kategorií:
Hlavní polní cesty - jsou v t inou jednopruhové s⌘v✏hybnou, ve vyjíme⌥n✏ch p↵ípadech
dvoupruhové, s⌘asfaltov✏m povrchem.
Polní cesty hlavní stávající jsou C1, C5 a C6 v celkové délce 1620 m
Polní cesty hlavní, nov navr⇣ené jsou C2, C3, C4 a C15 v celkové délce 2381m
Vedlej í polní cesty - zaji ují dopravu z⌘p↵ilehl✏ch pozemk nebo farem, mnohdy navazují na
hlavní polní cesty a místní komunikace. Jsou zpravidla se st rkov✏m povrchem, jednopruhové.
Polní cesty vedlej í stávající jsou C7 v délce 425m
Polní cesty vedlej í nov navr⇣ené jsou C8 a C10 v celkové délce 927 m
Dopl⌦kové polní cesty - tvo↵í hranice mezi pozemky, které zp↵ístup⌦ují; jsou jednopruhové,
nezpevn né, v t inou zatravn né.
Polní cesty dopl⌦kové nov navr⇣ené C11, C12, C13, C14, C9, C16, C17 v⌘délce 2293 m
V t ina sou⌥asn✏ch cest je ve patném stavu, proto je v⌘rámci KPÚ rovn ⇣ navr⇣ena
rekonstrukce stávajících cest. Jedná se zejména o opravy zpevn ní povrchu, vytvo↵ení doprovodn✏ch
odvod⌦ovacích prvk , pop↵ípad dopln ní zelen . N které z t chto cest budou slou⇣it té⇣ jako protierozní
opat↵ení. T✏ká se to p↵edev ím cest C9, C10, C13 a C14, které jsou navr⇣eny jako zatravn né.
Cyklostezky, cyklotrasy a p ↵í trasy
Vlastním ↵e en✏m územím neprocházejí zna⌥ené cykloturistické ⌥i turistické trasy. Vcelku mírn
zvln n✏ charakter území s pom rn hustou komunika⌥ní sítí silnic III. t↵ídy a relativn ni⇣ í intenzity
silni⌥ní dopravy p↵edstavují vcelku dobré podmínky pro v t í rozvoj cykloturistické dopravy. K⌘p ím
vycházkám je mo⇣no vyu⇣ívat stávající i nov navr⇣enou sí polních cest.
Na stávající úsek stezky pro chodce a cyklisty vedoucí ze Zvolen vsi do Podle ína územní plán v
souladu s plánovanou koncepcí navrhuje pokra⌥ování a to ze Zvolen vsi sm rem na Kamenn✏ Most.
Navr⇣ená stezka pro chodce a cyklisty je vedená v trase údolnicí Knovízského potoka (p↵evá⇣n s vyu⇣itím
stávajících místních p↵ístupov✏ch cest) a dále podél silnice III. t↵ídy.
e.5) Protierozní ochrana
V území se siln projevuje v trná i vodní eroze. V trnou erozí je ohro⇣ena zejména JZ kvadrant
↵e eného území. Vodní erozí pak dlouhá sva⇣itá území nad obcí severním sm rem.
V celém zájmovém území vychází p↵ípustná mez odnosu p dy 4 -10 t.ha/rok.
Územní plán je proveden v sou⌥innosti s KPÚ, které v rámci Plánu spole⌥n✏ch za↵ízení navrhují
protierozní opat↵ení:
funkci protierozní ochrany tvo↵í prvky ÚSES a to zejména biokoridory LBK 25-20, LBK 26-24 a
LBK 26-34 a nov navr⇣ená polní cestní sí se záchytn✏mi p↵íkopy a doprovodnou zelení.
na pozemcích, kde se hodnota p↵ípustné ztráty p dy blí⇣í limitním hodnotám je t↵eba mj.
zajistit obd lávání v pásech, st↵ídání plodin, nep stovat okopaniny a kuku↵ici, do pás
za↵azovat vojt ku a víceleté trávy, p↵ípadn za↵adit setí do strni t , í↵ka pás by m la b✏t do
30m p↵i st↵ídání s vícelet✏mi pícninami.
navr⇣en je zatrav⌦ovací pás v délce 255m a í↵ce 5-7m v⌘lokalit Na Vín .
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na úsecích nejvíce ohro⇣en✏ch v trnou erozí jsou navr⇣eny biokoridory, které tuto funkci
ochrany pln zajistí. Jedná se o LBK 25-20 a LBK 26-34. Jiné prvky ochrany proti v trné erozi
nejsou navrhovány.

V echna dal í protierozní opat↵ení lze dle pot↵eby budovat v⌘souladu se stanoven✏mi
podmínkami vyu⇣ití ploch v⌘nezastav ném území.
V plochách smí eného nezastav ného území s⌘indexem p - p↵írodní a o – protierozní je mo⇣no
ve vy í mí↵e uplatnit prvky zvy ující ekologickou stabilitu území, tzn. trvalé travní porosty, liniové porosty
a rozpt✏lená zele⌦.
e.5) Ochrana p⌦ed povodn mi
Pro hlavní místní recipient Knovízsk✏ potok je stanoveno záplavové území Q005, Q020, Q100a
aktivní zónu záplavového území. Stanoveno bylo Krajsk✏m ú↵adem St↵edo⌥eského kraje (⌥.j.
1153651/2008/O⌃P-Bab dne 31.10.2008) na návrh správce toku, tj. Povodí Vltavy, s.p..
Stanovené záplavové území zasahuje do zastav né ⌥ásti sídelního útvaru. Umíst ní staveb v
záplavov✏ch územích a na pozemcích p↵i vodních tocích podléhá souhlasu vodohospodá↵ského orgánu
podle zákona o vodách.
Povolení z↵ízení jakékoliv stavby v záplavovém území m ⇣e b✏t ud leno pouze tehdy, jestli
zám r nebude mít negativní vliv na povod⌦ovou retenci, tzn: nep↵ízniv neovlivní vodní stav a odtok p↵i
povodni, negativn neovlivní stávající ochranu p↵ed povodn mi, bude realizován s⌘p↵izp sobením pro
p↵ípad povodn . Zám r musí b✏t v⇣dy projednán se správcem toku, tj. Povodí Vltavy s.p.; Pro stavby v
záplavovém území platí obecné podmínky a ustanovení vyhl. MMR ⌥. 268/2009 Sb. o technick✏ch
po⇣adavcích na stavby (⌥ást III. §9, odst. 5.):
podmínkou v✏stavby objekt pro bydlení a pro stavby s⌘pobytov✏mi prostory je, aby obytné
podla⇣í bylo umíst no nad úrovní hladiny Q100. Stavby musí b✏t navr⇣eny a provedeny tak, aby
odolaly ú⌥ink m záplavy, pokud by z⌘r zn✏ch p↵í⌥in mohlo dojít k⌘jejich zaplavení i p↵es
provedená protipovod⌦ová a ochranná
opat↵ení, je nutno p↵i návrhu staveb po⌥ítat
s⌘návrhem únikov✏ch cest z⌘prostor pod hladinou povodn i s⌘p↵ípadn✏m od⌥erpáním
záplavové vody,
z⌘hlediska zaji t ní provozuschopnosti technick✏ch za↵ízení v⌘budovách v záplavov✏ch územích,
které musí z stat funk⌥ní i v⌘dob povodn , je nutné zajistit umíst ní t chto za↵ízení nad
hladinou nejvy í zaznamenané p↵irozené povodn . Jedná se zejména o trafostanice, náhradní
zdroje elektrické energie a telekomunika⌥ní úst↵edny. Nad hladinou nejvy í zaznamenané
p↵irozené povodn se také po⇣aduje umíst ní strojoven a nasávacích otvor
vzduchotechnick✏ch za↵ízení staveb v⌘záplavovém území,
ve keré d le⇣ité objekty a organizace, nacházející se v záplavov✏ch územích, musí mít
zpracován povod⌦ov✏ plán v souladu se zákonem ⌥. 254/2001 Sb., o vodách a o zm n
n kter✏ch zákon .
Z5
Z6

Do záplavového území Q100 okrajov zasahují lokality Z5 a Z6
Dostavba proluky (zejména z prostorov✏ch d vod ) v centru obce pro smí ené vyu⇣ití. Území je
v✏znamn ovlivn no d sledky d↵ív j í t ⇣by nerostn✏ch surovin.
Plocha pro smí ené vyu⇣ití (prodej, bydlení, dr. v✏roba a slu⇣by), v✏chodn od st↵edu obce.

Lokality Z5 a Z6 jsou pro zástavbu pouze podmíne⌥n vhodné. Realizace v⌘této funk⌥ní plo e
bude podmín na souhlasem p↵íslu ného vodoprávního ú↵adu, p↵i⌥em⇣ objekty zasahující do záplavového
území Q100 budou nepodsklepené, spodní stavba bude pod úrovní kóty hladiny Q100 a zhotovena
z⌘materiál , které odolají dlouhodobému p sobení vody, kóty podlah obytn✏ch místností budou umíst ny
min. 30 cm nad hladinou Q100.
-

-

-

V⌘rámci návrhu ÚP jsou navr⇣ena opat↵ení pro zv✏ ení ochrany území p↵ed velk✏mi vodami:
podél koryta vodního toku Knovízského potoka je ⇣ádoucí zachovat volné nezastav né a
neoplocené území o í↵i min. 8 m od b↵ehové hrany na ob strany (tzv. poto⌥ní koridor) - pro
pr chod velk✏ch vod a zárove⌦ jako manipula⌥ní pruh pro ú⌥el správy a údr⇣by vodního toku,
navr⇣ena jsou opat↵ení zvy ující reten⌥ní kapacitu území - vyhrazení dostate⌥n irok✏ch pás
pozemk podél vodních tok smí en✏m funkcím (index p - p↵írodní, v - vodohospodá↵sk✏). V
plochách smí eného nezastav ného území s⌘indexem p - p↵írodní a o – protierozní budou ve
vy í mí↵e uplatn ny prvky zvy ující reten⌥ní kapacitu území, tzn. trvalé travní porosty, liniové
porosty a rozpt✏lená zele⌦,
v⌘území ur⌥eném k⌘zástavb je t↵eba zabezpe⌥it, aby odtokové pom ry z⌘povrchu
urbanizovaného území byly po v✏stavb srovnatelné se stavem p↵ed ní. Odvodn ní nutno ↵e it
kombinovan✏m systémem p↵irozené / um lé retence, nap↵. vsakem na pozemcích, odvedením
obvodov✏m drená⇣ním systémem do jímek v⌘nejni⇣ ím míst plochy (regulovan✏ odtok do
recipientu, pop↵. následné vyu⇣ití vody pro zálivku v⌘dob p↵ísu ku),
navr⇣ena je rekultivace b✏val✏ch odkalovacích nádr⇣í cukrovaru (zám r N1 – viz. kap. Plochy
zm n v⌘krajin ). Ú⌥elem je p↵etvo↵ení stávajícího neudr⇣ovaného území v⌘kulturní udr⇣ovanou
lokalitu se smí enou funkcí p – p↵írodní, v – vodohospodá↵skou a r – rekrea⌥ní.

V⌘rámci KPÚ nejsou v daném území navr⇣ena ⇣ádná zvlá tní vodohospodá↵ská opat↵ení. Ke
zpomalení odtoku vody z p d slou⇣í polní cesty s p↵íkopy, zatravn né pásy navr⇣ené v rámci protierozní
ochrany a prvky ÚSES.
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e.7) Rekreace
Zvolen ves je sídlem, kde p↵eva⇣uje zejména obytná funkce, av ak s⌘v✏znamn✏mi za↵ízeními
v✏roby. Obec nepat↵í mezi tradi⌥n vyu⇣ívané území pro rekreaci, za↵ízení p↵echodného ubytování se na
území obce nevyskytuje.
V niv Knovízského potoka jsou navr⇣eny plochy s⌘rekrea⌥ní funkcí (lesopark) - související s
ukon⌥ením ⌥innosti cukrovaru a rekultivací d↵íve extenzívn vyu⇣ívan✏ch ploch.
V⌘nezastav ném území (v krajin ) není mo⇣né umis ovat ⇣ádné stavby pro rodinnou ani
hromadnou rekreaci (viz. podmínky vyu⇣ití ploch - kap. f).
Nezastav né území bude i nadále slou⇣it pro nepobytovou rekreaci - p í turistiku a cyklistiku,
pro kterou budou vyu⇣ívány ú⌥elové cesty v⌘krajin .
e.8) Dob vání lo✏isek nerostn ch surovin
Ochrana a dob vání lo✏isek nerostn ch surovin
Na ji⇣ní okraj území zasahuje net ⇣ené v✏hradní lo⇣isko ⌥erného uhlí a germánia T↵ebusice a
jeho chrán né lo⇣iskové území ⌃elenice. Na jihozápadní okraj území zasahuje CHLÚ Slan✏ I. Do v✏chodní
⌥ásti zájmového území zasahuje lo⇣isko ⌥erného uhlí ⌥. 3160700.
-

Do ↵e eného území zasahují chrán ná lo⇣iskové území:
CHLÚ
název
surovina
CHLÚ 1056 0000
⌃elenice stopové a vzácné prvky, uhlí ⌥erné

lokalizace
ji⇣ní nezastav n✏ cíp
↵e eného území
CHLÚ 16070001
Slan✏ I.
uhlí ⌥erné
severní nezastav n✏
cíp ↵e eného území
Chrán né lo⇣iskové území je nutno respektovat ve smyslu § 18 a § 19 zák. ⌥. 44/1988 (horní
zákon) v platném zn ní. V hranicích CHLÚ nelze budovat stavby net ⇣ebního charakteru bez souhlasného
stanoviska odboru ⇣ivotního prost↵edí St↵edo⌥eského krajského ú↵adu, které bude vydáno na ⇣ádost
stavebního ú↵adu, dolo⇣enou situací a vyjád↵ením a podmínkami t ⇣ební organizace.
Návrhem ÚP Zvolen ves nejsou CHLÚ dot⌥ena.
Sesuvná území
V ↵e eném území nejsou evidována území sesuvná.
Poddolovaná území
V t í ⌥ást ↵e eného území v⌥etn sídla spadá do poddolovan✏ch území:
id. ⌥.
název lokality
kód stá↵í díla
kód suroviny
1986
Podle ín
do 19. stol.
paliva
2033
Kamenn✏ Most
- Zvolen ves
p↵ed r. 1945
paliva
Plochy poddolovan✏ch území je mo⇣no charakterizovat jako území s nep↵ízniv✏mi in⇣en✏rskogeologick✏mi pom ry ve smyslu § 13 zákona ⌥.62/1988 Sb. v platném zn ní. P↵i realizaci stavby na
poddolovaném území je nutn✏ bá⌦sk✏ posudek a doporu⌥uje se postup podle SN 73 0039 “Navrhování
objekt na poddolovaném území” - jedná se o specifickou podmínku pro v echny návrhové lokality vyjma
lokality Z7 a P4.

-

Hornická ⌥innost v území
Evidovaná hlavní d lní díla evidencí Geofondu (2011):
⌥. 13246 - tola Zvolen ves

V území je p↵edpoklad dal ích d lních d l, odval a propad (viz. textová ⌥ást od vodn ní). P↵i
ve keré stavební ⌥innosti v území obce (tedy i mimo poddolovaná území dle Geofondu R) musí b✏t
respektovány vlivy d↵ív j í hornické ⌥innosti zdokumentované ve studii “Ovlivn ní katastrálního území
Zvolen ves hornickou ⌥inností” (GSP s.r.o., Ostrava - prosinec 2000).
f)
vyu⇣ití:

Stanovení podmínek pro vyu✏ití ploch s rozdíln m zp sobem vyu✏ití
Návrh ÚP Zvolen ves vymezuje z hlediska funk⌥ního vyu⇣ití tyto druhy ploch a podmínky jejich

Plochy smí↵ené obytné - venkovské (SV)
Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
hlavní vyu⇣ití:
bydlení se smí enou funkcí pro podnikatelské aktivity a ve↵ejnou
vybavenost (nap↵. sport) v⌘libovolném pom ru k⌘bydlení, pokud
ostatní vyu⇣ití není v⌘hygienickém rozporu s⌘funkcí bydlení
p↵ípustné vyu⇣ití:
pozemky staveb pro bydlení v rodinn✏ch domech (v⌥etn dom a
usedlostí s⌘hospodá↵sk✏m zázemím), souvisejících zahrad a dal ích
zem d lsk✏ch pozemk ,
pozemky staveb pro rodinnou rekreaci (pouze v ak stávající),
pozemky ve↵ejn✏ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
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podmín n p↵ípustné vyu⇣ití:

nep↵ípustné vyu⇣ití:
podmínky prostorového
uspo↵ádání:

Do ploch smí en✏ch obytn✏ch lze zahrnout pozemky ob⌥anského
vybavení a neru ící v✏roby se stavbami a za↵ízeními, za podmínky, ⇣e
tyto sv✏m provozováním a technick✏m za↵ízením nenaru ují u⇣ívání
staveb a za↵ízení ve svém okolí a nesni⇣ují kvalitu prost↵edí
souvisejícího území a které sv✏m charakterem a kapacitou nezvy ují
dopravní zát ⇣ v území a spl⌦ují tak po⇣adavky obecn platn✏ch
p↵edpis na umís ování staveb a za↵ízení v plochách s p↵eva⇣ujícím
obytn✏m vyu⇣itím.
Chov hospodá↵sk✏ch zví↵at není vylou⌥en, pokud spl⌦uje obecn
platné p↵edpisy.
V e ostatní.
P↵i ve ker✏ch stavebních ⌥innostech nesmí dojít k naru ení
dochovan✏ch historick✏ch, urbanistick✏ch a architektonick✏ch hodnot
daného místa nebo k naru ení architektonické jednoty celku
(nap↵íklad souvislé zástavby v ulici) - nutno respektovat stávající uli⌥ní
⌥áry, m ↵ítko i charakter p↵eva⇣ující zástavby.
Z d vodu zachování stávajících hodnot zástavby je mo⇣no stavby pro
bydlení (stavby pro rekreaci) a dal í související stavby, v⌥etn pr ⌥elí
budov, v nich⇣ jsou okna obytn✏ch místností, umístit a⇣ na hranici
pozemku (p↵ípustn✏ kontakt s místní komunikací).
Nové stavby a zm ny staveb nesmí p↵ev✏ it nejvy í p↵ilehlé objekty
(mezi p↵ilehlé objekty pat↵í v echny obytné stavby ur⌥ující charakter
místa).
Pro zastavitelné plochy je zastav nost stavební parcely v⌥etn
zpevn n✏ch ploch max. 30%.
V✏ ková hladina zástavby v zastaviteln✏ch plochách max. 2 nadzemní
podla⇣í + podkroví.
Minimální velikost stavební parcely v zastaviteln✏ch plochách je 700
m2. M ⇣e b✏t u lokalit prov ↵ovan✏ch územními studiemi ni⇣ í za
p↵edpokladu návrhu odpovídajícího urbánního ↵e ení (nap↵. osazení v
krajní - rohové poloze na parcele).

Plochy bydlení - v rodinn ch domech - venkovské (BV)
Rozd lení plochy dle ur⌥ení vyu⇣ití:
hlavní vyu⇣ití:
pozemky rodinn✏ch dom , souvisejících zahrad a dal ích
zem d lsk✏ch pozemk ,
p↵ípustné vyu⇣ití:
pozemky ve↵ejn✏ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
podmín n p↵ípustné vyu⇣ití:
Do ploch bydlení lze zahrnout pozemky staveb pro rodinnou rekreaci,
za p↵edpokladu spln ní podmínek dan✏ch provád cími p↵edpisy ke
stavebnímu zákonu.
Do ploch bydlení lze zahrnout pozemky ob⌥anského vybavení se
stavbami a za↵ízeními, které sv✏m provozováním a technick✏m
za↵ízením nenaru ují u⇣ívání staveb a za↵ízení ve svém okolí a nesni⇣ují
kvalitu prost↵edí souvisejícího území a které sv✏m charakterem a
kapacitou nezvy ují dopravní zát ⇣ v území a spl⌦ují tak po⇣adavky
obecn platn✏ch p↵edpis na umís ování staveb a za↵ízení v plochách s
p↵eva⇣ujícím obytn✏m vyu⇣itím.
nep↵ípustné vyu⇣ití:
V e ostatní.
podmínky prostorového
uspo↵ádání:
Pro zastavitelné plochy je zastav nost stavební parcely v⌥etn
zpevn n✏ch ploch max. 20%.
V✏ ková hladina zástavby v zastaviteln✏ch plochách max. 2 nadzemní
podla⇣í (v⌥etn podkroví).
Minimální velikost stavební parcely v zastaviteln✏ch plochách je 800
m2. M ⇣e b✏t u lokalit prov ↵ovan✏ch územními studiemi ni⇣ í za
p↵edpokladu návrhu odpovídajícího urbánního ↵e ení (nap↵. osazení v
krajní - rohové poloze na parcele).
Plochy bydlení - v bytov ch domech (BH)
Rozd lení plochy dle ur⌥ení vyu⇣ití:
hlavní vyu⇣ití:
pozemky bytov✏ch dom , souvisejících zahrad a dal ích zem d lsk✏ch
pozemk ,
p↵ípustné vyu⇣ití:
pozemky ve↵ejn✏ch prostranství (v⌥etn d tsk✏ch h↵i ),
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
podmín n p↵ípustné vyu⇣ití:
Do ploch bydlení lze zahrnout pozemky ob⌥anského vybavení se
stavbami a za↵ízeními, které sv✏m provozováním a technick✏m
za↵ízením nenaru ují u⇣ívání staveb a za↵ízení ve svém okolí a nesni⇣ují
kvalitu prost↵edí souvisejícího území a které sv✏m charakterem a
kapacitou nezvy ují dopravní zát ⇣ v území a spl⌦ují tak po⇣adavky
obecn platn✏ch p↵edpis na umís ování staveb
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nep↵ípustné vyu⇣ití:
podmínky prostorového
uspo↵ádání:

a za↵ízení v plochách s p↵eva⇣ujícím obytn✏m vyu⇣itím.
V e ostatní.
Nejsou pro stávající plochy vzhledem k jejich rozsahu stanoveny.

Plochy ob⌥anského vybavení - ve⌦ejná infrastruktura (OV)
Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
hlavní vyu⇣ití:
pozemky staveb a za↵ízení ob⌥anského vybavení ve↵ejného charakteru
(slou⇣ící nap↵íklad pro vzd lávání a v✏chovu, sociální slu⇣by a pé⌥i o
rodiny, zdravotní slu⇣by, kulturu, ve↵ejnou správu, ochranu
obyvatelstva)
p↵ípustné vyu⇣ití:
pozemky ve↵ejn✏ch prostranství (v⌥etn d tsk✏ch h↵i , ve↵ejné zelen
ap.),
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
podmín n p↵ípustné vyu⇣ití:
Do ploch ob⌥anského vybavení lze zahrnout stavby byt slu⇣ebních
a majitel za↵ízení, pokud charakter této plochy a její uspo↵ádání
dovoluje umíst ní staveb pro bydlení.
nep↵ípustné vyu⇣ití:
V e ostatní.
podmínky prostorového
uspo↵ádání:
Nové stavby a zm ny staveb nesmí p↵ev✏ it nejvy í p↵ilehlé objekty
(mezi p↵ilehlé objekty pat↵í v echny obytné stavby ur⌥ující charakter
místa).
Plochy ob⌥anského vybavení - komer⌥ní za⌦ízení malá a st⌦ední (OM)
Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
hlavní vyu⇣ití:
pozemky staveb a za↵ízení ob⌥anského vybavení komer⌥ní ob⌥anské
vybavenosti (slou⇣ící nap↵íklad pro obchodní prodej, administrativu,
ubytování, stravování, slu⇣by).
p↵ípustné vyu⇣ití:
pozemky ve↵ejn✏ch prostranství (v⌥etn d tsk✏ch h↵i , ve↵ejné zelen
ap.),
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
podmín n p↵ípustné vyu⇣ití:
Do t chto ploch lze zahrnout pozemky ob⌥anského vybavení se
stavbami a za↵ízeními, které sv✏m provozováním a technick✏m
za↵ízením nenaru ují u⇣ívání staveb a za↵ízení ve svém okolí a nesni⇣ují
kvalitu prost↵edí souvisejícího území a které sv✏m charakterem a
kapacitou nezvy ují dopravní zát ⇣ v území.
Do ploch ob⌥anského vybavení lze zahrnout stavby byt slu⇣ebních
a majitel za↵ízení ⌥i p↵ípadn dal ích bytov✏ch jednotek, pokud
charakter této plochy a její uspo↵ádání dovoluje umíst ní staveb pro
bydlení.
nep↵ípustné vyu⇣ití:
V e ostatní.
podmínky prostorového
uspo↵ádání:
Nové stavby a zm ny staveb nesmí p↵ev✏ it nejvy í p↵ilehlé objekty
(mezi p↵ilehlé objekty pat↵í v echny obytné stavby ur⌥ující charakter
místa).
Plochy ob⌥anského vybavení - sport (OS)
Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
hlavní vyu⇣ití:
pozemky staveb a za↵ízení ob⌥anského vybavení pro t lov✏chovu a
sport,
p↵ípustné vyu⇣ití:
pozemky ve↵ejn✏ch prostranství v⌥etn ve↵ejné zelen ,
pozemky ochranné zelen ,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
nep↵ípustné vyu⇣ití:
V e ostatní.
podmínky prostorového
uspo↵ádání:
Nejsou stanoveny.
Plochy ob⌥anského vybavení - h⌦bitovy (OH)
Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
hlavní vyu⇣ití:
pozemky staveb a za↵ízení ve↵ejn✏ch poh↵ebi (h↵bitov ),
p↵ípustné vyu⇣ití:
pozemky ve↵ejn✏ch prostranství v⌥etn ve↵ejné zelen ,
pozemky ochranné zelen ,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
nep↵ípustné vyu⇣ití:
V e ostatní.
podmínky prostorového
uspo↵ádání:
Nejsou stanoveny.
Plochy v roby a skladování - lehk pr mysl (VL)
Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
hlavní vyu⇣ití:
pozemky staveb a za↵ízení pro v✏robu (areály lehkého pr myslu) a
skladování,
13
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p↵ípustné vyu⇣ití:

podmín n p↵ípustné vyu⇣ití:

nep↵ípustné vyu⇣ití:
podmínky prostorového
uspo↵ádání:

pozemky ve↵ejn✏ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
pozemky a za↵ízení ob⌥anské vybavenosti (zejména obchodní,
administrativní a správní budovy a za↵ízení),
pozemky ochranné zelen ,
Negativní ú⌥inky a vlivy umis ovan✏ch staveb a za↵ízení nesmí
naru ovat provoz a u⇣ívání staveb a za↵ízení ve svém okolí (zejména
pak staveb pro bydlení) nad p↵ípustnou míru, danou obecn platn✏mi
p↵edpisy.
Do ploch v✏roby a skladování lze zahrnout stavby byt slu⇣ebních a
majitel za↵ízení, pokud charakter této plochy a její uspo↵ádání
dovoluje umíst ní staveb pro bydlení.
V areálu umíst ném v izolované poloze jihov✏chodn od obce je
p↵ípustné vyu⇣ití související s nakládáním s odpady (i nebezpe⌥n✏mi)
za podmínek/ud lení souhlasu p↵íslu ného ú↵adu podle mno⇣ství
odpadu.
V e ostatní.
Sm rem k obytné zástavb je nutno zachovat ochrannou/izola⌥ní
zele⌦.

Plochy v roby a skladování - zem d lská v roba (VZ)
Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
hlavní vyu⇣ití:
pozemky staveb a za↵ízení pro zem d lskou (lesnickou ⌥i rybá↵skou)
v✏robu (stájov✏ chov hospodá↵sk✏ch zví↵at) a skladování, p↵idru⇣enou
drobnou v✏robu
p↵ípustné vyu⇣ití:
pozemky ve↵ejn✏ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
pozemky a za↵ízení ob⌥anské vybavenosti (zejména obchodní,
administrativní a správní budovy a za↵ízení),
pozemky ochranné zelen ,
podmín n p↵ípustné vyu⇣ití:
Negativní ú⌥inky a vlivy umis ovan✏ch staveb a za↵ízení nesmí
naru ovat provoz a u⇣ívání staveb a za↵ízení ve svém okolí (zejména
pak staveb pro bydlení) nad p↵ípustnou míru, danou obecn platn✏mi
p↵edpisy. V p↵ípad obnovy chovu zví↵at nutno stanovit takovou
kapacitu a zp sob ustájení, aby pachová zóna
nezasahovala okolní stavby pro bydlení.
nep↵ípustné vyu⇣ití:
V e ostatní.
podmínky prostorového
uspo↵ádání:
Sm rem k obytné zástavb je nutno zachovat ochrannou/izola⌥ní
zele⌦.
Plochy v roby a skladování - drobná a ⌦emeslná v roba (VD)
Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
hlavní vyu⇣ití:
pozemky staveb a za↵ízení pro malov✏robu, ↵emeslnou ⌥i p↵idru⇣enou
v✏robu, v✏robní i nev✏robní slu⇣by (1)
p↵ípustné vyu⇣ití:
pozemky ve↵ejn✏ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
pozemky a za↵ízení ob⌥anské vybavenosti (zejména obchodní,
administrativní a správní budovy a za↵ízení),
pozemky ochranné zelen ,
podmín n p↵ípustné vyu⇣ití:
Negativní ú⌥inky a vlivy umis ovan✏ch staveb a za↵ízení nesmí
naru ovat provoz a u⇣ívání staveb a za↵ízení ve svém okolí (zejména
pak staveb pro bydlení) nad p↵ípustnou míru, danou obecn platn✏mi
p↵edpisy.
Do ploch v✏roby a skladování lze zahrnout stavby byt slu⇣ebních a
majitel za↵ízení, pokud charakter této plochy a její uspo↵ádání
dovoluje umíst ní staveb pro bydlení.
nep↵ípustné vyu⇣ití:
V e ostatní; zejména v echny ⌥innosti, které vy⇣adují posouzení vlivu
na ⇣ivotní prost↵edí podle platné legislativy v úrovni tzv. "projektové
EIA".
podmínky prostorového
uspo↵ádání:
Sm rem k obytné zástavb je nutno zachovat ochrannou/izola⌥ní
zele⌦.
(1) Neru ící slu⇣by a provozy zahrnují nap↵íklad komunální slu⇣by –
kade↵nické,masérské, ubytovací, sklená↵ské, instalatérské, topená↵ské,
plynárenské, reklamní, informa⌥ní, láze⌦ské,realitní, prádelny,
projek⌥ní, servisní, údr⇣ba zelen , deratiza⌥ní apod.
Pod neru ící v✏robou se míní nap↵íklad drobná ↵emeslná v✏roba,
tiskárny, truhlárny, pekárny, v✏roba potravin a nápoj odpovídající v✏ e
uvedené charakteristice apod.
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Plochy ve⌦ejn ch prostranství (PV)
Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
hlavní vyu⇣ití:
pozemky jednotliv✏ch druh ve↵ejn✏ch prostranství,
p↵ípustné vyu⇣ití:
pozemky související dopravní a technické infrastruktury slu⌥itelné s
ú⌥elem ve↵ejn✏ch prostranství (nap↵. cyklotrasy, cyklostezky, nau⌥né
stezky, p↵ístupové komunikace)
pozemky a za↵ízení ob⌥anského vybavení, slu⌥itelné s ú⌥elem
ve↵ejn✏ch prostranství,
nep↵ípustné vyu⇣ití:
V e ostatní.
podmínky prostorového
uspo↵ádání:
Nejsou stanoveny.
Plochy zelen - zele p⌦írodního charakteru (ZP)
Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
hlavní vyu⇣ití:
pozemky zelen v sídle udr⇣ované v p↵írod blízkém stavu - nap↵íklad
údolních niv, lesa s ochrannou funkcí , pozemky ostatní zelen v sídle
mající nap↵. ochrann✏ a izola⌥ní charakter,
p↵ípustné vyu⇣ití:
údr⇣ba a ochrana chrán n✏ch prvk p↵írody,
údr⇣ba a ochrana technického za↵ízení,
pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury (v⌥etn
tras cykloturistick✏ch cest a nau⌥n✏ch stezek) slu⌥itelné s ú⌥elem
ochrany p↵írody a krajiny,
revitalizace vodních tok , vodních ploch,
vybavení a vybrané stavby a opat↵ení pro nepobytovou rekreaci a
sport (odpo⌥ivné altánky a p↵íst↵e ky, pikniková místa, vyhlídky,
informa⌥ní prvky, sportovní a herní prvky – areály zdraví, h↵i t apod.)
slu⌥itelné s ú⌥elem ochrany p↵írody a krajiny;
nep↵ípustné vyu⇣ití:
V e ostatní.
podmínky prostorového
uspo↵ádání:
Nejsou stanoveny.
Plochy zelen - zele soukromá a vyhrazená (ZS)
Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
hlavní vyu⇣ití:
pozemky zahrad, sad , vinic a dal í zem d lské p dy související s
obytn✏m územím,
p↵ípustné vyu⇣ití:
revitalizace vodních ploch,
pozemky ostatní zelen v sídle mající nap↵. ochrann✏ charakter,
pozemky související dopravní infrastruktury ú⌥elové komunikace
slou⇣ící p↵evá⇣n k obhospoda↵ování zem d lsk✏ch pozemk ),
pozemky související technické infrastruktury,
nep↵ípustné vyu⇣ití:
V e ostatní.
podmínky prostorového
uspo↵ádání:
Pro zm ny staveb a umís ování nov✏ch staveb v zastav ném území
platí, ⇣e na pozemku m ⇣e b✏t umíst n v⇣dy pouze jeden objekt
stavby odpovídající vyu⇣ití hospoda↵ení na zahrad o velikosti
zastav né plochy do 25 m2 a maximální v✏ ky 5 m nad rostl✏m
terénem.
Je stanovena minimální velikost parcely 400 m2.
Plochy technické infrastruktury - in✏en rské sít (TI)
Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
hlavní vyu⇣ití:
pozemky staveb a vedení technické infrastruktury a s nimi provozn
souvisejících za↵ízení (vodovod , vodojem , kanalizace, ⌥istíren
odpadních vod, staveb a za↵ízení pro nakládání s odpady, trafostanic,
energetick✏ch vedení, komunika⌥ních vedení ve↵ejné komunika⌥ní sít ,
elektronick✏ch komunika⌥ních za↵ízení ve↵ejné komunika⌥ní sít a
produktovod ),
p↵ípustné vyu⇣ití ploch:
pozemky ve↵ejn✏ch prostranství,
pozemky související dopravní infrastruktury,
pozemky krajinné a sídelní zelen .
nep↵ípustné vyu⇣ití:
Takové stavby a za↵ízení (v⌥etn související dopravní obsluhy), jejich⇣
negativní ú⌥inky a vlivy naru ují provoz a u⇣ívání staveb a za↵ízení ve
svém okolí (zejména pak staveb pro bydlení) nad p↵ípustnou míru,
danou obecn platn✏mi p↵edpisy.
podmínky prostorového
uspo↵ádání:
Nejsou vzhledem k rozsahu ploch stanoveny.
Plochy dopravní infrastruktury - silni⌥ní doprava (DS)
Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
hlavní vyu⇣ití:
pozemky silnic a místních komunikací (v⌥etn pozemk , na kter✏ch
jsou umíst ny sou⌥ásti komunikace jako náspy, zá↵ezy, op rné zdi,
mosty a doprovodná a izola⌥ní zele⌦, protihluková opat↵ení),
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p↵ípustné vyu⇣ití:
nep↵ípustné vyu⇣ití:
podmínky prostorového
uspo↵ádání:

pozemky staveb dopravních za↵ízení a dopravního vybavení (zejména
autobusové zastávky, odstavné a parkovací plochy),
V e ostatní.
Nejsou stanoveny.

Plochy dopravní infrastruktury - ✏elezni⌥ní doprava (DZ)
Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
hlavní vyu⇣ití:
pro zaji t ní vyu⇣ití pozemk drá⇣ních dopravních staveb a za↵ízení.
obvod dráhy (v⌥etn násp , zá↵ez , op rn✏ch zdí, most , koleji a
doprovodné zelen ),
p↵ípustné vyu⇣ití:
pozemky za↵ízení pro drá⇣ní dopravu (zejména stanice, zastávky,
nástupi t a p↵ístupové cesty, provozní budovy a pozemky dep,
opraven, vozoven, p↵ekladi a správních budov),
nep↵ípustné vyu⇣ití:
V e ostatní.
podmínky prostorového
uspo↵ádání:
Nejsou stanoveny.
Plochy vodní a vodohospodá⌦ské (W)
Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
hlavní vyu⇣ití:
pozemky vodních ploch,
pozemky koryt vodních tok v⌥etn doprovodn✏ch porost ,
p↵ípustné vyu⇣ití:
pozemky ur⌥ené pro p↵eva⇣ující vodohospodá↵ské vyu⇣ití,
nep↵ípustné vyu⇣ití:
V e ostatní.
podmínky prostorového
uspo↵ádání:
Nejsou stanoveny.
Plochy zem d lské (NZ)
hlavní vyu⇣ití:
p↵ípustné vyu⇣ití:

podmín n p↵ípustné vyu⇣ití:
nep↵ípustné vyu⇣ití:

podmínky prostorového
uspo↵ádání:
Plochy p⌦írodní (NP)

hlavní vyu⇣ití:

nep↵ípustné vyu⇣ití:
podmínky prostorového
uspo↵ádání:

Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
pozemky zem d lského p dního fondu,
prvky krajinné a doprovodné liniové zelen ,
pozemky související dopravní infrastruktury (místní ú⌥elové
komunikace slou⇣ící zejména k obhospoda↵ování zem d lsk✏ch
pozemk , mohou b✏t v ak vyu⇣ívány i jako cykloturistické cesty),
pozemky související technické infrastruktury,
stavby a jiná opat↵ení pot↵ebná ke zp↵ístupn ní pozemk , k ochran a
zúrodn ní p dního fondu, k ochran ⇣ivotního prost↵edí, zvelebení
krajiny a zv✏ ení její ekologické stability,
v nezbytn✏ch p↵ípadech pozemky staveb, za↵ízení a jin✏ch opat↵ení pro
zem d lství (nap↵. v✏stavba seníku, ohrazení pastvin apod.) za
podmínek stanoven✏ch p↵íslu n✏m orgánem ochrany p↵írody.
V e ostatní, zejména pak:
jakákoli ⌥innost, která by mohla mít za následek zne⌥i t ní vody ve
zdroji (pro kter✏ je vymezeno ochranné pásmo), pop↵ípad havarijní
zhor ení jakosti vody;
pou⇣ívání kejdy, silá⇣ních áv a ostatních tekut✏ch odpad ,
nenávratné po kozování p dního povrchu,
zm ny vodního re⇣imu pozemk , pokud nejsou v zájmu ochrany
p↵írody a ochrany lesa,
ukládání a zne kod⌦ování odpad ,
hospoda↵ení na pozemcích zp sobem vy⇣adujícím intenzivní
technologie.
Nejsou stanoveny.

Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
Cílem vymezení je územní ochrana ochrana ekosystém územního
systému ekologické stability a dal ích ekologicky cenn✏ch ⌥ástí území
(ekologické kostry území). Cílem ochrany je zajistit dlouhodob✏
relativn neru en✏ v✏voj p↵írodních spole⌥enstev.
pozemky navr⇣ené k ochran (EVL, VKP, biocentra)
pozemky ⌥ástí prvk ÚSES a zvlá t chrán n✏ch ⌥ástí p↵írody,
p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky související dopravní nebo technické
infrastruktury a ve↵ejn✏ch prostranství (v⌥etn tras turistick✏ch stezek,
cyklostezek a nau⌥n✏ch stezek) slu⌥itelné s ú⌥elem ochrany p↵írody a
krajiny
V e ostatní.
Nejsou stanoveny.
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Plochy smí↵ené nezastav ného území (NSx)
Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
Cílem vymezení je zejména zaji t ní podmínek pro ochranu p↵írody a
krajiny, pro územní ochranu ekologicky cenn✏ch území (ekologické
kostry území), pro realizaci protierozních opat↵ení, opat↵ení pro
ochranu povrchov✏ch a podzemních vod.
hlavní vyu⇣ití:
V✏razn polyfunk⌥ní krajinná území, kde nelze nebo není nutné
stanovit dominantní ⌥innost.
Plochy smí ené nezastav ného území „NSx“ jsou blí⇣e popsány
indexem p↵ípustn✏ch funkcí, a to kombinací zastoupen✏ch funkcí z
následující mno⇣iny:
p - p↵írodní, v - vodohospodá↵ská, z - zem d lská, l - lesní, o ochranná/izola⌥ní/protierozní, r - rekrea⌥ní.
p↵ípustné vyu⇣ití:
p - p↵írodní - územní ochrana zákonem chrán n✏ch území, územní
ochrana vymezeného územního systému ekologické stability a dal ích
ekologicky cenn✏ch území (zejména ekologické kostry území);
ostatní plochy krajinné zelen , extenzivní sady a zahrady s travním
krytem, pozemky ochranné zelen ;
v - vodohospodá↵ská - plochy s⌘vodohospodá↵skou funkcí, území
vodních ploch a koryt vodních tok , plochy záplavov✏ch území, plochy
zahrnuté do ochrann✏ch pásem vodních zdroj , CHOPAV, p↵ípadn
dal ích vodohospodá↵sky v✏znamn✏ch území; revitalizace vodních
tok , umíst ní vodohospodá↵sk✏ch staveb (vodního díla);
z - zem d lská - pozemky zem d lského p dního fondu (mimo
velkov✏robní formy) s up↵ednostn ním mimoproduk⌥ních funkcí,
v⌥etn ú⌥elov✏ch komunikací slou⇣ících k jejich obhospoda↵ování,
extenzivní sady a zahrady s travním krytem;
l - lesní - pozemky ur⌥ené k pln ní funkcí lesa (zejména les zvlá tního
ur⌥ení, lesy ochranné ap.) p stování d↵evin mo⇣né za podmínek, ⇣e
budou pou⇣ity p vodní (autochtónní) d↵eviny odpovídající danému
stanovi ti;
o - ochranná/izola⌥ní - prostor mezi r zn✏mi druhy funk⌥ního vyu⇣ití
(nap↵. izola⌥ní prostor mezi obytn✏mi a intenzivn zem d lsky
vyu⇣ívan✏mi plochami ap.); izola⌥ní prostor mezi obytn✏mi plochami a
dopravními stavbami);
/protierozní - plochy, kde budou ve vy í mí↵e uplatn na opat↵ení
k⌘ochran p↵ed vodní erozí, mo⇣ná je kombinace organiza⌥ních
(zatravn ní) a agrotechnick✏ch protierozních opat↵ení (protierozní
technologie p stování plodin);
r - rekrea⌥ní - vybavení a vybrané stavby a opat↵ení pro nepobytovou
(!) rekreaci a sport (nap↵. turistické cesty, cyklistické stezky, nau⌥né
stezky, odpo⌥ivné altánky a p↵íst↵e ky, pikniková místa, vyhlídky,
informa⌥ní prvky, sportovní a herní prvky – areály zdraví, h↵i t apod.);
v✏stavba ú⌥elov✏ch komunikací,
pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury
(v⌥etn tras cyklotras, cyklostezek, hipostezek, turistick✏ch
p ích cest a nau⌥n✏ch stezek a staveb na vodních tocích),
v✏stavba in⇣en✏rsk✏ch sítí v⌥etn nezbytn✏ch technick✏ch
za↵ízení na t chto sítích, jejich⇣ trasování mimo plochu by
neúm rn zv✏ ilo náklady na jejich realizaci.
podmín n p↵ípustné vyu⇣ití:
v nezbytn✏ch p↵ípadech pozemky staveb, za↵ízení a jin✏ch opat↵ení pro
zem d lství (nap↵. v✏stavba seníku, ohrazení pastvin apod.), lesní
(v✏stavba pro lesní produkci), vodní hospodá↵ství za podmínek
stanoven✏ch p↵íslu n✏m orgánem ochrany p↵írody.
nep↵ípustné vyu⇣ití:
V e ostatní, zejména:
hospoda↵ení na pozemcích zp sobem vy⇣adujícím intenzivní
technologie, pou⇣ívání kejdy, silá⇣ních áv a ostatních tekut✏ch
odpad ,
aktivity a ⌥innosti, které jsou v rozporu se základními funkcemi
uveden✏mi v⌘indexu,
nenávratné po kozování p dního povrchu,
zm ny vodního re⇣imu pozemk , pokud nejsou v zájmu ochrany
p↵írody a ochrany lesa,
provád ní terénních úprav zna⌥ného rozsahu,
zne kod⌦ování odpad ,
v✏stavba za↵ízení pro ⌥innosti velkov✏robního nebo intenzivního
charakteru,v✏stavba a ⌥innosti nesouvisející s funkcemi zastoupen✏mi v
dané zón (jmenovit v✏stavba staveb pro pobytovou rekreaci a
zahrádká↵sk✏ch chat).
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podmínky prostorového
uspo↵ádání:

ve keré ⌥innosti musí b✏t v⌘souladu se zájmy ochrany p↵írody a
krajinného rázu,
p↵ed realizací nov✏ch nezbytn nutn✏ch (do⌥asn✏ch) staveb a opat↵ení,
která p↵ímo souvisejí se zastoupen✏mi funkcemi, je vhodné zpracovat
a projednat p↵im ↵en✏m zp sobem studii, která ov ↵í jejich dopady na
území a na ostatní funkce (o nutnosti po↵ízení územní studie
rozhodne stavební ú↵ad),
nové oplocování pozemk v⌘krajinné zón je obecn ne⇣ádoucí,
p↵ípustné je jen ve vybran✏ch nezbytn✏ch p↵ípadech (nap↵. lesní
kolky, ochranná pásma vodních zdroj I. stupn , zahrady p↵ilehlé ke
stavebním pozemk m),
o nutnosti nového oplocování pozemk rozhodne v jednotliv✏ch
p↵ípadech stavební ú↵ad.

Pozn.: Uspo↵ádání funk⌥ního vyu⇣ití ploch je vymezeno ve v✏kresu ⌥. A2 (Hlavní v✏kres).
Dal í podmínky prostorového uspo↵ádání a po⇣adavky na umis ování staveb pro jednotlivé
zastavitelné plochy a plochy p↵estavby jsou uvedeny v kapitole c) Urbanistická koncepce návrhu ÚP
Zvolen ves.
g)
Vymezení ve⌦ejn prosp ↵n ch staveb a opat⌦ení, staveb a opat⌦ení k zaji↵ ování obrany a
bezpe⌥nosti státu a ploch pro asanaci s právem vyvlastn ní
Návrh ve↵ejn prosp n✏ch opat↵ení bez p↵edkupního práva:
VU1 (LBK) :
ÚSES - biokoridory k zalo⇣ení LBK 431; LBK 25-20; LBK 26-27; LBK 26-34; LBK 27-33
VU2 (LBC):
ÚSES - LBC 25 (⌥ást); LBC 26 (⌥ást); LBC 27
Rozsah ve↵ejn prosp n✏ch staveb a opat↵ení s právem vyvlastn ní je vymezen ve v✏kresu ⌥. 3
(V✏kres ve↵ejn prosp n✏ch staveb, opat↵ení a asanací).
h)

Vymezení ve⌦ejn prosp ↵n ch staveb a prostranství s p⌦edkupním právem
Územním plánem Zvolen ves nejsou vymezeny.

i)

Stanovení kompenza⌥ních opat⌦ení podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
Územním plánem Zvolen ves nejsou stanovena kompenza⌥ní opat↵ení nebo tato nejsou
po⇣adována (území není sou⌥ástí evropsky v✏znamné lokality nebo pta⌥í oblasti).
j)

Vymezení ploch a koridor územních rezerv
Územním plánem Zvolen ves je vymezena plocha územní rezervy (vymezená plocha, kde
dosavadní vyu⇣ití nesmí b✏t m n no zp sobem, kter✏ by znemo⇣nil nebo podstatn ztí⇣il budoucí vyu⇣ití).
Ozna⌥ení plochy:
Mo⇣né budoucí vyu⇣ití:

R1
územní rezerva ur⌥ená p↵evá⇣n pro bydlení (navazující na vymezené
zastavitelné plochy).
Pro ov ↵ení mo⇣ností vyu⇣ití tohoto konkrétního ↵e eného území bude
zpracována územní studie, na základ které bude mj. specifikován
rozsah p↵ípadné zástavby.
Plocha územní rezervy je vymezena graficky ve v✏kresech ⌥. A1 a A2 návrhu ÚP Zvolen ves
(V✏kres základního ⌥len ní, Hlavní v✏kres).
k)
Vymezení ploch, ve kter ch je rozhodování o zm nách v území podmín no dohodou o
parcelaci
Územním plánem je vymezena zastavitelná plocha Z 3, ve které je rozhodování o zm nách v
území podmín no dohodou o parcelaci.
Rozsah plochy s podmín nou dohodou o parcelaci je vyzna⌥en graficky ve v✏kresu ⌥. A1 ÚP
(V✏kres základního ⌥len ní území).
l)

Vymezení ploch s prov ⌦ením zm n jejich vyu✏ití územní studií
Územním plánem jsou vymezeny zastavitelné plochy Z 1(spole⌥n s P1), Z2 a R1 s prov ↵ením
zm n jejího vyu⇣ití územní studií.
P↵edm tem ↵e ení územní studie bude zejména návrh ⌥len ní jednotliv✏ch lokalit na stavební
pozemky tak, aby byla zaji t na koordinace po⇣adavk vlastník pozemk a zaji t na mo⇣nost dopravní a
technické obsluhy v rozsahu celé plochy. Územní studie musí na odborn vysoké úrovni zohlednit v echna
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kritéria tj. prostorová, funk⌥ní i ekonomická s cílem vytvo↵it kvalitní urbánní prost↵edí. V rámci skupinové
zástavby budou preferována urbánní ↵e ení maximáln sjednocující zástavbu (nap↵. jednotné osazení na
pozemku, jednotná orientace, adekvátní hmotové ↵e ení staveb zapadající do specifické rázovitosti
vesnice) a spoluvytvá↵ející kvalitní ve↵ejná prostranství.
Lh ta pro po↵ízení územní studie a její schválení po↵izovatelem je stanovena na 8 let od vydání
územního plánu. Rozsah plochy s prov ↵ením zm n jejich vyu⇣ití územní studií je vyzna⌥en graficky ve
v✏kresu ⌥. A1 návrhu ÚP (V✏kres základního ⌥len ní území).
m)

Vymezení ploch s prov ⌦ením zm n jejich vyu✏ití regula⌥ním plánem
Územním plánem není vymezena plocha s prov ↵ením zm n jejich vyu⇣ití regula⌥ním plánem.

n)

Údaje o po⌥tu list územního plánu a po⌥tu v kres
Textová ⌥ást územního plánu má 19 ⌥íslovan✏ch stran, titulní list a 3 ne⌥íslované strany (údaje o
po↵izovateli a projektantovi, záznam o ú⌥innosti a obsah. Grafická ⌥ást územního plánu má 3 v✏kresy (A1
V✏kres základního ⌥len ní území, A2 Hlavní v✏kres, A3 V✏kres ve↵ejn prosp n✏ch staveb, opat↵ení a
asanací).
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