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PRÁVNÍ STAV V⇥ROKOVÉ ÁSTI
a)

Vymezení zastav⌅ného území
Na území obce Blevice jsou vymezena t i zastav⌃ná území s aktuálností k 9.3. 2016. Rozsah
zastav⌃n ch území je zobrazen v grafické ⌅ásti ÚP (v kres základního ⌅len⌃ní území, hlavní v kres).
b)

Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

-

Zásady celkové koncepce rozvoje obce Blevice
V minulosti zem⌃d⌃lskou a produk⌅ní funkci venkovského sídla Blevice dnes nahrazuje
p evá n⌃ funkce obytná (v⌅etn⌃ rekreace). Charakter sídla s p evahou obytné funkce se
nebude v budoucnu m⌃nit.

✏-

Hlavní cíle rozvoje:
Územní plán obce je zpracován co by závazn dokument vytvá ející územní p edpoklady pro
stabilizaci venkova a jeho vyvá eného rozvoje. Cílem e⌦ení územního plánu je reáln návrh
funk⌅ního uspo ádání a vyu ití území p evá n⌃ pro ú⌅ely rozvoje bydlení, v⌅etn⌃ zabezpe⌅ení
technické a dopravní obsluhy území, respektování ochrany urbanistick ch hodnot, ochrany
p írody a krajiny a ostatních územních limit .

-

Cíle ochrany a rozvoje hodnot:
Cílem je zachovat specifickou rázovitost malé venkovské obce s pom⌃rn⌃ kvalitním historick m
jádrem. Zachovat p írodní hodnoty harmonické ⌅ásti krajiny a posílit ekologickou stabilitu v
⌅ástech dnes intenzivn⌃ obhospoda ovan ch.

c)

Urbanistická koncepce v⇤etn⌅ vymezení zastaviteln ch ploch, ploch p⇧estavby a systému
sídelní zelen⌅

c1)

Urbanistická koncepce, ochrana kulturních hodnot

-

Blevice si dodnes dochovaly tém⌃ nepo⌦kozenou urbanistickou strukturu. Historické jádro sídla
tvo í náves nepravidelného tvaru. Hodnotná je i v zásad⌃ dosud ne v razn⌃ po⌦kozená, drobná
vesnická zástavba p íkr ch svah údolí.
V zastav⌃ném území je nutno respektovat tyto objekty památkového zájmu:
- návesní kaple,
- areál usedlosti ⌅p. 1 a ostatní usedlosti obklopující náves spolu s poz statky hospodá ského
dvora.
Z hlediska dal⌦ího rozvoje obce je ádoucí:
- územn⌃ chránit nezastav⌃né pohledov⌃ exponované návr⌦í v sousedství areálu idovského
h bitova (kulturní památka ⌅. 455) - plochy soukromé a vyhrazené zelen⌃ (zahrady),
- územn⌃ chránit území s archeologick mi nálezy Blevick mohylník (kulturní památka ⌅. 686),
a respektovat dal⌦í známé archeologické lokality - území s archeologick mi nálezy
Poloha “Na Svatém”,
Poloha “Mou⌅ina”,
Blevice - SZ okraj vsi,
- dal⌦í stavební rozvoj soust edit zejména na obnovou p vodní zástavby za p edpokladu
udr ení vhodného objemového a architektonického e⌦ení staveb.

-

c2)
-

-

Návrh plo⌃ného a prostorového uspo⇧ádání území
V zastav⌃ném území p evládá z hlediska funk⌅ního vyu ívání charakter zástavby smí⌦en obytn
- venkovsk (p vodní jádro obce a navazující domká ská v stavba). Novodobá parcelace s
izolovan mi rodinn mi domy v zahradách v okrajov ch polohách sídla je z hlediska funk⌅ního
vyu ívání za azena do ploch bydlení (rodinné domy). V sídle jsou vymezeny plochy ob⌅anské
vybavenosti (v⌅etn⌃ ploch sportovních a h bitova), dále jsou vymezeny plochy ve ejného
prostranství, plochy technické infrastruktury (stávající - vodojem, navr ené - plocha OV) a s
ohledem na po adovanou nezastavitelnost jsou vymezeny plochy sídelní zelen⌃.
Charakter sídla s p evahou obytné funkce bude zachován a dále rozvíjen. Jsou navr eny
zastavitelné plochy a plochy p estavbové. Zastavitelné plochy pro novou v stavbu jsou
lokalizovány do okrajov ch poloh sídla v návaznosti na stávající komunika⌅ní systém - v dy v
kontaktu se stávající zástavbou.
V p estavbov ch plochách (dnes plochy zbo eni⌦↵ v ZÚ obce) a zastaviteln ch plochách
navazujících na historické jádro obce je navr en rozvoj z voln⌃j⌦ími regulativy z hlediska
funk⌅ního vyu ití (plochy smí⌦ené obytné - venkovské). Pro zastavitelné plochy s malou
v m⌃rou a plochy v kontaktu s nov⌃j⌦ím typem zástavby je navr en rozvoj preferující v stavbu
rodinn ch dom v zahradách (plochy bydlení - rodinné domy). Zm⌃nou ⌅. 1 ÚP Blevice
navr ená p estavbová plocha ob⌅anského vybavení - sport a rekreace na míst⌃ p vodního
zem⌃d⌃lského areálu v západní okrajové poloze vesnice.
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-

c3)

V stavba je p ípustná i v prolukách (stabilizovan ch plochách) v zastav⌃ném území obce v
souladu se stanoven m funk⌅ním vyu itím a za p edpokladu zaji⌦t⌃ní dopravního p ístupu.
Územním plánem jsou stanoveny regulativy funk⌅ního vyu ití území, umo ující v rámci
stabilizovan ch i návrhov ch ploch rozvoj neru⌦ící v roby a slu eb. P ípustn je rozvoj zejména
v oblasti ubytovacích a stravovacích slu eb, agroturistiky, cykloturistiky ap.
V lokalitách s navrhovanou zm⌃nou funk⌅ního vyu ití, které prostorov⌃ souvisejí s historick m
jádrem obce je p ípustné volit voln⌃j⌦í zp sob uspo ádání zástavby (stavby venkovského
charakteru s hospodá sk mi objekty), v ⌅ásti navazující na novodob typ zástavby je p ípustné
zvolit zp sob pravidelné zástavby (rodinné domy v zahradách).
Zastavitelné plochy
ozna⌅ení
Z1

Z2

Z3
Z4

Z5

c4)

popis a podmínky pro vyu ití ploch:
Zastavitelná plocha - plocha smí⌦ená obytná (venkovská) na severním
okraji sídla. Nová v stavba musí respektovat stávající liniovou
doprovodnou zele a zatrubn⌃nou vodote⌅.
Musí b t zachována funk⌅nost stávajícího meliora⌅ního za ízení na
pozemcích v kontaktu se zastavitelnou plochou.
P í v stavb⌃ nutno zachovat p ístup ke stávajícím stavbám i zem⌃d⌃lsky
vyu ívan m pozemk m.
Nutno splnit po adavky pro návrh objekt na poddolovaném území.
Zastavitelná plocha - plocha bydlení (rodinné domy) v severov chodní
okrajové poloze sídla.
Pro tuto plochu je vzhledem k rozsahu po adována územní studie.
V rámci plochy je nutno rozvíjet hierarchii ve ejn ch prostranství
odpovídající velikosti plochy a ádoucí kvalit⌃ urbánního prost edí. Ve ejn
prostor je t eba rozvíjet s d razem na jeho pobytovou funkci (v⌅etn⌃
ve ejné zelen⌃), v ádném p ípad⌃ se nesmí omezit pouze
jako nutné dopravní koridory.
V stavbu koordinovat s rozvojem v p estavbové sousední plo⌦e P2.
P í v stavb⌃ nutno zachovat p ístup ke stávajícím stavbám i zem⌃d⌃lsky
vyu ívan m pozemk m.
Nutno respektovat lesní pozemky v kontaktní poloze.
Nutno splnit po adavky pro návrh objekt na poddolovaném území.
Zastavitelná plocha - plocha bydlení (rodinné domy) - v poloze pod
h bitovem.
Nutno splnit po adavky pro návrh objekt na poddolovaném území.
Zastavitelná plocha - plocha smí⌦ená obytná (venkovská) v jihozápadní
okrajové poloze sídla.
P í v stavb⌃ nutno zachovat p ístup ke stávajícím stavbám i zem⌃d⌃lsky
vyu ívan m pozemk m.
Respektovat OP nadzemního vedení VN.
Nutno splnit po adavky pro návrh objekt na poddolovaném území.
Plocha technické infrastruktury OV Blevice (u Blevického rybníka).
P i v stavb⌃ nutno respektovat stávající vzrostlou zele .
Nutno respektovat provozní pásmo vodního toku.
Nutno splnit po adavky pro návrh objekt na poddolovaném území.

Plochy p⇧estavby
ozna⌅ení
P1
P2

Z1/P3

popis a podmínky pro vyu ití ploch:
P estavbová plocha smí⌦ená obytná (venkovská) v kontaktu s návsí.
Nutno respektovat stávající telekomunika⌅ní kabel.
Nutno splnit po adavky pro návrh objekt na poddolovaném území.
P estavbová plocha smí⌦ená obytná ve st ední ⌅ásti sídla.
V stavbu koordinovat s rozvojem v zastavitelné sousední plo⌦e Z2.
P í v stavb⌃ nutno zachovat p ístup ke stávajícím stavbám i zem⌃d⌃lsky
vyu ívan m pozemk m.
Nutno respektovat lesní pozemky v kontaktní poloze.
Nutno splnit po adavky pro návrh objekt na poddolovaném území.
Zm⌃nou ⌅. 1 ÚP Blevice navr ená p estavbová plocha ob⌅anského
vybavení - sport a rekreace na míst⌃ p vodního zem⌃d⌃lského areálu v
západní okrajové poloze vesnice. Plocha bude slou it jako areál sportu a
aktivní rekreace. Po obvodu areálu je vymezena plocha ve ejného
prostranství.

c5)

Návrh systému sídelní zelen⌅

-

Do systému sídelní zelen⌃ jsou zahrnuty venkovské zahrady na návr⌦í pod idovsk m
h bitovem, zahrada jako cezura mezi plochou v robní a smí⌦enou obytnou (zele soukromá a
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-

vyhrazená) a dále plochy ve ejné zelen⌃ (v kontaktu s ob⌅anskou vybaveností v centrální ⌅ásti
sídla).
Dále je nutno respektovat stávající sídelní zele nacházející se na plochách ve ejného
prostranství. Zejména se jedná o prostor návsi, kde zele spoluvytvá í centrální obraz sídla.
V rámci v⌦ech zastaviteln ch ploch je p ípustné rozvíjet systém vyhrazené zelen⌃ (zahrady).
V rámci nov⌃ vytvá en ch pozemk ve ejn ch prostranství v zastavitelné plo⌦e Z2 je stanoven
po adavek na nezbytn rozvoj ve ejné zelen⌃.
Na pozemcích ve ejné zelen⌃ (i v rámci ploch ve ejn ch prostranství) je nezbytné volit vhodnou
skladbu zelen⌃ odpovídající místním stanovi⌦tním podmínkám a rázovitosti venkovského
prost edí.

d)

Koncepce ve⇧ejné infrastruktury a dal⌃ího ob⇤anského vybavení v⇤etn⌅ podmínek pro její
umís⌥ování

d1)

Dopravní infrastruktura

Silni⌅ní doprava
Silni⌅ní doprava je jedin m dopravním oborem, kter zaji⌦↵uje p ímou dopravní obsluhu
vlastního e⌦eného území. Trasa silnice III/10146 je jedinou páte ní silni⌅ní trasou zaji⌦↵ující
komunika⌅ní vazby obce.
Pr jezdní úsek silnice III/10146 je obcí veden ve vcelku solidních parametrech vyhovujícím
pot ebám provozu. Trasu silnice je t eba pova ovat za stabilizovanou a pouze lokáln⌃, v
souvislosti s úpravami p ilehl ch nemovitostí, zlep⌦ovat sou⌅asn stav.
Sí↵ místních a ú⌅elov ch komunikací
V ⌦e popsan pr jezdní úsek silnice III/10146 p edstavuje páte ní komunika⌅ní trasu celého
katastrálního území, na kterou jsou p ipojeny místní a ú⌅elové komunikace zp ístup ující ⌅ásti
katastrálního území a jednotlivé objekty a jednotlivé obhospoda ované pozemky a plochy.
Sí↵ místních a ú⌅elov ch komunikací lze v podstat⌃ pova ovat za stabilizovanou.
Návrh dopravní obsluhy zastavitelné plochy Z2 ur⌅í územní studie (zastavovací plán). Nová
místní komunikace bude napojena na stávající p ilehlou místní komunikaci (plocha Z2 není v
kontaktu se silnicí III.t ídy)
Dal⌦í zastavitelné plochy i plochy p estavby jsou komunika⌅n⌃ dostupné prost ednictvím
nového sjezdu p ipojující pozemek na stávající p ilehlou komunikaci.
Obsluha území prost edky hromadné dopravy
Systém obsluhy území prost edky hromadné dopravy - ve ejnou pravidelnou autobusovou
dopravou je vyhovující a z stane zachován.
Objekty dopravní vybavenosti
Z stane zachována stávající koncepce odstavování a parkování vozidel pro pot eby bydlení a
objekt vybavenosti (p evá n⌃ v rámci vlastních objekt a pozemk ).
V souladu s provád⌃cími p edpisy ke stavebnímu zákonu bude v dokumentaci pro vydání ÚR
proveden návrh za ízení na dopravu v klidu jednotliv ch obytn ch soubor .
d2)

Technická infrastruktura

Stávající koncepce:
V obci Blevice je vybudována a provozována sí↵ ve ejného vodovodu, sí↵ p evá n⌃ venkovních
NN rozvod el. energie s tém⌃ vy⌅erpanou kapacitou, je vybudována a provozována
st edotlaká plynovodní sí↵. Jsou zde pln⌃ kabelizovány trasy telekomunika⌅ních vedení
ú⌅astnické sít⌃ a vybudovány díl⌅í úseky de⌦↵ové oddílné kanalizace.
Vodní hospodá ství
Bude zachován stávající systém odvád⌃ní de⌦↵ov ch vod. Nová zástavba musí b t navr ena
tak, aby nebyly zhor⌦eny odtokové pom⌃ry v území. De⌦↵ové vody budou v maximální mo né
mí e likvidovány na míst⌃ jejich vzniku (povrchov vsak a povrchová retence vody ze svod
p ímo na povrch terénu, akumulace pro zalévání a dal⌦í ú⌅ely v akumula⌅ních nádr ích).
De⌦↵ové vody je mo no odvád⌃t do vodote⌅í pouze z ploch ve ejn ch prostranství.
-

Územním plánem je proveden návrh likvidace spla⌦kov ch odpadních vod jejich svedením na
vlastní navrhovanou OV. Je navr ena koncepce oddílné spla⌦kové kanalizace. Spla⌦kové vody
budou svedeny pomocí nov⌃ budovan ch ad spla⌦kové oddílné kanalizace na OV a zde v
souladu se zákonem o vodách likvidovány. Areál OV je lokalizován do nejní e polo eného
místa u Blevického rybníka (pozemek pp⌅. 319/1) - zastavitelná plocha Z5.

-

Jsou stanoveny tyto podmínky pro technickou vybavenost:
- Maximální mo n po⌅et obyvatel bude zásobován pitnou vodou z ve ejného vodovodu.
- Do doby realizace spla⌦kové oddílné kanalizace zaúst⌃né do nové OV budou spla⌦kové
odpadní vody zadr ovány v bezoodtok ch jímkách s následn m odvozem k likvidaci,
p ípadn⌃ ⌅i⌦t⌃ny v domovních OV a následn⌃ vypou⌦t⌃ny do de⌦↵ové kanalizace ⌅i recipient .
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-

Jsou p ípustná tato nová za ízení technické vybavenosti území:
- distribu⌅ní ady ve ejného vodovodu pro zastavitelné plochy, p íp. pro dal⌦í dosud
neobslou ené plochy,
- ⌅istírna odpadních vod ( OV) Blevice,
- stoky oddílné spla⌦kové kanalizace zaúst⌃né do OV,
- nezbytné stoky oddílné de⌦↵ové kanalizace,
- odvod ovací rigoly a jiná opat ení omezující negativní ú⌅inky nátoku srá kov ch vod do
zastav⌃ného území obce (viz. kap. e5).

Zásobování energiemi
Jsou stanoveny tyto podmínky pro technickou vybavenost:
- Po adavky na zv ⌦ení el. p íkon , pop . nové el. odb⌃ry budou postupn⌃ e⌦eny úpravou
vedení stávající distribu⌅ní NN sít⌃ a realizací nové distribu⌅ní trafostanice v centrální ⌅ásti obce
a p ipojovacího vedení VN 22 kV.
-

Jsou p ípustná tato nová za ízení technické vybavenosti území:
- distribu⌅ní trafostanice v⌅etn⌃ p ipojovacího vedení VN 22 kV,
- NN /kabelové trasy rozvodu elektrické energie (pro nové objekty i jako rekonstrukce
stávajících venkovních vedení - NN podzemní kabelová trasa),
- st edotlaké plynovodní ady pro zastavitelné plochy, p íp. pro dal⌦í dosud neobslou ené
plochy.

Telekomunikace a radiokomunikace
Jsou p ípustná tato nová za ízení technické vybavenosti území:
- p ipojení nov ch objekt (a dal⌦ích dosud neobslou en ch objekt ) na stávající místní
telekomunika⌅ní sí↵.
- V rámci p estavbové plochy P1 je nutné respektovat stávající kabel MTS.
Ve ejné osv⌃tlení a místní rozhlas
V podstatné ⌅ásti obce je realizována sí↵ VO (ve ejného osv⌃tlení) a místního rozhlasu,
p evá n⌃ paraleln⌃ s rozvody sít⌃ NN. Je p ípustné rozvinutí t⌃chto sítí i do doposud
neobslou en ch území.
Zne⌦kod ování odpad
Nejsou navr ena za ízení pro zne⌦kod ování a ukládání odpad .
Bude respektována koncepce upravená Obecn⌃ závaznou vyhlá⌦kou obce (upravující
systém shroma ⇧ování, sb⌃ru, p epravy, t íd⌃ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad
a systém nakládání se stavebním odpadem) v platném zn⌃ní.
d3)

Ob⇤anské vybavení

-

Do stávajících ploch ob⌅anského vybavení ve ejné infrastruktury jsou zahrnuty:
Obecní ú ad.
Po ární zbrojnice.
⇤idovsk h bitov (kulturní památka).

-

Do stávající plochy ob⌅anského vybavení - sport a rekreace je zahrnuta sportovní plocha
(fotbalové h i⌦t⌃).

-

Do stávajících ploch ob⌅anského vybavení (ob⌅. vybavenost komer⌅ního typu) jsou zahrnuty:
Prodejna (samoobslu n prodej).

-

Ob⌅anské vybavení tvo í v znamn stabiliza⌅ní prvek v území a bude zachováno.
Samostatné plochy ob⌅anského vybavení jsou navr eny v rámci plochy p estavby Z1/P3.
Vzhledem k d le itosti za ízení ob⌅anského vybavení pro stabilizaci sídelního útvaru jsou
stavby, za ízení a pozemky ob⌅anského vybavení p ípustné ve stávajících ⌅i navr en ch
funk⌅ních plochách (v souladu s regulativy funk⌅ního vyu ití).

d4)

Ve⇧ejná prostranství

-

Stávající ve ejná prostranství jsou územním plánem respektována.
Do stávajících ploch ve ejn ch prostranství jsou zahrnuty: návesní prostranství v⌅etn⌃ ve ejné
zelen⌃, ulice v⌅etn⌃ chodník a dal⌦í prostory v zastav⌃ném území, slou ící obecnému u ívání.
Samostatné plochy ve ejn ch prostranství jsou navr eny v rámci plochy p estavby Z1/P3.
Vzhledem k rozsahu zastavitelné plochy Z2, je zde nutno rozvíjet hierarchii ve ejn ch
prostranství odpovídající velikosti plochy a ádoucí kvalit⌃ urbánního prost edí. Ve ejn prostor
je t eba rozvíjet s d razem na jeho pobytovou funkci (v⌅etn⌃ ve ejné zelen⌃), v ádném
p ípad⌃ se nesmí omezit pouze jako nutné dopravní koridory. P i vymezování ploch ve ejného
prostranství musí b t respektovány obecné po adavky vypl vající z právních p edpis (viz.
od vodn⌃ní).

-
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-

Komunika⌅n⌃ exponovan úsek trasy silnice v centru obce procházející v omezen ch sm⌃rov ch
a rozhledov ch pom⌃rech s ⌅etn m p ipojením p ilehl ch nemovitostí a s autobusovou
zastávkou je p ípustné postupn⌃ kultivovat formou nenáro⌅n ch úprav ploch zelen⌃ a
navazujících zpevn⌃n ch ploch.

e)

Koncepce uspo⇧ádání krajiny, v⇤etn⌅ vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm⌅ny v
jejich vyu⌦ití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní
opat⇧ení, ochrana p⇧ed povodn⌅mi, rekreace, dob vání nerost apod.

e1)

Návrh uspo⇧ádání krajiny

-

Územním plánem je vymezeno nezastav⌃né území (tj. území vn⌃ zastav⌃ného území a
zastaviteln ch ploch). V nezastav⌃ném území lze v souladu s jeho charakterem umis↵ovat
stavby, za ízení, a jiná opat ení pouze pro zem⌃d⌃lství, lesnictví, vodní hospodá ství, t⌃ bu
nerost , pro ochranu p írody a krajiny, pro ve ejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro
sni ování nebezpe⌅í ekologick ch a p írodních katastrof a pro odstra ování jejich d sledk , a
dále taková technická opat ení a stavby, které zlep⌦í podmínky jeho vyu ití pro ú⌅ely rekreace a
cestovního ruchu, nap íklad
cyklistické stezky, hygienická za ízení, ekologická a informa⌅ní
centra.

-

V rámci nezastav⌃ného území jsou vymezeny tyto funk⌅ní plochy:
- plochy dopravní infrastruktury (zahrnující p evá n⌃ pozemky silni⌅ní dopravy a místní
komunikace);
- plochy vodní a vodohospodá ské (zahrnující stávající vodote⌅ Blevick potok a Blevick
rybník)
s p evá n⌃ v znamnou p írodní a vodohospodá skou funkcí;
- plochy zem⌃d⌃lské (zahrnující pozemky zem⌃d⌃lského p dního fondu) s p evá n⌃
hospodá skou funkcí;
s- plochy lesní (zahrnují zejména pozemky ur⌅ené k pln⌃ní funkcí lesa) s p evá n⌃
hospodá skou, ekologickou funkcí;
- plochy p írodní zahrnující biocentra s p evá n⌃ ekologickou funkcí.
- plochy smí⌦ené nezastav⌃ného území (zahrnuje nap . pozemky ur⌅ené k pln⌃ní funkcí lesa,
pozemky zem⌃d⌃lského p dního fondu, pozemky biokoridor ÚSES, pozemky s v skytem
d evin rostoucích ve volné krajin⌃ (mimo les), extenzivní sady a zahrady) s p evá n⌃
ekologickou, mikroklimatickou, krajinotvornou a p doochrannou funkcí;
Územním plánem jsou stanoveny podmínky pro vyu ití a prostorové uspo ádání t⌃chto ploch s
ohledem na zachování a podpo ení funkcí krajiny (hospodá ská, ekologická, p doochranná,
vodohospodá ská)⌥ a na ochranu krajinného rázu - viz. kapitola f.

-

Navr ená opat ení posilující ekologickou stabilitu se t kají ⌅ásti e⌦eného území intenzivn⌃
zem⌃d⌃lsky obhospoda ovaného, kde intenzifikace zem⌃d⌃lství zap í⌅inila postupn zánik
v⌃t⌦iny p írod⌃ blízk ch prvk (louky, meze).
Návrhem ÚP jsou vymezena tato opat ení v krajin⌃ (zm⌃ny vyu ití území nestavební povahy):
N1
Plocha místního biocentra ÚSES v západní ⌅ásti e⌦eného území.
Funk⌅ní vyu ití: plochy p írodní (NP).
N2
Plocha ur⌅ená pro z ízení (resp. obnovu) ú⌅elové komunikace a pro v sadbu
doprovodné liniové zelen⌃ v JZ ⌅ásti e⌦eného území.
Funk⌅ní vyu ití: plochy smí⌦ené nezastav⌃ného území (NS).
N3
Plocha ur⌅ená pro z ízení (resp. obnovu) ú⌅elové komunikace a pro v sadbu
doprovodné liniové zelen⌃ v severní ⌅ásti e⌦eného území.
Funk⌅ní vyu ití: plochy smí⌦ené nezastav⌃ného území (NS).

-

Musí b t zachovány cenné vegeta⌅ní prvky, kter mi jsou maloplo⌦né lesní enklávy, remízy,
lou⌅ky ⌅i sady na morfologicky exponovan ch svazích ve st ední ⌅ásti katastru, dále doprovodná
liniová zele podél silnic a vodote⌅í. Tyto pozemky jsou za azeny p evá n⌃ do plochy smí⌦ené
nezastav⌃ného území.

-

Musí b t respektována stávající chrán⌃ná území a prvky v krajin⌃ (památné stromy - duby letní
u Blevického rybníka, registrovan v znamn krajinn prvek - smí⌦ená zele s remízy s
v skytem hlavá⌅ku jarního, v znamné krajinné prvky ze zákonn ch ustanovení.

-

V zastav⌃ném území jsou vymezeny plochy sídelní zelen⌃ a stanoveny podmínky pro vyu ití
t⌃chto ploch zejména s ohledem na zachování a podpo ení funkcí venkovské krajiny.

e2)

Návrh systému ÚSES
Návrh systému ÚSES vymezuje stávající biocentra a biokoridory (funk⌅ní) a dále plochy pro
zalo ení ÚSES. V⌦echna biocentra a biokoridory mají v e⌦eném území lokální v znam. Systém
ÚSES je zobrazen v grafické ⌅ásti. Po⌅et a rozlo ení prvk ÚSES je závazn . P i následném
zpracování KPÚ je v rámci plánu spole⌅n ch za ízení p ípustné dále zp es ovat tvar ⌅i polohu
jednotliv ch prvk ÚSES.
Popis prvk ÚSES je obsa en v ⌅ásti od vodn⌃ní.
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Funk⌅ní prvky ÚSES:
- biocentrum BC 259,
- biokoridory BK 667 (⌅ást), 648, 670 (⌅ást).
Navr ené prvky ÚSES k zalo ení:
- biocentrum BC 258,
- biokoridory BK 667 (⌅ást), BK 669, BK 670 (⌅ást), BK 643, BK 666.
e3)

Prostupnost krajiny, opat⇧ení pro obnovu a zvy⌃ování ekologické stability krajiny

-

Jsou respektovány stávající ú⌅elové komunikace v krajin⌃ (polní, lesní a p ístupové cesty).
Územním plánem jsou dány podmínky pro nezbytnost zachování p ístupu na stávající
zem⌃d⌃lsky obhospoda ované pozemky.
Územním plánem je navr ena obnova p vodních cest v ⌅ástech dnes intenzivn⌃ zem⌃d⌃lsky
obhospoda ovan ch v rámci opat ení v krajin⌃ N2, N3. Komunikace navazují na stávající systém
cest.
V nezastav⌃ném území je p ípustné realizovat:
ú⌅elové komunikace (polní, p ístupové a p⌃⌦í cesty) slou ící jako p ístupové
komunikace ke stavbám, jako komunikace zp ístup ující plochy zem⌃d⌃lského
p dního fondu a les , plochy krajinné zelen⌃ (nap . v souvislosti s provád⌃ním
d⌃lení a scelování pozemk , realizací prvk lokálního systému ekologické stability a
realizací lokálních cyklostezek).
stavby a jiná opat ení pot ebná ke zp ístupn⌃ní pozemk , k ochran⌃ a zúrodn⌃ní
p dního fondu, k ochran⌃ ivotního prost edí, zvelebení krajiny a zv ⌦ení její
ekologické stability dle schválen ch pozemkov ch úprav.
doprovodnou liniovou zele .
Pozemky v nezastav⌃ném území je podmín⌃n⌃ p ípustné oplocovat (ohradníky z p írodních
materiál a jin mi ploty, které nezasahují do vymezeného ÚSES a nenaru⌦ují sí↵ ú⌅elov ch
komunikací). Podmínkou je zaji⌦t⌃ní p ístupu do krajiny.

-

-

e4)

Protierozní opat⇧ení

-

Ochrana zem⌃d⌃lské p dy p ed vodní erozí:
P i e⌦ení erozní ohro enosti zem⌃d⌃lské p dy budou up ednost ována opat ení s cílem
podpo it v voj krajinné zelen⌃ ⌅i trval ch travních porost .
Ochrana zem⌃d⌃lské p dy p ed v⌃trnou erozí:
Územním plánem navr en systém ÚSES a návrh obnovy cest s doprovodnou liniovou zelení v
krajin⌃ se za⌅lení do protierozní ochrany jako technické opat ení s protierozní ú⌅inností.

-

e5)

Opat⇧ení proti povodním

-

Hlavním odvod ovacím tokem v území je Blevick potok, s navazujícími p ítoky charakteru
“ob⌅asné” vodote⌅e. Blevick potok je drobn vodní tok, pro kter nebylo stanoveno záplavové
území. Sídelního útvaru se riziko povod ov ch situací dané rozlivem této vodote⌅e net ká.
Podél koryta vodního toku bude zachováno volné nezastav⌃né území o ⌦í i 6m od b ehové ⌅áry
na ob⌃ strany - pro pr chod velk ch vod a zárove jako manipula⌅ní pruh pro ú⌅el správy a
údr by koryta vodního toku.
V nezastav⌃ném území je p ípustné realizovat stavby a jiná opat ení pot ebná k zaji⌦t⌃ní
bezproblémového odtoku vod nebo k revitalizaci toku (v⌅etn⌃ v sadby doprovodné zelen⌃).
Nátoky vod:
K díl⌅ím problém m p i extrémních srá kách (vzhledem k nep ízniv m sklonov m pom⌃r m)
dochází na v chodním okraji zastav⌃ného území obce (pod úvozovou lesní cestou sva ující se
do obce). Pro jejich zmírn⌃ní je navr eno opat ení, dle kterého budou v místech zv ⌦eného
nátoku povrchov ch vod do intravilánu obce z jeho okolí instalovány horské vpusti (s lapáky
splavenin) ⌅i realizována dal⌦í podobná technická opat ení.

-

e6)

Rekrea⇤ní vyu⌦ívání krajiny

-

Územním plánem je navr ena obnova p vodních cest v ⌅ástech dnes intenzivn⌃ zem⌃d⌃lsky
obhospoda ovan ch. Komunikace navazují na stávající systém cest. Realizací návrhu se zlep⌦í
mj. prostupnost krajiny pro p⌃⌦í turistiku. Trasa N2 - spojnice Slatina - Kole⌅, trasa N3 - spojnice
Blevice - Slatina.
Územním plánem je navr ená místní cyklotrasa propojující Zákolany (návaznost na stávající
zna⌅ené cyklotrasy) - dále po místní komunikaci do Blevic (kulturní památky) a údolím
Blevického potoka po stávající silnici III. t ídy k Slatinsk m rybník m.

-

e7)

Vymezení ploch pro dob vání nerost
Plochy pro dob vání nerost vymezeny nejsou.
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f)

Stanovení podmínek pro vyu⌦ití ploch s rozdíln m zp sobem vyu⌦ití, s ur⇤ením
p⇧eva⌦ujícího vyu⌦ití (hlavní vyu⌦ití) pokud je mo⌦né jej stanovit, p⇧ípustného vyu⌦ití,
nep⇧ípustného vyu⌦ití, pop⇧ípad⌅ podmín⌅n⌅ p⇧ípustného vyu⌦ití t⌅chto ploch a stanovení
podmínek prostorového uspo⇧ádání, v⇤etn⌅ základních podmínek krajinného rázu

f1)

Návrh ploch s rozdíln m zp sobem vyu⌦ití
Plochy s rozdíln m zp sobem vyu ití pokr vají beze zbytku a jednozna⌅n⌃ celé e⌦ené území.
Základní druhy ploch jsou ⌅len⌃ny na typy ploch s ohledem na specifické podmínky a charakter
území – viz dále. Ke ka dému typu plochy je p i azeno barevné odli⌦ení. Ke ka dému typu
plochy je p i azena indexová zna⌅ka.
Územním plánem jsou v e⌦eném území navr eny tyto druhy ploch:
- plochy smí⌦ené obytné (venkovské)
- plochy smí⌦ené obytné (venkovské) - historické jádro
- plochy bydlení (rodinné domy)
- plochy ob⌅anského vybavení
- plochy ob⌅anského vybavení - sport a rekreace
- plochy dopravní infrastruktury
- plochy technické infrastruktury
- plochy ve ejn ch prostranství
- plochy sídelní zelen⌃ - zele soukromá a vyhrazená
- plochy sídelní zelen⌃ - zele ve ejná
- plochy vodní a vodohospodá ské
- plochy zem⌃d⌃lské
- plochy lesní
- plochy p írodní
- plochy smí⌦ené nezastav⌃ného území
Územním plánem jsou stanoveny tyto podmínky pro vyu ití ploch:
Plochy smí⌦ené obytné (venkovské):
Rozd⌃lení ploch dle ur⌅ení vyu ití:
hlavní vyu ití:
p ípustné vyu ití:

podmín⌃n⌃ p ípustné vyu ití:

nep ípustné vyu ití:
Indexová zna⌅ka:
podmínky prostorového
uspo ádání:

V ⌦ková regulace zástavby:

pozemky staveb pro bydlení (rodinné a bytové
domy),
pozemky staveb pro rodinnou rekreaci,
pozemky ve ejn ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické
infrastruktury,
Do ploch smí⌦en ch obytn ch lze zahrnout pozemky
ob⌅anského vybavení, zem⌃d⌃lství, neru⌦ící v roby a
slu eb se stavbami a za ízeními, které sv m
provozováním a technick m za ízením nenaru⌦ují
u ívání staveb a za ízení ve svém okolí a
nesni ují kvalitu prost edí souvisejícího území a
které sv m charakterem a kapacitou nezvy⌦ují
dopravní zát⌃ v území.
v⌦e ostatní
SV
Struktura zástavby:
V zastav⌃ném území je p ípustné p estavovat a
dostavovat hospodá ské objekty a stav⌃t nové
objekty v prolukách a zadních ⌅ástech pozemk .
Nové objekty a stávající stavby po stavebních
úpravách musí respektovat urbanistické zásady
(uli⌅ní ⌅áry) a architektonické zásady dochované
venkovské zástavby ve sv ch objemech.
Z d vodu zachování stávajících hodnot zástavby a v
souladu s nimi je mo no stavby pro bydlení (stavby
pro rekreaci) a dal⌦í související stavby, v⌅etn⌃ pr ⌅elí
budov, v nich jsou okna obytn ch místností, umístit
a na hranici pozemku (p ípustn kontakt s
komunikací).
Nástavby staveb jsou nep ípustné, pokud by mohlo
navrhovan mi úpravami dojít k naru⌦ení
architektonické jednoty celku.
Nové stavby a zm⌃ny staveb v zastav⌃ném území
nesmí p ev ⌦it nejvy⌦⌦í p ilehlé objekty, mezi které
pat í v⌦echny obytné stavby v okolí ur⌅ující
charakter místa. Z stane v⌦ak zachována mo nost
umíst⌃ní drobn ch dominant (tj. ⌅ást stavby,
vystupující nad v ⌦kovou hladinu okolní zástavby i
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vlastního objektu a zpravidla nep esahuje v ⌦ku
dal⌦ího podla í) v p ípadech, kdy tyto prvky
zd raz ují pozici objektu v urbanistické struktu e
(nap . náro í, zd razn⌃ní kompozi⌅ní osy ap.).
Prostorové uspo ádání pro plochu Z1, Z4:
len⌃ní plochy pro hlavní vyu ití:
min. velikost stavební parcely 800 m2
Stavby pro bydlení a rekreaci sm⌃jí b t umís↵ovány
pouze mimo ochranné pásmo silnic.
Max. zastav⌃ná plocha/parcela:
250 m2
Struktura zástavby:
je nep ípustná adová zástavba rodinn mi domy
V ⌦ková regulace:
max. 2 nadzemní podla í, p ípadn⌃ s obytn m
podkrovím
(*)

Zastav⌃ná plocha je sou⌅tem v⌦ech zastav⌃n ch ploch jednotliv ch staveb ve smyslu definice
stavebního zákona.

-

Plochy smí⌦ené obytné (venkovské) - historické jádro:
Rozd⌃lení ploch dle ur⌅ení vyu ití:
hlavní vyu ití:
pozemky staveb pro bydlení (rodinné a bytové
domy),
p ípustné vyu ití:
pozemky staveb pro rodinnou rekreaci,
pozemky ve ejn ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické
infrastruktury,
podmín⌃n⌃ p ípustné vyu ití:
Do ploch smí⌦en ch obytn ch lze zahrnout pozemky
ob⌅anského vybavení, zem⌃d⌃lství, neru⌦ící v roby a
slu eb se stavbami a za ízeními, které sv m
provozováním a technick m za ízením nenaru⌦ují
u ívání staveb a za ízení ve svém okolí a
nesni ují kvalitu prost edí souvisejícího území a
které sv m charakterem a kapacitou nezvy⌦ují
dopravní zát⌃ v území.
nep ípustné vyu ití:
v⌦e ostatní
Indexová zna⌅ka:
SVH
podmínky prostorového
uspo ádání:

V ⌦ková regulace zástavby:

Struktura zástavby:
Stavební úpravy v historicky nejstar⌦ích ⌅ástech obce
p vodní st edov⌃ké lokace ozna⌅ená v grafické ⌅ásti
jako plochy smí⌦ené obytné venkovské historické jádro musí sledovat rehabilitaci
historického jádra s architektonicky cenn mi
stavbami (kap. c1).
V zastav⌃ném území je p ípustné p estavovat a
dostavovat hospodá ské objekty a stav⌃t nové
objekty v prolukách a zadních ⌅ástech pozemk .
Nové objekty a stávající stavby po stavebních
úpravách musí respektovat urbanistické zásady
(uli⌅ní ⌅áry) a architektonické zásady dochované
venkovské zástavby ve sv ch objemech.
Z d vodu zachování stávajících hodnot zástavby a v
souladu s nimi je mo no stavby pro bydlení (stavby
pro rekreaci) a dal⌦í související stavby, v⌅etn⌃ pr ⌅elí
budov, v nich jsou okna obytn ch místností, umístit
a na hranici pozemku (p ípustn kontakt s
komunikací).
Nástavby staveb jsou nep ípustné, pokud by mohlo
navrhovan mi úpravami dojít k naru⌦ení
architektonické jednoty celku.
Nové stavby a zm⌃ny staveb v zastav⌃ném území
nesmí p ev ⌦it nejvy⌦⌦í p ilehlé objekty, mezi které
pat í v⌦echny obytné stavby v okolí ur⌅ující
charakter místa. Z stane v⌦ak zachována mo nost
umíst⌃ní drobn ch dominant (tj. ⌅ást stavby,
vystupující nad v ⌦kovou hladinu okolní zástavby i
vlastního objektu a zpravidla nep esahuje v ⌦ku
dal⌦ího podla í) v p ípadech, kdy tyto prvky
zd raz ují pozici objektu v urbanistické struktu e
(nap . náro í, zd razn⌃ní kompozi⌅ní osy ap.).
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-

Plochy bydlení (rodinné domy):
Rozd⌃lení ploch dle ur⌅ení vyu ití:
hlavní vyu ití:
p ípustné vyu ití:
podmín⌃n⌃ p ípustné vyu ití:

nep ípustné vyu ití:
Indexová zna⌅ka:
podmínky prostorového
uspo ádání:

V ⌦ková regulace zástavby:

pozemky staveb pro bydlení (rodinné domy),
pozemky ve ejn ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické
infrastruktury,
Do ploch bydlení lze zahrnout pozemky staveb pro
rodinnou rekreaci, pokud spl ují podmínky § 20
odst. 4 a 5 Vyhlá⌦ky ⌅. 501/2006 Sb.
Do ploch bydlení lze zahrnout pozemky ob⌅anského
vybavení se stavbami a za ízeními, které sv m
provozováním a technick m za ízením nenaru⌦ují
u ívání staveb a za ízení ve svém okolí a nesni ují
kvalitu prost edí souvisejícího území a které sv m
charakterem a kapacitou nezvy⌦ují dopravní zát⌃ v
území.
v⌦e ostatní
BR
Struktura zástavby:
V p ípad⌃, e okolní domy vytvá ejí sv m umíst⌃ním
uli⌅ní frontu, bude tomuto charakteru p izp sobena i
nová v stavba.
Nové stavby a zm⌃ny staveb v zastav⌃ném území
nesmí p ev ⌦it nejvy⌦⌦í p ilehlé objekty, mezi které
pat í v⌦echny obytné stavby v okolí ur⌅ující
charakter místa. Z stane v⌦ak zachována mo nost
umíst⌃ní drobn ch dominant (tj. ⌅ást stavby,
vystupující nad v ⌦kovou hladinu okolní zástavby i
vlastního objektu a zpravidla nep esahuje v ⌦ku
dal⌦ího podla í) v p ípadech, kdy tyto prvky
zd raz ují pozici objektu v urbanistické struktu e
(nap . náro í, zd razn⌃ní kompozi⌅ní osy ap.).

Prostorové uspo ádání pro plochu Z2:
len⌃ní plochy pro hlavní vyu ití:

min. velikost stavební parcely 800 m2
parcelaci ur⌅í územní studie
Max. zastav⌃ná plocha/parcela:
250 m2
V ⌦ková regulace:
max. 2 nadzemní podla í, p ípadn⌃ s obytn m
podkrovím
Struktura zástavby:
izolované rodinné domy v zahradách
(*) Zastav⌃ná plocha je sou⌅tem v⌦ech zastav⌃n ch ploch jednotliv ch staveb ve smyslu
definice stavebního zákona.
Prostorové uspo ádání pro plochu Z3:
len⌃ní plochy pro hlavní vyu ití:
Max. zastav⌃ná plocha/parcela:
V ⌦ková regulace:

min. velikost stavební parcely 800 m2
250 m2
max. 2 nadzemní podla í, p ípadn⌃ s obytn m
podkrovím
Struktura zástavby:
izolované rodinné domy v zahradách
(*) Zastav⌃ná plocha je sou⌅tem v⌦ech zastav⌃n ch ploch jednotliv ch staveb ve smyslu
definice stavebního zákona.
-

Plochy ob⌅anského vybavení:
Rozd⌃lení ploch dle ur⌅ení vyu ití:
hlavní vyu ití:

p ípustné vyu ití:
podmín⌃n⌃ p ípustné vyu ití:

pozemky staveb a za ízení ob⌅anského vybavení pro
vzd⌃lávání a v chovu, sociální slu by, pé⌅i o rodinu,
zdravotní slu by, kulturu, ve ejnou správu, ochranu
obyvatelstva, obchodní prodej, t⌃lov chovu a sport,
ubytování, stravování, slu by, v⌃du a v zkum a
láze ství,
pozemky staveb a za ízení ve ejn ch poh ebi⌦↵.
pozemky souvisejících ve ejn ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické
infrastruktury,
Do ploch ob⌅anského vybavení lze zahrnout
pozemky staveb byt slu ebních a majitel za ízení,
pokud charakter této plochy a její
uspo ádání dovoluje umíst⌃ní staveb pro bydlení.
Do ploch ob⌅anského vybavení lze zahrnout
pozemky pro stavby a za ízení v roby a skladování,
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nep ípustné vyu ití:
Indexová zna⌅ka:

které sv m provozováním a technick m za ízením
nenaru⌦ují u ívání staveb a za ízení ve svém okolí
a nesni ují kvalitu prost edí souvisejícího území a
které sv m charakterem a kapacitou nezvy⌦ují
dopravní zát⌃ v území.
v⌦e ostatní
OV

Plochy ob⌅anského vybavení - sport a rekreace
Rozd⌃lení ploch dle ur⌅ení vyu ití:
hlavní vyu ití:
pozemky staveb a za ízení ob⌅anského vybavení pro
aktivní nebo pasivní sportovní ⌅innosti a regeneraci
organismu,
p ípustné vyu ití:
pozemky staveb a za ízení dal⌦ích druh ob⌅anského
vybavení slu⌅iteln chs hlavním vyu itím, pozemky
ve ejn ch prostranství, v⌅etn⌃ ploch ve ejn⌃
p ístupné zelen⌃ a d⌃tsk ch h i⌦↵, plochy
doprovodné a ochranné zelen⌃,
pozemky související dopravní a technické
infrastruktury.
Nep ípustné vyu ití:
v⌦e ostatní.
Indexová zna⌅ka:
OS
Prostorové uspo ádání pro plochu Z1/P3:
Max. koeficient zastav⌃nosti
(v⌅etn⌃ zpevn⌃n ch ploch):
max. 30 %
V ⌦ková regulace:
max. 6 m nad rostl terén
(*) Koeficient zastav⌃nosti udává maximální procentní podíl zastav⌃né plochy k celkové plo⌦e.
(*) Zastav⌃ná plocha je sou⌅tem v⌦ech zastav⌃n ch ploch jednotliv ch staveb ve smyslu
definice stavebního zákona.
-

Plochy dopravní infrastruktury:
Rozd⌃lení ploch dle ur⌅ení vyu ití:
hlavní vyu ití:

p ípustné vyu ití:

nep ípustné vyu ití:
Indexová zna⌅ka:
podmínky prostorového
uspo ádání:
-

Plochy technické infrastruktury:
Rozd⌃lení ploch dle ur⌅ení vyu ití:
hlavní vyu ití:

p ípustné vyu ití ploch:
nep ípustné vyu ití:
Indexová zna⌅ka:
podmínky prostorového
uspo ádání:
-

Plochy ve ejn ch prostranství:
Rozd⌃lení ploch dle ur⌅ení vyu ití:
hlavní vyu ití:
p ípustné vyu ití:

nep ípustné vyu ití:
Indexová zna⌅ka:

pozemky silnic a vybran ch místních komunikací
(v⌅etn⌃ pozemk , na kter ch jsou umíst⌃ny sou⌅ásti
komunikace jako náspy, zá ezy, op⌃rné zdi, mosty a
doprovodná a izola⌅ní zele ).
pozemky staveb dopravních za ízení a dopravního
vybavení (zejména autobusové zastávky, odstavná
stání pro autobusy a nákladní automobily, odstavné
a parkovací plochy).
v⌦e ostatní
DI
Nejsou stanoveny.

pozemky vedení, staveb a s nimi provozn⌃
související za ízení technického vybavení (vodovod ,
vodojem , kanalizace, ⌅istíren odpadních vod, staveb
a za ízení pro nakládání s odpady, trafostanic,
energetick ch vedení, komunika⌅ních vedení ve ejné
komunika⌅ní sít⌃, elektronick ch komunika⌅ních
za ízení ve ejné komunika⌅ní sít⌃ a produktovody),
pozemky související dopravní infrastruktury,
pozemky ochranné zelen⌃.
v⌦e ostatní
TI
Nejsou stanoveny.

stávající a navrhované pozemky jednotliv ch druh
ve ejn ch prostranství,
pozemky související technické infrastruktury
slu⌅itelné s ú⌅elem ve ejn ch prostranství.
pozemky a za ízení ob⌅anského vybavení, slu⌅itelné
s ú⌅elem ve ejn ch prostranství.
v⌦e ostatní
PV
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podmínky prostorového
uspo ádání:

Nejsou stanoveny.

-

Plochy sídelní zelen⌃ - zele soukromá a vyhrazená:
Rozd⌃lení ploch dle ur⌅ení vyu ití:
hlavní vyu ití:
pozemky soukromé a vyhrazené zelen⌃ (zahrad,
sad ) související s obytn m územím, pozemky
ostatní zelen⌃ v sídle (nap . s ochrannou funkcí)
p ípustné vyu ití:
pozemky související dopravní a technické
infrastruktury slu⌅itelné s ú⌅elem sídelní zelen⌃,
podmín⌃n⌃ p ípustné vyu ití:
plochu lze vyu ívat (u zem⌃d⌃lské p dy), jako
pozemky staveb, za ízení a jin ch opat ení pro
zem⌃d⌃lství
nep ípustné vyu ití:
v⌦e ostatní
Indexová zna⌅ka:
ZS
podmínky prostorového
uspo ádání:
Nejsou stanoveny.

-

Plochy sídelní zelen⌃ - ve ejná zele :
Rozd⌃lení ploch dle ur⌅ení vyu ití:
hlavní vyu ití:
p ípustné vyu ití:
nep ípustné vyu ití:
Indexová zna⌅ka:
podmínky prostorového
uspo ádání:

-

Plochy vodní a vodohospodá ské:
Rozd⌃lení ploch dle ur⌅ení vyu ití:
hlavní vy ití:
p ípustné vyu ití:
nep ípustné vyu ití:
Indexová zna⌅ka:
podmínky prostorového
uspo ádání:

-

Plochy zem⌃d⌃lské:
Rozd⌃lení ploch dle ur⌅ení vyu ití:
hlavní vyu ití:
p ípustné vyu ití:
podmín⌃n⌃ p ípustné vyu ití:
nep ípustné vyu ití:
Indexová zna⌅ka:
podmínky prostorového
uspo ádání:

-

Plochy lesní:
Rozd⌃lení ploch dle ur⌅ení vyu ití:
hlavní vyu ití:
p ípustné vyu ití:
podmín⌃n⌃ p ípustné vyu ití:
nep ípustné vyu ití:
Indexová zna⌅ka:
podmínky prostorového
uspo ádání:

-

Plochy p írodní:
Rozd⌃lení ploch dle ur⌅ení vyu ití:
hlavní vyu ití:

upravené plochy ve ejn⌃ p ístupné parkové zelen⌃
(v⌅etn⌃ d⌃tsk ch h i⌦↵, prvky drobné architektury a
mobiliá em pro relaxaci),
pozemky související dopravní a technické
infrastruktury slu⌅itelné s ú⌅elem sídelní zelen⌃,
v⌦e ostatní
ZV
Nejsou stanoveny.

pozemky vodních ploch,
pozemky koryt vodních tok ,
pozemky ur⌅ené pro p eva ující vodohospodá ské
vyu ití.
v⌦e ostatní
VP
Nejsou stanoveny.

pozemky zem⌃d⌃lského p dního fondu
pozemky související dopravní infrastruktury (místní
ú⌅elové komunikace slou ící k obhospoda ování
okolních pozemk ,
plochu lze vyu ívat (u zem⌃d⌃lské p dy), jako
pozemky staveb, za ízení a jin ch opat ení pro
zem⌃d⌃lství,
v⌦e ostatní
ZE
Nejsou stanoveny.

pozemky ur⌅ené k pln⌃ní funkcí lesa,
pozemky p irozen ch a p írod⌃ blízk ch ekosystém
- nap . pozemky ÚSES,
Plochu lze vyu ívat jako pozemky staveb a za ízení
lesního hospodá ství a pozemky související dopravní
a technické infrastruktury.
v⌦e ostatní
LS
Nejsou stanoveny.

pozemky ve zvlá⌦t⌃ chrán⌃n ch územích,
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podmín⌃n⌃ p ípustné vyu ití:
nep ípustné vyu ití:
Indexová zna⌅ka:
podmínky prostorového
uspo ádání:
-

Plochy smí⌦ené nezastav⌃ného území:
Rozd⌃lení ploch dle ur⌅ení vyu ití:
hlavní vyu ití:

p ípustné vyu ití:
podmín⌃n⌃ p ípustné vyu ití:
nep ípustné vyu ití:
Indexová zna⌅ka:
podmínky prostorového
uspo ádání:
↵
g)
-

h)

pozemky evropsky v znamn ch lokalit, v⌅etn⌃
pozemk smluvn⌃ chrán⌃n ch,
pozemky biocenter,
v jime⌅n⌃ pozemky související dopravní a technické
infrastruktury.
v⌦e ostatní
NP
Nejsou stanoveny.

pozemky ur⌅ené k pln⌃ní funkcí lesa,
pozemky zem⌃d⌃lského p dního fondu,
pozemky p irozen ch a p írod⌃ blízk ch ekosystém
- nap . pozemky ÚSES, pozemky s v skytem d evin
rostoucích ve volné krajin⌃ (mimo les), ostatní
pozemky krajinné zelen⌃, extenzivní sady a zahrady s
travním krytem
pozemky související dopravní a technické
infrastruktury.
pozemky staveb, za ízení a jin ch opat ení pro
zem⌃d⌃lství a lesní hospodá ství.
v⌦e ostatní
NS
Nejsou stanoveny.

Vymezení ve⇧ejn⌅ prosp⌅⌃n ch staveb, ve⇧ejn⌅ prosp⌅⌃n ch opat⇧ení, staveb a opat⇧ení
k zaji⌃⌥ování obrany a bezpe⇤nosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k
pozemk m a stavbám vyvlastnit
Návrhem ÚP Blevice jsou vymezeny tyto plochy ve ejn⌃ prosp⌃⌦n ch staveb:
Ve ejn⌃ prosp⌃⌦né stavby technické infrastruktury, v⌅etn⌃ plochy nezbytné k zaji⌦t⌃ní jejich
v stavby a ádného u ívání pro stanoven ú⌅el
ozna⌅ení
druh
VT 1
OV Blevice
Vymezení ve⇧ejn⌅ prosp⌅⌃n ch staveb a ve⇧ejn⌅ prosp⌅⌃n ch opat⇧ení, pro které lze
uplatnit p⇧edkupní právo
Seznam staveb a opat ení je toto n se seznamem uveden m v kapitole g).
P edkupní právo: Obec Blevice.

i)

Vymezení ploch a koridor územních rezerv
Územním plánem Blevice nejsou vymezeny plochy územní rezervy (vymezená plocha, kde
dosavadní vyu ití nesmí b t m⌃n⌃no zp sobem, kter by znemo nil nebo podstatn⌃ ztí il
budoucí vyu ití).

j)

Vymezení ploch s podmínkou dohody o parcelaci
Územním plánem Blevice nejsou vymezeny plochy s podmínkou dohody o parcelaci.

k)
-

Vymezení ploch s prov⌅⇧ením zm⌅n jejich vyu⌦ití územní studií
Územní studie je podmínkou pro rozhodování v zastavitelné plo⌦e Z2.
Lh ta pro po ízení studie její schválení po izovatelem a vlo ení dat o této studii do evidence
územn⌃ plánovací ⌅innosti: ........... 3 roky od vydání zm⌃ny ⌅. 1 ÚP.
Územní studie musí na odborn⌃ vysoké úrovni zohlednit v⌦echna kritéria tj. prostorová, funk⌅ní
i ekonomická s cílem vytvo it kvalitní urbánní prost edí v zastavitelné plo⌦e.
V rámci územní studie bude e⌦en návrh parcelace, regula⌅ní prvky prostorového uspo ádání
(uli⌅ní ⌅ára, stavební ⌅ára), dopravní a technická obslu nost. Budou vytvo eny podmínky pro
umíst⌃ní d⌃tského h i⌦t⌃ a ve ejné zelen⌃ (musí b t spln⌃n po adavek, aby pro ka dé dva
hektary zastavitelné plochy byla s touto zastavitelnou plochou vymezena související plocha
ve ejného prostranství o v m⌃ e nejmén⌃ 1000 m2; do této v m⌃ry se nezapo⌅ítávají pozemní
komunikace).

l)

Údaje o po⇤tu list územního plánu a po⇤tu v kres k n⌅mu p⇧ipojené grafické ⇤ásti
Textová ⌅ást ÚP Blevice ve zn⌃ní zm⌃ny ⌅. 1 má 12 ⌅íslovan ch stran, titulní list a 4 ne⌅íslované
strany (údaje o po izovateli a projektantovi, záznam o ú⌅innosti a obsah. Grafická ⌅ást
územního plánu má 3 v kresy (1. V kres základního ⌅len⌃ní území, 2. Hlavní v kres 3. V kres
ve ejn⌃ prosp⌃⌦n ch staveb, opat ení a asanací)

12

