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VYMEZENí

A.

zlsrnvĚnÉno Úzevn

Zastavěné územÍje vymezeno dle zákona Č.183/2006 Sb. k datu 9/2009 nad katastrální mapou
(KM)

Zastavěné územÍje vymezeno ve výkresech č.1-6'
Do zastavěného Území nejsou zahrnuty pozemky, kde nastaly tyto vyjímečnépřípady:

a'

velký pozemek, který není uŽÍván pro potřeby bydlení a nenÍ v návaznosti na něj
navrŽeno zastavitelné Území, je zmenšen ve spojnici lomových bodů na hranici
pozemku

b.

pozemek leŽí v ploŠe ve které jsou jiné veřejné zqmy, např.nivní půda, vodnÍ tok,
Území chráněné pro rozliv, Území určenék retenci deŠt'ových vod, územíurčené
k revitalizaci krajinného rázu Údolí, návrh ÚSES a jeho interakČníprvky

B.

KoNcEPcE RozVoJE ÚzEMÍ oBcE, oGHRANY A RozVoJE JEHo
HODNOT

Rozvoj obce je vhodný zqména pro bydlenÍ a plochy výroby a sluŽeb.

B.1 Koncepce urbanistických funkcí
l.
ll.

Bydlení doplňuje stávajícÍzástavbu o nové rozvojové lokality, které navazují na stávající

infrastrukturu obce.

Návrh ÚP navrhuje plochy pro 200 RD, současný stav je 1743 obyvatel (r.2010). Rozbor
ÚAP doporučovalvymezeníploch pro více neŽ 100 RD.

8.2 Koncepce
l.
ll.
lll.

rekreace

Cestnísít'je navrŽena na obnovu nebo nově vymezená (obnova původníchcest)'
ÚP navrhuje stabilizaci a rozvoj ploch sportu v Údolí potoka Blinka.
ÚP navrhuje cyklostezky podél silnice ll/329 pro dojíŽd'ku Radimi a VrbČan.

B.3 Výroba
l' V Území se
ll.
lll.

navrhují plochy drobné výroby a výrobních sluŽeb - smíŠenáÚzemí
v původníchzemědělských usedlostech a venkovské zástavbě.
Pro výrobně obsluŽné vyuŽitíje navrŽena plocha u silnice l/12.
ÚP navrhuje plochy rozvoje těŽby (otevření nového loŽiska s návazností na stávající
těŽbu). Jedná se o kamenolom v novém loŽisku nevýhradního nerostu č.3022500 a
deponii' Příjezdje navrŽen ze stávajícÍho lomu a od silnice lll329'

.*',$lll,l,,, VrŘpjJNÁ..lNF'R*š=fttJKTuR.A+tsě.á=N'š :VYHÁVEfiÍ v'r_l

l.
ll.

lll.

ŘxJ.N HÁJit

Návrh předkládá územnípřípravu pro nárůst max. 200 RD. Takový nárůst počtu obyvatel
předpokládá v místě sluŽby ve zdravotnictví (ordinace lékaře) a ve školství.
Návrh stabilizuje plochu pro MŠa ZŠ;navrhuje plochu pro rozšířenísportovního zařízení.

Do obcí odkud dojíŽdíškoláci je vymezena cyklostezka podél silnice v samostatném
pruhu' ÚP navrhuje novou plochu MS v centru.
Sociální sluŽby jsou dostatečnéa návrh ÚP plocl'ry pro tyto sluŽby stabilizuje.

B.4 Vymezení ploch změn

a ploch přestavby

Plochy změn v nezastavěném území
ENV1-návrh částečněnefunkčníholokálního biokoridoru podél potoka Blinka plocha mimo
břehovou i parcelníčáru potoka'Min. š. '15m
ENV2 - návrh částečně nefunkčníholokálního biokoridoru podél Účelové komunikace
ENV3 - návrh částečně nefunkčníholokálnÍho biokoridoru
ENV4 - obnova plochy údolnínivy-zatravnění z důvodu zvýŠeníekologické stability územía
zvýšen í retenčníschopnosti
Návrh po veřejném projednánÍ
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ENVS

-

ENVB

-

Území pro revitalizaci lokálního biokoridoru a údolnínivy jako interakčnÍho prvt<u ÚSrS
na potoce Blinka. Min. Š'15m
_
ENV6 plocha pro revitalizaci ÚzemÍ ke zvýŠenímoŽnosti retence deŠt'ových vod a koryta
potoka
ENV7 - plocha pro změnu Území na přírodní plochy lokálního biokoridoru

ENV9

-

ENV10ENVl 1ENV'l2_
ENV13ENV14-

návrh plochy nefunkčníholokálního biokoridoru k zaloŽení. Min. Š.1Sm.V ploŠe

obklopené zastavěným územÍm1e Úsrs vč. plochy minimálnÍ Údolní nivy.
plocha pro obnovu údolní nivy-zatravněníz důvodu zvýšeníekologické stability územía
zvýŠen í retenčn í schopnosti
plocha pro obnovu údolnínivy-zatravnění zdůvodu zvýŠeníekologické stability Území
a zvýšeníretenční schopnosti
návrh doprovodné zeleně podél účelovékomunikace min. š'2m
návrh doprovodné zeleně sfunkcí krajinné zeleně podél silnice-min. Š.pozemku aleje
2m mimo plochu silnice
protierozní a retenční opatření
plocha pro zaloŽení ÚsES v severní části obce-LBC a LBK

Plochy přestavby
P'l - obnova a rekonstrukce stávající cesty na parametry vč. plochy pro doprovodnou zeleň

plocha pro rozšířenÍsilnice l.třídy ll12 na čtyřpruh
plocha pro znovuzaloŽení účelovékomunikace procházející LBC.Komunikace bude slouŽít
pro cykloturistiku a zvýšeníprostupnosti zemědělské krajiny, která je v současnosti
minimální
P4 - plocha pro obnovu účelovékomunikace.Komunikace bude slouŽit pro cykloturistiku a
zvýŠeníprostupnosti zemědělské krajiny, která je v současnosti minimální.Část
komunikace bude bezbariérové propojení pro pěŠía cyklisty do Radimi, kde na K.Ú.
Radim bude cesta pokračovat jako samostatný pás pro pěŠíacyklisty podél silnice.
přemostěnÍsilnice
l/12 silnicí lll.třídy_záměr kraje.obnovení původnísilnice.
P5 P6 - plocha pro MŠ
P2
P3

ll

I

-

Plochy změn
21 _ plocha pro nízkopodlaŽní bydlení s vedením místníkomunikace a navázání na Účelovou
komunikaci na pravém břehu potoka Blinka
_
22 plocha pro akumulačníopatření dešt'ových vod příleŽitostného přítoku Potoka Blinka
23 _ plocha pro smíŠenéúzemívproluce zastavěného Území
24 _ obnova cesty s doprovodnou zelení ke zvýšení průchodnosti krajiny
z5 - plocha dočasnéhovyuŽití pro fotovoltaickou elektrárnu
26 _ plocha protihlukového opatření
27 _ plocha pro nízkopodlaŽní bydlení
ZB - plocha pro nízkopodlažníbydlení
Z9 _ plocha protihlukového opatření limitovaná při řešeníoP technické infrastruktury
Z10- plocha smíšenéhoÚzemí
Z11- plocha pro nízkopodlaŽní bydlení v proluce zastavěného Území.Podmínkou je zaloŽení
struktury mÍstních komunikací a ukončeníprovozu Živočišnévýroby v zemědělském
areálu'
z12, 13, 14, 15 - plocha pro nízkopodlaŽní bydlení s podmínkou zaloŽení struktury místních
kom u n ikací nav azující na stávaj ícÍkom unikace
216- plocha těŽby s navrŽenou novou příjezdovou komunikací
217- smíšenéÚzemí
z18_ místníkomunikace, obchvat obce
Z19- smíšenéÚzemÍ
z20,21,22,23- plocha výrobně obsluŽné zÓny u budoucí mimoúrovňovékřiŽovatky silnic l/12 a
lll329
Z24- plocha pro technickou infrastrukturu -komunálnívyuŽití obcí
Z25 -smíšenéÚzemí
226 - bydlení, rozŠířeníplochy pro stávající RD.
Návrh po veřejném projednáni
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c.

URBANlsTlcKÁ KoNcEPcE, oCHRANA A RozVoJ
URBANlsTlcKÝGH HoDNoT

L

Rozvoj zástavby je navrŽen v návaznosti na zastavěné Území s vymezením veřejného

il.

Území údolnÍch niv je vymezeno mimo plochy stávající zástavby a je nezastavitelné.

D.

KoNcEPcE VEŘEJNÉ trupnnsTRuKTURY

prostranství

Revitalizace toku a krajiny je zejména navrŽena v k.Ú. Blinka.

D.1 Koncepce veřejné infrastruktury - inŽenýrské sítě
Vodní hospodářství
l. obec je zásobena ze skupinového vodovodu. Stav vyhovuje a rozvojové plochy
vvmezené ÚP tze zásobovat napojením na vodovodní systém, odhad - 340 nových Eo,
tj:60 m3/den. Blinka, HradenÍn a PobořívyuŽívajísoukromé studně.
ll. V Plaňanech je gravitačníoddílný kanalizační systém s odváděním splaškových vod na
čistírnuodpaónióh vod (Čov). Kapacita ČoV pro obec je dostatečná, lze ji upravit na
většíkapacitu. Sídla Blinka, Poboří a Hradenín jsou bez rozvojových lokalit a navrhuje se
vyváŽen í nepropustných jímek.

Dešt'ová kanalizace

l.

ll.
lll.
lV.

Systém odvádění dešťových vod zůstane zachován s předpokladem rozšířenídešťové
kanalizace' Likvidace dešt'ových vod v navrŽeném zastavitelném ÚzemÍ a v zastavěném
územíbude v max. míře vsakována do terénu a likvidována na pozemcích. Stavební
povolení budou respektovat tuto podmÍnku návrhu ÚP.
Dešt'ová kanalizace veřejného prostoru ulic, z kterých budou pozemky přístupné, nebude
naruŠena úpravami, které by zmenŠily profil nebo spád odtokového příkopu veřejného
pozemku a nebo znemoŽnily jeho rychlou ÚdrŽbu.
Návrh nových rozvojových lokalit respektuje podmÍnku pro ÚdrŽbu potoka Blinka vymezení nezastavitelného pruhu 6m od břehové čáry na obě strany.
Retenčníopatřenína potoce navrŽena obnovou Údolních niv a opatření nad Blinkou.

Zásobování plynem
l. V Plaňanech je zásobování STL plynovodem, nové rozvojové lokality budou napojeny na

ll.

stávajícísÍt'.
ostatnÍ sídla jsou stabilizována, nepředpokládá se zásobování plynem'

Zásobování elektrickou energií
Do Plaňan přichází venkovní vedenÍ 22 kv, znéhoŽ jsou napojeny TS vyuŽívané pro
l.

ll.
lll.
lV.
V'

zásobování.
Pro rozvojová Území je navrŽeno posílení trafostanic stávajících. Upřesnění řeŠeníbude
v následném projektu pro Územní řízenídle etapizace výstavby'
PlochatěŽbyvyuŽívá vlastnítrafostanici.
ochranná pásma - vrchnívedení stávající 10m od krajního vodiče na obě strany, vrchnÍ
vedení návrh 7m, trafostanice stoŽárová 7m.
Na Území Plaňan je navrŽena plocha pro fotovoltaickou elektrárnu'

Spojové vedení
Zásobovánív telefonnÍm obvodu vyhovuje a lze pokrýt i nárůst počtu uŽivatelů.

D.2 Koncepce veřejné infrastruktury

_

doprava

l'
ll.

Silnice ly329 je navrŽená jako koridor pro obchvat v kategorii 58,5/90 mimo územíobce'
V rozvojových plochách je navrŽena síťmístních komunikací nebo účelovýchkomunikaci

ll|.

Přehled navrhovaných Účelových komunikacÍ (viz. grafická část)
o trasa vedená severně (obnova) cyklostezka

s parametry stanovenými v podmínkách pro vyuŽití ploch.
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lll.
Vlll.

. propojení plochy těžby ze silnice ll/329
ochrana dopravních staveb a souborů na řešeném území- ochranné pásmo silnice ll. a
lll. třídy je 15 m od osy vozovky na obě strany mimo zastavěné Území.
V Územíjsou navrŽeny propojovací místníkomunikace kategorie, které zajiŠt'ujízákladní
dopravní kostru obce'
V Území jsou navrŽeny místníobsluŽné komunikace, které doplňujÍ propojovací
komunikace, komunikace jsou přípustné v plochách bydlení.
Dopravní kostru doplňují Účelové komunikace, které zajiŠt'ujídopravní obsluhu do
koncových ploch bydlení nebo drobné výroby, obsluhu zemědělských a lesních ploch.
Silnice ll12 je navrŽena na rozŠíření(čtyřpruh).
Do územízasahuje návrh na mimoúrovňovou křiŽovatku ll12 a lll329 a napojení Vrbčan

E.

KoNcEPcE UsPoŘÁoÁrrÍ KRAJlNY

lV.
V'
Vl.
Vll.

z této křiŽovatky'

E.1 Koncepce vodního režimu v krajině
l.

ll.
lll.

E.2
l.

ll.
lll.
lV.

k obnově a ochraně plochy Údolních niv ke zvýšeníretenČní
schopnosti krajiny.
V obcije navrŽena plocha pro retenčníopatření nadmístníhovýznamu - nad Blinkou

V územíjsounavrŽeny

(lokální biocentrum) u Dobřichova.
Na územíplatí limity vyplývajícíz obecně platných předpisů
vodních toků k užívánísousedních pozemků koryta 6 m'

ll.
lll.
lV.
V.

oprávnění při správě

Hygiena Životního prostředí
Urbanizované Území obce je odkanalizováno oddílnou splaŠkovou kanalizací do

společnéčistírnyodpadních vod a sídla jsou navrŽena na vyváŽenÍjímek oo Čov.

Návrh rozvojových Území nebude představovat žádný velký nebo střední zdroj

znečištění.Plocha těŽby eliminuje hluk a prach na vlastních plochách CHLU.

obec je podle zákona o odpadech povaŽována za původce komunálního

odpadu

(skupina 91 Katalogu a kategorizace odpadů) a vyváŽí odpad na provozovanou skládku

obce.

organizovaný svoz odpadů a separace některých druhů odpadů (plasty, sklo, papír) je
stabilizovaný. Nebezpečný odpad je sbírán pověřenou firmou.

E.3 Koncepce ochrany

l.

-

přírody a krajiny

ÚP navrhuje obnovu cestnÍ sítě ke zvýšení průchodnosti krajiny.
Chráněné prvky přírody jsou stabilizovány.
Na územÍjenavrŽen systém Úsrs.
DůleŽitou krajinotvornou osu Území tvoří potok Blinka s nivními společenstvy. Udolí
vytváří v krajině nejdynamičtějšísystém - UP reguluje zástavbu tak, aby byla zajištěna
n-ejen ochraňa krajinného rázu Údolí, ale i ostatních sloŽek ŽP - vodní reŽim krajiny,
hygiena ZP a retence.
Dok. ú. Plaňany zasahuje RBKVýrovka - Úp navrhuje ochranu ploch biokoridoru a část
zalesnění.

É.4Koncepce ochrany zeměděIského půdníhofondu a lesa
l. ÚP vyhodnocuje zábory ZPF a lesa v samostatné kapitole odůvodnění.
ll. LesnÍ porosty jsou stabilizovány ve svých plochách'
E.5 Koncepce ochrany nerostného bohatství a geologických
Na Územíjsou těŽena loŽiska kamene

F.

- viz

jevů

kpt. výroba.

sTANoVEttÍ poomíNEK PRo VYUŽ|TÍ PLocH

s R)ZDíLNÝV zpŮsoBEM VYUŽ|TÍ
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Časový horizont stanovených podmínek je návrh (plochy přestavby a plochy změn).
a Územní rezervy.
Podmínky jsou členěny na:
h|avnívyuŽití
přípustné vyuŽití území,činnosti a stavby
podmínkyprostorového uspořádání

.
o
.

F.1

Hlavní vyuŽití

V územíje vykonávána řada činnostÍ,které vyŽadují jeho zvláŠtnívybavení, uspořádání nebo

členění(např. terénu, infrastruktury, jednotlivých staveb' zeleně apod.)' Tyto speciální.vlastnosti
území,vyhovující zvolené činnosti nebo účelu,jsou dále nazývány ''FUNKcE UZEM|''. Funkce
Území jsou navrŽeny s ohledem na vyhláŠku č. 501/2006 Sb. SZ, kde jsou stanoveny plochy
s rozdílným způsobem vyuŽití _ hlava ll' s4 - $19. Podmínky vyuŽitíjsou podrobněji popsány
formou podmínek prostorového uspořádání a ostatními podmínkami a upřesněny'přípustným
vyuŽitím.

V oddílu Hlavní vyuŽitíjsou uváděny:

o

Hlavní, rozhodující funkce území;dále kdy je Účelnéostatní funkce podřÍdit funkci

.

Případně více funkcÍ, lze-li stanovit takové podmínky a způsob provádění činností,které
zabrání případným střetům a ruŠení.V těchto územíchje zastoupeno více činností,

hlavní.

slouŽí více Účelům (tzv. Území smíŠená).

F.2

Přípustné VyužitíúzemÍ

Zde je uváděn výčet jednotlivých, konkrétních činností, vyuŽitÍÚzemía jeho vybavení, které jsou
přípustné nad rámec hlavní funkce. V maximální moŽné míře jsou voleny formulace a pojmy
definované v právních předpisech, významné při rozhodování správních orgánů (stavebních
Úřadů, ochrany přírody apod.) ve správnÍch řÍzeních.

F.3

Podmínky prostorového uspořádání

Uvádí potřebné údaje např. o rozměrech pozemků a staveb, podmínky pro jejich umístění
poŽadavky na tvar, případně velikost staveb vč. základních podmínek ochrany krajinného rázu

(např. výškovéregulace zástavby, intenzita vyuŽití pozemků v plochách).

ÚČelem těchto pravidelje jasné a srozumitelné vyjádření vlastností např. zástavby, jednotlivých

staveb, uspořádání a vyuŽívání zeleně apod., poŽadovaných
kladně hodnocených vlastností řešeného Území.

z důvodůzachování a ochrany

V podmínkách jsou stanoveny podmínečnéetapizace pro výrobu.

F.4
l.
ll.
lll.
lV.
V.
Vl'
Vll.

Definice pojmů:

zastavěnost pozemku = poměr zastavěné Části stavby a zpevněných ploch k celkové
výměře stavební parcely v %'
parter = 1. nadzemní podlaŽí stavby
uličníčára= hranice oddělujÍcíveřejné prostranství od soukromých pozemků a ploch
základní občanskévybaveníje vybavení s velkou četnostívýskytu a pouŽívání a s velkou
mírou závislosti na bydlení např. mateřské školy, prodejny základních potravin, hřiŠtě pro
děti, občerstvení, které slouŽí ke kaŽdodennímu vyuŽíváníobyvatel obce
občanskévybavení ve veřejném zájmu je vybavení svelkou mírou závislosti na bydlení
např. zařízení sociální péče,zdravotnické zařízení, hřiště pro děti, školství,kultura a
zařízení pro hromadnou dopravu osob, které je podmínkou pro splnění základních potřeb
obyvatel

-

-

občany obce a
maloobchodní zařízení obchodní zařÍzenÍ pro koncové uŽivatele
zájmového Území
podkroví = obytné nebo jinak vyuŽívanépodlaŽí stavby umístěné pod konstrukcí sedlové
nebo valbové nebo obdobné střechy s max plochou 600/o podlaŽí pod podkrovím

Návrh po veřejném projednání
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Vlll.

NP

F.5

Limity stanovene Úp

=

nadzemní podlaŽí

Jsou omezení nebo vlastnosti Území, které limitují změny jeho vyuŽití' Limity stanovené
a vlastnostmi nadřazené

v návrhu Úe .isou zobrazeny ve výkrese hlavním a jsou oňeženim
navrŽeným podmínkám vyuŽití ploch'

F.6

lndexy

označenívgrafické části územníhoplánu určuje specifické vyuŽitÍ popsané v podmínkách pro
vyuŽití ploch nebo stanovuje podmínečnévyuŽití ploch.

F.7 A _ Zastavěné územía zastavitelné plochy

T
T
T

I

t
!
T
T

T
T
T
T
T

bydlení

B1

HLAVNíVYUŽITí
Hlavní funkcí územíje bydlení v rodinných domech s limitovanou velikostí parcel u nových

parcel min. výměry B00 m'.

pŘípusrruÉVYUŽITí Úzewi
L

SluŽby a maloobchodní zařízenÍ náleŽejÍcí do sféry základního občanskéhovybavení1 a
ubytovánÍ (nesmí negativně ovlivňovat sousední pozemky), nemá vlastní doplňkové
stavby ke stavbě hlavní.

il.

Samozásobitelská pěstitelská nebo chovatelská činnost (nesmí negativně ovlivňovat
sousední pozemky), nemá vlastní stavby'
Plochy veřejné zeleně, veřejná prostranství.
Hromadné bydlení do 2 NP s vlastní parcelou
Komunikace určenépro místníobsluhuploch.

ilt.

tv.

PoDMíNKY PRosToRoVÉHo UsPoŘÁDÁNi
t.
VyuŽití území,činnosti a stavby musÍ vyhovovat nárokům na rodinné bydlení se
soukromými zahradami.

il.
ilt.

tv.

T
T

- návrh

vt.

vil.

vilt.

odstavování vozidel nového objektu pro bydlení pouze mimo veřejné prostranství,
nebo místníkomunikace, na vlastním pozemku
Kvalita obytného prostředí nesmí být narušována nad obvyklou úroveň.
Nové domy mají nejvýŠedvě nadzemní podlaŽí a podkroví se střechou sedlovou nebo
valbovou o sklonu min' 25' nebo stavbu S rovnou střechou max.2 nadzemnípodlaŽí.
Nově vzniklé pozemky rodinných domů mají minimálně 800 m2. Zastavěnost pozemku
vč' zpevněných ploch maximálně 35 o/o. Stavby pro chovatelské Účely mohou být
dimenzovány pro kapacitu samozásobenÍ obyvatel domu. Provoz chovatelství nesmí
negativně ovlivňovat sousední pozemky'
Ve RD se povolují provozovny Živností které nevyvolávají dopravu překračující
intenzitu běŽnou v rodinné zástavbě. odstavování vozidel zákazníkŮ pouze na
vyhrazených plochách vlastního pozemku
Vsakování max. mnoŽství dešt'ových sráŽek přímo na pozemku. Přebytek vody do
dešt'ovékanalizace. Likvidace dešt'ových vod bude součástí následného projektu pro
umíst'ovánÍ konkrétníchstaveb nebo zařízení, změnu vlivu na vyuŽití územínebo
ochranu zét1mu v územÍ.
ŠířkamístníchobsluŽných komunikací dle vyhláŠky č. 501/2006 sb. SZ obsluŽné
komunikace nebudou navrŽeny v parametrech, které se připouŠtípro jednosměrné
ulice.

' viz kpt. Definice pojmů
Návrh po veřejném projednání
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.l.

Plochy pro bydlení Z7 (ozn. ve výkrese základního Členění)chránit proti hluku ze silnice

l/12 protihlukovým opatřenÍm. Konkrétníparametry protihlukové ochrany musí být

navrŽeny na základě modelového výpočtu hluku z dopravy.

T
T
T

t
T
T

HLAVNíVYUŽITí
Území slouŽí rekreac|, pěstitelské a chovatelské činnosti. Tyto pozemky zahrad tvoří nedílnou
součást ploch pro byd|ení na kterých nelze umist'ovat Žádné doplňkové stavby (např. bazény,
garáže, sklepní sklady, zastřešené plochy).

pŘípusrruÉVYUŽITí Úzewí

l'
ll'
lll.

Zemědělské vyuŽití.

odstavovánívozide| na vlastním pozemku.
Samozásobitelská pěstitelská činnost nebo chovatelství (viz pravidla pro uspořádání);
nesmÍ negativně ovlivňovat sousední obytné budovy.

PRAV|DLA PRo PRosToRoVÉ UsPoŘÁDÁNí
oplocení přiléhajícík vodnímu toku potoka je moŽné pouze z lehké, snadno rozebíratelné
konstrukce bez podezdívky.

T

HLAVNíVYUŽITí

I

Území slouŽí rekreaci, pěstitelské a chovatelské činnosti. Tyto pozemky zahrad tvoří nedílnou
součást ploch pro bydlení na kterých lze umist'ovat doplňkové stavby (např. bazény, garáŽe,
sklepní sklady, zastřešené plochy).

T

l.
ll.
lll.

T

I
T

pŘípusrruÉVYUŽITí Úzewi

lV'

Zemědělské vyuŽití'

odstavovánívozidel na vlastním pozemku.
Samozásobitelská pěstitelská činnost nebo chovatelství (viz pravidla pro uspořádání);
nesmí negativně ovlivňovat sousední obytné budovy.
Doplňkové stavby

PRAVIDLA PRo PRosToRoVÉ UsPoŘÁDÁNí
l.
oplocení přiléhajícík vodnímu toku potoka

Il'

rozebíratelné konstrukce bez podezdívky.
Doplňkové stavby max' výměry 20m2.

je

moŽné pouze z lehké, snadno

I
I
T
T

HLAVNÍVYUŽITí
Území je určeno pro bydlení různých forem, pro dočasnéubytování, podnikatelskou Činnost

poskytuj ícísluŽby obyvatelstvu.

pŘípusrruÉVYUŽITí Úzewí
Návrh po veřejném projednání
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l.
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Provozovny Živností mohou být umÍst'ovány

přesáhnout provozní plochy 500m' celkem.

lll.

v

doplňkových stavbách. Nesmí

Vsakování max' mnoŽství deŠt'ovýchsráŽek přímo na pozemku. Přebytek vody do
deŠt'ovékanalizace' Likvidace dešt'ových vod bude součástÍ následného projektu pro
umíst'ování konkrétníchstaveb nebo zařízení, změnu vlivu na vyuŽití územínebo

ochranu zájmu v území.

nmvruívyuŽIrí
Územíje určeno pro bydlenÍ různých forem, které umoŽňujÍ pěstitelskou a chovatelskou činnost

nad rámec samozásobiteIských potřeb, pro dočasnéubytování, podnikatelskou

činnost

poskytující sluŽby obyvatelstvu nebo zemědělskou výrobu, nenaruŠujÍcíbydlení nad obvyklou
Úroveň na venkově.

pŘípusrruÉvyuŽrí ÚzttlÍ

ll.
lll.

odstavování vozidel na vyhrazeném pozemku' odstavování bude řeŠeno detailně
včetně bilance potřeby parkovacích míst v následném projektu pro povolení stavby

Zemědělská a lesnívýrobní činnost (popř. výrobní průmyslová činnost a sluŽby); nesmí
negativně ovlivňovat sousední obytné budovy. Nepřípustná je Živočišnávýroba.

Trvalé bydlenísprávce nebo majitele v 1 bytové jednotce
pooutít't xy PRosToRovÉno uspoŘÁoÁtví
t.

il

lll.

I
n

Max. výška nových staveb 3 nadzemní podlaŽí a podkroví, nebo výška stavby do 9 m

nad rostlý terén

ll.

l'

'L

odstavování vozidel na vyhrazeném pozemku. odstavování bude řeŠeno detailně
včetně bilance potřeby parkovacích míst v následném projektu pro povolení stavby
Trvalé bydlenísprávce nebo majitele.

Max. výška nových staveb 2 nadzemní podlaŽí a podkroví, nebo výŠkastavby do 7m
nad rostlý terén

Provozovny Živností mohou být umíst'ovány
přesáhnout provozní plochy 500m' celkem.

v

doplňkových stavbách. Nesmí

Vsakování max. mnoŽství dešt'ových sráŽek přímo na pozemku. Přebytek vody do
deŠt'ovékanalizace. Likvidace deŠt'ových vod bude souČástínásledného projektu pro
umíst'ovánÍ konkrétníchstaveb nebo zařÍzení, změnu vlivu na vyuŽití územÍnebo

ochranu zájmu v území.

HLAVNíVYUŽITí
Hlavnífunkcíúzemíje rekreace a sport rŮzných forem včetně doplňkových staveb sportovních

zařízení.

pŘípusrruÉvyuŽrí Úzevi

|.
ll.
lll.

odstavovánívozidel na vlastním pozemku.
Účelové komunikace
Stavby, které jsou nezbytné pro sportovní nebo rekreačníčinnostvč' ubytování, sluŽeb
a bydlenísprávce.

PoDMíNKY PRosToRovÉHo uspoŘÁoÁttí
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Y"Ť;""Jifi"nových

staveb

2

nadzemní podlaŽí a podkroví, nebo výŠka
stavby do 7m

ooeansrev@

Hlavní funkcí územíje občanskévybavení,které je
určenéobsluze a potřebám mÍstních
obyvatel (Školství,zdrávotnictvi, sociáňizaříze-ní,
spo'táu''žařízení,
r.urtuini-.áňeni apoo.;,
bez bliŽŠíhourčenídruh.u jednotilivycn_ziaii)ení.odstavovanivozioet
návštěvníků
a zaměstnanců
na vlastním pozemku v kapacitě uřeene
normou pro odstavovánívozidel občanského
vybavení.

pŘípusrruÉVYUŽITí Úzrvfi
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F.iř#

l:

I

'bude na pozemku. Přebytek vodv do
deŠt'ovékanalizace' Likvidace oesiovycrr
vod
.oueášti-nasledného projekd pro
staveb nebo')izrizeni, zmonu
využitíúzemínáóo

ilr.

1t

ill

být dokumentováno řešení odstavování
Vozidel dle počtu

:ni*J1]#?T:HT

n
T
rl

n

fl:f:llí"ilusí

Vsakování max. mnoŽství deŠt'ovýchsráŽek
přímo

il

T

l:
l:
n

:'?5x'r':

l'
ll.

Trvalé bydlenísprávce
Plochy veřejné zeleně

PoDMíNKY PRosToRoVÉHo UsPoŘÁDÁNí
t.
Součástíprojektu při modernizaci nebo přestavbě
musí být dokumentováno řeŠenÍ
odstavování vozidel dle počtu určeného
il.
ilt.

lv.

ňormativem pro ooeáírsré vybavení'
Maximálnívýška zástavby 3 nadzemní podlaŽía
podkroví.
Maximální plocha jedné stavby pro uŽivatele
500m2 kromě plochy společenského
sálu
V případě výstavby objektů pro hromadn
é vyuŽívání návštěvníky je nutné řešení
přizpůsobít vyuŽitÍ v krizových situacích
a pro Úkryt obyvatel
DeŠt'ovévody budou likvidovány na vlastním
pozemku, doloŽená likvidace bude
součást následného projektu pro pbvoleni
štavny

s indexem konkrétnífunkce
HLAVNí vYUŽlTl
funkcí Území je občanskévybavení s konkrétním
vyuŽitím vázaným na označenou
i''a"ilJ

.
o

MŠ- mateřská škola

$-základníškola

pŘíp usrm ÉvY UŽ|Ti
Úzewt

l'

ll.
lll.

odstavování a parkování vozidel na vyhrazeném
vlastním pozemku, v kapacitě určenénórmou-p;o konkrétním pozemku nebo na
ojstavování vozidel občanského
vybavení.

Trvalé bydlenísprávce
Plochy veřejné zeleně

PoDMíNKY PRosToRoVÉHo UsPoŘÁDÁNí
Součástíprojektu při, modernizaci nebo přestavbě
musí být dokumentováno řeŠení
odstavovánívozidel dle počtu určeného normativem
pro
ooeáirské vybavení.
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It

ll
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I

ll.

Maximální výŠka zástavby 3 nadzemní podlaŽí a podkroví nebo 3 nadzemní podlaŽí
s rovnou nebo pultovou střechou.

lll.

V případě výstavby objektů pro hromadné vyuŽívání návštěvníky je nutné řeŠení
přizpůsobit vyuŽitÍ v krizových situacích a pro úkryt obyvatel.
DeŠt'ovévody budou likvidovány na vlastnÍm pozemku, doloŽená likvidace bude
součást následného projektu pro povolení stavby.

lV.

V1

ll
rt
IT
]T

I
IT

]T

h
I

t
I
I
I
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Výroba,

í služby,

sk

HLAVNí VYUŽITí
Hlavnífunkcí územíjevýroba a sluŽby. Územíje určenépro umístěníprovozoven výrpby,
sluŽeb a pro skladovánÍ. SouČástíploch je vŽdy navrŽená veřejná infrastruktura a dopravní
obsluha.

pŘípusrNÉVYUŽFí Úzergí

l.
ll.

lll.
lV.
V.
Vl.

Zemědělská výroba Živočišná, rostlinná a doprovodné sluŽby pro zemědělskou výrobu
Trvalé bydlení správce nebo majitele staveb, dočasnéubytování zaměstnanců do max'
počtu 10 lůŽek.

odstavování vozidel zaměstnanců a návštěvníkůna vlastnÍm vyhrazeném pozemku
mimo veřejné prostory dle platných norem.
Komunikace Pro obsluhu Ploch
Veřejná zeleň

Umístěníalternativních zdrojů výroby elektrické energie jako součást střeŠních

konstrukcí

PoDMíNKY PRosToRoVÉHo UsPoŘÁDÁNí

l'
ll.

lll.

so2

Maximální výška zástavby - výŠkabudovy 11m nad rostlým terénem.
V územíjenutné zŤíditzatravněnénezpevněné ptochy s keřovou istromovou zelení na
20% ploch pozemku, která bude chránit okolní Území před negativními úČinkyčinností,
prováděných v tomto Území, esteticky oddělovat pohledově exponovaná Území.
Souěástí následného projektu pro umist'ování konkrétních staveb nebo zařízení, změnu
vlivu na vyuŽití Území a změnu vyuŽití Území a nebo ochranu zájmŮ v Území, bude
dokumentace řeŠenÍodstavování vozidel zákazníkŮ i zaměstnanců a řeŠeníodtoku a
retenčníhoopatření dešt'ových vod z plochy včetně vlivů z okolí (např. vazba na odtok
deŠt'ovýchvod do recipientu avazba na odtok deŠt'ovýchvod z ostatních ploch v okolí).

Smíšenéúzemí

HLAVNíVYUŽITí
Územíje určeno pro podnikatelskou činnost poskytujícísluŽby obyvatelstvu nebo zemědělskou
výrobu, nenarušujícíbydlení nad obvyklou Úroveň na venkově.
p

Říp usrru ÉVYUŽITí Úzer,lí

l.

odstavování vozidel na vyhrazeném pozemku. odstavování bude řešeno detailně
včetně bilance potřeby parkovacích míst v následném projektu pro povolenístavby

ll.

Zemědělská a lesní výrobní činnost ( popř. výrobní průmyslová činnost a sluŽby
nesmí negativně ovlivňovat sousední obytné budovy

lll'

Trvalé bydlenísprávce nebo majitele.

);

PoDMíNKY PRosToRoVÉHo UsPoŘÁDÁNí
Návrh po veřejném projednání
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f
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l'

.

ll'
lll.

I

I

umíst'ovány

v

doplňkových stavbách. Nesmí

Vsakování max. mnoŽství dešt'ov,.ich sráŽek přímo na pozemku.
Přebytek vody do
dešt'ovékanalizace. Likvidace deŠt'ových vod bude součástí
následnéhó projektu pro
umíst'ováníkonkrétníchstaveb nebo zařízenÍ, změnu vlivu
na ,yuzi:ti Území nebo

pŘípusrru ÉvY UŽlTi Úzervú

l'
ll'

T

I

bit

přesáhnout provozní plochy 500m2 celkem'

Hlavní funkcí Území je výroba a sluŽby na'vazující na dopravní
zařízení nadmístníhá významu
(silnice ll12). Územíje určenépro umíštěníproúozoven uliroov
sluŽeb
a pro skladování' Uzemí
je limitované výŠkoustaveb do 11m nad rostlým terenám.
Podmínkou pro vyuŽití Území je
dodrŽení etapizace výstavby veřejné infrastruktuřy.

T

I

Provozovny Živností mohou

HLAVNíWUŽlTi

I

T

terén

ochranu zá4mu v Území.

T

I

Max' výška nových staveb 2 nadzemní podlaží a podkroví,
nebo výŠkastavby do 7m
nad rostlý

Trvalé bydlení správce nebo majitele staveb, max. 1bj..

odstavování vozide| zaměstnanců a návštěvníků na vlastním vyhrazeném
pozemku
mimo veřejné prostory dle platných norem.

PoDMíNKY PRosToRoVÉHo UsPoŘÁDÁNí

l'

ll'
lll'

lV'

Maximální výška zástavby 3 nadzemní podlaŽí a podkroví, nebo
výška budovy do

nad rostlým terénem.

V Územíje nutné zříditzatravněné nezpevněné plochy s keřovou
istromovou zelení na
20o/o ploch pozemku, která bude chránit okolní území'před
negativními Účinky činností,
prováděných v tomto Území, esteticky oddělovat pohleóově
e*[onou"na izeni.
Součástínásledného projektu pro umist'ování konkrétních staveb
nebo zařízení, změnu
vlivu na vyuŽití Území, změnu vyuŽití Území a nebo ochranu
za;mr:l v území,bude
dokumentace řeŠeníodstavování vozidel zákazníkŮ i zaměstnanců
a řeŠeníodtoku a
retenčníhoopatření deŠt'ových vod z plochy vČetně vlivů z
or.oli rň"pi.'irIo^ na odtok
deŠt'ových vod do recipientu a vazba na odiok deŠt'ových uoo
navaiuircina"uzemi proti

spádu plochy).

V případě výstavby objektů pro hromadné vyuŽití osob
vyuŽitív krizových situacích a pro Úkryt obyvatál.
PoDMíNKY osTATNí

l'

1.1m

je

nutné řešení přizpůsobit

Realizaci areálŮ. u silnice lt12 je podmíněna provedením biologického průzkumu
se
zaměřením na výskyt zvláŠtě chráněných Živočióhů (zejména ptak'ů).

T

I

HLAVNí VYUŽTí

I

Hlavní funkcí Území je výroba a s ní souvisejícísluŽby do rozsahu
Účelových staveb 500m2
podlaŽní plochy bez moŽnosti Živočišnév]iróby neoo oatsiěh
zařízení, kí*á ;' negativně
ovlivnila Životní prostředí okolí.
pŘípusrru ÉvYUŽlTÍ Úzevú

l'

ll'

Trvalé bydlen'í správce nebo majitele staveb, dočasnéubytovánízaměstnanců
do max.
počtu
10 lůŽek.

odstavování vozidel zaměstnanců a návštěvníků na vlastním vyhrazeném
pozemku
mimo veřejné prostory dle platných norem'

Návrh po veřejném projednáni
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Maximální výŠkazástavby 2 nadzemní podlaŽí a podkroví, nebo výŠkabudovy do 7 m

L

nad rostlým terénem.
il.

T

t

PT

f

il
tl
tl

t

I

p

I

T
n

Plocha

Říp usrru ÉVYUŽITí Úzer,lí

t.
ll'
lll.
lV.
V.
Vl.
Vll'

Úeelové komunikace

Dobývací práce ve smyslu Horního zákona (zákon o vyuŽitÍ nerostného bohatstvÍ), tj
například skrývkové, trhací, těŽební práce a úpravárenská činnost).
odstavovánívozidel zaměstnanců a návŠtěvníkůna vlastním vyhrazeném pozemku
Deponie sknývky

Dobývacíprostor
Doprovodná zeleň

Ukládání skývkových materiálů (i dočasných) mimo plochu doprovodné zeleně do 7m
výšky násypu.

PoDMíNKY osTATNí
t.

otvírku nového loŽiska

i

případné zvýšeníročníhoobjemu těŽby v kamenolomu

realizovat ve vazbě na zprovoznění nové místníkomunikace - obchvat Plaňan s cÍlem
snÍŽenÍ nákladní automobilové dopravy z lomu přes obce Plaňany. Z důvodu záchytu
prachových částic z ploch deponií vysázet podél plochy budoucích deponií (plochy PT)
pás zeleně' Pás dřevin bude zároveň plnit funkci estetickou a ochranou ve směru
obytné zástavby obce Plaňany. Vhodná šířeochranného pásu je 10 - 15m. Pás bude
tvořen převáŽně listnatými stromy s přechodem do keřového patra' Vyloučit nepůvodní
dřeviny.

(i dočasných) mimo plochu

il.

Ukládání skrývkových materiálu

ilt.

Z důvodu minimalizace vlivů na krajinný rázby měly být skrývkové materiály přednostně

maximálně do 7m výšky náspu od terénu.

doprovodné zeleně

ukládány ve formě vnitřních výsypek do vytěŽených prostor lomu Plaňany (tj' do

existujícího lomu po jeho dotěŽení). Pouze do doby neŽ bude umoŽněno v návaznosti
na ukonČenítěŽby v tomto lomu mohou být dočasně skrývkové materiály ukládány na
k.ú. Plaňany mimo vytěŽené prostory ve formě vnějŠívýsypky'

T

T

Součástínásledného projektu pro umist'ování konkrétnÍch staveb nebo zařízení, změnu
vlivu na vyuŽití Území, změnu vyuŽití Území a nebo ochranu zě4mŮ v území,bude
dokumentace řešení odstavovánÍ vozidel zákazníkŮ i zaměstnanců a řeŠeníodtoku a
retenčníhoopatření dešt'ových vod z plochy včetně vlivů z okolÍ (např. vazba na odtok
deŠt'ovýchvod do recipientu avazba na odtok deŠt'ovýchvod nad terénem plochy).

HLAVNí VYUŽITí
Dobývací práce na loŽisku _ kamenolom.

t
t
t

ploch pozemku, která bude chránit okolnÍ územÍpřed negativními Účinky činností,
prováděných v tomto území,esteticky oddělovat pohledově exponovaná ÚzemÍ.

20o/o

ilt.

f

V územíjenutné zříditzatravněné nezpevněné plochy s keřovou istromovou zelení na

IV

Provést kauzální vyhodnocení vlivu na krajinný ráz v případě realizace konkrétního
záměru (proces posuzování ElA bude zahájen po předloŽení Dokumentace ElA
oznamovatelem

-

těŽařem).

V případě otvÍrky plochy těŽby je podmínkou realizace účelovékomunikace č,.Z16 (ozn.
ve výkrese základního členění).
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lvzveré

guvHíwuŽltí

Hlavní funkcí Území je parková zeleň s funkcí ochrannou
prostoru a s intenzívní ÚdrŽbou.

a estetickou převáŽně ve veřejném

pŘípusrruÉVYUŽITí Úzení

t

|.
ll.
lll.
lV'

t

PoDMíNKY PRosToRoVÉHo UsPoŘÁDÁNí
l.
Min. šířkaplochy pro veřejnou zeleň je 2m

ll.

Každodenní rekreace ve veřejném prostoru, utvářeném zelenís nezbytnou údrŽbou.
Plochy a zařízení pro sport

PěŠícesty

Vodní plochy bez retenčnÍfunkce

Do plochy nelze ukládat inŽenýrské sÍtě pod ani nad zem

HLAVNíVYUŽITí

I
I

Hlavní funkcí Územíje veřejné pohřebiŠtě.

pŘípusrruÉVYUŽFí ÚzevÍ
l.
Pěšícesty

ll.
lll.
lV.

Hospodářská stavba do 25m,
Plocha pro odvoz odpadu
Parkoviště

t
I
I
I
I
T

I
I

t
I

HLAVNíVYUŽITí
YryŤi!_.:.rídÍ
csN 73 61 10.

jinými právními předpisy a Údaji, které jsou uvedeny v platných Čstv zs 6'1

0.1 a

pŘípusrruÉVYUŽFí ÚzevÍ

|'
ll.
lll.
lV'
V.
Vl'
Vll.

Silničnívozovka s krajnicemi
oddělený cyklistický pás
Chodník

Pás pro doprovodnou zeleň bez moŽnosti ukládání technické infrastruktury
Plocha pro odvodněníkomunikace
Plocha souvisejícísestavbou silnice (např. náspy)
Protihluková opatření

HLAVNíVYUŽITí
VyuŽití se řídíúdaji, které jsou uvedeny v platných Čstt zs 61 01 a Čsru ze 61 1o.V přÍpadě
rekonstrukce nebo budovánÍ nového úseku, je šířka komunikace pro vozovku, krajnice, odtok
deŠt'ovýchvod min. 9m.
Návrh po veřejném projednánÍ
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PRIPUSTNE VYUZITI UZEMI

|.'
ll.
lll.
lV'
V.
Vl.
Vll.

Silničnívozovkavčetněkrajnice
oddělený cyklistický pás
Chodník

Pás pro doprovodnou zeleň bez moŽnosti ukládánítechnické infrastruktury
Plocha pro odvodněníkomunikace
Plocha související se stavbou silnice (např. náspy)
Protihluková opatření

PoDMíNKY PRosToRoVÉHo UsPoŘÁDÁNí

l.

Při rekonstrukci nebo přestavbě jakékoliv části silnice je třeba rozšířit těleso silnice na
normové parametry min. Šířky11m (pro vozovku, oddělený cyklistický pás, odvodnění a
doprovodnou stromovou zeleň).

ll.

Pro navrŽené nové části silnic je nutná plocha šířky 12m.

PMK

Propojovací místní komunikace vč. silnic uvnitř zastavěného a zastavitelného
území

HLAVNíVYUŽITí
Hlavní činnostív Územíje přenos místních dopravních vztahů, obsluha a přístup k jednotlivým
objektům. Propojovací místníkomunikace páteřníjsou obecně uŽívanéulice, které slouŽí místní
dopravě funkčnÍtřÍdyMK C' D'

pŘípusrn ÉVYUŽITí Úzrví

l'
ll.
lll.

lV.
V.

odstavovánívozidel na místech určených silničnÍmi pravidly.
Výsadba veřejné zeleně v Územně vyčleněných plochách.

Pěšía cyklistický provoz pokud to prostorové podmínky zastavěného Území dovolují;u

nově navrŽených Částíkomunikace vŽdy v oddělených pásech.

Ukládání inŽenýrských sítíkromě územíurčenéhopro výsadbu zeleně.
Plochy pro odtok dešt'ových vod.

PoDMíNKY PRosToRoVÉHo uspoŘÁoÁruí
základní kategorie nově budovaných komunikací Mo 6/40.
l.
l|. Šířkavozovky musí vyhovovat nárokům na návrhovou rychlost 40 km/hod., min. šířka
nově budované vozovky (rozumí se vozovky bez odvodnění, doprovodné zeleně a
bez chodníků)v zastavěném Území6 m.
lll. Šířkaparcely pro výstavbu nové komunikace tzn. veřejného prostoru minimálně 8,5m.
lV. Podél nově budované komunikace minimálně jednostranný pás doprovodné zeleně, do
kterého nelze ukládat inŽenýrské sítě s min. Šířkou2m.

V.

odvodnění komunikace musí být svedeno do dešt'ovékanalizace dle místnÍch

Vl.

Povrch musí být vyspádován.

MK

podmínek.

Místníkomunikace

HLAVNí VYUŽff
Hlavní Činnostív územíje přenos místních dopravních vztahů, obsluha a přístup k jednotlivým
objektům. MístníobsluŽné komunikace jsou obecně uŽívané ulice' cesty a prostranství, které
slouŽí místnídopravěvč. cyklistické a pěŠívoddělených částech prostoru pro chodníky.

pŘípusrn ÉVYUŽITí Úzewi

l.

odstavovánívozidel na místech určených silniČnÍmipravidly.

Návrh po veřejném projednání
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ll.
lll'
lV.
V.

Výsadba veřejné zeleně v Územně vyČleněných plochách.

Pěšía cyklistický provoz.
Ukládání inŽenýrských sítíkromě Území určenéhopro výsadbu zeleně.
Výhybny.

PoDMíNKY PRosToRoVÉHo UsPoŘÁDÁNí
základní kategorie nově budovaných komunikacíMo 5'5/20.
l.
Podmínkou následného projektu je ověření výskytu zvláštních chráněných druhů
ll.

lll.
lV'

Živočichů.

Šířkanově navrhované nebo rekonstruované vozovky v zastavěném Území musí
vyhovovat nárokům na návrhovou rychlost 20 kmihod., min' šířkavozovky (rozumí se
vózovky bez odvodnění, doprovodné zeleně a bez chodníků)4'5 m s vyhýbacími pásy
ve vzdá|enosti 50m.

Šířkanově navrhované vozovky musí vyhovovat nárokům na návrhovou rychlost 20
km/hod., min. šířka vozovky (rozumí se vozovky bez odvodnění, doprovodné zeleně a

Vll'

bez chodníků)v zastavitelném území5,5 m.
Šířkaparcely pro výstavbu nové komunikace tzn. veřejného prostoru minimálně B,0m.
Podél nově budované komunikace minimálně jednostranný pás doprovodné zeleně, do
kterého nelze ukládat inŽenýrské sítě min. Šířky1'5m'
odvodnění komunikace musí být svedeno do deŠt'ovékanalizace dle místnÍch

Vlll.
lX.

Povrch musí být vyspádován.
Součástíkomunikace můŽe být zpomalovacíopatření'

V'
Vl'

podmínek.

PoDMíNKY osTATNí

l.

Konkrétníparametry protihlukových ochran musí být navrŽeny na základě modelového
výpočtu'

HLAVNíVYUŽITí

SlouŽí ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníkŮ nebo je určena pro
jsou veřejně
zemědělskou' nebo iesní výiobu' pěŠínebo cyklistický provoz. Komunikace
přístupné bez omezení pro pěŠíacyklistickou dopravu.

pŘípusrruÉVYUŽITí Úzer,il

l'
ll.

Ukládání inŽenýrských sítí
Doprovodná zeleň

PoDMíNKY PRosToRoVÉHo UsPoŘÁDÁNí

l.
ll.

lll.
lV.

Musí vyhovovat nárokům vozidel pro které je urČena, minimální Šířevozovky 3,5 m.

Minimální pozemek pro výstavbu nebo rekonstrukci komunikace Šířky4'5m pokud
slouŽí i pro obsluhu plochy bydlení.
Podmínkou je zpevněné podloŽí vyhovujícÍzatíŽeníúčelovoudopravou, vyspádování a
odvodnění do otevřeného příkopu'
Podél nově budované komunikace musí být vybudován minimálně jednostranný pás
pro
doprovodné zeleně, do kterého nelze ukládat inŽenýrské sítě - šířepozemku
doprovodnou zeleň 2m'

HLAVNíVYUŽITí
HlavnÍfunkcí Územíje dopravnívybavenís konkrétnífunkcíparkovánía odstavovánívozidel
Návrh po veřejném projednání
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pŘípusrnÉvyuŽtrí Úzelil

l'
ll.

Veřejná zeleň

Místníkomunikace

PoDMíNKY PRosToRoVÉHo UsPoŘÁDÁNí
l.
Jsou stanovena v platných normách (ČSN736058, Čsruze6056' oN736426,
ČsNt zg 60 59)

l|.

Součástínově navrŽených ploch je výsadba stromové zeleně s doprovodnou funkcí
ploch pro stání vozidel'

HLAVNí VYUŽffí
Hlavní funkcí územíje činnost související s provozem Železnice. Podmínky vyuŽití se řídíjinými
právními předpisy

pŘípusrruÉVYUŽITí Úzelil
Veřejná zeleň

HLAVNí VYUŽFí

Hlavní funkcí je zachovánÍ Úrovňového přejezdu na silnici lll. třÍdy nebo místnía účelové
komunikaci.

HLAVNíVYUŽITí
Hlavní funkcí v Územíje technické vybavení s konkrétnífunkcí, zejména:

.
C
.
r

plocha pro technické sluŽby obce
základnová stanice

ČoV - čistÍrnaodpadních vod
retenčníopatřenív krajině

V případě, kdy je v hlavním výkrese vyznaČeno konkrétní vyuŽití indexem, je plocha určena jen
pro vyznačenévyuŽití

pŘípusrruÉVYUŽEí Úzelll
odstavování vozidel a související techniky na vlastním pozemku.

PoDMíNKY PRosToRoVÉHo UsPoŘÁDÁNí
Přípustné vyuŽití území,činnosti a stavby musÍ vyhovovat technickým nárokům na
realizaci fuňkce technických sluŽeb tak, aby byla chráněna okolní Území před

l'

negativními účinkyprovozních zařízení.

ll.

Likvidace dešt'ových vod na pozemku.

HLAVNíVYUŽITí
Hlavní funkcÍ v Územíje výroba elektrické energie na ploŠezemědělské půdy.
Návrh po veřejném projednání
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PoDMíNKY PRoSToRoVÉHo UsPoŘÁDÁNí

l
ll.
lll.
lV.

Spojení konstrukce se zemí bodově v min. rozsahu.
Ukládání inŽenýrských sítído země je nepřípustné.
Ptocha bude vyuŽita tak aby mohla být navrácena pro zemědělské vyuŽití.
Areál bude na SV, V a J osázen dřevinami geograficky původníchdruhů

HLAVNíVYUŽITí
Hlavní funkcí v územíje protihlukové opatření v kombinaci s ochranou zelení

pŘípusrru ÉVYUŽFí Úzelll

l.
ll.
lll.

zemní práce
výsadba zeleně
zemědělská půda, les

PoDMíNKY PRosToRoVÉHo UsPoŘÁDÁNí

l.

Přípustné vyuŽití území,činnosti a stavby musí vyhovovat technickým nárokům na

ll.

Likvidace deŠt'ových vod na pozemku.

F.8

realizaci funkce.

B -Území nezastavěné - návrh

HLAVNí VYUŽE|
Mimolesní zeleň doprovázqící liniové stavby v krajině, zejména komunikace, má funkci nejen
ochrannou, ale i krajinotvornou a estetickou, biologickou a ekologickou.

pŘípusrru ÉVYUŽITí Úzelli

l.
ll.
lll.

Plochy Pro sPort bez staveb

Pěšícesty,cyklistickékomunikace,úČelovékomunikace
Plochy pro odtok deŠt'ovýchvod a příleŽitostné vodoteče

PoDMíNKY PRosToRoVÉHo UsPoŘÁDÁNí
Plocha bude navrŽena tak, aby byla chráněna před negativními vlivy solení komunikací
l.

ll.
lll.
lV.
V.

svým prostorovým nebo technickým opatřením
V ploŠenelze ukládat inŽenýrské sítě do země

Nově zakládané plochy budou osázeny stromovou a keřovou zelení

Plochu změn vnezastavěném územÍ ozn.ENV í3 ve výkrese základního členění,lze
dle následného projektu upřesňovat ve své poloze nebo zvětŠovat na dvojnásobek
navrŽené plochy
'12 ve výkrese základního členění, má
Plocha změn v nezastavěném Území ozn. ENV
min. šířku2m mimo pozemek silnice

Návrh po veřejném projednání
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F.;aj2ii

NL

il

i,,

p|-Q fi fi.pŘíR.ÉDNí

Nelesní zeleň s dominantní

ní funkcí

HLAVNíVYUŽITí
Plocha s dominantnÍ funkcí ochrany přírody a zvýŠeníretenčnÍschopnosti. Zároveň plní funkci
krajinné zeleně.

pŘípusrruÉVYUŽITí Úzrmí

l.
ll.
lll.
lV.

louky, TTP

vodní plochy
mokřady
plochy ozn. V katastru nemovitostí ostatní

Vodní toky a plochy _ VKP ze zákona č.1í4192sb.

HLAVNíVYUŽITí
Vodnítoky a plochy nebo uměle vytvořená vodní plocha se zařízením pro vypouštění.
pŘípusrru ÉVYUŽITí Úzewí

l.
ll.
lll.
lV.

Rybochovné vyuŽití
Přírodní a ekologická funkce vodní plochy
Požární nádrž

oprávnění přisprávě vodních toků k užívánísousedních pozemků koryta
břehové čáry (v grafice nevymezeno z důvodu měřítka výkresu).

VR

-

max. 6 m od

í zvýšenéretence dešt'ových vod

HLAVNíVYUŽITí

ZruŠenímeliorací na zemědělské půdě z důvodu ochrany veřejných zájmŮ, opatření
k akumulaci dešt'ových vod.

PoDMíNKY PRosToRoVÉHo UsPoŘÁDÁNí
Plochu lze zvětŠit na dvojnásobek Šířkyi délky vymezené plochy dle podrobnějšího projektu

z1

Zemědělská půda

HLAVNIVYUZITI
Druh pozemku katastru nemovitostí- orná půda, vinice, zahrada, ovocný sad, louka, pastvina _
změna na jiný druh pozemků v rámci ZPF se provádíjiným správním řízením.

pŘípusrruÉVYUŽffí ÚzewÍ, čltlnosríAsTAVEB

l.
ll.

NEP

Doprovodná zeleň

Účelova komunikace
ŘíP U sTN ÉVYUŽITí

Úzení,

č l t't ru osrí A STAVE B

Na ploše se nepřipouŠtíŽádnéstavby, bazény,nejde-li o vodní díla, opěrné zdi a oplocenÍ'

Návrh po veřejném projednáni
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HLAVNíVYUŽ|Tí
Ďruh pozemku katastru nemovitostí _zahrada, sad bez moŽnostizměny na ornou půdu. Návrh
této kultury se řídíjinýmsprávním řízením. Plochy slouŽí předevŠímk ochraně veřejného zájmu
_ ochrany přírody, jako protierozní opatření a v Údolí nezastavěné plochy pro
rozliv pri povoo-nl.

pŘípusrruÉVYUŽITí Úzeví, ČtttruosríA sTAVEB

l'
ll.
lll.
lV.

PřÍrodnía ekologická funkce
Doprovodná zeleň

Les
Účelové komunikace

NEPŘíPUsTruÉ vyuŽri Úzelti, ČItttvosríA sTAVEB
Na ploŠese nepřipouŠtíŽádnéstavby' bazény,nejde-li o vodnÍdíla, opěrné zdi a oplocepí.
23 Louky a pastviny, trvalé travní porosty

I

HLAVNíVYUŽITí

I

půdu.Návrh této kultury se řídÍ jiným správním řízením. Plochy slouŽí předevŠímk ochraně
veřejného zé4mu _ochrany přírody' jako protierozní opatření a v Údolí nezastavěné plochy pro

T
T

t

Druh pozemku katastru nemovitostí - louka, pastvina bez moŽnosti změny na ornou

rozliv při povodni.

pŘípusrruÉVYUŽITí ÚzeltÍ, Člt'truosríAsTAVEB

l.
ll.
lll.
lV.

N E P

Přírodní a ekologická funkce
Doprovodná zeleň

Les
Účelové komunikace
ŘíP U sTN ÉVYUŽIT i

ÚzevÍ,

č l tv tvosrí A STAVE B

Na ploše se nepřipouští Žádné stavby, bazény, nejde-li o vodní díla, opěrné zdi a oplocení'

F''j$l_'|,,ř

ootllY LÉsl'lí

Les

HLAVNíVYUŽITí
Druh pozemku určený k plnění funkce lesa bez moŽnosti změny na jinou kulturu. Plochy slouŽí
předevŠímk ochraně veřejného zájmu - ochrany přírody, jako protierozní opatření a plní téŽ
funkci hospodářskou.

pŘípusrruÉVYUŽITí Úzeví, ČlruuosríAsTAVEB

l.
ll.
lll.
lV.

ochranná funkce
PřírodnÍ a ekologická funkce

Úeelové komunikace

Rekreačnífunkce

NEPŘÍPUsTtrtÉvyuŽrí Úzeu í, člt t ruosrí A STAVEB
Na ploŠese nepřipouŠtíŽádnéstavby, bazény, nejde-li o vodní díla, opěrné zdi a oplocení.

Návrh po veřejném projednání
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Limity vyuŽití územínavrŽené ÚP

Regionální biokoridor
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Lokální biocentrum

Lokální biokoridor
HLAVNíVYUŽ|Tí

Část Území zásadně významná pro stabilitu krajiny' Cílem ochrany je zajistit dlouhodobý,
relativně neruŠený vývoj přírodních společenstev. Jejich přirozóný úyivo1 podmiňujó

dlouhodobou ekologickou stabilitu. Území je trvale nezastavit,elné.

pŘípusrruÉvYUŽlTi Úzer,tÍ, člt'llvosríA STAVEB

t.
ll'
lll.
lV.
V.
Vl'
Vll.

Úarzba a ochrana chráněných prvků přírody
Úarzoa a ochrana chráněných kulturních památek
Údrzoa a ochrana technického zařízení (např. vysokého vedení)
Nová výstavba staveb na vodních tocích a staveb technického zařízení

Výstavba Účelových a turistických pěŠíchcest
Revitalizace říčnÍchtoků
Nová výstavba vodních ploch

NEPŘíPUsTNÉ VYUŽITt Úzevi, ělttruosríA sTAVEB

l.
ll.
lll.

Stavby vč.
Úpravy terénu, které mohou ovlivnit vodní reŽim Území
oplocení pozemků neprůchodnou zábranou pro drobná zvířata, bez podezdívky

T

I
I

HLAVNívyuŽlrí:
Část Území zásadně významná pro ekotogii, geomorfotogii, vodní režim povrchových vod a
esteticky hodnotnou část krajiny. Cílem ochrany je zajist|t diouhodobý, relativně neruŠenývývoj
přírodních společenstev, obnovu luk a pastvin a zachování inundačnÍfunkce v území
mimo
9távajícízástavbu.Jejich zachování podmiňuje stabilizaci a obnovu retenčníschopnosti krajiny.
V Území, kde je stávajícÍ zástavba, budou navrŽena opatření na ochranu nemovitostí' Na území
platí zároveň všechny lim|ty vyuŽití Území,.vyplývajícíz obecně platných předpisů a limity
stanovené v závazné části Územního plánu. Územíje trvale nezastavěné
pŘíp usrH ÉvY UŽlTí Úzewi, č l trt tqosrí A sTAVE B
ÚdrŽba a ochrana chráněných prvků přírody
Úarzba a ochrana chráněných kulturních a technických památek

l.
ll.
lll.

lV.
V.
Vl'
Vll.

Údrzba

stanic).

a ochrana technického zařízení (např. vysokého vedení, ČoV, čerpacích

Nová výstavba staveb na vodních tocích a staveb technického zařízení zejména pro
zařízení retenČn Í schopnosti kraj iny.
Výstavba Účelových a turistických pěŠíchcest; bez umělého zvyŠovánÍterénu nebo
jiných překáŽek odtoku vody a bránících záplavě.
Revitalizace říčnÍchtoků
Zakládání zahrad a pastvin bez umělého zvyŠováníterénu nebo jiných překáŽek
bránícíchzáplavě s moŽností výstavby dočasných zemědělských - staveb bez
podsklepení, určených pro zemědělskou činnost bez moŽnosti přívodu inŽenýrských
sítí;

Návrh po veřejném projednánÍ
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Vlll.

Rozebíratelné oplocení

NEPŘíPUSTNÉVYUŽlTi ÚzeltÍ, čltrtruosríA sTAVEB

l.
ll.
lll'

Jakékoliv nové stavby a stavebnÍčinnost
Úpravy terénu, které mohou ovlivnit vodní reŽim Území nebo zvyšují uměle terén
Výkopky i ukládání a skladovánÍstavebního materiálu

rT

t

Hranice zastavitelné

T

návrhu'

Definice v právním předpise.

Hranice navrŽená v grafické části návrhu Územního plánu. Je obsaŽena ve všech výkresech

IT

G.

T

G'1 Plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná

T

VYMEZENí plocH PRo VEŘEJNĚ PRosPEŠtuÉsravBY A PRo
VEŘEJNĚ PRosPĚŠNÁ oPATŘeruÍ

opatření, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvIastnit dle $170
zák. ě.183/2006 sb.

IT

rT

označení
plochv
D1

]I

D2

t

D3

I

t

D4

IT

I
IT

obnova Účelové komunikace s doprovodnou
zelení
obnova Účelové komunikace s doprovodnou
zelení ke zvýŠeníprůchodnosti krajiny a
zároveň zvÝŠeníorotierozní funkce
dopravní obsluha rozvojové plochy a
propojení přes potok s polnícestou pěší
lávkou (popř. moŽnost ořeiezdu traktorem)
rozšířenísilnice ll12 na čtyřpruh

označeníparcel, ktených se VPS
dotýká
k.ú. Poboří: 27B,38311

k.ú' Poboří: 219lB,198
k.Ú. Plaňany: 586/6, 155U5, 155/3,

149t2, 160t3, 189t4,

D5
D6

T

I

Popis VPS

D7
D8

D9

Účelová komunikace ke zvýŠeníprostupnosti
krajiny mimo silnice _ zpřístupnění potoka,
příjezd k vodnímu toku a k polnostem
nově navrŽená propojovací místní
komunikace v rozvojovém Území významná
jako dalšímoŽné propojeni obou břehů
potoka v urbanizovaném územíPlaňan.
Koridor pro vedení technické infrastrukturv
mimoÚrovňové přemostění silnice l/1 2
prostým kříŽením se silnicí llll33413
účelovákomunikace pro obsluhu a přístup
k technickým zařízenía propojení cest
v oříměstské kraiině
rozšířenÍkomunikace o chodníky
s doprovodnou zelení a samostatné pásy pro
cvklistv

Návrh po veřejném pro1ednánÍ
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5t2, 180t2,

k.Ú. Blinka: 15812, 127 l1'
k.Ú. Plaňany'. 56112, 56111, 52917,
2401 1

758t4,758t1

k.ú' Plaňany. 555l2B, 561l14,

58t27, 7 58t 1, 7 1Bt 1 5, 629t37,
629t29, 629t28, 629t4,629t27

7

629t26,586t2

,

k.ú. Blinka: 25312, 24312, 15Bl2,
253t1, 253, 117 t1, 1 17 t2., 158t1
k.Ú. Plaňany: 165/5, 15011, 15Bl3,
155/3

k'Ú' Plaňany. 530/1 ,551l1
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D15
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D16
D17
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rozŠÍřeníkomunikace o chodníky

s doprovodnou zelení
systém dopravní obsluhy v rozvojovém území
včetně veřeiného orostranství
plocha pro mateřskou školku
Účelová komunikace - propojení s Radimí
mimo silnici pro pěšíacyklisty, cyklotrasa a
turistický trasa
obnova Účelové komunikace za čelem
zvýŠeníprostupnosti krajiny mimo silnice,
cyklotrasa, spojení pro pěší.SoučástÍ
doprovodná zeleň ke zvýšeníochrany před

Díí

D14

Popis VPS

rozšířenísilnice na normové parametry a
samostatnÝ iÍzdníoruh oro oěŠíacvklistv
Účelová komunikace pro olochu těŽbv
místnÍkomunikace _ obchvat transitní
dooravv
Účelová komunikace pro obsluhu výrobně
obsluŽné zÓnv v etapě návrh

D18

Grl.2

TEe

H

It

407 13

k.ú. Plaňanv: í5l2
k.Ú. Plaňany'.32411' 730' 316'
114t1

k.Ú. Plaňany:32411

k'Ú. Plaňany'.29511
k.ú. Plaňanv'.29511
k.

Ú. Plaňany'.2951 1, 2B0l2

k.ú. Plaňany: 247l1' 246' 236,

243t7.240

Popis VPS

označeníparcel, kteých se VPS
dotýká

V1

protierozní a akumulačnízaŤízeník zabráněnÍ

k.Ú. Blinka: 39/1

v2

protierozní a akumulaČní zařízeník zabránění
záolavám z přívalovÝch deŠt'Ů v ploŠeÚsrs

k.Ú.

záolavám z ořívalových deŠt'ů

Hradenín 102

{83/2006 SB.

označení
olochv

VPOl

Popis VPO
protierozn í opatřen

Í

vPo2

doprovodná a krajinná zeleň k zaloŽení,
protierozníopatření

VPO3
VPO4

VPOs

lokáln biokoridor kzaloŽení
lokáln biokoridor k obnově a rozŠíření
stávai cí doorovodné zeleně
lokální biokoridor k obnově a rozšíření

VOP6
VOPT

interakkčnÍ prvek USES _ obnova ÚdolnÍ nivv
doprovodná a krajinná zeleň k zaloŽení,

VOPS

VPO9

il

k.ú. Plaňany'' 32411, 40012,

NiťKÁ'j N F RAsr.*U KTuRA

označení
plochv

I
il

dotÝká
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k.Ú.Blinka: KN 39/1
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k.Ú. Poboří: 585/1
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350t4, 350/5, 350/6, 383t1, 21911,
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k'Ú. Poboří:160i'1

Í

významná revitalizace potoka a jeho nivy v
souvislosti se zaloŽením lokálního USES,
interakČnÍhoprvku a krajinné zeleně v krajině
s dominantnÍ zemědělskou funkcÍ a bez
funkčníchretenčníchopatření a ekologických
orvků

označeníparcel, ktených se VPo

k.Ú. Blinka: 22811, 23611, 232, 227,
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ú. Hradenín' 2B3, 291
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označení
plochv
VPO1O

VPO11

vPo12

VPoí3

Popis VPO

označeníparceI, kteých se VPo

obnova a revizalizace krajinného prvku
(ÚSES lokálního významu, interakčního
prvku) a Údolní nivy ke zvýŠeníretenční
funkce' ekologické a krajinné funkce v krajině

v dotvku s urbanizovanÝm územÍm Blinkv
obnova a revizalizace krajinného prvku

(ÚSEs lokálního významú, interakčního

prvku) a údolnínivy ke zvýŠeníretenční
funkce, ekologické a krajinné funkce v krajině
v dotyku s urbanistickým územímBlinky
v dotyku s urbanizovaným územímPlaňan
obnova zeleně s dominantní přírodnÍfunkcÍ*
vyjmutí zorné půdy v ploše regionálního
biokoridoru

dotÝká

k.Ú Plaňany: 78611,75Bl3, 57Bl2
k.Ú. Blinka: 15B/3, 158/5, 21911,

252t2

k.Ú.

Plaňany 158l1, 158/8, 158/18,

í 58/19' 158120, 158111 , 15Bl12,

58t22,
561t1
1

1

58t23,

1

58t24, 586t4,

k.Ú' Plaňany:14911, 17B

VPoí4
VPoí5

obnova a revitalizace nelesní zeleně lokálního
biokoridoru a Údolní nivy v zastavěném Území
Plaňan
veřeiná zeleň veřeiného prostranství
systém USES k zaloŽení (LBK, LBC a lP

k'Ú. Plaňanv: 530/1
k.ú. Plaňany'' 32411, 40713, 29511,

VPO16
VPO17

lokálnÍ biokoridor v zastavěném Území
ochranná zeleň oroti oraŠnosti olochv těŽbv

k.Ú. Plaňanv: 87,213
k.Ú. Plaňany.21911

Úsrst

k.ú. Plaňany: 555/8, Bl21, Bl20,

555t28, 561t14, 561t1, 629t4

G.2 Plochy a koridory s moŽností uplatnění předkupního práVa dle
zák. é.183/2006 sb.

$101

Nejsou stanoveny.

H.

REZERVY

Jsou vymezeny Ve výkrese č.1-Výkres základního členění, ve výkrese č.2 Hlavní výkres a ve
výkrese č.5 KoordinaČnivýkres. Jedná se tyto plochy:
R1 _ plochy smíŠenéhoÚzemí
R2 - silnice ll/329
R3 - mimoÚrovňová křiŽovatka ll12 a lI1329
Na vyuŽití Území rezerv se vztahují podmínky vyuŽití územíjako pro navrŽené plochy

l.

ÚoaJE o PoČTU LlsTŮ Úp n PoČTU vÝxnesŮ

l'
ll.

Návrh územníhoplánu obsahuje 26listů uváděných v zápatÍ textové části

Grafická část obsahuje 4 výkresy:

území

výkres Č.1 Výkres základního členění

1:5 000

výkres č' 2alb Hlavní

1:5 000

výkres
výkres č. 3 Koncepce veřejné infrastruktury
výkres č.4 Výkres veřejně prospěŠných staveb, opatření a

Návrh po veřejném projednání

!

asanací

1:5 000

1:5 000
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