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I.(1)

Obsah územního plánu

I.(1).a. Vymezení zastav ného území
I.a.1. Vymezení zastav ného území
Na území Chotoviny a jejích ástech Beranova Lhota, Brou kova Lhota, ervené Záho í, Chotoviny,
Jení kova Lhota, Liderovice, Morave , Polánka, Rzavá, evnov, Sedle ko, Vrážná, se vymezuje více
zastav ných území. Hranici každého zastav ného území tvo í uzav ený polygon vedený po hranici parcel,
ve výjime ných p ípadech jej tvo í spojnice lomových bod stávajících hranic nebo bod na t chto hranicích.
Do zastav ného území se zahrnují pozemky v intravilánu, s výjimkou vinic, chmelnic, pozemk
zem
lské p dy ur ených pro zajiš ování speciální zem
lské výroby (zahradnictví) nebo pozemk
iléhajících k hranici intravilánu navrácených do orné p dy nebo do lesních pozemk a dále pozemky vn
intravilánu, a to
a) zastav né stavební pozemky,
b) stavební proluky,
c) pozemní komunikace nebo jejich ásti, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastav ného území,
d) ostatní ve ejná prostranství,
e) další pozemky, které jsou obklopeny ostatními pozemky zastav ného území, s výjimkou pozemk vinic,
chmelnic a zahradnictví.
Zastav né území je vymezeno ke dni 3. 8. 2007 a graficky vyzna eno ve výkresové ásti územního
plánu a aktualizuje se jeho zm nou.
Vymezení zastav ného území je návrhem zm ny . 1 ÚP Chotoviny (dále jen zm na . 1)
aktualizováno v k. ú. Liderovice, kde je dopln no zastav né území na pozemcích p. . 105, 106/4 a 105
(jsou zde objekty rodinné rekreace) a dále v k. ú. Morave , kde je dopln no zastav né území na pozemku
p. . 394/5 (stávající erpací stanice pohonných hmot), v ostatním správním území obce Chotoviny z stává v
platnosti zastav né území vymezené ve vydaném ÚP Chotoviny. Aktualizace zastav ného území je
provedena ke dni 08.11.2011.
I.a.2. Vymezení hranice zastavitelných ploch
Zastavitelnými plochami se rozumí veškerá území zastav ná a území ur ená touto územn
plánovací dokumentací k zastav ní. Hranice zastavitelných ploch tvo í bu to uzav enou obalovou k ivku,
nebo k ivku uzav enou navazujícím zastav ným územím. Hranice zastavitelných ploch je graficky vyzna ena
ve výkresové ásti této dokumentace.
I.a.3. Nezastav né území
Nezastav ným územím se rozumí území, která nelze zastav t v bec nebo která lze zastavit
výjime
a za zvláštních podmínek stanovených pro takový ú el obecn závaznými p edpisy nebo územn
plánovací dokumentací. V nezastav ném území lze v souladu s jeho charakterem umis ovat stavby,
za ízení, a jiná opat ení pouze pro zem
lství, lesnictví, vodní hospodá ství, t žbu nerost , pro ochranu
írody a krajiny, pro ve ejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpe í ekologických
a p írodních katastrof a pro odstra ování jejich d sledk , a dále taková technická opat ení a stavby, které
zlepší podmínky jeho využití pro ú ely rekreace a cestovního ruchu, nap íklad cyklistické stezky, hygienická
za ízení, ekologická a informa ní centra.
I.(1).b. Koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot
Územní plánování ve ve ejném zájmu chrání a rozvíjí p írodní, kulturní a civiliza ní hodnoty území,
etn urbanistického, architektonického a archeologického d dictví. P itom chrání krajinu jako podstatnou
složku prost edí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to ur uje podmínky pro hospodárné
využívání zastav ného území a zajiš uje ochranu nezastav ného území a nezastavitelných pozemk .
Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastav ného území.
Soulad p írodních, civiliza ních a kulturních hodnot v ešeném území je zajišt n vzájemným
respektováním vyváženým rozvojem t chto hodnot a respektováním limit využití území, tak aby byl
umožn n trvale udržitelný rozvoj všech hodnot.
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I.(1).b.1. P írodní hodnoty
Ochrana p írodních hodnot je zajišt na realizováním opat ení v rámci vymezených základních
skladebných prvk ÚSES a respektováním PUPFL a jejich ochranných pásem. Za ú elem ochrany
krajinného rázu je navržena k vyhlášení krajinná památková zóna (KPZ) Chotovinsko. Zábory ZPF jsou
navrhovány s ohledem na organizaci a kvalitu p dního fondu a s ohledem na rozvojové plochy a koridory
stanovené v Politice územního rozvoje a v konceptu ÚPVÚC Jiho eského kraje. V p ípad odn tí I. A II.
ídy ZPF jsou ádn zd vodn ny.
I.(1).b.2. Kulturní hodnoty
Z historických a kulturních hodnot v ešeném území je nutno respektovat zejména nemovité kulturní
památky zapsané v úst edním seznamu. Významným urbanistickým a krajinotvorným po inem bylo
vybudování zámeckého parku a navazujících kompozi ních zám
v krajin , se soustavou rybník na
drobných vodote ích v ešeném území. To dalo vzniknout charakteristickému prost edí harmonické krajiny,
kterou ovládá architektonická a pohledová dominanta v že kostela Sv. Petra a Pavla v Chotovinách. Za
elem ochrany krajinného rázu je navržena k vyhlášení krajinná památková zóna (KPZ) Chotovinsko. P i
ešení ÚPO budou respektovány principy ochrany krajinného rázu a ve výkresové ásti graficky vyzna eny
hranice této navrhované KPZ jako hranice krajiná sky velmi cenného území. V ešeném území se nacházejí
památné stromy (stromo adí u školního h išt ) v k. ú. Chotoviny), viz výkresová ást (hlavní a koordina ní
výkres).

V p ípad zamýšlené výstavby, která by mohla po svém realizování nadm rným m ítkem,
nevhodným tvaroslovím, materiálovou skladbou, barevností a jakýmkoli jiným zp sobem nep ízniv ovlivnit
prost edí v souvislosti s nemovitou kulturní památkou, je nutné postupovat dle p íslušných ustanovení
Zákona o státní památkové pé i v platném zn ní.
Správní území obce Chotoviny je územím s archeologickými nálezy. Tato území jsou jedním z limit
využití území a budou v nich dodrženy podmínky stanovené p íslušným archeologickým ústavem.
I.(1).b.3. Civiliza ní hodnoty
Civiliza ní hodnoty v ešeném území budou rozvíjeny a posíleny návrhem nových ploch pro bydlení,
ob anskou, sportovn rekrea ní vybavenost, v návaznosti na sou asn zastav né území obce a jejích ástí.
Rozvojové plochy pro komer ní vybavenost a podnikání jsou navrženy p edevším ve vazb na navrhovaný
koridor dálnice D 3 a IV. tranzitní železni ní koridor (dále jen „IV. TŽK“), které jsou sou ástí mezinárodního
multimodálního koridoru.
I.(1).c. Urbanistická koncepce, v etn
sídelní zelen

vymezení zastavitelných ploch, ploch p estavby a systému

I.(1).c.1. Urbanistická koncepce
ešeným územím obce prochází nejvýznamn jší urbanistický rozvojový koridor Jiho eského kraje
S - J. Tento koridor je tvo en územím okolo navrhované trasy dálnice D 3 a IV. TŽK a prochází po západním
okraji sídla Chotoviny a d lí ešené území na dv
ásti. V menší západní asti leží sídla Liderovice,
Morave , evnov a ve v tší východní ásti ešeného území leží sídla ervené Záho í, Chotoviny, Beranova
Lhota, Brou kova Lhota, Jení kova Lhota, Polánka, Sedle ko a Vrážná. Nejv tší rozvojové plochy jsou
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soust ed ny v sídle Chotoviny. Ve vazb na koridor S – J jsou to zejména rozvojové plochy pro smíšenou
funkci komer ní vybavenosti a výroby a podnikatelské aktivity výrobního charakteru, u kterých se
edpokládá hustá1, až velmi hustá2 zastavitelnost a nízkopodlažní výšková hladina zástavby. Odd lení
chto funkcí od obytné ásti obce a jejich p echod do volné krajiny je pot eba zajistit dostate
rozvinutými
pásy ostatní zelen , která krom funkce izola ní a clonící má i nezanedbatelnou úlohu krajinotvornou,
protože ve východní ásti ešeného území je p ipravován návrh vyhlášení krajinné památkové zóny (KPZ).
V centrální ásti Chotovin je navržen rozvoj ob anské vybavenosti ve vazb na stávající kulturní d m. Tento
prostor by se m l do budoucna stát kulturn spole enským centrem s ve ejným prostorem malého nám stí,
které by m lo být jedním z architektonických akcent obce. Nejv tší rozvoj obytné funkce je situován do
ásti Chotoviny a to p edevším do východní ásti sídla, tak aby obytná zástavba byla co nejvíce chrán na
ed negativními vlivy koridoru D 3 a IV. TŽK. V tší rozvoj obytné funkce je rovn ž situován do sídla
Jení kova Lhota, která je dob e dopravn dostupná z m sta Tábora. V ostatních sídlech se p edpokládá
menší rozvoj smíšené obytné funkce, ve form rodinných dom a rekrea ních dom . V sídle Chotoviny se
edpokládá uvnit sídla a ve vazb na sou asn zastav né území p edevším nízkopodlažní3 obytná
zástavba ve form rodinných dom (RD), adových RD, p ípustné jsou i nízkopodlažní¹ bytové domy, vila
domy, i reziden ní domy, s rozvoln nou4 hustotou zástavby, s p evažujícím podílem zelen . Samostatná
lokalita pro obytnou funkci v kombinaci s rekrea ním bydlením je navržena u samoty Na Vintý ce, na kterou
budou navazovat plochy krajinné zelen rekrea ní. V ostatních sídlech se p edpokládá nízkopodlažní³
a p ízemní5 zástavba, p edevším ve form RD, p ípustné jsou i nízkopodlažní³ bytové domy, rekrea ní domy,
zastavitelnost bude zejména p i p echodu do volné krajiny, a to i v ásti Chotoviny, velmi rozvoln ná6
s vysokým podílem zelen . P i ešení zástavby je p edevším nutno brát ohled na krajinný ráz, pohledovou
dominantu v že kostela sv. Petra a Pavla a charakter venkovské zástavby v menších sídlech okolo
Chotovin. Na nad azený komunika ní systém dálnice D3, která je momentáln ve výstavb a navrhovaný
IV.TŽK, navazuje systém silnic III. t ídy a místních komunikací, které jsou územn stabilizované. Je pot eba
zejména vy ešit vhodné a bezkolizní dopravní napojení ásti Chotoviny na nad azený komunika ní systém,
etn ešení provozu p ších a cyklist . ešeným územím prochází dálková cyklotrasa Eurovelo 7, spojující
sever a jih Evropy. V návaznosti na tuto páte ní cyklotrasu bude ešena sí místních cyklotras a p ších tras,
tak aby bylo dosaženo pokud možno bezkolizní p ekonání dopravních barier dálnice D 3 a IV.TŽK.
1

hustá: zastavitelnost území nep ekro í 60%
velmi hustá: zastavitelnost území je stanovena do 75%
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I.(1).c.2. Vymezení zastavitelných ploch
Zastavitelné území je roz len no na funk ní plochy, které jsou dle jednotlivých funk ních typ
barevn rozlišeny a ozna eny po adovým íslem a zkratkou názvu funkce. Využití nov navržených lokalit
pro zástavbu je p ípustné až po jejich vybavení veškerou technickou a dopravní infrastrukturou.
Funk ní plochy zastavitelného území jsou len ny na následující funk ní typy ploch a jsou takto
ozna eny:
SO.
OV.
OVSR.
RR.
VAS.
SVK.
PS.
ZEM.
TI.
VP.
DI.

Smíšená obytná funkce
Ob anská vybavenost
Ob anská vybavenost sportovn rekrea ní
Rekreace rodinná
Výroba a sklady
Smíšená výroba a komer ní vybavenost
Plochy specifické (vojsko)
Výroba a sklady zem
lské
Technická infrastruktura
Ve ejná prostranství
Dopravní infrastruktura

1

hustá: zastavitelnost území nep ekro í 60%
velmi hustá: zastavitelnost území je stanovena do 75%
3
nízkopodlažní: max. 3 nadzemní podlaží
4
rozvoln ná: zastavitelnost území nep ekro í 30%
5
ízemní: max. 1 nadzemní podlaží s možností obytného podroví
6
velmi rozvoln ná: zastavitelnost území nep ekro í 20%
2
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ehled vybraných ploch zastavitelného území
Po adové
Ozna ení
Kód katastrál.
íslo plochy plochy
území
1.
CH.1.SO
65341
2.
CH.2.SO
65341
3.
CH.4.SO
65341
4.
CH.5.SO
65341
5.
CH.6.SO
65341
6.
CH.7.SO
65341
7.
CH.8.SO
65341
8.
Z.1.SO
65340
9.
Z.2.SO
65340
10.
Z.3.SO
65340
11.
Z.4.SO
65340
12.
M.1.SO
65343
13.
M.2.SO
65343
14.
M.3.SO
65343
15.
M.4.SO
65343
16.
M.5.SO
65343
17.
R.1.SO
74541
18.
R.2.SO
74541
19.
R.3.SO
74541
20.
R.4.SO
74541
21.
L.1.SO
65342
22.
L.2.SO
65342
23.
L.3.SO
65342
26.
S.1.SO
65346
27.
BEL.1.SO
65804
28.
BEL.2.SO
65804
29.
BEL.3.SO
65804
30.
BEL.4.SO
65804
31.
BRL.1.SO
65827
32.
BRL.2.SO
65827
33.
JL.1.SO
65828
34.
JL.2.SO
65828
35.
JL.3.SO
65828
36.
JL.4.SO
65828
37.
JL.5.SO
65828
38.
JL.6.SO
65828
39.
JL.7.SO
65828
40.
JL.8.SO
65828
41.
JL.9.SO
65828
42.
JL.10.SO
65828
43.
V.1.SO
65347
44.
CH.1.OV
65341
45.
CH.1.VAS
65341
46.
Z.1.VAS
65340
47.
Z.2.VAS
65340
48.
Z.3.VAS
65340
49.
Z.4.VAS
65340
50.
V.1.VAS
65347
51.
Z.1.SVK
65340
52.
Z.2.SVK
65340
53.
Z.3.SVK
65340
54.
L.1.SVK
65342
55.
M.1.SVK
65343
56.
BEL.5.SO
65804
57.
Z.1.OVSR 65340
58.
CH.9.SO
65341
60.
L.7.SO
65342

Vý et katastrálních
území
Chotoviny
Chotoviny
Chotoviny
Chotoviny
Chotoviny
Chotoviny
Chotoviny
ervené Záho í
ervené Záho í
ervené Záho í
ervené Záho í
Morave u Chotovin
Morave u Chotovin
Morave u Chotovin
Morave u Chotovin
Morave u Chotovin
evnov
evnov
evnov
evnov
Liderovice
Liderovice
Liderovice
Sedle ko u Chotovin
Beranova Lhota
Beranova Lhota
Beranova Lhota
Beranova Lhota
Brou kova Lhota
Brou kova Lhota
Jení kova Lhota
Jení kova Lhota
Jení kova Lhota
Jení kova Lhota
Jení kova Lhota
Jení kova Lhota
Jení kova Lhota
Jení kova Lhota
Jení kova Lhota
Jení kova Lhota
Vrážná
Chotoviny
Chotoviny
ervené Záho í
ervené Záho í
ervené Záho í
ervené Záho í
Vrážná
ervené Záho í
ervené Záho í
ervené Záho í
Liderovice
Morave
Beranova Lhota
ervené Záho í
Chotoviny
Liderovice
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Výmera
v ha
0,78
1,35
1,55
2,38
2,35
0,55
2,24
6,81
3,50
0,60
2,83
0,41
0,54
0,30
0,59
0,64
5,78
0,28
0,14
0,13
0,49
0,56
0,49
0,63
1,67
0,28
0,29
0,11
0,25
1,26
0,26
0,29
1,12
0,40
0,20
0,15
1,55
1,77
0,18
0,48
1,42
0,61
0,76
2,33
4,13
1,13
11,35
0,62
5,40
3,69
6,60
7,45
1,37
0,42
0,13
0,08
0,15

Druh funk ního
využití*
A
A, C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A, C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
D
D
D
D
D
D
B, D
B, D
B, D
B, D
B, D

61.
62.
63.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

M.1.DI
M.1.TI
R.5.SO
S.3.SO
V.1.TN
S.4.SO
S.1.OVSR
CH.1.OVSR
L.1.VAS

65343
65343
74541
65346
65347
65346
65346
65341
65342

Morave u Chotovin
Morave u Chotovin
evnov
Sedle ko u Chotovin
Vrážná
Sedle ko u Chotovin
Sedle ko u Chotovin
Chotoviny
Liderovice

0,02
0,30
0,05
0,08
0,79
0,10
0,13
0,28
2,95

Pozn.:
Plochy, které jsou v tší nebo rovny 10,0 ha jsou vyzna eny tu
*Pro vypln ní sloupce, druh funk ního využití jsou použita písmena A až E
A- jestliže v dané ploše p evažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP bydlení
B- jestliže v dané ploše p evažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP obchod a služby
C- jestliže v dané ploše p evažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP rekreace
D- jestliže v dané ploše p evažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP výroba (nap . zem
výrobní služby, apod.)
E- jestliže v dané ploše p evažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP jiné využití

C
D

lská, pr myslová,

I.(1).c.3. Vymezení ploch p estavby
Jako plochy p estavby jsou vymezeny zastav né plochy ke zm
stávající zástavby, k obnov
nebo op tovnému využití znehodnoceného území. V ÚPO Chotoviny se jedná zejména o plochy bývalých
zem
lských areál , které nejsou využívány a budou uvol ovány pro jiné využití. U n kterých ploch bude
ed navrhovaným novým využitím provést asanaci t chto ploch a to v závislosti na charakteru nov
navrhovaného využití.
V ešeném území jsou navrženy a vymezeny tyto plochy pro p estavbu:
Pozn.:
Plochy, které jsou v tší nebo rovny 10,0 ha jsou vyzna eny tu
*Pro vypln ní sloupce, druh funk ního využití jsou použita písmena A až E
A- jestliže v dané ploše p evažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP bydlení
B- jestliže v dané ploše p evažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP obchod a služby
C- jestliže v dané ploše p evažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP rekreace
D- jestliže v dané ploše p evažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP výroba (nap . zem
výrobní služby, apod.)
E- jestliže v dané ploše p evažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP jiné využití
Zm na . 1:
Katastrální
území
ervené Záho í
Morave
Chotoviny

Ozna ení

Stávající funkce

estavba na funkci

lská, pr myslová,

Vým ra v ha

Z.1.VAS

Zem

lská výroba

Výroba a sklady

2,67

CH.1.VAS

Zem

lská výroba

Výroba a sklady

2,59

I.(1).c.4. Vymezení systému sídelní zelen
Systém sídelní zelen v obci Chotoviny a jejích ástech je vymezen jako stávající plochy ve ejné
zelen , krajinné zelen rekrea ní, pozemk ur ených k pln ní funkcí lesa (lesní plochy – PUPFL) a zelen
ostatní a zelen parkové. Dále jsou vymezeny základní skladebné a interak ní prvky v rámci systému ÚSES,
které jsou sou ástí ploch zelen krajinná všeobecné.
Jedná se o území zelen p evážn uvnit zastav ného a zastavitelného území obce, ale
i v navazující volné krajin . Tyto plochy jsou koncipovány jako území ve ejn p ístupná, sloužící v p ípad
zelen krajinné rekrea ní zejména jako zázemí pro odpo inek a rekrea ní aktivity, v p ípad zelen krajinné
všeobecné mají p evahu funkce ur ené pro zachování a obnovu p írodních a krajinných hodnot území. Tyto
plochy jsou sou ástí urbanistické koncepce obce a jejího za len ní do krajinného obrazu a jako takové musí
být respektovány a chrán ny. Obvyklé a p ípustné je provád t na t chto plochách vegeta ní úpravy, které
svým charakterem nenaruší funkci plochy zelen a p vodní skladbu d evin. P ípustná je i funkce izola ní
zelen , jako p ed l mezi odlišnými funk ními typy. P ípustná je i náhradní výsadba zelen vhodné druhové
skladby. P ípustné je i využití tohoto území pro plochy lesopark , p ípadn i lesních ploch s vhodnou
druhovou skladbou d evin. V ešeném území se nacházejí památné stromy (stromo adí u školního h išt )
v k.ú. Chotoviny), viz výkresová ást (hlavní a koordina ní výkres).
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I.(1).d. Koncepce ve ejné infrastruktury, v etn podmínek pro její umis ování
I.(1).d.1. Doprava a dopravní infrastruktura
Silni ní sí a cyklotrasy
Obec Chotoviny (spolu s jejími místními ástmi Beranova Lhota, Brou kova Lhota, ervené Záho í,
Jení kova Lhota, Liderovice, Morave , Polánka, Rzavá, evnov, Sedle ko, a Vrážná) - leží v severní ásti
táborského okresu p i hlavních komunika ních tepnách (silnice I/3, železnice) spojujících jižní echy
s Prahou, jejichž sou asná i budoucí rekonstrukce významn poznamenávají život v obci.
Hlavní silni ní komunikací je silnice I/3. Silnice I/3 (Praha) – Mirošovice – Benešov u Prahy - Tábor eské Bud jovice - Dolní Dvo išt , státní hranice. Komunikace má v n kterých úsecích nevyhovující ší kové
parametry (ší ka vozovky v etn zpevn né ásti krajnice maximáln 7 m), z v tší ásti dopln na alejemi
vzrostlých strom na hran vozovky s velkým množstvím jak liniových, tak p edevším bodových dopravních
závad a to i záludných (zejména „ztráta horizontu“). K ižovatky jsou vesm s bez samostatných
odbo ovacích pruh namnoze s velmi omezenými rozhledovými pom ry. Možnosti p edjížd ní v celé délce
velmi omezené. V n kolika úsecích dosahuje podélný sklon 12 %. Silnice I/3 je v t chto nevyhovujících
úsecích nerekonstruovatelná. Nicmén tyto úseky jsou z v tší ásti schopny plnit dopravní funkci
„doprovodné“ silnice II. t ídy (II/603) ke komunikaci s omezeným p ístupem (a už dálnice, i rychlostní
silnice).
Výstavba kapacitní rychlostní komunikace s omezeným p ístupem (dálnice D3) je podmínkou pro
zachování a další posilování mezinárodního významu trasy této silni ní komunikace, ale i pro rozvoj
podnikatelských aktivit na území jiho eského kraje. Výstavba takovéto komunikace je ovšem nezbytná
edevším z hlediska dopravn – technického.
Dálnice D3 prochází obcí Chotoviny, a to jejími katastrálními územími ervené Záho í a Morave ,
v jižním úseku (jižn silnice III/00341; viz níže) již vybudována (by v sou asné dob provozována jako
silnice I. t ídy I/3), v severním úseku je ve stavb (v ší kové kategorii D 27.5/120).
Sou ástí je i mimoúrov ová k ižovatka se silnicí III/00341. Na pr tahu ešeným územím
v p edkládaném územním plánu je považována za územn stabilizovanou (v etn areálu správy a údržby
dálnic (SSÚD), které je rovn ž ve stavb ).
Stávající (respektive p vodní) silnice I/3 bude p azena do sít silnic II. t ídy jako II/603 ve funkci
„doprovodné“ silnice k dálnici D3. Její trasa považována za územn stabilizovanou.
Tato nad azená komunika ní sí je na území obce dopln na sítí silnic III. t ídy, místních a ú elových
komunikací; sí silnic III. t ídy je tvo ena t mito silnicemi:
III/00341 k iž. I/3 (II/603) – ervené Záho í – Chotoviny – Jedlany – Hlasivo – Mladá Vožice;
v prvním úseku spojuje vlastní obec Chotoviny se silnicí I/3 (resp. D3, II/603), z ehož vyplývá její
dopravní význam. Bude na ni napojena mimoúrov ová k ižovatka s D3. Na pr tahu erveným
Záho ím a vlastní obcí veskrze závadný pr
h (sm rové a áste
i výškové vedení trasy,
s naprosto nevyhovujícími rozhledovými pom ry omezenými zejména p ilehlou zástavbou),
úrov ový železni ní p ejezd p es stani ní koleje (z stane p i výstavb IV. železni ního koridoru
zachován). K ižovatku s místní komunikací západn železni ního p ejezdu navrženo upravit na
malou okružní, jinak trasa silnice III/00341 považována za územn stabilizovanou (viz však popis
návrh na úpravu sít místních komunikací) a to i p es výše popsaný závadný pr
h (a u v domí
toho, že p edchozí územní plány obce navrhovaly r zné p eložky v zastav ném území obce; ty
ovšem v sou asné dob jsou považovány za nereálné). Východn centra obce pouze mírn
nadmístní dopravní význam, územn stabilizována.
III/00342 Chotoviny – Sedle ko; místní dopravní význam, územn stabilizována.
III/00343 Jedlany, Zahrádky – Beranova Lhota – Polánka; místní dopravní význam, územn
stabilizována.
III/00346 Tábor, ekanice – Jení kova Lhota – Hlasivo; (v trase historické silnice z Tábora na
Mladou Vožici), nadmístní dopravní význam, územn stabilizována.
III/00348 Jení kova Lhota – Brou kova Lhota; místní dopravní význam, územn stabilizována.
III/0335 Tábor, Hlinice – Vrážná – Chotoviny, jedna ze dvou tras spojující Chotoviny s Táborem,
nadmístní dopravní význam. Na pr tahu Chotoviny závadný pr
h (ší ka vozovky, nevyhovující
rozhledové pom ry omezené p ilehlou zástavbou, chyb jící chodníky, nevyhovující niveleta v i
zástavb na západní stran silnice). Územn stabilizována s p edpoklady úpravy ve stávající ší ce
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uli ní áry (a dopln ním alternativní trasy dle urbanistického návrhu); na jižním okraji zástavby
Chotovin navržena malá okružní k ižovatka s místní komunikací (viz níže).
III/1231 k iž. I/3 (II/603) Chotoviny – evnov – Jistebnice, Ov ín – Makov, Pada ov; místní dopravní
význam, p eložka v lokalit „Lapá ek“ v délce 1.040 km z roku 1965 (bohužel v mapovém podkladu
ÚPnO není zakreslena dodnes, v p edloženém návrhu reambulována aproximativn ), úprava
napojení na silnici I/3 (II/603) na pr se nou k ižovatku se silnicí III/00341ve stavb , jinak územn
stabilizována.
III/1233 k iž. I/19 Mezi
územn stabilizována.

í – Radkov – Liderovice – k iž. III/1231 „Lapá ek“; místní dopravní význam,

Na pr tahu zastav nými ástmi sídel mají (vzhledem k jejich dopravnímu významu) pr tahový úsek
silnice II. t ídy (II/603) charakter sb rné komunikace funk ní t ídy B, pr tahové úseky silnic III. t ídy charakter
obslužné komunikace funk ní t ídy C.
Postupn by m ly být upraveny na ší ku vozovky 7.0 m (2 x jízdní pruh ší ky 3.0 m + 2 x vodící
proužek 0.50 m), nejmén však na ší ku vozovky 6.0 m (2 x 2.75 výjime ná ší ka jízdního pruhu + 2 x
0.25 m vodící proužek) a dopln ny pokud možno oboustranným chodníkem ší ky 2.25 m (alespo však 1.50
m); nutno po ítat s osazením silni ních obrubník , odvodn ním vozovky do kanaliza ních vpustí
a vybavením ve ejným osv tlením. V t ch místech, kde stávající ší ka uli ní áry neumožní úpravu do
uvedených parametr , lze použít parametr kompromisních, ovšem tak, aby podmínky pro p ší nebyly
zhoršeny pod únosnou hranici z hlediska jejich bezpe nosti. Konkrétní podobu úpravy, která by
edstavovala nástroj pro regulaci p ilehlé zástavby (to se týká p edevším drobných staveb - garáží, zídek,
oplocení, p ípojných sk ín k inženýrských sítí apod.) by m ly stanovit podrobné studie, které by bylo žádoucí
postupn zpracovat. Obdobn nutno respektovat územní rezervu pro zabezpe ení rozhledových pom ,
pokud by m ly být zastavovány pozemky uvnit sm rových oblouk a v k ižovatkách. P i úprav pr tahových
úsek silnic doporu ujeme navrhovat moderní retarda ní prvky, které zvyšují bezpe nost silni ní dopravy
a zárove minimalizují p sobení negativních vliv na životní prost ední obyvatel v p ilehlých obytných
zónách (v souladu se „Zásadami pro navrhování úprav pr tah silnic obcemi“ – TP 145 MDS R).
Vzdálenost nov navrhovaných k ižovatek u t chto komunikací stanovuje
SN 73 6110
(Projektování místních komunikací) ve zn ní Zm ny .2 (zá í 2003) a iní u sb rných komunikací funk ní
ídy B (silnice II/603) 180 m, u obslužných komunikací funk ní t ídy C (silnice III. t ídy) 80 m. P ímá dopravní
obsluha pozemk p ilehlých k silnici II/603 by m la být v zastav ném území omezena (týká se zejména
ípadných objekt pro podnikatelské využití), mimo zastav né území vylou ena. Pozemky p ilehlé k silnicím
III. t ídy (obslužné komunikace funk ní t ídy C) lze podle citované normy napojit bez omezení. To by se
ovšem m lo týkat pouze objekt bydlení i živnostenských provozoven (a p i spln ní podmínek SN 73
6101, l. 11.8 a 11.9 upravující zejména rozhledové pom ry a polohu vrat). Zp ístupn ní ostatních za ízení
(zejména podnikatelského charakteru výrobního i obchodního zam ení) je možné pouze prost ednictvím
elových komunikací napojených na komunikace funk ní t ídy C. Místa napojení budou k ižovatkami
(s požadavkem na odstup od ostatních k ižovatek a stávajících i navržených minimáln 80 m).
Mimo zastav né území sídel by m la být silnice II/603 postupn upravena do homogenních
parametr silni ní kategorie S 9.5/70 a silnice III. t ídy S 7.5/50 (respektive ty z nich, které mají pouze místní
dopravní význam S 6.5/50).
Komunika ní skelet sídla je dopln n sítí místních a ú elových komunikací, tj. ve vlastní obci
edevším ulic, které mají v sou asné dob v p evážné v tšin ší ku vozovky cca 6 m a jsou vybaveny
chodníky na standardní úrovni. Rozvoj jejich sít v dopravním návrhu vychází p edevším z urbanistického
návrhu. Jedinou dopravn významn jší místní komunikací navrhovanou z d vod dopravních je návrh
spojnice silnice III/00341 (západn úrov ového železni ního p ejezdu) se silnicí III/0335 (sm r Vrážná) na
jižní stran zastav ného území sídla. Její trasa navazuje na již vybudovanou místní komunikaci
zp ístup ující rodící se pr myslovou zónu, její sou ástí je podjezd pod nádražím D. Na obou jejích koncích
navrženy malé okružní k ižovatky. Komunikace bude mít charakter obslužné komunikace funk ní t ídy C. Je
navržena v extravilánové podob a to v návrhových prvcích silni ní kategorie S 7.5/50; je tak p ipravena na
ípadné využití pro vedení p eložky silnice III/00341 (aniž by tuto p ípadnou zm nu ú elu bylo nutno
považovat za zm nu územního plánu). Ve funk ní úrovni C za azena i nov navrhovaná místní komunikace
na jihovýchodním okraji zastav ného území obce spojující uvedenou malou okružní k ižovatku na silnici
III/0335 se stávající MK na Polánku. V zastav ném území (respktive v území k zastav ní ur eném) by
komunikace funk ní t ídy C m ly mít parametry uvedené viz výše.
Všechny ostatní místní komunikace mají charakter obslužných komunikací funk ní t ídy C.
U stávajících komunikací zp ístup ujících objekty bydlení (obytné zóny) je nezbytné po ítat do budoucna
s jejich úpravou na ší ku vozovky pokud možno 6.0 m (2 x 2.75 výjime ná ší ka jízdního pruhu + 2 x 0.25 m
vodící proužek) dopln né chodníkem ší ky minimáln 1.50 m; pokud bude chodník jednostranný, nutno na
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opa né stran vozovky zajistit bezpe nostní odstup od pevných p ekážek (plot , p ípojných sk ín k)
minimáln 0.5 m (uvedená úprava je z hlediska normy SN 73 6110 - Projektování místních komunikací
minimální bez jakýchkoli rezerv - nelze do této ší ky osadit ani sloup ve ejného osv tlení). S ohledem na
podmínky ešeného území (pouze ovšem ve stávající zástavb ) lze p ipustit uplatn ní výjime ných
návrhových prvk , tj. u vozovky vypušt ní vodících proužk (ší ka vozovky mezi obrubami 5.50 m) a chodník
(bodov ) zúžen až na 1.25 m. Do doby, než bude tato úprava možná, je nutno pro ni respektovat alespo
územní rezervu. Tu by m l stavební ú ad dodržovat p i povolování veškerých staveb a to i drobných
(oplocení, p ípojné sk ky inženýrských sítí apod.) Je žádoucí proto v p edstihu zpracovat pro tuto úpravu
dokumentaci v podrobn jším m ítku tak, aby bylo z ejmé, jaký prostor je nutno chránit. Minimáln stejné
ší kové parametry bude nutno navrhovat u nov budovaných místních komunikací obslužného charakteru.
U obslužných komunikací funk ní t ídy C lze v dalších stupních dokumentace navrhnout použití n kterých
z retarda ních prvk ; jako dopravn zklidn né komunikace však lze navrhnout p edevším koncové úseky
chto komunikací a to pouze v t ch p ípadech, kde je jasn z ejmé, že nelze do budoucna (a to ani po
asovém horizontu platnosti územního plánu) p edpokládat jejich prodloužení. Návrh t chto komunikací
musí vycházet z Technických podmínek „TP 103 Navrhování obytných zón“ vydaných MDS v b eznu 1998.
(Zejména nelze návrhu použít pro úsporu ší ky uli ní áry - podle uvedených Technických podmínek je
minimální ší ka obytné ulice 8 m).
Zm na . 1:
Od doby vydání ÚP Chotoviny došlo k realizaci významných dopravních staveb, zejména dálnice D3
a dalších p eložek silnic III. t ídy bezprost edn navazujících na D3 a MÚK Chotoviny. Lokality Z.1.8.
(zastav né území stávající SPHM a navržené rozší ení SPHM) a Z.1.9. (zastavitelná plocha pro
technickou infrastrukturu) nebudou p ímo napojeny na dálnici D3. V p ípad lokality Z.1.8. je upraveno
vymezení koridoru Ve zm
. 1 je ešena zm na trasy místní komunikace (Družstevní ulice) a její nové
napojení na silnici III/00341 sm r Hlasivo, za ú elem zlepšení rozhledových pom . Stávající napojení
Družstevní ulice na silnici III/00341 bude po vybudování nového napojení zrušeno a bude ponecháno pouze
ší propojení (možno i formou sjízdného chodníku) a dopravní obsluha stávajících objekt pro bydlení bude
zajišt no napojením na nov navrženou místní komunikaci. Všechny navržené místní obslužné komunikace,
ípadn i úprava stávajících místních komunikací (tam kde je to prostorov a technicky možné) jsou
navržené dle funk ní t ídy C (funk ní t ídy C3 dle p edchozího zn ní normy SN 73 6110), p ípadn D
(dopravn zklidn né).
Všechny navržené plochy budou napojeny na stávající pozemní komunikace dle platných SN.
ípadná protihluková opat ení budou hrazena z prost edk investora.
Parkování osobních aut: U p ípadných p ípustných nov navrhovaných objekt v rámci ploch výroby a
sklad , smíšené výroby a komer ní vybavenosti a dalších ploch podnikatelského charakteru je nutno, aby
jejich majitelé i investo i zabezpe ili pot ebný po et parkovacích stání pro své zákazníky a obchodní
partnery na vlastních pozemcích a to p ímo jako sou ást stavby t chto za ízení. Po et parkovacích stání
nutno navrhnout v souladu s SN 73 6110 - Projektování místních komunikací (kapitola 14.1). P i výpo tu
pot ebného po tu parkovacích míst doporu ujeme použít hodnoty sou initele vlivu stupn automobilizace
ka = 1.0 (pro stupe automobilizace 1:2.5).
Garážování osobních aut obyvatel rodinných dom bude zajišt no vesm s na vlastních pozemcích i ve
vlastních objektech. Výhledová garážovací pot eba bude pokryta beze zbytku na vlastním pozemku a to již
ímo jako sou ást stavby. Vzhledem k prostorovým možnostem ešeného území je žádoucí zavázat
investory a stavebníky nových objekt bydlení v dalších stupních ÚPD, ÚPP a PD u rodinných domk zajistit
na vlastních pozemcích i dostate nou kapacitu pro parkování vozidel (druhé a další automobily, návšt vy
apod.), nap íklad p ed vjezdy do garáží.
Mimo zastav ná území sídel je sí místních a ú elových komunikací (cestní sí ) v podstat
stabilizovaná. K úprav dochází v území mezi vlastní obcí a Morav í, kde úprava reflektuje nad azené
komunika ní stavby, dálnici D3 a IV. železni ní koridor. Jižn Liderovic (na rozhraní mezi katastrálním
územím Liderovic a Radimovic) navržena nová místní komunikace (polní cesta) s p edpokladem jejího
využití pro vedení cykloturistické trasy.
Územím Chotovin jsou vedeny (v sou asné dob ) t i cykloturistické trasy K T:
11 Tábor – Liderovice – Lapá ek – evnov – Borotín – (Praha),
1176 Lapá ek – Chotoviny – Jedlany,
1177 ekanice – Jení kova Lhota – Podolí – Hlasivo.
Koncept je dopln n o další místní cyklotrasy a je navržena i úprava stávajících cyklotras.
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Železni ní doprava
Železni ní doprava je zastoupena tratí . 220 Praha – Benešov u Prahy – Tábor - eské Bud jovice,
která je sou ástí IV. železni ního koridoru; je za azena do evropských sítí dle mezinárodních dohod AGC,
AGTC a TER.
Elektrizovaná (proudová soustava 25kV, 50Hz) jednokolejná celostátní železni ní tra . Osobní vlaky
dosahují pr
rné cestovní rychlosti 48,8 km/hod., rychlíky a sp šné vlaky 71,9 km/hod. Tra je velmi
intenzivn využívaná pro pohyb mezistátních a vnitrostátních nákladních vlak , rozhodující podíl vykazují
pr
žné nákladní vlaky (Pn) a vlaky manipula ní (Mn), významný objem p epravy se realizuje také
expresními (Nex) a rychlými (Rn) nákladními vlaky. Tra má v Chotovinách železni ní stanici, osobní
doprava aktuáln zajiš ována 27 spoji (z toho 4 sp šné), které v Chotovinách zastavují (+ 24 rychlík
a jeden další sp šný vlak, které Chotvinami projížd jí). Tra 220 je upravena pro tra ovou rychlost 100
km/hod, které dosahuje na 63 % z celkové délky 82 km na území jiho eského kraje.
Uvedení do souladu s výše uvedenými dohodami vyžaduje zásadní úpravu tratí na rychlost 160
km/hod (v etn zdvoukolejn ní) s cílem homogenizace, zvýšení kapacity a dosažení vyšší kvality p epravní
služby (a to p edevším celého mezinárodního tahu E-55, jehož je sou ástí). V úseku Sudom ice u Tábora –
Tábor zpracována DÚR; trasa vedena z v tší ásti v nové poloze. Trasa akceptována bezvýhradn
edloženým dopravním návrhem. Sou ástí je i podchod pro p ší pod kolejišt m nádraží D.
Hromadná autobusová doprava
Autobusová doprava provozována ty mi linkami v rozsahu celkem 24 spoj . Z tohoto po tu 12 spoj
(severn Chotovin 13) je vedeno po silnici I/3 (II/603) a zastavují v zastávce Chotoviny, rozcestí (p emž
dalších 19 pár spoj vedených po silnici I/3 mezi Táborem a Prahou Chotovinami projíždí). Po silnici
III/0335 je vedeno 8 spoj , po silnici III/00346 ve sm ru na Mladou Vožici dalších 9 spoj . S výjimkou
Brou kovy Lhoty zajížd jí autobusy do všech místních ástí s t mito po ty spoj (v uvedení dle jednotlivých
zastávek): Lapá ek – 8, Polánka – 8, Chotoviny, rozcestí – 12, Chotoviny, škola – 3, Chotoviny, U Ján – 8,
Beranova Lhota – 8, ervené Záho í – 8, Jení kova Lhota – 14, Liderovice – 6, Rzavá – 13, evnov – 3,
Sedle ko – 2, Vrážná – 8, Morave – 13. Poloha zastávek vesm s stabilizována; jedinou výjimkou je
zastávka Chotoviny, rozcestí, kterou navrženo posunout ze silnice I/3 (II/603) do prostoru navržené malé
okružní k ižovatky na silnici III/00341.
Doprava v klidu a dopravní za ízení
U nov navrhovaných objekt vybavenosti podnikatelského charakteru je nutno, aby jejich majitelé i
investo i zabezpe ili pot ebný po et parkovacích stání pro své zákazníky a obchodní partnery na vlastních
pozemcích a to p ímo jako sou ást stavby t chto za ízení. Po et parkovacích stání nutno navrhnout
v souladu s SN 73 6110 - Projektování místních komunikací (Tab. 19). P i výpo tu pot ebného po tu
parkovacích míst dle l. 196 normy doporu ujeme použít hodnoty sou initele vlivu stupn automobilizace
ka = 1.56 (pro stupe automobilizace 1:2.25).
Garážování osobních aut obyvatel rodinných dom zajišt no p evážn na vlastních pozemcích i ve
vlastních objektech. Stavební ú ad by nap íšt nem l povolit stavbu ani jednoho obytného domu, i souboru,
který by nem l svoji výhledovou garážovací pot ebu pokrytu beze zbytku na vlastním pozemku a to již p ímo
jako sou ást stavby.
Nadlimitní hluk z dopravy
Na p iložené tabulce (viz p ílohy této ÚPD) a zákresem isofon v map dopravního návrhu je
kvantifikován hluk ze silni ní dopravy a to z dálnice D3 a silnice II/603. Hlukové posouzení vychází ze
zákona . 258/2000 Sb. o ochran ve ejného zdraví a o zm
n kterých souvisejících zákon a na ízení
vlády R . 502/2000 Sb. o ochran zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací (ve zn ní na ízení vlády
. 88/2004 Sb. platného od 1. dubna 2004; dále jen na ízení vlády), které stanovují hodnoty hygienických
limit pro hluk ve venkovním i vnit ním prost edí. Normovanou hladinou hluku v chrán ném venkovním
prostoru (pro bydlení a jemu p ilehlé území) v denní dob je podle na ízení vlády pro bydlení a jemu p ilehlé
území v sousedství „hlavních komunikací“ 60 dB (za p edpokladu, že hluk z této komunikace je p evažujícím
zdrojem hluku z dopravy v daném území; hlavními komunikacemi jsou dálnice, silnice I. a II. t ídy a sb rné
místní komunikace, v daném p ípad D3 a II/603). Kolem ostatních komunikací je normovou hodnotou
hygienického limitu 55 dB. Pro hluk ze železnice platí hygienický limit 55 dB (v ochranném pásmu dráhy
60 dB).
Ve vnit ních prostorách obytných budov je nutno dodržet 40 dB (v okolí hlavních komunikací 45 dB).
Pokud se prokáže, že ve stávající situaci zástavby není technicky možné dodržet normované hodnoty hluku
ve venkovním prostoru (tj. 60, respektive 55 dB), je možné pot ebnou ochranu p ed hlukem zajistit isolací
objektu na normovou hodnotu hluku ve vnit ním prost edí (tj. 40, respektive 45 dB). P itom musí být
zachována možnost pot ebného v trání.
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Pro tzv. „starou zát ž“, tj. pro stav hlu nosti ve venkovním prostoru p sobený hlukem z dopravy
historicky vzniklý p ed dnem 1. 1. 2001, m že být použit hygienický limit 70 dB (pro okolí hlavních i ostatních
silni ních komunikací a dráhy). Tento hygienický limit z stává zachován i po rekonstrukci nebo oprav
komunikace, p i které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlu nosti v chrán ných venkovních prostorech staveb
a pro krátkodobé objízdné trasy. Rekonstrukcí nebo opravou komunikace se rozumí položení nového
povrchu, vým na kolejového svršku, p ípadn rozší ení vozovek p i zachování sm rového nebo výškového
vedení. Tento limit nelze použít pro nov navrhované objekty bydlení, ani pro nov navrhované komunikace
(p eložky). Pro no ní období (22 – 6 hod.) platí pro všechny výše uvedené hodnoty korekce – 10 dB (pro
hluk ze železnice – 5 dB).
Hlukové posouzení bylo zpracováno podle "Metodických pokyn pro výpo et hladin hluku z dopravy"
(RNDr. Liberko, VÚVA Brno 1991) a "Novely metodiky pro výpo et hluku ze silni ní dopravy" (Ing. Kozák,
CSc., RNDr. Liberko, P íloha zpravodaje MŽP . 3/1996).
Hodnoty dopravního zatížení byly p evzaty z celostátního s ítání dopravy
(upraveny pro výhledové období - rok 2020 za použití r stových koeficient
SD R).

SD

R rok 2000

Hlukové pom ry byly posouzeny formou výpo tu teoretické hodnoty isofon (viz p iložená tabulka).
Isofony jsou napo teny ve výšce 6 m nad úrovní terénu (pohltivý terén). Byly vypo teny isofony pro LAEQ =
60 dB a 57 dB (pro železnici 55 a 52 dB) a to pro denní a no ní období (uvedené hodnoty mínus 10 dB).
První hodnota (hygienický limit, tj. 60, resp. 55 dB) udává limitní polohu okraje chrán ného venkovního
prostoru (zahrady) od osy p íslušné komunikace, druhá hodnota (57, resp. 52 dB p edstavuje hodnotu
hygienického limitu sníženou o 3 dB s ohledem na vliv odrazu hluku od vlastního objektu) udává limitní
polohu okraje vlastního objektu (o výšce nejvýše dvou nadzemních podlaží + p ípadné podkroví se st ešními
okny) od osy p íslušné komunikace tak, aby jej nebylo nutno protihlukov chránit. Tyto isofony jsou
vyneseny v map dopravního návrhu.
Výpo et byl proveden jak pro denní, tak no ní období; z analýzy výsledk
v daném p ípad je významn jší a tedy rozhodné pro formulaci záv
no ní období.

výpo tu vyplývá, že

Plochy Z.3.SO, Z.2.SO, Z.2.VAS, Z.3.VAS, Z.4.VAS, M.1.SVK, Z.1.SVK, Z.2.SVK,
Z.3.SVK, L.1.SVK leží v území s vymezenou izofonu nadlimitního hluku IV.TŽK a dálnice D3. Z toho
vyplývá podmín ná vhodnost pro služební bydlení, i p ípadný chrán ný venkovní prostor a v chrán ný
venkovní prostor staveb. Objekty navržené v území vymezeném uvedenými isofonami (respektive stávající
objekty zasažené touto isofonou z nov navrhovaných silni ních komunikací) nutno v dalších stupních
dokumentace posoudit z hlediska hluku z dopravy a p ípadn navrhnout použití pasivních protihlukových
opat ení.
Výše uvedené posouzení hlukových pom

má pouze informativní charakter (výklad MMR R)!

I.(1).d.2. Vodohospodá ské ešení
POPIS JEDNOTLIVÝCH SÍDEL - KANALIZACE A VODOVOD:
01 - CHOTOVINY v . ERVENÉHO ZÁHO Í
VODOVOD
Sou asný stav
Obec Chotoviny a její ást ervené Záho í byla p vodn napojena na vodovod ze zdroje „U rybní
a Malé
jezero“. Tento vodovod je v sou asnosti využíván pro ú ely kropení h bitova a sportovního za ízení. Obec je
v sou asné dob napojena na zdroje pitné vody z prameništ Beranova Lhota s celkovým povoleným
odb rem 3,2 l/s. Voda ze 4 vrt (HV 2,3,5 a 6) je erpána do erpací stanice s akumulací, výtlakem vedena
do vodojemu Chotoviny 2 x 150 m3 (561,98 - 588,68 m.n.m.) a odtud gravita
do spot ebišt . V roce 2003
došlo k posílení prameništ o zdroje HV 7 a 8 a byl dovystrojen vrt HV4. Dále prob hlo rozší ení a p estavba
úpravny a vodojemu a byla rozší ena místní sí sm rem k OV a k prostoru pr myslového areálu poblíž
budované dálnice.
Návrh:
Založená lokální vodárenská soustava bude provozována i nadále. S ohledem na požadavek pokrytí
urbanistického rozvoje je však nutno se zabývat jejím dopln ním. V otázce kvality je nutné setrvale provád t
rozbory vody ve zdrojích a v p ípad dlouhodob jších nedodržení vyhl. 376/2000 Sb bude nutné p ikro it
k dopln ní technologie úpravy surové vody.
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KANALIZACE
Sou asný stav
Chotoviny mají vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je napojeno 95 % obyvatel. Kanalizace, která
je ve správ obce, byla vybudována z betonových, kameninových a PVC trub o profilech 200- 600mm a má
celkovou délku cca 14 km. Splaškové vody (90%) jsou po p ed išt ní v septicích zaúst ny do jednotné
kanalizace, 5% je do ní napojeno bez p ed išt ní. Zbylé vody se zachycují v bezodtokových jímkách. ást
obce je odkanalizována do dvou biologických rybník u zámeckého parku. Zbytek obce je odkanalizován na
novou OV. Jedná se o mechanicko - biologickou istírnu BIOCLEANER BC 700. Vy išt né odpadní vody
odtékají do místní vodote e a následn do Košínského potoka. Deš ové vody jsou z cca 95% odvád ny
jednotnou kanaliza ní sítí.
Návrh:
Je nezbytné doplnit kanaliza ní sí dle požadavk bezkolizního provozování a dle výhledu nových
urbanistických rozvojových zón. Úseky fyzicky dožilé je nutno postupn rekonstruovat v dlouhodobém
výhledu. Sou ástí systému bude i vybudování erpací stanice pro odkanalizování východní zóny tak, aby
bylo možné odpojit dv stávající výústi do recipientu za parkem. Voda bude erpána do stávající kanaliza ní
soustavy s koncovou OV Chotoviny. V rámci této OV Biocleaner je nutné uvažovat s navýšením kapacity
kalojemu. Návrh kanalizace rovn ž zohled uje záv ry vodohospodá ské studie, která eší aktivní
protipovod ovou ochranu systémem otev ených i trubních linií a bezpe ného p evedení p ívalových vod do
vodote í pod obcí.
02 - BERANOVA LHOTA
VODOVOD
Sou asný stav
Osada Beranova Lhota je zásobována vodou z místních zdroj - domovních studní. Kvalita je dostate ná,
vydatnost pokrývá pot eby odb ratel .
Návrh:
Osada p edpokládá budoucí napojení na vodárenskou soustavu Chotovin tak, že za stávající erpací stanicí
by na okraji osady byla za azena AT stanice s úpravnou vody a dále by následovala vlastní distribu ní sí .
Do té doby se p edpokládá i nadále zásobování pitnou vodou z individuálních zdroj . Trvale je nutno
sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a od vodn ných p ípadech p istoupit k odpovídající úprav
odebírané vody.
KANALIZACE
Sou asný stav
Beranova Lhota nemá vybudovaný systém soustavné kanalizace. Západn od ní se nachází ochranné
pásmo II.b vrt - OP Chotoviny. Splaškové vody jsou p evážn akumulovány v domovních žumpách
a následn odváženy k zem
lskému využití. Deš ová kanalizace z betonových trub je ve správ obce
a má celkovou délku cca 300 m. Odvádí cca 70 % deš . vod z obce a je zaúst na do místního rybníka. Další
vody odtékají soustavou p íkop a bezejmenných vodote í.
Návrh:
ešení, v souladu s PRVKUC p edpokládá fungování rekonstruovaných domovních jímek jako
bezodtokových nádrží s pravidelným vyvážením jejich obsahu a regulovaným vypoušt ním do soustavné
kanaliza ní sít Chotovin s centrální a dostate
kapacitní OV.
03 - BROU KOVA LHOTA
VODOVOD
Sou asný stav
Osada Brou kova Lhota je zásobována vodou z místních zdroj - domovních studní. Kvalita je dostate ná,
vydatnost pokrývá pot eby odb ratel . Kvalita vody vykazuje ob asné závady z hlediska dusi nan
a bakteriologického zne išt ní.. Do zem
lského areálu je p ivedena voda z lokální vodárenské soustavy
(studna + VDJ). Vydatnost zdroje ovšem není známa a kvalita vody je nevyhovující. Vodovod není povolen
k užívání pro zásobování obyvatel pitnou vodou.
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Návrh:
Osada p edpokládá budoucí napojení na vodárenskou soustavu Chotovin. Do té doby se p edpokládá
i nadále zásobování pitnou vodou z individuálních zdroj . Trvale je nutno sledovat kvalitu vody ve
využívaných studních a od vodn ných p ípadech p istoupit k odpovídající úprav odebírané vody.
KANALIZACE
Sou asný stav
Brou kova Lhota nemá vybudovaný systém soustavné kanalizace. Splaškové vody jsou p evážn
akumulovány v domovních žumpách a následn odváženy k zem
lskému využití. Deš ová kanalizace,
blíže neidentifikovaná je zaúst na do Malého Lhotského rybníka. Odvádí cca 20 % deš . vod. Další vody
odtékají soustavou p íkop a bezejmenných vodote í.
Návrh:
ešení, v souladu s PRVKUC p edpokládá fungování rekonstruovaných domovních jímek jako
bezodtokových nádrží s pravidelným vyvážením jejich obsahu a regulovaným vypoušt ním do soustavné
kanaliza ní sít Chotovin s centrální a dostate
kapacitní OV.
04 - JENÍ KOVA LHOTA
VODOVOD
Sou asný stav
Osada Jení kova Lhota je zásobována vodou áste
z místních zdroj - domovních studní (kvalita není
známa) a áste
, z cca 35%, z lokální vodárenské soustavy. Zdrojem této soustavy je vrt (vydatnost
2,95 l/s), ze kterého je voda dopravována výtlakem do úpravny ( Fe, Mn, radioaktivita) a dále do spot ebišt .
Vodovod je zkolaudován. V rámci úpravny je nutno uvažovat s posílením objemu akumulace surové vody na
po átku technologické linky.
Návrh:
V Jení kov Lhot se po ítá s rozší ením lokální vodárenské soustavy po celém zastav ném území, v etn
napojení zem
lského areálu. V dalším výhledu se pak p edpokládá napojení na vodárenskou soustavu
Chotovin. Tento zám r je pot eba uvést do souladu s PRVKUC. Do té doby je nutno sledovat kvalitu vody ve
využívaných studních a od vodn ných p ípadech p istoupit k odpovídající úprav odebírané vody.
KANALIZACE
Sou asný stav
Jení kova Lhota nemá vybudovaný systém soustavné kanalizace. Splaškové vody jsou akumulovány
v domovních žumpách a následn odváženy k zem
lskému využití. Deš ová kanalizace (blíže
neidentifikovaná) odvádí cca 40 % deš . vod z obce a je zaúst na do Jení kolhotského potoka. Další vody
odtékají soustavou p íkop a bezejmenných vodote í.
Návrh:
ešení, v souladu s PRVKUC p edpokládá realizaci splaškové kanalizace s vlastní OV. P itom je možné
využít extenzivní aerobní procesy odbourávání org. substrátu v odp. vodách (stabiliz. nádrže, zemní filtry
apod.). Deš ové vody budou i nadále odtékat dosavadním zp sobem v otev ených profilech s max. využitím
územní retence.
05 - LIDEROVICE
VODOVOD
Sou asný stav
Osada Liderovice je zásobována vodou z místních zdroj
sledována, vydatnost pokrývá pot eby odb ratel .

- domovních studní. Kvalita není setrvale

Návrh:
Osada p edpokládá budoucí napojení na vodárenskou soustavu Chotovin. Do té doby se p edpokládá
i nadále zásobování pitnou vodou z individuálních zdroj . Trvale je nutno sledovat kvalitu vody ve
využívaných studních a od vodn ných p ípadech p istoupit k odpovídající úprav odebírané vody.
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KANALIZACE
Sou asný stav
Liderovice nemají vybudovaný systém soustavné kanalizace. Splaškové vody jsou akumulovány
v domovních žumpách a následn odváženy k zem
lskému využití. Dále je zde sídlo firmy Aksamite, jež
produkuje odp. vody s vyšším látkovým zatížením. Deš ové vody odtékají soustavou p íkop
a bezejmenných vodote í.
Návrh:
ešení, v souladu s PRVKUC p edpokládá fungování rekonstruovaných domovních jímek jako
bezodtokových nádrží s pravidelným vyvážením jejich obsahu a regulovaným vypoušt ním do soustavné
kanaliza ní sít Chotovin s centrální a dostate
kapacitní OV. Deš ové vody budou i nadále odtékat
dosavadním zp sobem v otev ených profilech s max. využitím územní retence.
06 - MORAVE
VODOVOD
Sou asný stav
Osada Morave je z 80% zásobována vodou z lokální vodárenské soustavy. Zdrojem jsou 2 vrty (HV1 0,4 l/s a HV4 - 0,2 l/s), z nichž je voda dopravována do úpravny vody (Mn, Fe, dávkování NaCl). Z úpravny je
voda tlakov p ivedena do vodojemu 100 m3 (450,90/453,30), ze kterého odtéká gravita
do spot ebišt .
Zbývajících 20% obyvatel je zásobována vodou z místních zdroj - domovních studní (kvalita není známa).
Návrh:
Do budoucna se po ítá s napojením na vodárenskou soustavu Chotovin (sm rem od pr myslového areálu)
a s rozší ením stávající vodovodní sít .
KANALIZACE
Sou asný stav
Morave nemá vybudovaný systém soustavné kanalizace. Nachází se ve III. ochranném pásmu nádrže
Jordán - OP Jordán. Splaškové vody jsou akumulovány v domovních žumpách a následn odváženy
k zem
lskému využití. Deš ové vody odtékají soustavou p íkop a bezejmenných vodote í fináln do
Košínského potoka.
Návrh:
V Morav i se p edpokládá vybudování oddílné kanalizace, p emž splaškové vody budou vedeny do
erpací stanice pod osadou a následn výtlakem dopravovány do soustavné kanaliza ní sít Chotovin
s koncovou centrální OV. Deš ové vody budou max. využívat územní retence.
07 - POLÁNKA
VODOVOD
Sou asný stav
Osada Polánka je zásobována vodou z místních zdroj - domovních studní. Kvalita není setrvale sledována,
vydatnost pokrývá pot eby odb ratel .
Návrh:
Osada bude v budoucnu napojena na vodárenskou soustavu Chotovin. Do té doby se p edpokládá i nadále
zásobování pitnou vodou z individuálních zdroj . Trvale je nutno sledovat kvalitu vody ve využívaných
studních a od vodn ných p ípadech p istoupit k odpovídající úprav odebírané vody.
KANALIZACE
Sou asný stav
Polánka nemá vybudovaný systém soustavné kanalizace. Splaškové vody jsou akumulovány v domovních
žumpách a následn odváženy k zem
lskému využití. Deš ové vody odtékají soustavou p íkop
a bezejmenných vodote í do Poláneckého rybníka a následn do Chotovinského potoka.
Návrh:
ešení, v souladu s PRVKUC p edpokládá fungování rekonstruovaných domovních jímek jako
bezodtokových nádrží s pravidelným vyvážením jejich obsahu a regulovaným vypoušt ním do soustavné
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kanaliza ní sít Chotovin s centrální a dostate
kapacitní OV. Deš ové vody budou i nadále odtékat
dosavadním zp sobem v otev ených profilech s max. využitím územní retence.
08 - RZAVÁ
VODOVOD
Sou asný stav
Osada Rzavá je zásobována vodou z místních zdroj - domovních studní. Kvalita není dostate ná
(dusi nany + bakteriologické zne išt ní), vydatnost nedostate
pokrývá pot eby odb ratel .
Návrh:
Osada po ítá s budoucím napojením na vodárenskou soustavu Chotovin. Do té doby se p edpokládá
i nadále zásobování pitnou vodou z individuálních zdroj . Trvale je nutno sledovat kvalitu vody ve
využívaných studních a od vodn ných p ípadech p istoupit k odpovídající úprav odebírané vody.
KANALIZACE
Sou asný stav
Rzavá nemá vybudovaný systém soustavné kanalizace. Splaškové vody jsou akumulovány v domovních
žumpách a následn odváženy k zem
lskému využití. Deš ové vody odtékají soustavou p íkop
a bezejmenných vodote í sm rem ke Košínskému potoku..
Návrh:
Ve Rzavé se v oblasti farmy p edpokládá vybudování oddílné kanalizace, p emž splaškové vody budou
vedeny do erpací stanice „Morave “ pod osadou a následn výtlakem dopravovány do soustavné
kanaliza ní sít Chotovin s koncovou centrální OV. Obytná zóna bude do vybudování oddílné kanalizace
využívat bezodtokové jímky na vyvážení. Deš ové vody budou max. využívat územní retence.
09 - EVNOV
VODOVOD
Sou asný stav
Osada evnov je zásobována vodou z místních zdroj - domovních studní. Kvalita není známa, vydatnost
dostate
pokrývá pot eby odb ratel .
Návrh:
Osada po ítá s budoucím napojením na vodárenskou soustavu Morav e a Chotovin. Podmínkou je ovšem
posílení zdroj . Do té doby se p edpokládá i nadále zásobování pitnou vodou z individuálních zdroj . Trvale
je nutno sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a od vodn ných p ípadech p istoupit k odpovídající
úprav odebírané vody.
KANALIZACE
Sou asný stav
evnov nemá vybudovaný systém soustavné kanalizace. Splaškové vody jsou akumulovány v domovních
žumpách a následn odváženy k zem
lskému využití. Deš ová kanalizace z betonových trub je ve správ
obce a má celkovou délku cca 300 m. Odvádí cca 30 % deš . vod z obce a je zaúst na do Kosteleckého
potoka. Další vody odtékají soustavou p íkop a bezejmenných vodote í.
Návrh:
ešení, v souladu s PRVKUC p edpokládá fungování rekonstruovaných domovních jímek jako
bezodtokových nádrží s pravidelným vyvážením jejich obsahu a regulovaným vypoušt ním do soustavné
kanaliza ní sít Chotovin s centrální a dostate
kapacitní OV. Deš ové vody budou i nadále odtékat
dosavadním zp sobem.
10 - SEDLE KO
VODOVOD
Sou asný stav
Osada Sedle ko je zásobována vodou z místních zdroj - domovních studní. V osad je dále stará
vodárenská soustava bez povolení odb ru vody. Jedná se o 3 jímací zá ezy a 2 studny. Jejich vydatnost
dosud nebyla stanovena. Ze zdroj je voda vedena gravita
do akumula ní nádrže a jímek 25 + 8 m3.

20

Kóta hladiny v akumulaci je odhadem 524 m.n.m. Z akumulace je voda gravita
do spot ebišt .

dopravována

Návrh:
edpokládá se výstavba nového vodovodu, napojeného na místní zdroj pitné vody, nový vrt vydatnosti
0,5 l/s. Z vrtu by byla voda dopravována gravita
do VDJ Sedle ko (20 m3) a dále p es AT-stanici do
spot ebišt . Do té doby se p edpokládá i nadále zásobování pitnou vodou z individuálních zdroj . Trvale je
nutno sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a od vodn ných p ípadech p istoupit k odpovídající
úprav odebírané vody.
KANALIZACE
Sou asný stav
Sedle ko nemá vybudovaný systém soustavné kanalizace. Splaškové vody jsou akumulovány v domovních
žumpách a následn odváženy k zem
lskému využití. Deš ová kanalizace z betonových trub je ve správ
obce a má celkovou délku cca 200 m. Odvádí cca 40 % deš . vod z obce a je zaúst na do místního rybníka.
Z n j odtéká voda Sedle ským potokem do potoka Chotovinského. Další vody odtékají soustavou p íkop
a bezejmenných vodote í.
Návrh:
ešení, v souladu s PRVKUC p edpokládá fungování rekonstruovaných domovních jímek jako
bezodtokových nádrží s pravidelným vyvážením jejich obsahu a regulovaným vypoušt ním do soustavné
kanaliza ní sít Chotovin s centrální a dostate
kapacitní OV. Deš ové vody budou i nadále odtékat
dosavadním zp sobem.
11 - VRÁŽNÁ
VODOVOD
Sou asný stav
Osada Vrážná je zásobována vodou z místních zdroj - domovních studní. Kvalita není známa, vydatnost
dostate
pokrývá pot eby odb ratel .
Návrh:
Osada po ítá s budoucím napojením na vodárenskou soustavu Chotovin. Do té doby se p edpokládá
i nadále zásobování pitnou vodou z individuálních zdroj . Trvale je nutno sledovat kvalitu vody ve
využívaných studních a od vodn ných p ípadech p istoupit k odpovídající úprav odebírané vody.
KANALIZACE
Sou asný stav
Vrážná nemá vybudovaný systém soustavné kanalizace. Splaškové vody jsou akumulovány v domovních
žumpách a následn odváženy k zem
lskému využití. Deš ové vody odtékají soustavou p íkop
a bezejmenných vodote í.do Dlážd ného rybníka.
Návrh:
ešení, v souladu s PRVKUC p edpokládá fungování rekonstruovaných domovních jímek jako
bezodtokových nádrží s pravidelným vyvážením jejich obsahu a regulovaným vypoušt ním do soustavné
kanaliza ní sít Chotovin s centrální a dostate
kapacitní OV. Deš ové vody budou i nadále odtékat
dosavadním zp sobem..
I.(1)d.3. Zásobování el.energií
Beranova Lhota –
Zásobování el. energií:
Bude provedeno ze stávající TS úpravou vedení NN.
Brou kova Lhota
Zásobování el. energií:
Bude provedeno ze stávající TS úpravou vedení NN.
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ervené Záho í –
Zásobování el. energií:
Bude zajišt no vybudováním celkem 4 nových trafostanic 22/0,4 kV p ipojených odbo kami ze stávajících
venkovních vedení VN 22 kV.
Trafostanice budou umíst ny na parcelách 102/13, 269/2 (668), 269/2, 123/3
V lokalit
Z.1.SO je navrženo p i realizaci navrhované zástavby provést demontáž vzdušného vedení VN
22 kV a provést jeho p eložení do podzemního kabelového vedení.
Chotoviny
Zásobování el. energií:
Bude zajišt no vybudováním celkem 1 nové trafostanice 22/0,4 kV p ipojených odbo kou ze stávajícího
venkovního vedení VN 22 kV.
Trafostanice bude umíst na na parcele 335/2.
V lokalit CH.5.SO je navrženo p i realizaci navrhované zástavby provést demontáž vzdušného vedení VN
22 kV a provést jeho p eložení do podzemního kabelového vedení.
Jení kova Lhota –
Zásobování el. energií:
Bude provedeno novou trafostanicí p ipojenou odbo kou ze stávajícího venkovního vedení VN.
Trafostanice bude umíst na na parcele . 210/1.
Liderovice –
Zásobování el. energií:
Bude provedeno 2 novými trafostanicemi p ipojenými odbo kou ze stávajícího venkovního vedení VN.
Trafostanice budou umíst ny na parcele . 197/2, 156/2
Morave
Zásobování el. energií:
Bude provedeno ze stávající TS úpravou vedení NN.
Polánka
Zásobování el. energií:
Bude provedeno ze stávající TS úpravou vedení NN.
Rzavá
Zásobování el. energií:
Bude provedeno novou trafostanicí p ipojenou odbo kou ze stávajícího venkovního vedení VN.
Trafostanice bude umíst na na parcele . 124/1 (k.ú. Morave ).
evnov
Zásobování el. energií:
Bude provedeno novou trafostanicí p ipojenou odbo kou ze stávajícího venkovního vedení VN.
Trafostanice bude umíst na na parcele . 197/2.
Sedle ko
Zásobování el. energií :
Bude provedeno ze stávající TS úpravou vedení NN.
Vrážná
Zásobování el. energií:
Bude provedeno ze stávající TS úpravou vedení NN.
I.(1).d.4. Zásobování teplem a plynem
Do ešeného území je p iveden vysokotlaký zemní plyn od jihu. Regula ní stanice zemního plynu je
umíst na v jižní ásti k.ú. ervené Záho í za železni ní tratí. St edotlaké rozvody zemního plynu jsou
vybudovány v sídlech ervené Záho í a Chotoviny, které jsou stavebn srostlé a je zde nejvíce zdroj tepla
a potencionálních odb
ZP.
Rozvojové plochy v sídlech ervené Záho í a Chotoviny, je možno p ipojit na stávající st edotlaké
rozvody zemního plynu. V ostatních sídlech ( ástech obce) se prozatím s rozší ením st edotlaké plynovodní
sít neuvažuje. Pro vytáp ní území je krom zemního plynu možno využít jiných ekologicky nezávadných
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paliv nebo obnovitelných zdroj energie. Pro nové stavby nebo rekonstrukce v období p ed realizací
plynovodní sít se nabízí jako vhodné do asné palivo propan, p ípadn propan – butan s tím, že náhrada
zemním plynem bude jednodušší než u jiných paliv.
Ochrana ovzduší
Sou asný stav ovzduší v území je krom dálkových p enos škodlivin ovlivn n emisemi z místních
zdroj tepla. Negativní vlivy jsou nejvýrazn jší p i spalování nekvalitního net íd ného hn dého uhlí.
Z hlediska výkon se však jedná o zdroje malé – a neexistuje žádné jejich vyhodnocení. P edpokládá se, že
zavedení zemního plynu jako náhrady p inese snížení všech složek emisí.
Budou respektovány požadavky na ochranu ovzduší vyplývající ze zákona . 86/2002 Sb. o ochran
ovzduší a o zm
n kterých dalších zákon ( zákon o ochran ovzduší).
V obci nebude zakládán „centrální“ zdroj tepla. Je však možné provozování spole ného menšího
zdroje nap íklad pro ur itou lokalitu s n kolika odb rateli tepla. V takovém p ípad by m la být ov ena
technická a ekonomická proveditelnost kombinované výroby tepla a elektrické energie. U nových staveb
nebo p i zm nách stávajících staveb je to stanoveno § 3 odst. 8 zákona o ochran ovzduší.
I.(1).d.5. Nakládání s odpady
V ešeném území ÚPO Chotoviny bude s odpady nakládáno dle zák. . 185/2001 Sb. Likvidace
pevného domovního odpadu (dále jen „PDO“) bude organizován obcí jako dosud tak, že
PDO bude ukládán do popelnic a centráln svážen pov enou firmou na ízenou skládku mimo k.ú. obce.
Zárove bude obec organizovat t íd ní PDO na svém území prost ednictvím separace PDO do kontejner ,
které budou rovn ž ohospoda ovány pov enou firmou. Likvidace nebezpe ného odpadu bude zajišt na
pov enou firmou, která má oprávn ní k nakládání s nebezpe nými odpady. S ostatními odpady v ešeném
území bude nakládáno v souladu splatnými právními p edpisy.
I.(1).e. Koncepce uspo ádání krajiny, v etn vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm ny
v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opat ení,
ochranu p ed povodn mi, rekreaci, dobývání nerost a podobn
I.(1).e.1. Koncepce uspo ádání krajiny
Významným urbanistickým a krajinotvorným po inem bylo vybudování zámeckého parku
a navazujících kompozi ních zám
v krajin , se soustavou rybník na drobných vodote ích v ešeném
území. To dalo vzniknout charakteristickému prost edí harmonické krajiny, kterou ovládá architektonická
a pohledová dominanta v že kostela Sv. Petra a Pavla v Chotovinách. Za ú elem ochrany krajinného rázu je
navržena k vyhlášení krajinná památková zóna (KPZ) Chotovinsko. V ešeném území se nacházejí památné
stromy (stromo adí u školního h išt ) v k.ú. Chotoviny), viz výkresová ást (hlavní a koordina ní výkres).
V nezastav ném území lze v souladu s jeho charakterem umis ovat stavby, za ízení, a jiná opat ení
pouze pro zem
lství, lesnictví, vodní hospodá ství, t žbu nerost , pro ochranu p írody a krajiny, pro
ve ejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpe í ekologických a p írodních katastrof
a pro odstra ování jejich d sledk , a dále taková technická opat ení a stavby, které zlepší podmínky jeho
využití pro ú ely rekreace a cestovního ruchu, nap íklad cyklistické stezky, hygienická za ízení, ekologická a
informa ní centra.
Na nezastavitelných pozemcích lze výjime
neznemožní jejich dosavadní užívání.

umístit technickou infrastrukturu zp sobem, který

Pro ú ely této územn plánovací dokumentace byly vymezeny další plochy s rozdílným zp sobem
využitím, pro pln ní funkcí uspo ádání krajiny. Vzhledem k tomu, že obsahem územního plánu je dle
vyhlášky 500/2006 Sb. vymezení sídelní zelen a koncepce uspo ádání krajiny, pro které však nejsou ve
vyhlášce 501/2006 vymezeny odpovídající plochy s rozdílným zp sobem využití, považujeme za ú elné
vymezit plochy s rozdílným zp sobem využití pro sídelní a krajinnou zele .
ZV.
ZO.
PZ.
ZKR.

Zele ve ejná
Ostatní zele
Parková zele
Zele krajinná rekrea ní

Podmínky pro zm ny ve využití t chto ploch a dalších ploch, které jsou sou ástí krajiny (ZPF, PUPFL,
plochy vodní a vodohospodá ské) jsou stanoveny v následující kapitole I.(1).f..
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I.(1).e.2. Návrh místního systému ekologické stability (ÚSES) a stanovení podmínek pro zm ny v jeho využití
ÚSES je vymezen jako území se zvláštní ochranou (zákon 114/1992 Sb. o ochran p írody a krajiny)
a je tvo en biokoridory, biocentry, interak ními prvky a jejich propojením vymezenými v grafické ásti
ÚSES se pro ú ely této ÚPD rozumí v prostoru spojitá a v ase trvající sí jednotlivých prvk ÚSES
(biocentra, biokoridory, interak ní prvky), která stavem svých podmínek umož uje trvalou existenci
a rozmnožování p irozeného geofondu krajiny a zárove umož uje migraci zv e a živo ich .
Vymezení ploch ÚSES je sou ástí ešení územního plánu a je graficky vyjád eno v hlavním výkrese.
Seznam prvk ÚSES a jejich prostorové nároky jsou popsány v následujících tabulkách.
Skladebné prvky ÚSES:
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V rámci ešení lokality Z.1.10. a navržené zastavitelné plochy smíšené obytné R.SO.5 je navrženo díl í
zmenšení interak ního prvku IP11 mimo zastavitelnou plochu. Funk nost tohoto prvku nebude tímto díl ím
zmenšením narušena.
Pro funk ní plochy základních skladebných prvk ÚSES
Je p ípustné: sou asné využití a budoucí využití ploch navržené tímto ÚPO, p ípadn navazujícím
dalším stupn m ÚPD, za p edpokladu, že bude zajišt na p irozená druhová skladba bioty
odpovídající trvalým stanovištním podmínkám, jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu. Dále
využití, které zajiš uje vysoké zastoupení druh organism odpovídajících trvalým stanovištním
podmínkám p i b žném extensivním zem
lském nebo lesnickém hospoda ení. Nesmí dojít ke
znemožn ní navrhovaného využití nebo ke zhoršení p írodní funkce základních skladebných prvk
ÚSES.
Jsou podmín
p ípustné: pouze ve výjime ných p ípadech nezbytn nutné liniové stavby
a za ízení dopravní a technické infrastruktury a p ípadn rekrea ní plochy p írodního charakteru,
podporující trvale udržitelný rozvoj území, p i co nejmenším zásahu do základních skladebných
prvk ÚSES.
Je nep ípustné: funk ní využití, které by snižovalo sou asný stupe ekologické stability daného
území za azeného do základních skladebných prvk ÚSES, dále pak funkce, které jsou v rozporu
s funkcí základních skladebných prvk ÚSES nebo by znemožnily založení chyb jících základních
skladebných prvk ÚSES. Nep ípustné je umis ování staveb, mimo staveb uvedených jako
podmín
p ípustných, odvod ování pozemk , t žba nerostných surovin apod.
I.(1).e.3. Prostupnost krajiny
Prostupnost krajiny v ešeném území do zna né míry limitují navržené trasy dopravních koridor
(D3, IV.TŽK). V p ípad t chto dopravních barier je pot eba zajistit dostate ný prostor pro tzv. ekodukty,
které zajistí prostupnost krajiny pro migraci živo ich a rostlinných druh . Propustnost krajiny pro lov ka je
zajišt na prost ednictvím bezbariérových (mimoúrov ových) p echod pro p ší a cyklisty.
I.(1).e.4. Protierozní opat ení, ochranu p ed povodn mi
V ešeném území nejsou stanovena záplavová území, ani se zde nevyskytují území náchylná
k sesuv m. Z toho d vodu nejsou navrhována žádná aktivní protipovod ová ani protierozní opat ení. Avšak
pasivní protipovod ovou a protierozní funkci plní stávající a navrhované prvky ÚSES, stávající a navrhované
plochy zelen ostatní a zelen krajinné a v nich navržená opat ení.
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I.(1).e.5. Rekreace
Rekrea ní využití krajiny je umožn no jednak prost ednictvím sportovních a rekrea ních h iš ,
návrhem krajinné zelen rekrea ní a návrhem nových cykloturistických tras, vedených po stávajících
zpevn ných komunikacích volnou krajinou mimo hlavní dopravní trasy. V územním plánu je navržena
i rekultivace stávající železni ní trati, která po uvedení IV.TŽK do provozu p estane být funk ní, takže potom
že sloužit i k dalšímu rozvoji sportovn rekrea ních aktivit.
Rekrea ní využití území je zm nou . 1 rozší eno o plochy Z.1.OVSR na jižním okraji zastav ného
území sídla ervené Záho í a S.1.OVSR na jižním okraji zastav ného území sídla Sedle ko.
I.(1).e.6. Dobývání nerost
V ešeném území se nacházejí tyto ložiskové objekty:
Borotín – Liderovice (3226400) – nevýhradní ložisko cihlá ské suroviny
V ešeném území se návrhovém období územního plánu neuvažuje s využíváním a otev ením t žby
na výše uvedeném ložisku. V grafické ásti vyzna ená plocha ložiska nadále z stává limitem využití území
a nejsou navrhovány žádné rozvojové zám ry.
V ešeném území se nacházejí tato poddolovaná území:
2275 Jení kova Lhota, t žba do 16. stol., rudy
2276 V esce – Jení kova Lhota, t žba do 19. stol., rudy
2283 V esce – Hájek, t žba do 18. stol., rudy
2241 Morave , stá í neznámé, rudy
2242 Morave – Na Drážkách, stá í neznámé, rudy
V ešeném území se nachází tato hlavní d lní díla:
7867 Štola v obci Morave , do 18. stol., polymetalické rudy – staré d lní dílo
7862 Štola v obci Morave , do 18. stol., polymetalické rudy – staré d lní dílo
Zm nou . 1 je vymezena plocha t žby nerost v k. ú. Vrážná, na míst bývalé pískovny, kde se uvažuje
s povrchovou t žbou stavebních surovin (št rkopísku).
Registr poddolovaných území p edstavuje signální informaci upozor ující, že ve vymezených lokalitách jsou
evidována podzemní d lní dílna. Na poddolovaných územích lze z izovat stavby jen po provedení
speciálního geologického pr zkumu, který ur í komplex technických opat ení nutných pro zakládání staveb
v t chto oblastech.
I.(1).f. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití s ur ením p evažujícího
elu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, p ípustného využití, nep ípustného
využití, pop ípad podmín
p ípustného využití t chto ploch a stanovení podmínek
prostorového uspo ádání, v etn základních podmínek ochrany krajinného rázu (nap íklad
výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemk v plochách)
ešené území je len no na funk ní plochy, pro které jsou v závazné ásti této dokumentace stanoveny
podmínky využití, které mají charakter závazných regulativ a limit využití území.
Plochy s rozdílným zp sobem využití jsou len ny na následující funk ní typy a jsou takto ozna eny:
SO.
OV.
OVSR.
RR.
VAS.
SVK.
PS.
ZEM.
TI.
VP.
DI.
ZV.
ZO.
ZKR.
PV.

Smíšená obytná funkce
Ob anská vybavenost
Ob anská vybavenost sportovn rekrea ní
Rekreace rodinná
Výroba a sklady
Smíšená výroba a komer ní vybavenost
Plochy specifické (vojsko)
Výroba a sklady zem
lské
Technická infrastruktura
Ve ejná prostranství
Dopravní infrastruktura
Zele ve ejná
Zele ostatní
Zele krajinná rekrea ní
Plochy vodní a vodohospodá ské
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ZPF.
PUPFL.
RV.
D3.
IV. TŽK
PZ.
TN.
ZP.

Plochy zem
lské - zem
lský p dní fond
Plochy lesní - pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa
Volná krajina a nezastav né území
Plochy ur ené k revitalizaci
Plochy dot ené ochranným pásmem dálnice D3
Plochy dot ené ochranným pásmem IV. TŽK
Parková zele
Plochy t žby nerost
Parková zele , lesoparky

Stávající funk ní plochy zastav ného území a nezastav ného území jsou ve výkresové
barevn rozlišeny a ozna eny popisem s p íslušnou zkratkou funk ního typu, ernou barvou.

ásti

Navržené funk ní plochy zastavitelného území a nezastav ného území jsou graficky rozlišeny
barevnou šrafou a ozna eny popisem a po adovým íslem plochy s p íslušnou zkratkou funk ního typu,
ervenou barvou.
I.(1).f.1. Smíšená obytná funkce (SO.)
Hlavní využití:
Plochy pro obytné a s nimi související za ízení, innosti a d je poskytující služby pro bydlení, p ípadn
rekrea ní bydlení, p evážn v nízkopodlažních rodinných, adových, rekrea ních nebo vila domech,
ípadn nízkopodlažních bytových domech nebo v reziden ních domech. S ohledem na urbanistickou
koncepcí vyžadovanou vazbu na p írodní prost edí je vhodné, aby pozemky a plochy na p echodu
nezastav ného území byly zastavovány pouze p ízemními objekty (s možností využití podkroví). Sou ástí
chto ploch musí být i odpovídající po et parkovacích a odstavných stání vyvolaných p ípustným
a podmín
p ípustným funk ním využitím.
ípustné využití:
ípustné jsou rovn ž innosti, d je a za ízení poskytující nevýrobní služby zdravotní, sociální, vzd lávací,
ubytovací, stravovací, ob anské vybavenosti, sportovní a rekrea ní, nep ekra ující svým významem místní
dosah a nerušící obytnou funkci nad míru p ípustnou. Dále jsou p ípustné innosti, d je a za ízení drobných
výrobních služeb, drobných emeslných dílen, drobných chovatelských a p stitelských inností za ú elem
samozásobení (ve venkovských ástech), nenarušující svým charakterem a provozem okolní obytnou funkci
nad míru p ípustnou. P ípustné jsou i za ízení technické a dopravní infrastruktury nezbytné pro obsluhu
území. Pro plochy, které leží v území s vymezenou izofonu nadlimitního hluku IV.TŽK a dálnice D3 vyplývá
pro obytný prostor, i p ípadný chrán ný venkovní prostor a chrán ný venkovní prostor staveb podmín ná
vhodnost, kterou je nutno prokázat navazující projektové dokumentaci. V p ípad , že v n kterých plochách
jsou vymezeny prvky ÚSES, budou preferovány p ed ostatním p ípustným i hlavním využitím stanoveným
pro tyto plochy.
Nep ípustné využití:
innosti, za ízení a d je, které svým charakterem a provozem narušují obytné a životní prost edí a obecn
závazné p edpisy o ochran zdraví pro tento zp sob využití území. Nep ípustné je z izovat na t chto
územích zejména: výrobní a pr myslové provozovny, nákupní za ízení, zábavní za ízení (diskotéky, no ní
kluby apod.), kapacitní chovy živo išné výroby a p stitelské innosti, nákupní za ízení, parkovací a odstavná
stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, za ízení dopravních služeb (autoservisy, autobazary),
erpací stanice pohonných hmot.
Podmínky prostorového uspo ádání:
Pro tyto plochy je p ípustná maximáln dv nadzemní podlaží (dále jen NP) u rodinných, adových,
rekrea ních a vila dom , s možností podsklepení nebo nadstavby podkroví. U nízkopodlažních bytových
a reziden ních dom je p ípustná maximáln t i NP, s možností podsklepení nebo využití podkroví bez
nadstavby.
Pro tyto plochy je stanovena zastavitelnost maximáln 25% u reziden ních a rekrea ních dom , 35%
u individuálních RD, 60% u adových a nízkopodlažních bytových dom , p emž do zastav ných ploch se
nezapo ítávají malé vodní plochy (v etn bazén ) a plochy zadlážd né vegeta ními tvárnicemi.
I.(1).f.2. Ob anská vybavenost (OV.)
Hlavní využití:
Za ízení a plochy s vysoce r znorodou skladbou inností a d
místního až nadmístního významu,
v monofunk ních i polyfunk ních objektech a blocích. Jedná se o území ur ená p evážn pro
administrativní, správní, školská za ízení, za ízení sociální pé e a zdravotnictví, zábavní, pohostinství,
stravovací a ubytovací za ízení, kulturní, církevní a spole enské za ízení, v etn h bitov , ve ejné
a doprovodné zelen a odpovídajících po
parkovacích a odstavných stání.
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ípustné využití:
Sít a za ízení technické a dopravní infrastruktury nezbytné pro obsluhu tohoto území a pro rozvoj obce.
Podmíne
p ípustné jsou i monofunk ní drobné emeslné provozovny a výrobní služby místního významu.
Podmín
p ípustné je i služební bydlení.
Nep ípustné využití:
je, innosti a za ízení, které svým charakterem a provozem narušují stanovený funk ní typ tohoto území
a navazujících obytných území. Zejména pr myslové a výrobní provozovny, kapacitní chovy živo išné
výroby, p stitelské innosti a zem
lské areály. Nep ípustná je rovn ž funkce obytná (krom služebního
bydlení), protože by mohla být rušena p ípustným funk ním využitím tohoto území.
Podmínky prostorového uspo ádání:
Pro tyto plochy je p ípustná nízkopodlažní až st edn podlažní výšková hladina s omezením do ty
nadzemních podlaží (dále jen NP), s možností podsklepení, s možností p ekro ení této hladiny
architektonickou dominantou, za p edpokladu, že nedojde k nep ípustnému narušení krajinného rázu
a hlavní pohledové a architektonické dominanty kostela sv. Víta. Pro tyto plochy je stanovena zastavitelnost
maximáln 75%, p emž do zastav ných ploch se nezapo ítávají malé vodní plochy (v etn bazén )
a plochy zadlážd né vegeta ními tvárnicemi.
I.(1).f.3. Ob anská vybavenost sportovn rekrea ní (OVSR.)
Hlavní využití:
Plochy ur ené k hromadnému provozování sportu, sportovn rekrea ních aktivit, ve ejné rekreace a za ízení
sloužící cestovnímu a turistickému ruchu, zábavy, zábavních za ízení a trávení volného asu. P ípustné je
izovat sportovišt a h išt , d tská h išt , koupališt , bazény, stavby sloužící k provozování výkonnostního
sportu, další jednoduché stavby související s využitím plochy pro sport, parkovací a odstavná stání, vyvolaná
využitím území, ve ejná a pobytová zele , jednoduché stavby ve ejného stravování slouží-li pot ebám
sportovní funkce.
ípustné využití:
Nákupní a obslužná za ízení související s hlavním využitím území, ubytovací za ízení a služební bydlení
související s p ípustným využitím území, využívat území pro kulturn spole enské akce a organizované akce
spolk a sdružení. P ípustné jsou i za ízení technické a dopravní infrastruktury nezbytné pro obsluhu území.
Pro plochy, které leží v území s vymezenou izofonu nadlimitního hluku IV.TŽK a dálnice D3 vyplývá pro
obytný prostor, i p ípadný chrán ný venkovní prostor a chrán ný venkovní prostor staveb podmín ná
vhodnost, kterou je nutno prokázat navazující projektové dokumentaci.
Nep ípustné využití:
Jsou ostatní funkce neuvedené jako p ípustné a podmín
p ípustné, zejména: trvalé bydlení, stavby pro
rodinnou rekreaci, výrobní funkce, které by svým charakterem a provozem nadm rn a dlouhodob
obt žovaly okolní funkci nad míru p ípustnou.
Podmínky prostorového uspo ádání:
Pro tyto plochy jsou p ípustná maximáln dv nadzemní podlaží (dále jen NP), s možností p ekro ení této
hladiny architektonickou dominantou nebo speciálním za ízením, i objektem sloužící pro pot eby sportu
a rekreace, za p edpokladu, že nedojde k nep ípustnému narušení krajinného rázu. Pro tyto plochy je
stanovena zastavitelnost maximáln 45%, p emž do zastav ných ploch se nezapo ítávají vodní plochy
(v etn bazén ) a plochy zadlážd né vegeta ními tvárnicemi, travnatá h išt , h išt a konstrukce zhotovené
z p írodních materiál .
I.(1).f.4. Rekreace rodinná (RR.)
Hlavní využití:
Obvyklé a p ípustné jsou na t chto územích p echodné pobytové d je a innosti v objektech rodinné
rekreace (rekrea ní chalupy, rekrea ní domky, rekrea ní chaty, zahradní domky, zahrádká ské chaty, a jiné
drobné stavby, které svým charakterem, objemovými parametry a stavebním uspo ádáním odpovídají
požadavk m na rodinnou rekreaci apod.).
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ípustné využití:
Podmín
p ípustné je na p ilehlých pozemcích (pokud jsou sou ástí nemovitosti) provozovat drobné
stitelské i chovatelské innosti za ú elem samozásobení. Podmín
p ípustné je i na t chto pozemcích
provád t p ístavbu hlavního objektu a z izovat drobné dopl kové objekty ke stavb hlavní (nap . zahradní
altány, pergoly, terasy apod.), pokud nejsou na PUPFL. Podmín
p ípustné je i využití podkroví nad
stávajícím objektem.
Nep ípustné využití:
Nep ípustné je p dorysné rozši ování objekt na úkor PUPFL (lesní pozemek) a nadstavby plného podlaží
na stávajících objektech. Nep ípustné je trvalé bydlení, podnikání a výrobní funkce. Nep ípustné je na t chto
územích zejména z izovat a provozovat garáže jako samostatné objekty a jakákoliv za ízení a objekty, které
nejsou uvedena jako p ípustná a podmín
p ípustná.
Podmínky prostorového uspo ádání:
Pro tyto plochy je p ípustná nízkopodlažní výšková hladina s omezením max. do dvou nadzemních podlaží
(dále jen NP) bez nadstavby podkroví, p ípadn s pln zapušt ným sklepem, nebo jedno NP s možností
podsklepení a nadstavbou podkroví. Pro tyto plochy je stanovena zastavitelnost maximáln 20%, p emž do
zastav ných ploch se nezapo ítávají malé vodní plochy (v etn bazén ) a plochy zadlážd né vegeta ními
tvárnicemi. Vytvá ejí-li stavby pro rodinnou rekreaci mezi sebou volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí
být menší než 10 m.
I.(1).f.5. Výroba a sklady (VAS.)
Hlavní využití:
Plochy a uzav ené areály pro za ízení, innosti a d je charakteru výrobního a pr myslového, podnikatelské
aktivity, výrobní i nevýrobní služby a služby technického charakteru, logistické areály, sklady, manipula ní
plochy, komunální provozovny, velkoobchod. P ípustné jsou parkovací a odstavná stání vyvolaná využitím
území, dopravní infrastruktura a dopravní za ízení a služby.
ípustné využití:
Služební bydlení, administrativní provozy, velkoobchodní nákupní za ízení, služby motorist m ( erpací
stanice pohonných hmot, autobazary, autoopravny). Podmín
p ípustné jsou za ízení a sít technické
infrastruktury nezbytné pro rozvoj a fungování obce. Podmín
p ípustné jsou i zem
lské, chovatelské
a p stitelské areály místního významu. Pro plochy, které leží v území s vymezenou izofonu nadlimitního
hluku IV.TŽK a dálnice D3 z toho vyplývá pro služební bydlení, i p ípadný chrán ný venkovní prostor
a v chrán ný venkovní prostor staveb podmín ná vhodnost, kterou je nutno prokázat navazující projektovou
dokumentací.
Nep ípustné využití:
Obytná funkce, ostatní funkce, které nejsou uvedené jako p ípustné a podmín né, funkce a za ízení, innosti
a d je nadlimitn zat žující životní a okolní prost edí (hlukem, vibracemi, prachem, pachem a exhalacemi).
Podmínky prostorového uspo ádání:
Pro tyto plochy je stanovena výšková hladina pro objekty max. 3 NP, v p ípad technologických objekt se
výšková hladina nestanovuje. Pro tyto plochy m že být v od vodn ných p ípadech zastavitelnost až 85%.
Pro plochu L.1.VAS je stanovena výška objektu max. 12 m a zastavitelnost až 80 %. Jednotlivé zám ry na
této ploše budou posuzovány z hlediska vlivu na krajinný ráz podle § 12 odst. 2 zákona. V návaznosti na
nezastav né území, je nutno uvažovat s odclon ním formou izola ní zelen vhodné druhové skladby.
I.(1).f.6. Plochy smíšené výroby a komer ní vybavenosti (SVK.)
Hlavní využití:
Plochy pro výrobu, výrobní služby, sklady, logistické areály, velkoobchodní za ízení a ob anská vybavenost
komer ního charakteru, mnohoú elové spole enské, zábavní za ízení, místního, p ípadn i nadmístního
významu. P ípustné jsou d je, za ízení a innosti obchod , výrobních a nevýrobních služeb, administrativy,
skladovacích za ízení, výrobních provozoven, v etn odpovídajících po
parkovacích a odstavných stání
a místních obslužných komunikací. Zejména v místech funk ního rozhraní se zastav nými a zastavitelnými
plochami smíšenými obytnými a ob anskou vybaveností sportovn rekrea ní nebo v návaznosti na
nezastav né území, je nutno uvažovat s odclon ním formou izola ní zelen vhodné druhové skladby.
ípustné využití:
Za ízení technické a dopravní infrastruktury nezbytné pro obsluhu tohoto území, p ípadn i služební bydlení.
Sou ástí t chto ploch mohou být i erpací stanice pohonných hmot, za ízení a služby pro motoristy. Pro
plochy, které leží v území s vymezenou izofonu nadlimitního hluku IV.TŽK a dálnice D3 vyplývá pro služební
bydlení, i p ípadný chrán ný venkovní prostor a v chrán ný venkovní prostor staveb podmín ná vhodnost,
kterou je nutno prokázat navazující projektové dokumentaci.
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Nep ípustné využití:
innosti d je a za ízení, které nadm rn zat žují životní prost edí, zejména t žké pr myslové provozy,
provozy t žkého chemického pr myslu velkokapacitní zem
lské areály a p stitelské plochy. Nep ípustná
je rovn ž obytná funkce, krom služebního bydlení.
Podmínky prostorového uspo ádání:
Pro tyto plochy je stanovena výšková hladina pro objekty max. 3 NP, v p ípad technologických objekt se
výšková hladina nestanovuje.
Pro tyto plochy m že být v od vodn ných p ípadech zastavitelnost až 85%.
I.(1).f.7. Plochy specifické – vojsko (PS.)
Hlavní využití:
Území pro funkce zvláštního ur ení je ur eno p edevším pro zajišt ní obrany a bezpe nosti státu, civilní
ochrany a další funkce související s obranou ochranou a bezpe ností státu. Toto území má p evážn
charakter uzav ených areál . P ípustné je rovn ž z izovat a provozovat na t chto územích parkovací,
odstavná stání, skladové a manipula ní plochy a objekty pro pot ebu vyvolanou p ípustným využitím
územím.
ípustné využití:
Podmín
p ípustné je na t chto územích provozovat se souhlasem vojska funkce lehké výroby, výrobních
služeb, skladové funkce, funkce státní správy, technické a dopravní vybavenosti, p ípadn i ve ejné
vybavenosti a služebního bydlení.
Nep ípustné využití:
Nep ípustné jsou funkce, které svým charakterem znemož ují zajišt ní obrany a bezpe nosti státu, civilní
ochrany. Ostatní funkce, které nejsou uvedené jako p ípustné a podmín né, funkce a za ízení, innosti
a d je nadlimitn zat žující životní a okolní prost edí (hlukem, vibracemi, prachem, pachem a exhalacemi).
Podmínky prostorového uspo ádání:
Pro tyto plochy je stanovena výšková hladina pro objekty max. 2 NP, v p ípad technologických objekt se
výšková hladina nestanovuje, za p edpokladu, že nedojde k nep ípustnému narušení krajinného rázu.
Pro tyto plochy m že být v od vodn ných p ípadech zastavitelnost až 85%.
I.(1).f.8. Výroba a sklady zem

lské (ZEM.)

Hlavní využití:
Obvyklé jsou innosti a za ízení zem
lské výroby, zem
lských provoz a podobných za ízení místního
i nadmístního významu, zejména: zahradnické areály, p stitelské areály, chovatelské areály, jejichž nápl
innosti je vymezena pásmem hygienické ochrany, areály a objekty, jejichž nápl innosti není podmín na
vymezením pásma hygienické ochrany, sklady a skladové provozovny, mechaniza ní st ediska, za ízení
poskytující služby zem
lských podnik . Sou ástí t chto ploch jsou i plochy izola ní zelen vhodné
druhové skladby, p ispívající k zapojení do krajiny a obrazu m sta i obce.
ípustné využití:
Jsou jednotlivé objekty pro služební bydlení, administrativu a stravování. P ípustné jsou rovn ž
podnikatelské provozy, provozy p idružené výroby, parkovací, odstavná stání a garáže pro pot ebu
vyvolanou p ípustným využitím území. P ípustné jsou i p ístavby, nadstavby a dostavby stávajících objekt .
Nep ípustné využití:
V areálech a plochách pro zem
lskou výrobu je nep ípustná funkce obytná (krom služebního bydlení).
Nep ípustné jsou veškeré innosti a za ízení ohrožující životní a okolní prost edí nadlimitním hlukem,
vibracemi, polétavým prachem, exhalacemi a pachem nebo kapacitní chovy zví at nadm rn p ekra ující
vyhlášené nebo navržené ochranné pásmo chovu živo išné výroby, pokud by zasahovaly do ploch
s funk ním využitím obytným, smíšeným obytným a ob anským vybavením.
Podmínky prostorového uspo ádání:
Pro tyto plochy je stanovena výšková hladina pro objekty max. 3 NP, v p ípad technologických objekt se
výšková hladina nestanovuje. Pro tyto plochy m že být v od vodn ných p ípadech zastavitelnost až 85%.
I.(1).f.9. Technická infrastruktura (TI.)
Hlavní využití:
Tyto plochy jsou ur eny p edevším pro umis ování technických za ízení, nezbytných k technické a dopravní
obsluze území. Stavby a za ízení technické vybavenosti mohou být umis ovány i v ostatních územích, jsou-li
ur eny pro bezprost ední obsluhu t chto území, nemohou-li se stát zdrojem závad pro stanovené využití
íslušného území. Jedná se zejména o za ízení pro zásobování vodou a kanalizaci, zásobování elektrickou
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energií, teplem a plynem, za ízení pro spoje a radiotelekomunikace, území pro sb r a ukládání odpad ,
požární ochranu, hospodá ské objekty a hospodá ské plochy obce.
ípustné využití:
ípustné jsou za ízení dopravní vybavenosti, zejména hromadné garáže, parkovací a odstavná stání.
ípustné jsou i služby bezprost edn spojené s innostmi a za ízeními v tomto území.
Nep ípustné funkce:
Nep ípustná je obytná a další funkce, které by byly innostmi a za ízením technické dopravní vybavenosti
rušeny nad míru p ípustnou.
Podmínky prostorového uspo ádání:
Pro tyto plochy je stanovena výšková hladina pro objekty max. 2 NP, v p ípad technologických objekt se
výšková hladina nestanovuje. Pro tyto plochy m že být v od vodn ných p ípadech zastavitelnost až 100%.
I.(1).f.10. Ve ejná prostranství (VP)
Hlavní využití:
Ve ejným prostranstvím jsou všechna nám stí, ulice, tržišt , chodníky, ve ejná zele , parky a další prostory
ístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto
prostoru.
ípustné využití:
Ve ejná prostranství mohou být dopln na drobnými stavbami, drobnou architekturou, mobiliá em, vodními
prvky, menšími ve ejnými h išti, i sportovišti místního významu, plochami ve ejné zelen s vhodnou
druhovou skladbou d evin a zpevn nými plochami s vhodnou skladbou povrch . Související plochy, objekty
a za ízení dopravní a technické infrastruktury a ob anského vybavení, slu itelné s ú elem ve ejných
prostranství.
Nep ípustné využití:
Jakékoliv za ízení objekty a innosti, které nejsou uvedeny v hlavním a p ípustném využití t chto ploch.
Podmínky prostorového uspo ádání:
Nejmenší ší ka ve ejného prostranství, jehož sou ástí je pozemní komunikace zp ístup ující pozemek
bytového domu je 12 m. P i jednosm rném provozu lze tuto ší ku snížit až na 10,5 m. Nejmenší ší ka
ve ejného prostranství, jehož sou ástí je pozemní komunikace zp ístup ující pozemek rodinného domu je
8 m. P i jednosm rném provozu lze tuto ší ku snížit až na 6,5 m. Sou ástí ve ejného prostranství
vymezeného podle odstavc 1 a 2 je nejmén jeden pruh vyhrazený pro p ší v minimální ší ce 2 m
umož ující bezbariérové užívání. Pozemky ve ejných prostranství ur ených k užívání osobami pokro ilého
ku, t hotnými ženami, osobami doprovázejícími dít v ko árku, dít do t í let, pop ípad osobami
s mentálním postižením nebo osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace se v zastavitelných
plochách vymezují o minimální rozloze 500 m 2 a minimální ší ce 10 m ve vzájemných docházkových
vzdálenostech 300 m. V od vodn ných p ípadech se vymezují o minimální rozloze 1000 m2 ve vzájemných
docházkových vzdálenostech 600 m. Do této rozlohy se nezapo ítává dopravní prostor místní komunikace
ur ený pro odstavování a pohyb motorových vozidel. Tyto pozemky mohou být nahrazeny ástmi ve ejn
ístupných pozemk staveb ob anského vybavení v p ilehlém území i jinými ve ejnými prostranstvími
spl ujícími tyto parametry.
I.(1).f.11. Dopravní infrastruktura (DI.)
Hlavní využití:
Území ur ené pro dopravu v pohybu na pozemních komunikacích:
- IV. TŽK (tranzitní železni ní koridor) : území pro koridory dopravn nad azených rychlostních
komunikací celostátního až mezinárodního významu, v etn ostatních souvisejících za ízení
a objekt
- železnice: území pro železni ní trat a jejich t lesa, v etn ostatních souvisejících za ízení a objekt
- dálnice a rychlostní komunikace: území pro koridory dopravn nad azených rychlostních komunikací
celostátního až mezinárodního významu, v etn ostatních souvisejících za ízení a objekt
- sb rné komunikace: území pro silnice a komunikace II. t ídy, jimiž se rozumí území hlavních
dopravn nad azených sb rných komunikací, ur ených pro soust ed ný dopravní provoz – funk ní
skupiny B
- obslužné komunikace vybrané: území pro silnice III. t ídy, místní komunikace III. t ídy - vybrané, jimiž
jsou ve ejn p ístupné komunikace za azené do hlavní dopravní struktury obce funk ní skupiny C
(bývalé C1)
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-

-

obslužné komunikace ostatní: území pro místní komunikace III. t ídy ostatní – vybrané, jimiž jsou
ve ejn p ístupné komunikace za azené do dopravní struktury obce – funk ní skupiny C (bývalé C2,
C3)
trasy pro p ší a cyklisty: území ve ejn p ístupných komunikací a stezek s omezenou nebo
vylou enou motorovou dopravou
ostatní dopravní za ízení: územní s p evahou d , inností a za ízení pro hromadnou dopravu
etn technického zázemí (vozovny, to ny, stanice a zastávky ve ejné hromadné dopravy)
ostatní za ízení pro dopravu v klidu: parkovišt , parkovací a odstavná stání

ípustné využití:
Za ízení a plochy pro obsluhu automobilové dopravy a služby pro motoristy, opravny, servisy, erpací
stanice PHM, autosalony, autobazary a za ízení ur ené pro parkování a z izování hromadných odstavných
parkovacích stání a hromadných garáží. P ípustné jsou i za ízení technické a dopravní infrastruktury
nezbytné pro obsluhu území.
Nep ípustné využití:
Jakékoliv funkce na úkor funkce dopravní vybavenosti, zejména parkování a odstavování automobil na
pozemních komunikacích ur ených pro dopravu v pohybu mimo vyzna ené parkovací stání a ostatní funkce,
které nejsou uvedeny jako p ípustné a podmín né.
Podmínky prostorového uspo ádání:
Pro tyto plochy je stanovena výšková hladina pro objekty max. 2 NP, v p ípad technologických objekt se
výšková hladina nestanovuje. Pro tyto plochy m že být v od vodn ných p ípadech zastavitelnost až 100%.
I.(1).f.12. Plochy zelen ve ejné (ZV.)
Hlavní využití:
Plochy ve ejné zelen p evážn uvnit zastav ného a zastavitelného území obce, ve ejn p ístupná, sloužící
zejména jako zázemí pro odpo inek a rekrea ní aktivity. Tyto plochy jsou sou ástí urbanistické koncepce
sídelní zelen a jako takové musí být respektovány a chrán ny. Obvyklé a p ípustné je provád t na t chto
plochách vegeta ní úpravy, které svým charakterem nenaruší funkci plochy a p vodní skladbu d evin.
ípustné je na t chto územích rovn ž provozovat chodníky, stezky pro p ší a cyklisty, m stský mobiliá
a stavby drobné architektury (altány, odpo ívadla, pavilóny, plastiky, um lecká díla a pod) a malé vodní
plochy.
ípustné využití:
izovat a provozovat za ízení a sít technické infrastruktury, nezbytné pro funkci a provoz obce, za
edpokladu, že budou citliv za len ny do tohoto území, drobné církevní a kulturní stavby, drobná
sportovní za ízení a drobné stavby ob anské vybavenosti za p edpokladu, že svým charakterem
a doprovodnými funkcemi (parkování, rozptylové prostory), nenaruší charakter tohoto území a majoritu
zelen , um lé vodní plochy vyžadující technické zázemí.
Nep ípustné využití:
izovat a provozovat veškerá za ízení a stavby, která nejsou uvedena jako p ípustná a podmín
ípustná.
Podmínky prostorového uspo ádání:
Pro tyto plochy se nestanovuje výšková hladina (u p ípustných drobných staveb je p ípustná) jednopodlažní
výšková hladina), ani zastavitelnost, protože se jedná o plochy nezastavitelného území, ve kterém se
edpokládá majorita zelen .
I.(1).f.13. Plochy ostatní zelen (ZO.)
Hlavní využití:
Plochy ostatní zelen je ur eno zejména jako náhrada za p írodní prost edí s r znorodou skladbou inností
a d , od soukromé zelen zahrad, po ve ejn p ístupné plochy rekrea ní a pobytové zelen , doprovodnou
zele alejí a uli ních stromo adí a p ípadn izola ní zele , plnící funkci rozhraní mezi rozdílnými funk ními
typy na území m sta. V rámci ostatní zelen , je p ípustné budovat cyklistické a p ší stezky, osazovat
stský mobiliá , z izovat sportovní a rekrea ní h išt místního dosahu, d tská h išt , drobnou architekturu.
ípustné využití:
Za ízení a objekty technické a dopravní vybavenosti nezbytné pro fungování obce, za p edpokladu, že
nebude narušena majorita ploch ostatní zelen , malé vodní plochy, jednotlivé jednoduché stavby pro služby
ve ejnosti. Plochy pro výsadbu náhradní zelen , p i dodržení vhodné druhové skladby vysoké zelen .
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Nep ípustné využití:
izovat a provozovat jakákoliv za ízení a stavby (v etn
uvedena jako p ípustná nebo podmín
p ípustná.

objekt

individuální rekreace), která nejsou

Podmínky prostorového uspo ádání:
Pro tyto plochy se nestanovuje výšková hladina (u p ípustných drobných staveb je p ípustná) jednopodlažní
výšková hladina), ani zastavitelnost, protože se jedná o plochy nezastavitelného území, ve kterém se
edpokládá majorita zelen .
I.(1).f.14. Plochy zelen krajinné rekrea ní (ZKR.)
Hlavní využití:
Území krajinné zelen rekrea ní jsou ur ena pro zachovávání a obnovu p írodních a krajiná ských hodnot
v území. Souvislá území zelen slouží krom p írodních a krajiná ských funkcí i k oddechu a pobytu
v p írod . Pro toto území jsou charakteristické porosty vysoké a nízké zelen s p irozenou druhovou
skladbou a extenzivn obhospoda ovanými travními porosty. P ípustné je rovn ž do tohoto území umis ovat
i náhradní výsadbu d evin, s vhodnou druhovou skladbou (domácího p vodu a základní kostry d evin
v krajin ).
Podmín

p ípustné využití:

Je v tomto území z izovat travnatá, p ípadn antuková nebo písková sportovní a rekrea ní h išt , v etn
drobných za ízení z p írodních materiál , sloužících pro odpo inek a rekrea ní sport. Podmín
p ípustné
je na t chto plochách extenzivn zem
lsky hospoda it, z izovat vodní plochy, vodote e p írodního
charakteru, provozovat sportovní rybolov a hipoturistiku.
Nep ípustné využití:
izovat a provozovat jakákoliv za ízení a stavby (v etn objekt individuální rekreace a h iš s asfaltovým
betonovým nebo um lým povrchem), která nejsou uvedena jako p ípustná a podmín
p ípustná.
Nep ípustné je i intenzivní hospoda ení a kapacitní p stitelské i intenzivní chovatelské innosti a výsadba
druhov netypických a exotických d evin. Nep ípustné jsou funkce, za ízení, innosti a d je omezující
a narušující funkci vymezených prvk ÚSES, pokud jsou sou ástí tohoto území.
Podmínky prostorového uspo ádání:
Pro tyto plochy se nestanovuje výšková hladina, ani zastavitelnost, protože se jedná o plochy
nezastavitelného území, ve kterém se p edpokládá majorita zelen .
I.(1).f.15. Plochy vodní a vodohospodá ské (PV)
Hlavní využití:
Zásahy do vodních ploch vodních tok a s nimi bezprost edn souvisejících území a objekt budou sledovat
edevším:
stabilizaci vodních pom
v území, revitalizaci vodní plochy, obnovou a zkvalitn ním b ehových
porost
p irozené za len ní vodní plochy do krajinného prost edí
za len ní plochy do územního systému ekologické stability
rybochovné využití s ohledem na možné rekrea ní využití
pro výkon správy významného vodního toku Vltava bude ponechán podél b ehové hrany volný
manipula ní pruh ší ky 8,0 m
v zaplavovaném území podél vodních tok situovat trvalé travní porosty s vylou ením orné p dy
ípustné využití:
V rámci svobodného využití vod je možné využití pro sportovní rybolov, koupání, v etn drobných staveb
a za ízení, které jsou v souladu s p ípustným a podmín
p ípustným využitím území.
Nep ípustné využití:
Jakákoliv za ízení, stavby, objekty a funkce, které nejsou uvedené jako p ípustné a podmín
p ípustné.
Jakékoliv za ízení, objekty, stavby a funkce zhoršující odtokové pom ry v území a ohrožující kvalitu vody
v území. Ve stanoveném záplavovém území, i výtop je nep ípustné provád t jakékoliv stavby, terénní
úpravy nebo i výsadbu zelen zhoršující odtokové pom ry v tomto území.
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Podmínky prostorového uspo ádání:
Pro tyto plochy se nestanovuje výšková hladina, ani zastavitelnost, protože se jedná o plochy
nezastav ného území.
I.(1).f.16. Plochy zem

lské – zem

lský p dní fond (ZPF)

Hlavní využití:
Plochy ur ené pro hospoda ení se zem
lskou p dou nebo innosti a za ízení, které s hospoda ením na
ZPF souvisí. Jedná se o p du ornou, pastviny, louky zahrady a sady. P ípustné je rovn ž provád t na t chto
územích zm nu kultury na travní porosty.
ípustné využití:
Je z izovat a provozovat na t chto územích sít a za ízení technické infrastruktury nezbytné pro obsluhu
a zásobování p ilehlého území, ú elové a místní komunikace nezbytné pro obsluhu tohoto území, umis ovat
jednotlivé jednoduché stavby pro sportovn rekrea ní využití krajiny (nap .: cykloodpo ívky, pikniková místa,
mobiliá , apod), zem
lské výroby a pro údržbu krajiny (nap .: stavby nevyžadující stavební povolení
a ohlášení (hospodá ské budovy, seníky, v elíny, konstrukce vinic a chmelnic apod.). Oplocení výše
jmenovaných objekt a k nim p ilehlých pozemk je p ípustné, pokud nebude narušena struktura ZPF
a obsluha, i p ístupnost sousedních pozemk . Podmín
p ípustné je rovn ž m nit funkci na pozemky
ur ené k pln ní funkcí lesa, p ípadn vodní toky a plochy.
Nep ípustné využití:
Je z izovat a provozovat na t chto územích jakákoliv za ízení (zejména stavby), která nejsou uvedena jako
ípustná nebo podmín
p ípustná, narušovat organizaci a strukturu ZPF, porušovat funk nost
meliora ních opat ení a staveb.
Podmínky prostorového uspo ádání:
Pro tyto plochy se nestanovuje výšková hladina, ani zastavitelnost, protože se jedná o plochy
nezastav ného území, s výjimkou p ípustných staveb:
1. stavby pro zem
lství o jednom nadzemním podlaží do 70 m2 zastav né plochy a do 5 m výšky,
nepodsklepené, s výjimkou staveb pro ustájení zví at, pro chovatelství a zem
lských staveb, které mají
sloužit pro skladování a zpracování ho lavých látek (nap . seníky, suši ky, sklady ho lavých kapalin,
sklady chemických hnojiv);
2. stavby pro pln ní funkcí lesa do 70 m2 zastav né plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení;
3. stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastav né ploše do 16 m2 a do 5 m výšky;
4. p íst ešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží ve ejné doprav , a jiné ve ejn p ístupné p íst ešky
do 40 m2 zastav né plochy a do 4 m výšky;
I.(1).f.17. Plochy lesní – pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa (PUPFL)
Hlavní využití:
Území je ur eno k pln ní t chto funkcí podle zvláštních p edpis (zákon o lesích). Využívání území je
možné pouze v souladu s t mito p edpisy. P ípustné je na t chto územích z izovat a provozovat jednotlivé
elové stavby a za ízení pro lesní hospodá ství a ochranu p írody místního dosahu a to pouze se
souhlasem p íslušného orgánu státní správy les . P i zakládání nových ploch PUPFL preferovat vhodnou
druhovou skladbu d evin (nezakládat monokulturní porosty).
ípustné využití:
Je z izovat a provozovat na t chto územích ú elové komunikace ur ené pro obsluhu tohoto území.
Podmín
p ípustné je z izovat a provozovat na t chto územích za ízení a sít dopravní technické
infrastruktury, pokud je to nezbytné pro rozvoj a obsluhu p ilehlého území. Podmín
p ípustné je také
nit kulturu t chto pozemk na jiné kultury za p edpokladu souhlasu všech p íslušných dot ených orgán
správy lesa. Podmín
p ípustné je v ochranném pásmu lesa situovat funk ní plochy zastavitelného území,
za p edpokladu, že p ed realizací veškeré výstavby, která se dotkne 50 – ti metrového ochranného pásma
PUPFL je nutno zažádat p íslušný orgán státní správy les o souhlas s umíst ním stavby v ochranném
pásmu PUPFL. Dále je nutné respektovat podmínky vlastník PUPFL, které mohou mít vliv na využití ploch
zasahujících do ochranného pásma PUPFL.
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Nep ípustné využití:
Je z izovat na t chto územích jakákoliv za ízení (zejména stavby), která nejsou uvedena jako p ípustné
nebo podmín né.
Podmínky prostorového uspo ádání:
Pro tyto plochy se nestanovuje výšková hladina, ani zastavitelnost, protože se jedná o plochy
nezastav ného území, s výjimkou p ípustných staveb pro pln ní funkcí lesa do 70 m2 zastav né plochy a do
5 m výšky, bez podsklepení;
I.(1).f.18. Ostatní plochy volné krajiny a nezastav ného území
Hlavní využití:
V ostatních plochách volné krajiny je možno umis ovat, není-li stanoveno jinak, zejména stavby ve ejné
dopravní a technické infrastruktury, dále stavby sloužící k zajiš ování ochrany p írody, zem
lské
prvovýroby, myslivosti, lesního hospodá ství, rybni ního hospodá ství, protipovod ových opat ení,
zajiš ování civilní ochrany státu.
ípustné využití:
V od vodn ných p ípadech i umis ovat jednotlivé jednoduché stavby pro sportovn rekrea ní využití krajiny
(nap .: cykloodpo ívky, pikniková místa, mobiliá , apod), zem
lské výroby a pro údržbu krajiny (nap .:
hospodá ské budovy, seníky, v elíny, konstrukce vinic a chmelnic apod.). Oplocení výše jmenovaných
objekt a k nim p ilehlých pozemk je p ípustné, pokud nebude narušena struktura ZPF a obsluha, i
ístupnost sousedních pozemk .
Nep ípustné využití:
Ve volné krajin není možno umis ovat zastavitelné plochy a stavební objekty, zejména objekty rodinné
rekreace, krom lokalit navržených a schválených v ÚPD. Za objekty rodinné rekreace jsou považovány:
rekrea ní chalupy, rekrea ní domky, rekrea ní chaty, zahradní domky, zahrádká ské chaty, a jiné drobné
stavby, které svým charakterem, objemovými parametry a stavebním uspo ádáním odpovídají požadavk m
na rodinnou rekreaci. Ve volné krajin nelze oplocovat pozemky s výjimkou staveb a za ízení
vyjmenovaných v hlavním a p ípustném využití.
Podmínky prostorového uspo ádání:
Pro tyto plochy se nestanovuje výšková hladina, ani zastavitelnost, protože se jedná o plochy
nezastav ného území, s výjimkou p ípustných staveb :
1. stavby pro zem
lství o jednom nadzemním podlaží do 70 m2 zastav né plochy a do 5 m výšky,
nepodsklepené, s výjimkou staveb pro ustájení zví at, pro chovatelství a zem
lských staveb, které mají
sloužit pro skladování a zpracování ho lavých látek (nap . seníky, suši ky, sklady ho lavých kapalin,
sklady chemických hnojiv);
2. stavby pro pln ní funkcí lesa do 70 m2 zastav né plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení;
3. stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastav né ploše do 16 m2 a do 5 m výšky;
4. p íst ešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží ve ejné doprav , a jiné ve ejn p ístupné p íst ešky
do 40 m2 zastav né plochy a do 4 m výšky;
I.(1).f.19. Plochy ur ené k revitalizaci
Hlavní využití:
Revitalizace formou asanace je obecn soubor opat ení, sloužících k zlepšení (ozdrav ní) životního
prost edí, jako nap .: asanace vy išt ním konkrétního prostoru od r zných druh škodlivin a jeho uvedení do
hygienicky odpovídajícího stavu, spo ívající v odstran ní, nebo snížení ekologicky nep íznivé zát že
životního prost edí, nap . zákazem použití technologií, ohrožujících životní prost edí zm nou využití území
nebo plochy.
ípustné využití:
V od vodn ných p ípadech i umis ovat jednotlivé jednoduché stavby pro sportovn rekrea ní využití krajiny
(nap .: cykloodpo ívky, pikniková místa, mobiliá , apod), zem
lské výroby a pro údržbu krajiny (nap .:
hospodá ské budovy, seníky, p íst ešky, apod.). Oplocení výše jmenovaných objekt a k nim p ilehlých
pozemk je p ípustné, pokud nebude narušena struktura ZPF a obsluha, i p ístupnost sousedních
pozemk .
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Nep ípustné využití:
V plochách ur ených k revitalizaci není možno umis ovat zastavitelné plochy a stavební objekty, zejména
objekty rodinné rekreace, krom lokalit navržených a schválených v ÚPD. Za objekty rodinné rekreace jsou
považovány: rekrea ní chalupy, rekrea ní domky, rekrea ní chaty, zahradní domky, zahrádká ské chaty,
a jiné drobné stavby, které svým charakterem, objemovými parametry a stavebním uspo ádáním odpovídají
požadavk m na rodinnou rekreaci. Ve volné krajin nelze oplocovat pozemky s výjimkou staveb a za ízení
vyjmenovaných v hlavním a p ípustném využití.
Podmínky prostorového uspo ádání:
Pro tyto plochy se nestanovuje výšková hladina, ani zastavitelnost, protože se jedná o plochy
nezastav ného území, s výjimkou p ípustných staveb, které mohou být pouze jednopodlažní, se
zastavitelností do 70 m2.
I.(1).f.20. Plochy dot ené ochranným pásmem dálnice D3
Hlavní využití:
Plochy ur ené pro dopravu v pohybu na pozemních komunikacích:
-

dálnice a rychlostní komunikace: území pro koridory dopravn nad azených rychlostních komunikací
celostátního až mezinárodního významu, v etn ostatních souvisejících za ízení a objekt

ípustné využití:
Dle zákona o pozemních komunikacích v platném zn ní lze provád t v silni ním ochranném pásmu stavby
(které vyžadují povolení nebo ohlášení stavebnímu ú adu) jen na základ povolení vydaného silni ním
správním ú adem, kterým bude v tomto p ípad Ministerstvo dopravy R. U staveb ur ených k bydlení
a v chrán ném venkovním prostoru a v chrán ném venkovním prostoru staveb je nutno v dalších stupních
projektové dokumentace zajistit zpracování hlukové studie, která bude sloužit jako podklad pro stavební
ízení.
Nep ípustné využití:
Jakékoliv funkce na úkor funkce dopravní vybavenosti, nebo m nit dosavadní využití území dot eného
stávajícím a navrženým ochranným pásmem zp sobem, který by znemožnil nebo podstatn ztížil budoucí
využití území pro funkci dopravy.
Podmínky prostorového uspo ádání:
Pro tyto plochy je stanovena výšková hladina pro objekty max. 2 NP, v p ípad technologických objekt se
výšková hladina nestanovuje. Pro tyto plochy m že být v od vodn ných p ípadech zastavitelnost až 100%.
I.(1).f.21. Plochy dot ené ochranným pásmem IV. TŽK
Hlavní využití:
Plochy ur ené pro dopravu v pohybu na pozemních komunikacích pro železni ní dopravu:
-

IV. TŽK (tranzitní železni ní koridor) : území pro koridory dopravn nad azených rychlostních
komunikací celostátního až mezinárodního významu, v etn ostatních souvisejících za ízení
a objekt

ípustné využití:
ípadnou jakoukoliv innost ve stávajícím i navrhovaném ochranném pásmu dráhy je t eba samostatn
projednat s p íslušnými organiza ními složkami Správy dopravní železni ní cesty (dále jen SŽDC), p i
nutnosti plného respektování zákona o dráhách v platném zn ní. U staveb ur ených k bydlení
a v chrán ném venkovním prostoru a v chrán ném venkovním prostoru staveb je nutno v dalších stupních
projektové dokumentace zajistit zpracování hlukové studie, která bude sloužit jako podklad pro stavební
ízení a ud lení podmínek SŽDC a p ípadné výjimky od Drážního ú adu.
Nep ípustné využití:
Jakékoliv funkce na úkor funkce dopravní vybavenosti, nebo m nit dosavadní využití území dot eného
stávajícím a navrženým ochranným pásmem zp sobem, který by znemožnil nebo podstatn ztížil budoucí
využití území pro funkci dopravy.
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Podmínky prostorového uspo ádání:
Pro tyto plochy je stanovena výšková hladina pro objekty max. 2 NP, v p ípad technologických objekt se
výšková hladina nestanovuje. Pro tyto plochy m že být v od vodn ných p ípadech zastavitelnost až 100%.
I.(1).f.22 Plochy t žby nerost (TN)
Hlavní využití:
Tyto plochy zahrnují pozemky povrchových dol , lom a pískoven, v etn technologických objekt
a za ízení, v etn pozemk pro ukládání do asn nevyužívaných nerost (výsypky, odvaly, kališt , deponie
apod.), pozemky staveb a technologických za ízení pro t žbu, zpracování a p epravu vyt žené suroviny,
etn souvisejících pozemk dopravní a technické infrastruktury.
ípustné využití:
žba a dobývání nerost , v etn dopravních za ízení (expedice, dopravní pásy, násypky, železni ní vle ky
apod.), po ukon ení t žby rekultivace, p ípadn asanace t chto území a následné využití jako plochy
krajinné a rekrea ní zelen . P ípustné je i do asné využití pro skládky inertních materiál .
Nep ípustné využití:
innosti nadm rn zat žující stávající a navrhované plochy obytné, ob anské vybavenosti, sportovn
rekrea ní a rodinné rekreace nadlimitním hlukem, vibracemi, prašností, škodlivými exhalacemi nad míru
ípustnou. Ukládání sm sného komunálního a jemu podobného odpadu, pr myslového odpadu, odpad z
podnikání a nebezpe ných odpad .
Podmínky prostorového uspo ádání:
Pro technologické objekty a za ízení se nestanovuje výšková hladina, ani zastavitelnost. Ostatní stavební
objekty budou maximáln jednopodlažní.
I.f.(1).23 Parková zele , lesoparky (ZP)
Hlavní využití:
Plochy ve ejných a soukromých park a lesopark , jako kompozi
utvá ené soubory p írodního prost edí
a vybavenosti obce, jsou nedílnou sou ástí urbanistické koncepce obce a jejího krajinného obrazu. Slouží
zejména pro rekreaci, odpo inek a trávení volného asu obyvatel.
ípustné využití:
ípustné je provád t na t chto územích vegeta ní a jiné úpravy, které svým charakterem odpovídají funkci
plochy s ohledem na související ochranné režimy. Stavby a mobiliá musí svým charakterem (podoba,
materiály, funkce, umíst ní) odpovídat historickému vývoji parku a stavebn -historickému vývoji zámku,
navazovat na krajinnou kompozici parku a jeho tradici (je vhodné vycházet z archivních informací o podob
zámeckého parku a historických mapování). P i znovu vystav ní doložených zaniklých staveb, je pot eba
vycházet z historických fotografií, dochovaných informací o jejich podob a umíst ní v parku (další
kompozi ní úpravy zámeckého parku musí z t chto staveb následn vycházet). P ípustné je provád t
udržovací práce a opravy stávajících staveb v rámci této plochy (nap . stávající hájenka).
Nep ípustné využití:
Veškeré funkce, stavby a za ízení, která nemají historickou a kompozi ní souvislost se zámkem
a zámeckým parkem.
Podmínky prostorového uspo ádání:
Pro tuto plochu se nestanovuje zastavitelnost. Výšková hladina nebude pevn stanovena, bude omezena na
ízemní stavby.
I.(1).g. Vymezení ve ejn prosp šných staveb, ve ejn prosp šných opat ení, staveb a opat ení
k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemk m
a stavbám vyvlastnit
ely vyvlastn ní dle § 170 zákona 183/2006 Sb:
(1) Práva k pozemk m a stavbám, pot ebná pro uskute
ní staveb nebo jiných ve ejn prosp šných
opat ení podle tohoto zákona, lze odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve vydané územn plánovací
dokumentaci a jde-li o:
a) ve ejn prosp šnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, v etn plochy nezbytné k zajišt ní její
výstavby a ádného užívání pro stanovený ú el,
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b) ve ejn prosp šné opat ení, a to snižování ohrožení v území povodn mi a jinými p írodními katastrofami,
zvyšování reten ních schopností území, založení prvk územního systému ekologické stability a ochranu
archeologického d dictví,
c) stavby a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu,
d) asanaci (ozdrav ní) území.
(2) Právo k pozemku lze odejmout nebo omezit též k vytvo ení podmínek pro nezbytný p ístup, ádné
užívání stavby nebo p íjezd k pozemku nebo stavb .
(3) ízení o vyvlastn ní práv k pozemk m a stavbám, p íslušnost k jeho vedení a podmínky vyvlastn ní
upravuje zvláštní právní p edpis, zákon . 184/2006 Sb., o odn tí nebo omezení vlastnického práva
k pozemku nebo ke stavb (zákon o vyvlastn ní).
I.(1).g.1. Vymezení ve ejn prosp šných staveb
Ve ejn prosp šnou stavbou (VPS) je stavba pro ve ejnou infrastrukturu anebo ur ená k rozvoji
nebo ochran území obce, kraje nebo státu, vymezená ve vydané územn plánovací dokumentaci.
V návrhu ÚPO Chotoviny jsou navržené plochy pro ve ejn
pozemky v grafické ásti žlut podbarveny a opat eny popiskami.
V ešeném území jsou navrženy v oblasti dopravy tyto ve ejn
s možností vyvlastn ní i uplatn ní p edkupního práva:

prosp šné stavby a jimi dot ené

prosp né stavby – plochy a koridory

D – 1: Dálnice D3, v etn dálni ního t lesa, dálni ních k ižovatek a dalších souvisejících staveb
Dot ené pozemky VPS s p edkupním právem ve prosp ch Ú adu pro zastupování státu ve v cech
majetkových
Katastrální území
Parcelní íslo dle KN
k. ú. Morave
433, 394/1, 459, 360/1, 183/1, 183/6, 235/2, 452, 241, 248/1, 248/2, 250, 257/4,
449/2, 299/5, 299/1, 289
k. ú. ervené Záho í 121/2, 123/3,0517/4, 517/5, 517/6, 517/8, 517/7, 117/20, 517/9, 517/10, 123/3,
517/12, 517/11, 117/32, 117/34, 517/15, 517/14, 517/13, 517/17, 517/18, 517/19,
114/11, 500/1, 517/21, 517/22, 517/23, 132/191, 132/191, 132/170, 172/16, 172/8,
172/1, 196/3, 269/2, 456/1
D - 2: IV. TŽK v etn železni ního t lesa a souvisejících staveb
Dot ené pozemky VPS s p edkupním právem ve prosp ch Ú adu pro zastupování státu ve v cech
majetkových
Katastrální území
Parcelní íslo dle KN
k. ú. Morave
158/2, 183/1, 157/2, 441/1, 197/3, 463/1, 360/1, 183/1, 360/2, 183/6, 235/2, 452,
241, 245, 248/1, 248/3, 248/2, 250, 257/4, 449/2, 299/1, 299/5, 295/2, 289
k. ú. ervené Záho í 121/2, 123/3, 141/1, 141/4, 512/5, 512/5, 512/1, 512/3, 390, 414/1, 482/2, 365/3,
111/9, 99, 97/8, 127/3, 127/14, 121
D - 3: P eložka silnice III/1231
Dot ené pozemky VPS s p edkupním právem ve prosp ch Jiho eského kraje
Katastrální území
Parcelní íslo dle KN
k. ú. Liderovice
76, 77, 285, 142, 145/1, 146, 147, 148/1, 148/2, 152, 153
k. ú. ervené Záho í 131, 498/1, 500/1, 117/1, 117/12, 132/96, 132/117
D - 4: Páte ní místní komunikace (spojnice III/00341 a III/00335)
Dot ené pozemky VPS s p edkupním právem ve prosp ch obce Chotoviny
Katastrální území
Parcelní íslo dle KN
132/96, 132/117, 132/179, 132/178, 132/180, 132/181, 132/186, 132/187, 132/188,
k. ú. ervené Záho í 132/183, 132/198, 172/14, 172/4, 198/3, 269/2, 151/1, 141/4, 512/2, 512/5, 137/3,
307/14, 377, 394/1, 482/3, 335/2, 725, 724, 718, 719, 708, 710
k. ú. Chotoviny
134, 370/2, 133/6, 371, 132/5, 370/1, 360/1, 132/47
D - 5: Ostatní místní komunikace
Dot ené pozemky VPS s p edkupním právem ve prosp ch obce Chotoviny
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Katastrální území
k. ú. Liderovice
k. ú. Morave

k. ú. ervené Záho í

k. ú. Chotoviny
k. ú. Beranova Lhota
k. ú. Vrážná
k. ú. Jení kova Lhota

Parcelní íslo dle KN
132/96, 132/117, 132/179, 132/178, 132/180, 132/181, 132/186, 132/187,
132/188, 132/183, 132/198, 172/14, 172/4, 198/3, 269/2, 151/1, 141/4, 512/2,
512/5, 137/3, 307/14, 377, 394/1, 482/3, 335/2, 725, 724, 718, 719, 708, 710
134, 370/2, 133/6, 371, 132/5, 370/1, 360/1, 132/47
124/2, 121/2, 123/3, 121/1, 501/2, 120/4, 501/2, 501/5, 501/7, 501/8, 141/5, 172/9,
132/169, 132/200, 172/8, 172/12, 172/13, 172/15, 172/10, 132/184, 132/176,
132/201, 132/29, 132/147, 132/77, 132/9, 172/1, 172/6, 172/2, 151/3, 269/2,
500/2, 141/1, 511, 139/2, 139/1, 137/4, 137/5, 137/3, 305, 141/3, 512/3, 482/3,
335/2, 487, 316/1, 486/1, 1/1, 1/4
84/1, 368, 87/2, 367/1, 84/2, 87/2, 87/65, 87/56, 81, 127/1, 103/2, 103/3
412/1, 133/1, 412/2, 137/1, 137/8, 137/7
2, 134, 5, 3/1, 133, 56, 54/3, 132/1
210/1, 759/3, 76, 75, 22, 90/1, 666/2, 751, 752, 9/2, 6/2, 686/6, 728/1, 738/2,
445/3, 291/1, 740, 65/1, 288, 362, 377, 57/2, 381, 738/1, 44, 445/3

V ešeném území jsou navrženy v oblasti zásobování tyto ve ejn prosp šné stavby - plochy a koridory
s možností vyvlastn ní i uplatn ní p edkupního práva:
V - 1: Vodovodní ady, v etn souvisejících vodohospodá ských objekt
Dot ené pozemky VPS s p edkupním právem ve prosp ch obce Chotoviny
Katastrální území
Parcelní íslo dle KN
21/2, 21/1, 21/3, 21/4, 21/5, 21/6, 21/7, 76, 77, 235, 80/2, 80/7, 83, 84, 92, 95, 97,
k. ú. Liderovice
96, 137, 138/1, 136, 139/1, 131, 125, 140/1, 145/1, 142, 245, 246
440/1, 82/1, 82/3, 82/2, 463/2, 65, 66, 69, 70, 357, 228/1, 351, 343/1, 343/2,
k. ú. Morave
343/3, 342/5, 80/3, 342/3, 76, 342/4
124/2, 124/1, 131, 269/2, 114/15, 517/24, 517/19, 500/13, 132/171, 132/167,
k. ú. ervené Záho í
132/168, 316/1, 335/4, 335/2, 487
490/1,140, 510, 499, 167, 375, 166/3, 367/13, 367/1, 77, 82/2, 82/1, 80/13, 80/9,
k. ú. Chotoviny
80/11, 80/7, 80/10, 80/8, 80/2, 8, 240/3, 240/4, 222/1, 212/2
k. ú. Beranova Lhota
196/1, 408/2, 405/1, 412/2, 405/1, 176/3, 181/1
k. ú. Brou kova Lhota
53/2, 494/1, 347/2, 28, 5/3, 488/1, 12/3, 52, 497/2, 242/1, 248/2
k. ú. Vrážná
93/2, 149, 93/6, 93/5, 95, 149/3, 149/2, 97/5, 132/1, 131/2, 149, 134, 5, 3/1, 133
445/3, 241/1, 394, 738/1, 381, 55/2, 47, 57/2, 377, 362, 288, 65/1, 750/1, 731/1,
k. ú. Jení kova Lhota
750/1, 666/3, 675/2, 666/2, 750/1, 728/10, 750/1, 765, 81/3, 91/1, 759/1
k. ú. evnov
171/3, 170, 171/4, 171/5
k. ú. Sedle ko
290, 291, 1045, 292, 293, 294, 1046, 8/1, 7, 9, 1031, 63, 66, 68
V - 2: Navržené plochy pro vodní zdroje
Dot ené pozemky VPS s p edkupním právem ve prosp ch obce Chotoviny
Katastrální území
Parcelní íslo dle KN
159/2, 159/3
k. ú. Beranova Lhota
k. ú. Sedle ko
223, 1045, 294, 295/2
V ešeném území jsou navrženy v oblasti likvidace odpadních vod tyto ve ejn prosp šné stavby - plochy a
koridory s možností vyvlastn ní i uplatn ní p edkupního práva:
K - 1: Kanaliza ní ady, v etn souvisejících objekt
Dot ené pozemky VPS s p edkupním právem ve prosp ch obce Chotoviny
Katastrální území
Parcelní íslo dle KN
96
k. ú. Liderovice
k. ú. Morave
442/1, 201/1, 213, 440/1, 168
126/9, 508/1, 125, 124/3, 124/4, 124/1, 198/1, 123/3, 316/1, 114/15, 500/13,
k. ú. ervené Záho í
517/24, 132/171, 132/172, 132/167, 132/173, 132/175, 132/176, 501/1
k. ú. Chotoviny
86/1, 368, 87/83, 87/56, 87/48, 87/42, 127/1, 117/27, 117/23, 117/20, 117/22
731/1, 143/2, 142/3, 71, 70/3, 750/1, 728/1, 59, 58/4, 34/1, 526/15, 55/2, 738/1,
k. ú. Jení kova Lhota
44, 40, 39, 738/2, 525/2, 666/3, 675/2, 685/1, 750/1, 543/5, 526/1, 526/18
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K - 2: Výtla né kanaliza ní ady, v etn souvisejících objekt
Dot ené pozemky VPS s p edkupním právem ve prosp ch obce Chotoviny
Katastrální území
Parcelní íslo dle KN
124/3, 124/14, 130/4, 497, 131, 172/1, 172/9
k. ú. ervené Záho í
144, 157, 160, 161/1, 161/2, 164, 165, 166/1, 166/2, 170, 171, 172/1, 172/2, 176,
k. ú. Liderovice
177/1, 177/2, 178, 179
K - 3: Plochy pro objekty protipovod ových opat ení
Dot ené pozemky VPS s p edkupním právem ve prosp ch obce Chotoviny
Katastrální území
Parcelní íslo dle KN
172/6, 151/1, 141/4, 512/2, 137/5, 139/1, 137/3, 137/4, 307/14, 307/11, 309/2,
309/15, 494, 504/1, 493/2, 482/4, 482/1, 325/2, 323/2, 487/5, 316/1, 479/1, 316/1,
k. ú. ervené Záho í
486/1, 316/5, 1/1, 1/5, 1/4, 1/9
K - 4: plochy pro objekty OV a stabiliza ních nádrží
Dot ené pozemky VPS s p edkupním právem ve prosp ch obce Chotoviny
Katastrální území
Parcelní íslo dle KN
k. ú. Jení kova Lhota
526/1, 526/14, 526/18
V ešeném území jsou navrženy v oblasti energetiky tyto ve ejn
s možností vyvlastn ní i uplatn ní p edkupního práva:

prosp šné stavby - plochy a koridory

E - 1: propojení el. vedení VVN 110 kV
Dot ené pozemky VPS s p edkupním právem ve prosp ch obce Chotoviny
Katastrální území
Parcelní íslo dle KN
513, 394/1, 482/3, 335/2, 487
k. ú. ervené Záho í
133/6
k. ú. Chotoviny
k. ú. Brou kova Lhota 216/8, 491, 106/1, 494/3, 320/1, 337, 351, 499, 380
88/1
k. ú. Vrážná
E - 1: Vzdušné el. vedení 22 kV
Dot ené pozemky VPS s p edkupním právem ve prosp ch obce Chotoviny
Katastrální území
Parcelní íslo dle KN
k. ú. Liderovice
156/2, 178
289
k. ú. Morave
132/29, 131, 498/1, 132/170, 123/3, 269/3, 316/1
k. ú. ervené Záho í
134
k. ú. Chotoviny
95/1, 91/1, 731/2, 120, 732/1, 120, 732/1, 186/7, 186/1, 186/5, 210/1
k. ú. Jení kova Lhota
184/4, 197/2
k. ú. evnov
E - 3: El. VN kabel 22 kV
Dot ené pozemky VPS s p edkupním právem ve prosp ch obce Chotoviny
Katastrální území
Parcelní íslo dle KN
102/13, 102/1, 101, 97, 99, 96, 79/1, 137/1, 77, 137/2, 307/2, 307/8, 309/2,
k. ú. ervené Záho í
307/11, 307/14, 377, 394/1
E - 4: Navržené distribu ní trafostanice
Dot ené pozemky VPS s p edkupním právem ve prosp ch obce Chotoviny
Katastrální území
Parcelní íslo dle KN
156/2, 178
k. ú. Liderovice
289
k. ú. Morave
k. ú. ervené Záho í
123/3, 269/2, 102/13
134
k. ú. Chotoviny
210/1
k. ú. Jení kova Lhota
k. ú. evnov
197/2
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Zm nou . 1 jsou vymezeny ve ejn prosp šné stavby, pro které lze práva k pozemk m a stavbám
vyvlastnit:
D.5. Plocha pro stavbu místní komunikace v k.ú. Chotoviny v lokalit Z.1.15
I.(1).g.2. Vymezení ve ejn prosp šných opat ení
Ve ejn prosp šným opat ením (VPO) se rozumí opat ení nestavební povahy sloužící ke snižování
ohrožení území a k rozvoji anebo k ochran p írodního, kulturního a archeologického d dictví, vymezené ve
vydané územn plánovací dokumentaci.
Ve ejn prosp šná opat ení k ochran p írody – prvky ÚSES – plochy a koridory s možností vyvlastn ní i
uplatn ní p edkupního práva:
LBC.7.S.: Lokální biocentrum . 7 v k. ú. Sedle ko
Dot ené pozemky VPO s p edkupním právem ve prosp ch obce Chotoviny
Katastrální území
Parcelní íslo dle KN
235, 234, 218, 291, 290, 220/2, 220/1, 217, 223, 216, 1044, 215, 214, 208/2,
k. ú. Sedle ko
208/3, 212, 211, 208/1, 162, 164
LBC.17.S: Lokální biocentrum . 17 v k. ú. Sedle ko
Dot ené pozemky VPO s p edkupním právem ve prosp ch obce Chotoviny
Katastrální území
Parcelní íslo dle KN
271, 273, 250, 289, 286/1, 303/2, 286/2, 303/1, 287, 302, 281, 301/2, 301/1, 298
k. ú. Sedle ko
LBK.1.S.: Lokální biokoridor . 1 v k. ú. Sedle ko
Dot ené pozemky VPO s p edkupním právem ve prosp ch obce Chotoviny
Katastrální území
Parcelní íslo dle KN
298, 297, 310, 312, 315, 318, 316, 317, 322, 324, 349, 342, 341, 340/2, 340,
1049/1, 431, 430/1, 429, 428, 427, 425, 465, 464, 463, 462, 466, 460, 487, 486,
k. ú. Sedle ko
488, 485, 489, 490, 491, 492, 494, 498, 483, 484, 496, 495, 497/2, 496/2, 501,
502, 503, 504, 508, 507, 509, 510, 513, 514, 515, 516, 520, 519
LBK.2.S.: Lokální biokoridor . 2 v k. ú. Sedle ko
Dot ené pozemky VPO s p edkupním právem ve prosp ch obce Chotoviny
Katastrální území
Parcelní íslo dle KN
157, 156, 151, 150, 40/1, 146, 41, 49/2, 47/2, 52/5, 52/9, 1035/5, 63/2, 64, 1058,
748/1, 747, 745, 743, 736/2, 738/2, 734, 731, 727, 728, 723, 720, 729, 714, 713,
711, 708, 702, 699/1, 696, 695, 692, 687, 688, 685, 684, 678, 679, 680, 675, 674,
667, 664, 665, 659, 658, 653/1, 654, 650, 881, 882, 893, 892, 894, 895, 965, 904,
k. ú. Sedle ko
646, 647, 641, 906, 907, 917, 916, 640, 918, 919, 636, 635, 928, 929, 903, 908,
915, 920, 922, 930, 937, 939, 634, 638, 637, 633, 632, 630, 629, 940, 942, 955,
954, 628, 629, 625, 624, 626/2, 953, 956, 970, 932, 982, 622, 623, 626, 983, 984,
993, 999, 615, 994, 697, 1002, 1003, 600, 1010, 599, 1011, 587
IP.1.BEL.: Interak ní prvek . 1 v k. ú. Beranova Lhota
Dot ené pozemky VPO s p edkupním právem ve prosp ch obce Chotoviny
Katastrální území
Parcelní íslo dle KN
159/3, 154/4, 150/1, 150/2, 2, 154/2
k. ú. Beranova Lhota
IP.6. Z.: Interak ní prvek . 6 v k. ú. ervené Záho í
Dot ené pozemky VPO s p edkupním právem ve prosp ch obce Chotoviny
Katastrální území
Parcelní íslo dle KN
172/1, 196/3, 172/12, 172/4, 172/14, 269/2, 172/5, 132/196, 269/3, 172/6, 172/2,
k. ú. ervené Záho í
269/2, 172/2, 151/3, 172/3, 172/8
IP.7. Z.: Interak ní prvek . 7 v k. ú. ervené Záho í a Liderovice
Dot ené pozemky VPO s p edkupním právem ve prosp ch obce Chotoviny
Katastrální území
Parcelní íslo dle KN
130/4, 130, 498/1, 117/11, 117/12, 117/9, 517/9, 517/14, 517/13, 517/10, 517/11,
517/15, 117/32, 117/34, 117/35, 117/33, 117/36, 117/37, 117/12, 117/38, 117/9,
k. ú. ervené Záho í
117/11, 112
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k. ú. Liderovice

144, 145

IP.8.R.: Interak ní prvek . 8 v k. ú. evnov a Liderovice
Dot ené pozemky VPO s p edkupním právem ve prosp ch obce Chotoviny
Katastrální území
Parcelní íslo dle KN
187/1, 190, 187/2, 191, 192, 193, 194, 187/4, 200
k. ú. evnov
74, 76, 93, 85, 94, 96
k. ú. Liderovice
IP.11.R.: Interak ní prvek . 11 v k. ú. evnov
Dot ené pozemky VPO s p edkupním právem ve prosp ch obce Chotoviny
Katastrální území
Parcelní íslo dle KN
1422, 1408/1, 558, 1424, 103, 570, 573, 576, 1423/1
k. ú evnov
IP.14.JL.: Interak ní prvek . 14 v k. ú. Jení kova Lhota
Dot ené pozemky VPO s p edkupním právem ve prosp ch obce Chotoviny
Katastrální území
Parcelní íslo dle KN
120, 186/3, 210/1, 186/4, 120, 186/2, 186/8, 186/5, 210/1, 186/2, 186/6, 732/1,
186/7, 186/1, 186/5, 143/2, 750/1, 70/1, 750/2, 728/1, 728/16, 59, 728/18, 728/1,
k. ú. Jení kova Lhota
728/13, 526/4, 526/15, 526/19, 526/18, 526/14, 526/17, 526/1, 526/16, 543/9,
545/4
I.(1).g.3. Vymezení ploch pro asanaci – plochy a koridory pouze s možností vyvlastn ní:
Asanace je obecn soubor opat ení, sloužících k zlepšení (ozdrav ní) životního prost edí, jako nap .:
asanace vy išt ním konkrétního prostoru od r zných druh škodlivin a jeho uvedení do hygienicky
odpovídajícího stavu, spo ívající v odstran ní, nebo snížení ekologicky nep íznivé zát že životního
prost edí, nap . zákazem použití technologií, ohrožujících životní prost edí zm nou využití území nebo
plochy.
A - 1: Revitalizace stávající železni ní trati (po uvedení IV. TŽK do provozu)
Dot ené pozemky vymezenými plochami pro asanaci
Katastrální území
Parcelní íslo dle KN
183/1
k. ú. Morave
141/5
k. ú. ervené Záho í
86/2
k. ú. Chotoviny
A - 2: Revitalizace zrušeného úseku silnice III/1231
Dot ené pozemky vymezenými plochami pro asanaci
Katastrální území
Parcelní íslo dle KN
497
k. ú. ervené Záho í
k. ú. Liderovice
145, 142, 145/1, 745
I.(1).h. Vymezení dalších ve ejn prosp šných staveb a ve ejn prosp šných opat ení, pro které lze
uplatnit p edkupní právo
V ešeném území nejsou vymezeny další ve ejn prosp šné stavby a ve ejn prosp šná opat ení,
pro které lze uplatnit p edkupní právo
I.(1).i. Údaje o po tu list územního plánu a po tu výkres k n mu p ipojené grafické ásti
I.(1).i.1. Údaje o po tu list územního plánu
Textová ást úplného zn ní územního plánu obsahuje 78 stran.
I.i.2. Po et výkres grafické ásti úplného zn ní územního plánu
Grafická ást úplného zn ní územního plánu Chotoviny obsahuje 4 výkresy
Výkres základního len ní území
1: 5 000
Hlavní výkres
1: 5 000
Výkres ve ejn prosp šných staveb, opat ení a asanací
1: 5 000
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Koordina ní výkres

1: 5 000

I.(2) Textová ást územního plánu dále obsahuje
I.(2).a. Vymezení ploch a koridor územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, v etn
podmínek pro jeho prov ení
V ešeném území nejsou vymezeny plochy ani koridory územních rezerv.
I.(2).b. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je prov ení zm n jejich využití územní studií
podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lh ty pro po ízení územní studie, její schválení
po izovatelem a vložení dat o této studii do evidence územn plánovací innosti
V ešeném území jsou vymezeny plochy, ve kterých je pot eba vzhledem k jejich rozsahu, poloze a
významu další využití t chto ploch prov it územní studií, na základ níž budou stanoveny podrobné
podmínky pro rozhodování v území. Územní studie bude podrobn ešit len ní plochy na jednotlivé
pozemky a jejich dopravní napojení a dopravní obsluhu, napojení na ve ejnou technickou infrastrukturu a
podmínky pro umíst ní a prostorové uspo ádání staveb, v etn podmínek ochrany navrženého charakteru
území, zejména ochrany krajinného rázu a urbanistických a architektonických hodnot (nap íklad uli ní a
stavební áry, podlažnost, výšku zástavby, objemy a tvary zástavby, intenzitu využití pozemk , v etn
návrhu izola ní a doprovodné zelen ).
Tyto plochy jsou v grafické ásti územního plánu vyzna eny ve výkresu základního len ní území
ohrani ením plnou modrozelenou arou a ozna eny /U, za ozna ením plochy (nap íklad : CH.1.SO/U). V
ešeném území jsou vymezeny tyto plochy, ve kterých je pot eba jejich další využití prov it územní studií:
Katastrální území ervené Záho í : Z.1.SO/U, Z.2.SO/U, Z.4.SO/U, Z.1.SVK/U, Z.2.SVK/U,
Z.4.VAS, Z.MK/U
Katastrální území Chotoviny: CH.1.SO/U, CH.2.SO/U, CH.4.SO/U, CH.5.SO/U, CH.6.SO/U,
CH.8.SO/U, CH.1.VAS/U, CH.MK/U
Katastrální území Jení kova Lhota: JL.7.SO/U, JL.8.SO/U
Katastrální území Liderovice: L.4.SO/U,
Katastrální území evnov: R.1.SO
Lh ty pro po ízení jednotlivých územních studií, jejich schválení a vložení dat do evidence územn
plánovací innosti budou stanoveny na základ aktuálních podmínek a poptávky v území.
I.(2).c. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je po ízení a vydání regula ního plánu podmínkou pro
rozhodování o zm nách jejich využití a zadání regula ního plánu v rozsahu dle p ílohy . 9
V ešeném území nejsou vymezeny plochy ani koridory, ve kterých je po ízení a vydání regula ního
plánu podmínkou pro rozhodování o zm nách jejich využití a zadání regula ního plánu v rozsahu dle
ílohy . 9
I.(2).d. Stanovení po adí zm n v území (etapizace)
V ešeném území je stanoveno po adí zm n ve form etapizace. Etapizace je grafiky vyjád ena ve
výkresové ásti územního plánu, v hlavním a koordina ním výkresu. I. etapa je u ploch vyjád ena dvojitou
šrafou (m ížkou), II. etapa je vyjád ena jednoduchou šrafou, vždy v barv p íslušné funk ní plochy (plochy s
rozdílným zp sobem využití). Koridory dopravní infrastruktury jsou v I. etap vyzna eny hustší árkovanou
arou a ve II. etap idší árkovanou arou (viz. grafická ást – legenda hlavního a koordina ního výkresu).
Plochy a koridory vyzna ené v I. etap návrhu jsou prioritn ur eny k napl ování rozvoje obce, jsou vesm s
dob e dopravn dostupné a dob e napojitelné na sít technické infrastruktury. Plochy a koridory vyzna ené
ve II. etap vyžadují vybudování dopravního napojení a vykazují vyšší nároky na zainvestování sít mi
technické infrastruktury, jsou tudíž uvažovány jako dlouhodob jší územní rezerva pro rozvoj m sta. Obecn
platí, že plochy ve II. etap je možno využívat až po vy erpání a využití ploch v I. etap . D ív jší využití
ploch ve II. etap je nutno od vodnit.

77

I.(2).e.

Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které m že
vypracovávat architektonickou ást projektové dokumentace jen autorizovaný architekt

V ešeném území se nevymezují architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro které
že vypracovávat architektonickou ást projektové dokumentace jen autorizovaný architekt.
I.(2).f. Vymezení staveb nezp sobilých pro zkrácené stavební ízení podle § 117 odst. 1 stavebního
zákona
V ešeném území se nevymezují stavby nezp sobilé pro zkrácené stavební ízení podle § 117 odst.
1 stavebního zákona.
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