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Seznam zkratek použitých v územním plánu 
.h.p. íslo hydrologického po adí 
OV istírna odpadních vod 
SN eská státní norma 
SPHM erpací stanice pohonných hmot 

KrV Kraj Vyso ina 
KZ koeficient zelen  
k.ú. katastrální území 
LAPV lokalita pro akumulaci povrchových vod 
LBC lokální biocentrum 
LBK lokální biokoridor 
MINIS Minimální standard pro dig. zpracování územních plán  v GIS 
MO R Ministerstvo obrany eské republiky 
MMR R  Ministerstvo pro místní rozvoj eské republiky 
MÚSES místní územní systém ekologické stability 
MV R Ministerstvo vnitra eské republiky 
MŽP R  Ministerstvo životního prost edí eské republiky 
NP nadzemní podlaží 
ORP obec s rozší enou p sobností 
OP ochranné pásmo 
PRVKÚK Plán rozvoje vodovod  a kanalizací území kraje 
PUPFL pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa 
PÚR politika územního rozvoje 
RBC regionální biocentrum 
RBK regionální biokoridor 
RD rodinný d m 
SKO stanice katodové ochrany 
STG skupina typ  geobiocén  
STL st edotlaký 
TS transforma ní stanice 
ÚAP územn  analytické podklady 
ÚP územní plán 
ÚPD územn  plánovací dokumentace 
ÚPO územní plán obce 
ÚSES územní systém ekologické stability 
ÚSKP R Úst ední seznam kulturních památek eské republiky 
VN vysoké nap tí 
VPO ve ejn  prosp šné opat ení 
VPS ve ejn  prosp šná stavba 
VTL vysokotlaký 
VVN velmi vysoké nap tí 
ZPF zem lský p dní fond 
ZÚ zastav né území 
ZÚR zásady územního rozvoje 
ŽP životní prost edí 
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A. Textová ást 
1. Vymezení zastav ného území 

 Zastav né území bylo vymezeno k 15.08.2013. 
 Zastav né území je aktualizováno k 07.08.2020. 
 Zastav né území je vyzna eno t chto výkresech územního plánu: 

 výkres 1 - Základní len ní území 
 výkres 2 - Hlavní výkres 

1. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot území 
2.1. Základní koncepce rozvoje území 

 stys Vojn v M stec je akceptován jako sídlo tvo ící jednu ze vstupních bran do území 
chrán né krajinné oblasti Ž árské vrchy. 

 Podporován je rozvoj vnit ního potenciálu m styse tak, aby bylo efektivn  využito stávající 
ve ejné infrastruktury. 

 Zd razn n je význam jádrové ásti m styse s pravidelným nám stím. Nám stí bude nejd le-
žit jším ve ejným prostorem s pestrým a živým parterem podpo eným ve ejnou zelení – par-
kem. 

 stys nadále bude plnit p evážn  ubytovací pot eby, vytvo eny jsou však podmínky pro 
rozvoj pracovištní kapacity m styse na plochách výrobních a skladovacích i na jiných plo-
chách s polyfunk ním využitím. 

 Drobné struktury osídlení rozeseté v k.ú. Vojn v M stec jsou územn  stabilizované s pot e-
bou kvalitativního rozvoje resp. zlepšování stavu.  

 Územní plán je koncipován tak, aby byly zajišt ny podmínky pro kontinuální a harmonický 
rozvoj m styse a zárove  umožn na dostate ná flexibilita ve využití území. 

2.2. Hlavní cíle rozvoje 
 Nastaveny jsou podmínky pro mírný nár st demografického a sídelního potenciálu m styse 

s cílem omezit odchodu zejména mladšího obyvatelstva z m styse. 
 Prov eny byly pot eby na úseku ve ejné infrastruktury a využitelnost sou asných výrobních 

a skladovacích ploch s nastavením podmínek pro jejich úm rný rozvoj. 
 Zajišt ny jsou podmínky pro ochranu rekrea ního potenciálu, jehož rozvoj je územním plá-

nem sm ován p edevším do pohybových aktivit. 
 Respektováno je základní organiza ní len ní a uspo ádání urbanizovaných ploch s cílem za-

chování identity sídla v krajinném prost edí. 
2.3. Ochrana a rozvoj hodnot 

írodní hodnoty 
 vodopád u Peckovy skály – p írodní pozoruhodnost na pravostranném p ítoku M steckého 

potoka 
Opat ení: 

 akceptovat p írodní pozoruhodnost. Nelze p ipustit rozši ování ú elové cesty sm rem 
k vodopád m 

 výrazné vyhlídkové body:  
 kóta 612 m n. m. - p i silnici do Radostína 
 hranice k.ú. na silnici do Radostína ve sm ru lesní masiv s vrchem Kašovka 
 hranice k.ú. na silnici do Radostína na svahy místní trat  zvané Na Veselé 
 kóta 670 m n. m. - ú elová komunikace pod Suchým kopcem  

Opat ení: 
 nep ipustit aktivity, které mohou potla it anebo narušit výhledy do krajiny 
 zamezit nevhodné zm  základní orientace krajiny a jejích prvk  
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 ležitý krajinný horizont uplat ující se v obraze obce:  
 zalesn né svahy pod vrchem Kašovka 
 rozmanitá krajinná struktura svah  v místech potenciáln  sesuvného území 

Opat ení: 
 nevymezovat plochy s rozdílným zp sobem využívání umož ující výstavbu p esahující 

výšku vymezujících horizont  
 zajistit organizaci území tak, aby nemohlo dojít k narušení t chto krajinných horizont  

 Biologická propustnost území: 
Opat ení: 

 biologickou propustnost území zvýšit realizací ÚSES a omezením fragmentace krajiny 

Kulturní hodnoty 
 Urbanistické hodnoty 

 centrální prostor pravidelného tvaru charakteru parkov  upraveného nám stí 
 hlavní kompozi ní osa sídla s pr hledem na památkov  chrán ný objekt hospody 
 zele  p ed h bitovem , h bitov a h bitovní kaple 
 v lesní krajin  situovaná samota Nová Hu  – ulicová forma zastav ní s komunikací ve 

st edu zastav ní 
Opat ení: 

 každý zásah do podstaty prostor  musí mít pozitivní dopad na identifikovatelnou 
urbanistiku daného prostoru. Zele  p ed h bitovem vymezit jako plochu ve ejného 
prostranství-ve ejná zele  

 nep ipustit umis ování staveb, které by svým architektonickým výrazem, proporcemi, 
ítkem i provozními aktivitami narušily hodnoty území 

 úpravy v jádru sídla a jeho dostavbu uskute ovat v souladu s tradi ní charakteristikou 
místního zastav ní 

 Architektonicky cenné stavby  
 bitovní kaple 
 vodn  selská usedlost v jádru sídla  
 industriální architektura na okraji m styse 

Opat ení: 
 zachovat objekty, p ípadné rekonstruk ní práce musí být citlivé ke kvalit  stavby, 

maximáln  zachovat vn jší výraz staveb 
 Stavební dominanty 

 kostel sv. Ond eje 
 bitovní kaple 

Opat ení: 
 nep ipustit stavební i jiné aktivity, které by mohly narušit i potla it p sobení dominant 

v daném prostoru 
 Vodní díla, aleje 

 vodní kanál pod Šindelovým vrchem (Stružský potok – M stecký potok) 
 alej vzrostlých strom  p i silnici do Radostína (p evážn  jasan ) 
 významná linie listnatých strom  na hrázi Malého Dá ka 
 dosud astý výskyt vzrostlých strom  u stavení na ve ejných prostranství 

Opat ení: 
 revitalizovat technické dílo anebo alespo  zajímavou ást jakou místní technickou 

památku 
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 akceptovat linie vzrostlých strom  p i pozemních komunikacích, solitér i skupin 
strom  na ve ejných prostranství i u p vodních stavení. Vyhodnotit zdravotní stav strom  
a p ijmout pat ná opat ení (v asná výsadba nových strom ) 

 Respektovat významné objekty drobné architektury: 
 památník padlých 
 prvky drobné architektury (um lecky ztvárn né náhrobky na h bitov , k íže, boží muka ) 

Opat ení: 
 respektovat tyto objekty, nep ipustit stavební i jiné aktivity narušující jejich vzhled, 

jejich bezprost ední okolí nebo jejich funkci 
 u zanedbaných objekt  vyžadovat jejich obnovu resp. údržbu 
 respektovat tyto objekty v daném míst . Jejich p ípadné p emíst ní je možné pouze ve 

ve ejném zájmu 
Civiliza ní hodnoty 

 Územní plán respektuje a rozvíjí hodnoty m styse spo ívající p edevším v p im eném a 
hospodárném využívání území obce a ve vybavenosti obce ve ejnou infrastrukturou. 

 Na území obce územní plán nep ipouští po iny, které by ve svých d sledcích p inesly omezení 
dopravní dostupnosti m styse a snížení dopravní obslužnosti ve ejnou dopravou. 

 Ve ejná prostranství jsou územn  stabilizovaná, jádro sídla Vojn v M stec je považováno za 
ležitou hodnotu obce s pot ebou jeho kultivace. 

 Území je dob e vybaveno sít mi technické infrastruktury. Technická infrastruktura je dostupná 
na vymezených zastav ných a zastavitelných plochách.  

 
2. Urbanistická koncepce v etn  urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným zp -

sobem využití, zastavitelných ploch, ploch p estavby a systému sídelní zelen  
Je vyzna ena ve výkresové ásti územního plánu ve výkrese . 2 Hlavní výkres. 

3.1.  Urbanistická koncepce, urbanistická kompozice 
 Urbanistická koncepce vychází zejména ze stávajícího plošného a prostorového uspo ádání 

území obce, daných p írodních podmínek a požadavk  zadání územního plánu. 
 Zachovány jsou kompozi ní vztahy území: P íkladné osazení p vodní zástavby do terénu, 

hladina zástavby, pravidelný centrální prostor jádrového sídla, pozitivn  vnímané dominanty 
území, dochovaná výškov  vyrovnaná hmotová skladba zástavby samot Nová Hu  a 
Radostínské Borky. 

 Územní plán akceptuje základní organizaci území, kultivuje kvalitu osídlení p i zachování 
pozitivních hodnot území a autenti nosti m styse. 

 Jádrové sídlo 
 územní plán respektuje historické jádro sídla tvo ené p edevším strukturou nám stí a 

navazujících ulic s kostelem sv. Ond eje. Jedná se o územn  stabilizované plochy 
s pot ebou vhodného využití proluky v rohové poloze u školy bez možnosti výrazného 
zvyšování koeficientu zastav ní ploch 

 plochy bydlení – prioritní pot ebou je využití p íhodných proluk v zastav ném území. 
Extenzivní rozvoj pak bude sm ován do zastavitelných ploch p edevším na severním a 
severovýchodním okraji sídla. Nové plochy bydlení ešit jako plochy bydlení v rodinných 
domech venkovské (BV). Plochy bydlení v bytových domech (BH) považovat za územn  
stabilizované s pot ebou kvalitativních zm n.  

 plochy rekreace – jde o územn  stabilizované plochy bez možnosti územního rozvoje 
 plochy ob anského vybavení – jsou územn  stabilizovány v dostate ném rozsahu a 

pestrosti zastoupení.  
 plochy ve ejných prostranství – stávající ve ejná prostranství budou zachována. Nová 

ve ejná prostranství typu PV jsou vymezena pro zp ístupn ní obytného souboru 
rodinných dom , navržených a stávajících vodních ploch i pro zlepšení komfortu 
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sportovního za ízení st elnice. Do ve ejného prostranství typu ZV bude za len na plocha 
zelen  p ed h bitovem 

 plochy smíšené obytné – plochy smíšené obytné komer ní (SK) tvo í centrální ást sídla 
s pot ebou dostavby proluky (viz první odrážka – historické jádro). Plochy smíšené 
obytné venkovské (SV) tvo í menší plochy p i sil. I/37 a mezi kostelem a vodním tokem. 
V rozvojové pozici jsou pak plochy SV ve sm ru do Ž áru n./S a do Krucemburku. 

 plochy výroby a skladování - jsou zastoupeny územn  stabilizovanými plochami 
zem lského areálu (VZ) a plochami výroby drobné (VD), které se nachází ve t ech od 
sebe odd lených lokalitách. S rozvojovými plochami je uvažováno u zem lského 
areálu a na prot jší stran  sil. I/37. 

 Drobné struktury osídlení 
 samota Nová Hu  a samota Radostínské Borky jsou územn  stabilizované celky 

s dominujícím zp sobem využívání ploch rekreace – staveb pro rodinnou rekreaci (RI) 
 samota Borky v územn  stabilizovaných plochách bude nadále využívána pro bydlení 

v rodinných domech (BV) 
 plocha rekreace hromadné (RH) – ÚP p edpokládá rehabilitaci plochy bývalého letního 

tábora d tí v dosahu sil. I/37. 
 Plochy zelen  budou v m stysi nadále zajiš ovat funkci rekrea ní, hygienickou, estetickou i 

psychologickou a proto je t eba zamezit vytla ování zelen  z území jinými p edevším 
stavebními aktivitami. 

 Plochy vodní a vodohospodá ské – akceptována je jejich nezastupitelnost v území. V mí e 
maximáln  možné zachovat p írodní charakter M steckého potoka. Umožn na je výstavba 
nového rybníka v lokalit  Ob iny. 

 ipustit novou výstavbu na zbo eništích jako návrat k p vodnímu stavu bez intenzifikace 
využití území. 

3.2 Vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití  
 Územní plán vymezuje tyto plochy s rozdílným zp sobem využití: 

 Plochy bydlení v bytových domech (BH), v rodinných domech - m stské a p ím stské 
(BI), v rodinných domech – venkovské (BV) 

 Plochy rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI), plochy staveb pro hromadnou 
rekreaci (RH) 

 Plochy ob anského vybavení- ve ejná infrastruktura (OV), t lovýchovná sportovní za ízení 
(OS), h bitovy (OH), specifické (OX) 

 Plochy ve ejných prostranství - ve ejná prostranství (PV), ve ejná zele  (ZV) 
 Plochy smíšené obytné – venkovské (SV), komer ní (SK) 
 Plochy dopravní infrastruktury silni ní (DS) 
 Plochy technické infrastruktury - zásobování vodou (TI1), išt ní a odvád ní odpadních 

vod (TI2), zásobování elektrickou energií (TI3), provozování elektronických komunikací 
(TI4) 

 Plochy výroby a skladování - drobná a emeslná výroba (VD), zem lská výroba (VZ) 
 Plochy zelen  - soukromá a vyhrazená (ZS), ochranná a izola ní (ZO), p írodního 

charakteru (ZP) 
 Plochy vodní a vodohospodá ské (W) 

3.3. Vymezení zastavitelných ploch a ploch p estavby  
 Plochy zastavitelné jsou ozna eny kódem Z, plochy p estavby kódem P. 

evažující ú el plochy a kód plochy Ozn. 
plochy charakteristika kód 

podmínky využití vým ra 
(ha) 

Z1 
pl. bydlení v rodinných domech 
– venkovské  BV 

 Výstavba rodinných dom  na parcelách o veli-
kosti 700 - 900 m2.  KZP 0,20  -  0,30;  KZ 0,65  -  
0,55. Charakter zástavby otev ený s objekty 
soudobého výrazu, které našly inspiraci v archi-

1,28 
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evažující ú el plochy a kód plochy Ozn. 
plochy charakteristika kód 

podmínky využití vým ra 
(ha) 

 

 

 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 
    

tektu e tradi ního venkovského domu. Akcepto-
vat vizuální expozici svahu z dálkových pohled . 
Dopravní napojení ešit z p ilehlých místních 
komunikací. ídit se výsledky inženýrsko-
geologického pr zkumu pro výstavbu RD - Po-
souzení stability území fy Envirex Nové sto 
na Morav  2010. ešit ochranu p ed extraviláno-
vými vodami. 

pl. bydlení v rodinných domech 
– venkovské 

 

 

 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

Z2 

  

BV 

Výstavba rodinných dom  na parcelách o veli-
kosti 700 - 900 m2.  KZP 0,20  -  0,30;  KZ 0,65  -  
0,55. Charakter zástavby otev ený s objekty 
soudobého výrazu, které našly inspiraci v archi-
tektu e tradi ního venkovského domu. Akcepto-
vat vizuální expozici svahu z dálkových pohled . 
Ponechat nezastav nou ást pozemku, která 
umožní výstavbu min. 1 ady vzr stných strom . 
Dopravní napojení prodloužením místní komuni-
kace. ešit ochranu plochy p ed extravilánovými 
vodami. 

0,76 

pl. bydlení v rodinných domech 
– venkovské  

 

 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

Z3 

   

BV 

Výstavba rodinných dom  na parcelách o veli-
kosti 650 - 900 m2.  KZP 0,20  -  0,30;  KZ 0,65  -  
0,55. Charakter zástavby otev ený s objekty 
soudobého výrazu, které našly inspiraci v archi-
tektu e tradi ního venkovského domu. Omezené 
možnosti dopravní obsluhy plochy napojením na 
místní komunikaci. ešit ochranu plochu p ed 
extravilánovými vodami. 

0,24 

pl. zelen  – soukromé a 
vyhrazené  
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 
Z4 

  

ZS 

Plocha ve vzdálenosti do 50 m hranice PUPFL. 
Využitelná majiteli rod. dom  na ploše Z3 anebo 
jinými vlastníky. Dopravní obsluha bu  z parcel 
RD anebo p ilehlé ú elové cesty. 

0,56 

pl. bydlení v rodinných domech 
– venkovské  

 

 

 

 

 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

Z5 

    

BV 

Výstavba rodinných dom  na parcelách o veli-
kosti 700 - 900 m2.  KZP 0,20  -  0,30;  KZ 0,65  -  
0,55. Charakter zástavby otev ený s objekty 
soudobého výrazu, které našly inspiraci v archi-
tektu e tradi ního venkovského domu. Vhodn  
využít ást území ve vzdálenosti 50 m od hranice 
PUPFL. Do ešení plochy zahrnout ochranné 
pásmo silnice. Dopravní obsluha plochy 
s využitím stávajícího sjezdu na silnici. Pro efek-
tivní využitelnost plochy lze p ipustit dopravní 
obslužnost 1 – 2 parcel p i zachování bezpe -
nostních a technických normativ  p ímo ze sil. 
III. t ídy. ešit ochranu plochy p ed extraviláno-
vými vodami. 

0,48 

pl. ve ejných prostranství  

 

 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

Z6 

   

PV 

Na ploše PV umožnit realizaci místní komunika-
ce propojující nový obytný soubor RD s místní 
komunikací  ústící  na  sil.  III.  t ídy.  Plochu  ešit  
s ohledem na extravilánové vody, které se sou-
st edí do úzkého terénního pr lehu. Nad plochou 
zajistit výsadbu kvalitní ve ejné zelen . 

0,12 

pl. bydlení v rodinných domech 
– venkovské  

 

 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

Z7 

  

BV 

Výstavba rodinných dom  na parcelách o veli-
kosti 700 – 1 200 m2. KZP 0,20 – 0,30; KZ 0,65 
– 0,55. Charakter zástavby otev ený. M ítko, 
objem i architektonický výraz objekt  bude od-
povídat parametr m staveb rozestav ného obyt-
ného souboru RD. Dopravní obsluha z vybudo-
vané místní komunikace a navrženého ve ejného 
prostranství. 

0,37 
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evažující ú el plochy a kód plochy Ozn. 
plochy charakteristika kód 

podmínky využití vým ra 
(ha) 

pl. bydlení v rodinných domech 
– venkovské  
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 
Z8 

  

BV 

Pokra ovat v dostavb  obytného souboru rodin-
ných dom . Zástavbu na ploše ešit v kontextu 

ilehlé zástavby a v kontextu využití  plochy 
estavby P1.I. 

0,11 

pl. bydlení v rodinných domech 
– venkovské  
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 
Z9 

  

BV 
Pokra ovat v dostavb  obytného souboru rodin-
ných dom . Zástavbu na ploše ešit v kontextu 

ilehlé zástavby. 
0,08 

pl. bydlení v rodinných domech 
– venkovské  

 

 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

Z11 

  

BV 

Výstavba rodinných dom  na parcelách o veli-
kosti 700 – 1 200 m2. KZP 0,20 – 0,30; KZ 0,65 
– 0,55. Charakter zástavby otev ený. M ítko, 
objem i architektonický výraz objekt  bude od-
povídat parametr m staveb rozestav ného obyt-
ného souboru RD. Dopravní obsluha z p ilehlé 
místní komunikace s p ípadným prodloužením. 

0,12 

pl. bydlení v rodinných domech 
– venkovské  
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 
Z12 

  

BV 
Pokra ovat v dostavb  obytného souboru rodin-
ných dom . Zástavbu na ploše  ešit v kontextu 

ilehlé zástavby 
0,16 

pl. bydlení v rodinných domech 
– venkovské  
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 
Z13 

  

BV 
Pokra ovat v dostavb  obytného souboru rodin-
ných dom . Zástavbu ešit v kontextu p ilehlé 
zástavby. Neohrozit existenci památného stromu. 

0,12 

pl. ve ejných prostranství 
 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 
Z14 

  

PV 

V návaznosti na územn  stabilizovanou plochu 
specifického ob anského vybavení – st elnice 
ešit ve ejné prostranství umož ující parkování a 

otá ení osobních automobil . 

0,04 

pl. ve ejných prostranství 
 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 
Z15 

  

PV 

Bude sloužit pro zajišt ní dopravní obsluhy bu-
doucího sportovního areálu a napln ní požadavk  
pro dopravu v klidu. Sou ástí plochy bude vhod-
ná doprovodná zele . 

0,33 

pl. zelen  – ochranná a izola ní 
 
 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

Z17 

  

ZO 

Pás izola ní zelen  komponovat zvláš  z hlediska 
vhodn jšího p echodu urbanizovaného území 
(areálu zem lské výroby) do volné krajiny a 
vizuální pot eby zlepšení okraje sídla p i jednom 
z hlavních vstupu do sídla. 

0,45 

pl. výroby a skladování –
drobná a emeslná výroba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

Z18 

  

VD 

Umožnit využití plochy pro uvedený ú el. KZP 
0,30 – 0,55; KZ 0,25 – 0,20 na stavebním po-
zemku plochy, který bude vymezen stavebníkovi. 
Charakter zástavby areálový. Max. výška zástav-
by do 6 m od terénu. Preferovat obdélníkový tvar 
staveb. Akceptovat koridor územní rezervy pro 
zám r p eložky sil. I/37 v jihozápadním okraji 
plochy. Dopravní obsluha z hlavní p ístupové 
cesty do zem lského areálu, z ploch kódu VZ i 
VD. Pro efektivní využití plochy lze p ipustit 
zachování bezpe nostních i technických normati-

 dopravní obslužnost i jedním novým sjezdem 
ze sil. I/37. V tomto p ípad  by tento sjezd mohla 
využít i dopravní obsluha zastavitelné plochy 
Z21. 

0,96 
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evažující ú el plochy a kód plochy Ozn. 
plochy charakteristika kód 

podmínky využití vým ra 
(ha) 

pl. zelen  – ochranná a izola ní 
 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 
Z19 

  

ZO 

Zele  komponovat tak, aby nedošlo k narušení 
anebo snížení pohody bydlení v obytné zón  
tvo ené p edevším plochou bydlení v bytových 
domech. 

0,20 

pl. bydlení v rodinných domech 
– venkovské  
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 
Z20 

  

BV 

Výstavba rodinných dom  na parcele 700 – 1200 
m2. KZP 0,20 – 0,35; KZ 0,60 – 0,45. Charakter 
zástavby otev ený, výška zástavby 1 – 2 nadzem-
ní podlaží s podkrovím. Dopravní obsluha 
z p ilehlé místní komunikace. 

0,13 

pl. smíšená obytná - venkovská 
 
 
 
 
 
 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

Z21 

   

SV 

Využít výrazné orientace plochy k sil. I/37. KZP 
0,30 – 0,45; KZ 0,50 – 0,40 na stavebním po-
zemku plochy, který bude vymezen stavebníkovi. 
Charakter zástavby otev ený i souvislý, výška 
zástavby 1 – 2 nadzemní podlaží. Objekty budou 
soudobého výrazu kvalitního architektonického 
zpracování. dopravní obsluha z místní komunika-
ce k bytovým dom m, p ípadn  spole ným sjez-
dem obsluhující zast. plochu Z18 – viz Podmínky 
využití této plochy. Reflektovat autobusovou 
zastávku na sil. I/37. 

0,37 

pl. výroby a skladování –
drobná a emeslná výroba 
 
 
 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

Z22 

  

VD 

Umožnit využití plochy pro uvedený ú el. KZP 
0,30 – 0,55; KZ 0,25 – 0,20 na stavebním po-
zemku plochy, který bude vymezen stavebníkovi. 
Charakter zástavby areálový. Max. výška zástav-
by do 6 m od terénu. Preferovat obdélníkový tvar 
staveb. K dopravní obsluze p ednostn  využít 
stávající sjezdy na sil. I/37. Reflektovat autobu-
sovou zastávku s prvky dopravního zklidn ní 
pr tahu sil. I/37. 

1,70 

pl. zelen  – ochranná a izola ní 
 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 
Z23 

  

ZO 
Sm rem k obytné zón  vytvo it pás ochranné 
zelen  mající p evážn  význam hygienický, 
psychologický i vizuální.  

0,09 

pl. zelen  – soukromá a 
vyhrazená 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 
Z24 

  

ZS 

Na ploše umožnit výsadbu vysokokmenných 
ovocných strom . ást zahrady ešit jako zahradu 
pobytovou. Dopravní obsluha bude z p ilehlých 
nemovitostí. 

0,18 

pl. zelen  – soukromá a 
vyhrazená 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 
Z25 

  

ZS 

Plochu využít k založení zahrady s vysokokmen-
nými ovocnými stromy. Užitkové využití plochy 
bude v p evaze nad pobytovým (rekrea ním). 
Dopravní obsluha plochy bude z p ilehlých ne-
movitostí, ve vhodném míst  lze p ipustit i ze sil. 
III. t ídy.  

0,53 

pl. ve ejných prostranství – 
ve ejná zele  
 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

Z26 

  

ZV 
Vytvo it estetické prost edí p edprostoru h bito-
va. Prov it možnost využití stávající zelen  pro 
daný kompozi ní zám r. Akceptovat pietu místa. 

0,25 

pl. smíšená obytná - venkovská 
 
 
 
 
 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

Z27 

   

SV 

Využití plochy ešit jako protiklad proti intenziv-
nímu zastav ní sousední plochy SV. S pot ebou 
zachování ucelené zelen  plochy p i silnici. KZP 
0,10 – 0,25; KZ 0,70 – 0,55 na stavebním po-
zemku plochy, který bude vymezen stavebníkovi. 
Dopravní obsluha jedním sjezdem ze sil. I/37. 
Akceptovat vzrostlou zele . Objekt bude o 1 – 2 
nadzemních podlaží a bude navazovat na vn jší 
výraz blízkého objektu ob anského vybavení.  

0,18 
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evažující ú el plochy a kód plochy Ozn. 
plochy charakteristika kód 

podmínky využití vým ra 
(ha) 

pl. technické infrastruktury – 
inž.  sít  –  išt ní  a  odvád ní  
odpadních vod 
 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

Z29 

  

TI2 
istírna odpadních vod je realizována dle schvá-

lené projektové dokumentace. Stavba dosud není 
uvedena v údajích Katastru nemovitostí. 

0,09 

pl. smíšená obytná - komer ní 
 
 
 
 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

P1 

   

SK 

Využití proluky v rohové ásti nám stí ešit 
v kontextu nejen sousedních objekt , ale i objektu 

adu m styse a objektu základní školy. Význam 
pro celé nám stí bude mít ešení parteru. Vý-
znamnou limitou využití plochy bude místní 
komunikace obsluhující zadní trakty této ásti 
nám stí v etn  dopravy v klidu. 

0,07 

 Plochy vymezené ve zm . I ÚP Vojn v M stec 
evažující ú el plochy a kód plochy Ozn. 

plochy charakteristika kód 
podmínky využití vým ra 

(ha) 

pl. bydlení v rodinných domech 
– venkovské  

 

 

 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

Z1.I 

  

BV 

Dostavba proluky v zastav ném území. Zástavba 
i  vyúst ní  silnice III.t .  na sil.  I.t .  svým uspo-

ádáním a výrazem musí pozitivn  reagovat na 
pohledov  exponovanou nárožní polohu 
v blízkosti památkov  chrán ného objektu i 
ve ejného prostranství p ed h bitovem. P i zá-
stavb  zohlednit problematiku negativních vliv  z 
dopravy na p ilehlých silnicích a zohlednit poža-
davky na rozhledové pom ry v k ižovatce. Do-
pravní obsluha stávajícími sjezdy na plochu.  

0,13 

pl. vodní a vodohospodá ské 

 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 
Z2.I 

  

W 

 
Maximáln  zohlednit p írodní charakter místa a 
existenci lokálních prvk  ÚSES – akceptovat 
podmínky stavebního povolení vodního díla 
Biocentrum Ob iny  ud leného rozhodnutím  

Ú Ž ár nad Sázavou O P 
.j.ŽP/1213/18/VM/4 ze dne 17.10.2018. 

 

1,20 

pl. bydlení v rodinných domech 
– venkovské  
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 
P1.I 

  

BV 

Zástavbu na ploše p estavby koncipovat 
v kontextu využití zastavitelné plochy Z8 a 
v souvislostech p ilehlé zástavby obytného sou-
boru. 

0,06 

pl. výroby a skladování - 
drobná a emeslná výroba   
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 
P2.I 

  

VD 

 Max. výška zástavby do 6 m od terénu. Alespo  
na jihovýchodním okraji plochy zajistit výsadbu 
zelen  plnící funkci optické clony. Dopravní 
obsluha z hlavní p ístupové cesty do zem lské-
ho areálu, z ploch kódu VZ i VD. 

0,06 

 Míra využití území je vyjád ena intenzitou využití území (KZP) a koeficientem zelen  (KZ). 
Intenzita využití je dána mírou využití území tj.  pom rem zastav né plochy pozemku 
k celkové ploše budoucího stavebního pozemku. Koeficient zelen  vyjad uje podíl plochy 
zelen  a nezpevn ných ploch na stavebním pozemku, k celkové ploše stavebního pozemku.  

 Pro efektivní využití prokazateln  zbytkových ástí zastavitelných ploch lze p ipustit užití i 
jiných vým r parcel (stavebních pozemk ) než je uvedeno tabulce. Nesmí však dojít 
k narušení kompozi ního zám ru ÚP. 

 Zvláštní podmínky ve využívání území: vypracování územní studie - rozhodování o zm nách 
v území je podmín no vyhotovením územní studie, podmín  p ípustné využití plochy je 
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dáno specifickými požadavky na využívání plochy a zvláštními vlastnostmi území 
(umis ování citlivých funkcí u možných zdroj  hluku, stabilita podloží). 

 Napojení zastavitelných ploch a plochy p estavby na sít  technické infrastruktury (kde si to 
charakter plochy vyžaduje) bude ešeno jejich prodloužením. 

3.4. Sídelní zele  
 Systém sídelní zelen  je tvo en samostatn  vymezenými plochami i zelení, která je sou ástí 

jiných ploch.  
 Do samostatn  vy len ných ploch zelen  pat í: 

 plochy ve ejných prostranství - ve ejné zelen  (ZV) 
 plochy zelen  soukromé a vyhrazené (ZS) 
 plochy zelen  ochranné a izola ní (ZO) 
 plochy zelen  p írodního charakteru (ZP) 

 Plochy ZV jsou v m stysi tvo eny zejména d ležitými plochami na nám stí a u kostela. Nová 
plocha ZV je vymezena p ed h bitovem. Úpravy tohoto druhu zelen  musí podtrhnout 
význam místa. Pokusit se propojit zele  nám stí se zelení u kostela sv. Ond eje. Plochy ZV 
jsou plochami ve ejn  p ístupnými bez asového omezení. 

 Plochy ZS jsou tvo eny p edevším soukromými zahradami, sady, p ípadn  dalšími pozemky 
zajiš ující samozásobitelskou produkci i rekrea ní využití uživatele. Jako samostatné plochy 
jsou vymezovány na místech, kde je to z hlediska využití území ú elné anebo místech 
pohledov  exponovaných. Velmi asto jsou plochy soukromých zahrad zahrnuty do jiného 
typu ploch. Na plochách soukromých zahrad bude aplikovaná zejména výsadba 
vysokokmenných ovocných strom  (respektovat omezení daná existencí inženýrských sítí, 
záplavovým územím). Zele  zahrad bude sm ována do volné krajiny tak, aby byl zabezpe en 
„m kký“ p echod urbanizovaného území do volné krajiny. Zele  vyhrazená (nap . p i 
ob anské vybavenosti, plochách výroby a skladování) je sou ástí t chto plochy s rozdílným 
zp sobem využití. 

 Plochy ZO vytvá í rozhraní (izolaci, ochranu) mezi r znými nevhodn  se ovliv ujícími 
funkcemi v území i okolo zdroj  zne išt ní. Dále vytvá í optickou clonu eliminující nebo 
snižující nežádoucí ú inek negativních prvk  v území. Stávající ochranná a izola ní zele  se 
na území m styse v zásad  nenachází.  

 Plochy ZP jsou plochami s výrazn  p írodním charakterem zajiš ující funk nost systému 
ÚSES v zastav ném území u vodote e M stský potok a kolem rybníka Šišmák. 

 i návrhu a realizaci zelen  preferovat používání autochtonních druh  d evin. Výb r d evin 
zvl. zelen  na ve ejných prostranstvích provád t tak, aby se uplatnily celoro , nejen ve 
vegeta ním období. Vhodné lokality doplnit listnatými stromy s vysoko nasazenou korunou, 
které budou p ízniv  p sobit na obraz m styse. Kompozice zelen  zejména na ve ejných 
prostranství musí spl ovat požadavek jednoduché údržby. Posilovat pronikání krajinné zelen  
do sídelního prost edí. 

 Zele , která je sou ástí jiných ploch se zm nou v území, je tvo ena zejména tzv. vyhrazenou 
zelení na plochách ob anské vybavenosti a plochách výroby a skladování. Tento rámec 
v mnoha p ípadech napl uje i zele  soukromá na zahradách a sadech, ob as i zele  ochranná 
nap . na plochách výroby a skladování. 

 
4. Koncepce ve ejné infrastruktury v etn  podmínek pro její umis ování, vymezení ploch a 

koridor  pro ve ejnou infrastrukturu, v etn  stanovení podmínek pro jejich využití 
4.1. Koncepce dopravní infrastruktury 

 Silni ní doprava 
 Územní plán vymezuje koridor CD-DK05 ve zp esn né ší i 100 m mimo zastav né území 

pro homogenizaci stávajícího tahu sil. I/37. V zastav ném území je tento koridor zp esn n 
na ší i uli ního prostoru. 
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 Územní plán vymezuje územní rezervu koridor pro prov ení budoucího umíst ní stavby 
eložky sil. I/37 Ždírec nad Doubravou – Vojn v M stec v ší i 200 m se zp esn ním v 

místech zastav ného území.  
 Ostatní silnice na území m styse jsou územn  stabilizovány a jejich p ípadné úpravy se 

budou týkat pouze zlepšení technického stávajících tras. 
 Na pr tahu sil. I/37 akceptovat požadavek na v tší bezpe nost všech ú astník  silni ního 

provozu uplatn ním dopravního zklidn ní pr tahu. 
 Místní komunikace – respektovat plochy ve ejných prostranství s místními komunikacemi 

vymezenými dle významu a d ležitosti pro p ímou dopravní obsluhu p ilehlých nemovi-
tostí. 

 Doprava v klidu 
 Doprava v klidu je uvažována na stupe  automobilizace 1:2,5. 
 Nové plochy pro parkování budou ešeny p edevším na stávajících i navržených plochách 

dopravy silni ní, plochách ve ejných prostranství event. v rámci dalších ploch s rozdílným 
zp sobem využití, kde parkování a odstavení vozidel je p ípustné. 

 ÚP neuvažuje výstavbu adových ani hromadných garáží. Tyto formy odstavování moto-
rových vozidel lze p ipustit pouze na plochách výroby a skladování, p ípadn  na rozsáhlej-
ších plochách bydlení, pokud to bude sou ástí ucelené koncepce obytné zóny. 

 Územní plán nep ipouští z izování odstavných, parkovacích stání a garáží pro vozidla o 
vyšší hmotnosti než 3,5 t v obytných zónách rodinných dom  a na ve ejných prostranství. 

 Je požadováno, aby každý nov  vybudovaný byt m l na p íslušející parcele alespo  jedno 
garážové i odstavné stání pro osobní automobil. 

 Hospodá ská doprava 
 Stávající sí  ú elových komunikací je dosta ující, koncepcí územního plánu není obsluha 

zem lské a lesní krajiny omezována. 
 Dopln ní sít  ú elových cest je možné, nep edpokládá se však, že bude dosahovat hustoty 

sít  historické. 
 Nemotorová doprava 

 Pohyb p ších p i silnicích se d je vesm s po chodnících, ÚP umož uje dobudování 
alespo  jednostranných chodník  v souvisle urbanizované ásti obce. 

 ešení územního plánu respektuje zna ené cyklotrasy a turistické trasy v etn  nau ené 
stezky kolem Velkého Dá ka. 

 Vymezování nových cyklotras je možné po pozemních komunikacích krom  sil. I. t ídy. 
 Ve ejná doprava a služby motorist m 

 Ve ejná doprava bude nadále zajiš ována autobusovou p epravou. 
 Respektováno je stávající rozmíst ní autobusových zastávek. 
 Za ízení služeb pro motoristy lze umis ovat k tomu p íhodných plochách rozdílného 

zp sobu využití se zohledn ním druhu služeb, kapacitních požadavk  i dopravní zát že. 
 Územní plán ne eší umis ování erpací stanice pohonných hmot pro ve ejnost. 

 Letecká (civilní) doprava, vodní doprava a doprava železni ní 
 Tyto druhy dopravy nemají na území obce své zájmy.    

4.2. Koncepce technické infrastruktury 
 Zásobování pitnou vodou, kanalizace 

 Na zp sobu zásobení m styse pitnou vodou není t eba nic m nit. ešit p ipojení nových 
zdroj  vody (vrt ) na ve ejný vodovod sídla V. M stec. 

 Akceptovat ve ejný vodovod v sídle Nová Hu  a individuální zp sob zásobení pitnou 
vodou na samotách Borky a Radostínské Borky. 
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 Akceptovat OV V. M stec napojenou na oddílnou kanaliza ní sí . Odpadní vody 
v drobných strukturách osídlení budou soust ovány v jímkách u jednotlivých 
nemovitostí a odtud odváženy na OV. 

 Odvád ní deš ových vod musí být ešeno tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních 
pom  v povodí tzn. zvyšovat reten ní schopnost krajiny, deš ové vody uvád t 
maximáln  do vsaku i je technickým ešením zadržovat na pozemku. 

 ešena je  p estavba plochy technické infrastruktury - zásobování vodou , dnes 
nefunk ního vodojemu u zem lského družstva na plochu výroby drobné. 

 Zásobování energiemi 
 Zachován je stávající systém zásobení m styse zemním plynem. Respektována je STL 

plynovodní p ípojka z Krucemburku a STL rozvody plynu v sídle Vojn v M stec. 
 Není uvažováno s plynofikací drobných struktur osídlení na území m styse. 
 Zp sob vytáp ní je p edur en provedenou plošnou plynofikací, kde zemní plyn k vytáp ní 

využívají i významn jší zdroje tepla. Situaci v zásobování teplem v obci považovat za 
stabilizovanou. Neuvažovat  výstavbu centrálního zdroje tepla v obci. 

 Mimo jádrové sídlo Vojn v M stec se stále p edpokládá využíván topidel na d evní 
hmotu, u za ízení rekrea ních i el. energii. 

 ÚP nebrání využívání alternativních zp sob  vytáp ní nap . solární kolektory na 
nemovitostech, tepelná erpadla. 

 K zajišt ní výhledových pot eb dodávky el. energie v sídle bude využito stávajících 
trafostanic s jejich p ípadným p ezbrojením. 

 ÚP na území m styse neumož uje výstavbu v trných elektráren. Na stavby 
v urbanizovaném území lze umis ovat fotovoltaické lánky. 

 El. vedení VVN 220 kV vede v územn  stabilizované trase bez možnosti zm n. 
 Na území m styse nebudou umis ovány bioplynové stanice. 

 Elektronické komunikace 
 Zachována z stává stávající hladina zastav ní, na území m styse není umis ována žádná 

stavba výrazn  vertikálního tvaru, tzn. ešením ÚP není narušena innost letištního 
radioloka ního prost edku. 

 Respektována je trasa podzemního telekomunika ního kabelu do TÚ Vojn v M stec. 
4.3. Koncepce ob anského vybavení ve ejného i ostatního 

 Stávající plochy ob anského vybavení jsou plochami územn  stabilizovanými, vesm s 
s pot ebou modernizace a stavebních úprav. V rámci stavebních úprav se neuvažuje 
s významným plošným rozši ováním staveb. 

 Umis ování ob anského vybavení úm rné velikosti i rozsahu je možné i do jiných p íhodných 
ploch s rozdílným zp sobem využívání, pokud to nebude v rozporu s p ípustným, p ípadn  
podmín  p ípustným využíváním dané plochy. 

4.4. Koncepce ve ejných prostranství 
 Stávající ve ejná prostranství z stanou zachována. V ÚP jsou vymezena jako samostatné 

plochy anebo jsou integrována do jiných územn  stabilizovaných ploch s rozdílným 
zp sobem využití. Územní plán vymezuje plochy ve ejných prostranství (kód PV) a plochy 
ve ejných prostranství - ve ejná zele  (kód ZV).  

 Nová samostatn  vymezená ve ejná prostranství jsou zastavitelnými plochami  a platí pro n  
podmínky využití území kap. A.3.2. 

 Krom  samostatn  vymezených ploch ve ejných prostranství lze v souladu s podmínkami pro 
využití ploch s rozdílným zp sobem využití nové plochy ve ejných prostranství vymezovat i 
v jiných k tomu vhodných plochách s rozdílným zp sobem využití. 

 S úpravami ve ejných prostranství souvisí i úpravy objekt  a prostor  bezprost edn  
iléhajících k ve ejným prostranstvím. 

 Preferovat obsluhu zastavitelných ploch a ploch p estavby dopravní a technickou 
infrastrukturou z ve ejných prostranství. 
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4.5.   Koncepce nakládání s odpady 
 Provozovaný systém nakládání s odpady se považuje za vyhovující i pro výhled. 
 Na území obce nebude z izována ani oživována žádná skládka odpad . 

4.6    Koridory pro ve ejnou infrastrukturu 
 Územní plán vymezuje koridor: 

 CD-DK05 - koridor pro homogenizaci tahu silnice I/37 
 Koridory v ÚP se vymezují jako území umož ující realizaci zám  na úseku dopravní 

infrastruktury. Takto vymezené území je t eba do doby realizace zám ru chránit z d vodu 
situování stavby dopravní a technické infrastruktury v etn  p ímo souvisejících a nezbytných 
za ízení i v etn  p íslušných ochranných pásem vyplývajících z právních p edpis . 

 Do doby realizace p íslušné stavby dopravní infrastruktury je na území koridoru zakázáno 
provád t takové innosti, kterými by došlo k významnému zhodnocení území, které by 
výstavbu dopravní infrastruktury znemožnily anebo významn  ztížily (i ekonomicky). 

 sobnost koridoru kon í realizací p íslušné stavby, p ípadn  i zm nou územního plánu, která 
navrhne jiné využití území, anebo územním plánem novým. 
 

5. Koncepce uspo ádání krajiny v etn  vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití, ploch 
zm n v krajin  a stanovení podmínek pro zm ny v jejich využití, ÚSES, prostupnost 
krajiny, protierozní opat ení, ochrana p ed povodn mi, rekreace, dobývání ložisek 
nerostných surovin a podobn  

Je vyzna ena ve výkresové ásti územního plánu ve výkrese . 2 Hlavní výkres. 

5.1. Koncepce uspo ádání krajiny 
 Koncepce územního plánu respektuje hodnoty území v oblasti ochrany p írody a krajiny – viz 

kap. A 2.3. 
 Za hlavního nositele vlastností a p irozeného stavu krajiny p i územním rozvoji m styse a 

innostech s ním spojených je považován její georeliéf.  
 Územní plán v mí e maximální zachovává stávající využití lesních a zem lských ploch. 

K jejich dot ení pro stavební zám ry (zastavitelné plochy) dochází jen v p ípadech 
nezbytných a od vodn ných, když pro oprávn ný zám r nejde využít plochy zastav ného 
území. Zastavitelné plochy navazují na zastav né území. V ÚP není uvažováno 
s rozši ováním stávajících struktur osídlení v krajin  ani s vytvá ením nových samot. 

 Intenzifikace zem lské výroby vyžadující scelování zem lské p dy není p ípustná, 
zachováno z stává provázání sídelní a krajinné zelen  (rozptýlená zele  a lesní zele ). 

 Jako plochy v krajin  jsou vymezeny: 
 plochy zem lské – s podrobn jším len ním na plochy orné p dy (kód NZ1) a plochy 

trvale travních porost  (kód NZ2). Nelze p ipustit další zorn ní trvalých travních porost . 
Nové plochy k zatravn ní jsou vymezeny na svažitém území orné p dy nad zastavitelnou 
plochou Z1, u p írodní rezervace Ští í d l, u vodních tok  apod. Nov  vymezené plochy ttp  
jsou ur eny pro zem lskou rostlinnou výrobu 

 plochy lesní (kód NL) – stávající plochy lesa jsou respektovány a chrán ny pro pln ní 
funkcí lesa. Pozemek lesa o velikosti 0,01 ha p ed h bitovem je za len n do koncepce 
úprav ve ejného prostranství – ve ejná zele . 

 plochy vodní a vodohospodá ské (kód W) – vodní toky jsou chrán ny pro pln ní 
ležitých funkcí širšího vodohospodá ského a ekologického charakteru. Nová plocha 

vodní a vodohospodá ská je vymezena jako zastavitelná plocha dopl ující stávající 
kaskádu vodu rybník  v lokalit  Ob iny. 

 plochy p írodní (kód NP) – vymezeny pro sv j zásadní význam v pln ní ekologických 
funkcí v krajin  (maloplošná chrán ná území, plochy I. krajinné zóny CHKO, plochy 
evropsky významné lokality) 

 plochy smíšené nezastav ného území (kód NS) – d ležité plochy v krajin  uchovávající 
anebo kultivující ekologické a estetické hodnoty krajiny. 
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 Koncepce územního plánu z hlediska ochrany krajiny: 
 respektuje dochovanou urbanistickou strukturu sídla v etn  drobných struktur osídlení 

s jejich zasazením do krajinného rámce. Ú eln  se využívá zastav né území a rozvojové 
plochy jsou umis ovány v p ímé vazb  na urbanizované území 

 v pohledov  exponovaných územích a d ležitých pohledových partiích nejsou umis ovány 
žádné stavby i za ízení, která by rušila krajinnou scenérii a místa pr hled  

 na území m styse nejsou umis ovány žádné nové dominanty plošného, objemového ani 
výškového charakteru p ekra ující rámec stávajících staveb 

 územní plán zamezuje výstavb  objekt  do prostoru p írodních dominant i míst, které 
jsou zásadní nebo spoluur ující pro ráz krajiny (podmín  p ípustná je výstavba 
rozhleden p im ené velikosti a citlivého ztvárn ní, p íp. staveb drobné architektury). 

5.2. Vymezení ploch se zm nou v krajin  
Plochy se zm nou v krajin  jsou ozna eny kódem K. 

evažující ú el plochy a kód plochy Ozna ení 
plochy charakteristika kód 

podmínky využití 
vým ra 
plochy 

(ha) 

K1 

pl. zem lská – trvalý travní 
porost 
 
 

NZ2 
Plocha vzniklá po asanaci hájenky bude 
rekultivována a stane se sou ástí trvalých 
travních porost . 

0,13 

5.3.   Územní systém ekologické stability (ÚSES) 
 Koncepce ešení územního systému ekologické stability (ÚSES) sleduje vytvo ení vzájemn  

propojeného souboru p irozených i pozm ných, avšak p írod  blízkých ekosystém  
zajiš ujících udržení p írodní rovnováhy. 

 Plochy ÚSES je možno využít jen takovým zp sobem, který nenaruší obnovu ekosystému a 
nedojde k narušení jeho ekostabiliza ních funkcí. 

 Plochy ÚSES jsou plochami nezastavitelnými, vylu uje se t žba nerost  (zcela ojedin le za 
esn  stanovených podmínek je možno p ipustit stavby liniové dopravní a technické 

infrastruktury nerovnob žné s prvkem ÚSES, p ípadn  stavby a za ízení vodního 
hospodá ství i stavby a opat ení související s ochranou a tvorbou životního prost edí). 

 Sou ástí koncepce ÚSES jsou interak ní prvky dopl ující sí  biokoridor  a biocenter. 
 Míra p esnosti vymezení ÚSES v etn  jeho skladebných ástí je dána p edevším mírou 

podrobnosti ešení ÚP a rozdíly mezi podkladovou mapou ÚP a skute ným stavem 
využitelnosti území. S ohledem na vlastnické vztahy, skute ný stav využívání území, zájmy 
ochrany p írody apod. lze provád t ur ité korekce i zp esn ní vymezení ÚSES za spln ní 
podmínky, že nebude snížena míra aktuální ani potencionální funk nosti ÚSES. 

 Navrhovaná opat ení: 
Prvky ÚSES  Navrhovaná opat ení 

Biokoridor 

NRBK 76 Postupnými p stebními zásahy p evést na p írod  blízká spole enstva od-
povídající p irozené potenciální vegetaci a stanovištním podmínkám. 

RBK 443   Vycházet z plánu pé e o p írodní rezervaci Ští í d l. 

RBK 444 
Lesní porosty postupn  p evést na druhov  i v kov  r znorodá lesní 
spole enstva dle potenciální p irozené vegetace a stanovištních podmínek 
dle STG. 

LBK 1 Akceptovat biokoridor procházející zastav ným územím. 

LBK 2 - LBK 3 Podpo it b ehový porost vodního toku postupnou výsadbou autochtonních 
evin. Na loukách hospoda it extenzivn , pravideln  kosit. 

LBK 4 
Zachovat vodní režim toku. Postupnými p stebními zásahy p evést na 

írod  blízká spole enstva odpovídající p irozené potenciální vegetaci a 
stanovištním podmínkám.  

LBK 5 – LBK 6 
V místech pot eby podpo it b ehový porost d evinami odpovídající 
stanovištním podmínkám dle STG. Na loukách hospoda it extenzivn , 
pravideln  kosit. 
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Prvky ÚSES  Navrhovaná opat ení 

LBK 7 
Lesní porosty postupnými p stebními zásahy p evést na p írod  blízká 
spole enstva odpovídající p irozené potenciální vegetaci a stanovištním 
podmínkám. Zachovat vodní režim toku. 

LBK 8 
Postupnými p stebními zásahy p evést lesní porosty na p írod  blízká 
spole enstva odpovídající p irozené potenciální vegetaci a stanovištním 
podmínkám dle STG. 

LBK 9 – LBK 11 
V míst  prostupu biokoridoru ornou p dou vytvo it pás zatravn ní 
s uplatn ním rozptýlené zelen  odpovídající stanovištním podmínkám dle 
STG. 

Biocentrum 

NRBC 2009 Dá ko 

Postupnými p stebními zásahy p evést na p írod  blízká spole enstva 
odpovídající p irozené potenciální vegetaci a stanovištním podmínkám. 
Postupovat dle platného plánu pé e o národní p írodní rezervace Dá ko a 
Radostínské rašeliništ  v plochách jejich vymezení.  

NRBC 81 Žákova hora Postupnými p stebními zásahy p evést na p írod  blízká spole enstva 
odpovídající p irozené potenciální vegetaci a stanovištním podmínkám. 

RBC 714 Ští í d l 

Zachovat v opukách za íznuté údolí Ští ího potoka s fragmenty p írod  
blízkých lesních i lu ních spole enstev s výskytem zvlášt  chrán ných 
druh  živo ich  i rostlin. Postupovat dle plánu pé e o p írodní rezervaci 
Ští í d l. 

RBC 1741 Suchý kopec 
Postupnými p stebními zásahy p evést na p írod  blízká spole enstva 
odpovídající p irozené potenciální vegetaci a stanovištním podmínkám 
dle STG. 

LBC Borky Zachovat p írod  blízké porosty v ploše biocentra. 

LBC Pod Kašovkou 
Postupnými p stebními zásahy p evést na p írod  blízká spole enstva 
odpovídající p irozené potenciální vegetaci a stanovištním podmínkám 
dle STG. 

LBC Na M steckém rybníku Podpo it b ehový porost rybníka postupnou výsadbou autochtonních 
evin. Louky využívat extenzivn , pravideln  kosit. 

LBC Pod Vojnovým M stcem Louky využívat extenzivn , pravideln  kosit. Podpo it b ehový porost 
rybníka postupnou výsadbou autochtonních d evin.  

LBC V Zádušním 
Zachovat, pop ípad  doplnit b ehový porost toku o vhodné autochtonní 

eviny. Louky využívat extenzivn , neobohacovat živinami, pravideln  
kosit. 

 
LBC Suché kopce 

 

Postupovat dle schváleného plánu pé e o p írodní památku Suché kopce 
tvo enou komplexem spole enstev vlhkých, na prameništích zrašelin lých 
luk a v esovištních pastvin s krajiná sky cennou rozptýlenou d evinnou 
vegetací a výskytem ady zvlášt  chrán ných druh  rostlin a živo ich . 

LBC Za Kouty 
Lesní porosty postupn  p evést na druhov  i v kov  r znorodá lesní 
spole enstva dle potenciální p irozené vegetace a stanovištních podmínek 
dle STG. 

LBC U pramen  Louky využívat extenzivn , neobohacovat živinami, pravideln  kosit.  

5.4. Prostupnost krajiny 
 Koncepce ešení územního plánu spo ívá v zachování stávající dostate né prostupnosti 

krajiny. 
 elové komunikace v krajin  budou stabilizovány vhodnou výsadbou krajinné zelen . 
 Stávající komunika ní propojení není zasaženo rozvojovými zám ry územního plánu. 
 Biologická propustnost území bude zlepšena realizací uceleného systému ÚSES. 

5.5. Vodní hospodá ství 
 Vodní plochy a toky 

 koncepce vodního hospodá ství je založena na stabilit  vodních režim  (tj. v zásad  na 
snížení rozdílu mezi minimálními a maximálními pr toky) a vzájemného p sobení 
vodních tok  na okolní území 
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 pro zvýšení reten ních schopností krajiny a zadržení vody v krajin  územní plán navrhuje 
novou plochu vodní a vodohospodá skou zasazenou mezi dv  stávající vodní plochy v 
lokalit  Ob iny. 

 územní plán nenavrhuje žádná nová odvodn ní zem lských p d. Vybudovaný systém 
odvodn ní je stabilizován, v místech dot ení (nap . stavebními aktivitami je nezbytné 
zachovat funk nost ponechaného systému odvodn ní) 

 pro výkon správy vodních tok  vymezuje ÚP pás v ší i 6 m od b ehové áry  
 na území obce ÚP neumis uje žádná nová kapacitní za ízení sloužící ke skladování 

hnojiv a statkových hnojiv. 
 Ochrana p ed povodn mi 

 vodohospodá ským orgánem není na území m styse vymezeno záplavové území 
 do p íb ežní ásti údolní nivy nelze umis ovat žádné stavební ani nestavební zám ry 

nemající p ímou souvislost se zachováním anebo zlepšením vodohospodá ských pom  
povodí 

 koncepce ÚP up ednost uje vegetativní opevn ní vodních tok  v etn  dalších úprav, 
které umož ují periodické zaplavování údolní nivy p i zvýšených jarních pr tocích, což 
sníží intenzitu p ípadné povod ové vlny 

 územní plán nep ipouští zorn ní trvale travních porost , které pozitivním zp sobem 
ispívají ke zvyšování retence území  

 stavební pozemky budou vymezovány s pot ebou vsaku i zadržení deš ových vod, 
minimalizovat rozsah úprav povrch  bez možnosti vsakování 

 Protierozní opat ení 
 místní projevy vodní eroze lze potla it organiza ními a agrotechnickými opat eními 
 územní plán nep ipouští úpravy pozemk  vodní p dy zp sobující rychlejší odtok vody a 

snižující schopnost vsaku 
 

5.6.   Podmínky pro rekreaci 
 Územní plán stabilizuje stávající plochy rekreace. Rekrea ní charakter je zachován u ásti 

styse Nová Hu , Radostínské Borky a na míst  bývalého letního tábora. Pro rozvoj 
rekrea ních pobytových aktivit p ipouští využití stávajícího domovního fondu nevhodného pro 
trvalé bydlení resp. p vodní ur ení. 

 Pot eby krátkodobé rekreace jsou ešeny na stávajících sportovištích (u sokolovny), na 
plochách ve ejných prostranství, nov  na ploše budoucího sportovního areálu. 

 Neuvažuje se z izování zahrádká ských ani chatových kolonií i osad. Pro rodinné domy jsou 
vymezeny dostate  velké parcely umož ující relaxaci majitele v zeleni zahrad. 

 Dobrá propustnost krajiny vytvá í vhodné p edpoklady pro rozvoj pohybových aktivit. Není 
uvažována výstavba dalších cyklostezek. Pro cyklotrasy, turistické trasy i pro hipostezky lze 
využít pozemních komunikací (krom  silnice I. t ídy). 

 Stávající zna ené turistické a cyklistické trasy ÚP akceptuje, akceptována je i nau ná stezka. 
 ší stezky v urbanizované ásti mohou být budovány na plochách ve ejných prostranství.  

 

5.7.   Ložiska nerostných surovin, svahové pohyby 
 Na území obce nejsou evidována žádná ložiska ani prognózní zdroje nerostných surovin ani 

jiné fenomény požívající ochrany z titulu zvláštních právních p edpis . 
 Územní rozvoj m styse nesm uje do východní a severovýchodní pozice na území 

poddolovaná a do míst s provedenými pr zkumnými pracemi na uranové zrudn ní pomocí 
ady tzv. šurf . 

 Respektovat nutno výsledky záv re né zprávy inženýrsko-geologického pr zkumu pro 
výstavbu rodinných dom  v zastavitelné ploše Z1. 
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6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití s ur ením 
evažujícího ú elu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, p ípustného 

využití, nep ípustného využití (v etn  stanovení, ve kterých plochách je vylou eno 
umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro ú ely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního 
zákona), pop ípad  stanovení podmín  p ípustného využití t chto ploch a stanovení 
podmínek prostorového uspo ádání v etn  základních podmínek ochrany krajinného rázu 

6.1. Podmínky pro využití ploch  
Územní rozsah ploch s rozdílným zp sobem využití je vymezen ve výkresové ásti územního 

plánu ve výkrese . 2 Hlavní výkres. 
 Plochy bydlení v bytových domech (BH)  

Hlavní využití:  zabezpe ení pot eb bydlení v domech o více jak t ech bytech v kvalitním 
prost edí 

ípustné využití: pozemky a stavby bytových dom  a ve ejných prostranství, pozemky sí-
delní zelen , stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury, pozem-
ky ve ejného ob anského vybavení 

Podmín  p ípustné využití: 
stavby a za ízení ob anského vybavení komer ního typu, dopl kové pro-
story pro zájmovou innost a stavby i za ízení dopl ující hlavní využití 
plochy za podmínky, že svým provozováním a výkonností nesnižují kvali-
tu prost edí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a nep ináší zvýšení do-
pravní zát že plochy a jsou v územní menšin  k vymezené ploše bydlení 

Nep ípustné využití: stavby, za ízení, d je a innosti, které svými vlivy zat žují kvalitu prost e-
dí plochy a obytnou pohodu p ímo anebo druhotn  nad p ípustnou míru 

Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území - udržet stávající m ítko staveb, neuvažovat 

s nástavbami. Do ešit vybavení parteru 
 plochy zm n - nejsou navrženy 

 Plochy bydlení v rodinných domech - m stské a p ím stské (BI)  
Hlavní využití:  zabezpe ení pot eb individuálního bydlení v zeleni zahrad s p evládající 

rekrea ní nebo okrasnou funkcí 
ípustné využití: pozemky a stavby rodinných dom , pozemky soukromé i jiné sídelní zele-

, pozemky ve ejných prostranství, stavby a za ízení dopravní a technické 
infrastruktury, pozemky místního ve ejného ob anského vybavení 

Podmín  p ípustné využití:  
 stavby a za ízení ob anského vybavení komer ního typu, dopl kové pro-

story pro zájmovou innost a stavby i za ízení dopl ující hlavní využití 
plochy za podmínky, že svým provozováním a výkonností nesnižují kvali-
tu prost edí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a nep ináší zvýšení do-
pravní zát že plochy a jsou v menšin  k vymezené ploše bydlení 

Nep ípustné využití: stavby, za ízení, d je a innosti, které svými vlivy zat žují kvalitu prost e-
dí plochy a obytnou pohodu p ímo, anebo druhotn  nad p ípustnou míru 

Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území – zachovat stávající koeficient zelen  ploch. P ípadné 

zm ny dokon ených staveb budou ešeny v kontextu p sobení celé skupi-
ny dom .  P evládající st ešní hladina nebude p ekro ena 

 plochy zm n – viz podmínky využití plochy kap. A 3.2 
 Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV)  

Hlavní využití:  zabezpe ení pot eb individuálního bydlení v nízkopodlažních objektech 
obklopených soukromou zelení v kvalitním prost edí 
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ípustné využití: pozemky s stavby rodinných dom , pozemky soukromé i jiné sídelní zele-
, pozemky ve ejných prostranství, související dopravní a technické in-

frastruktury, pozemky , stavby a za ízení místního ve ejného ob anského 
vybavení 

Podmín  p ípustné využití: 
stavby a za ízení ob anského vybavení komer ního typu, dopl kové pro-
story pro zájmovou innost, drobná výrobní innost v rozsahu odpovídají-
cím velikosti a objemu budov, chov drobného hospodá ského zví ectva i 
drobná p stitelská innost, p ípadn  rodinná rekreace ve stávajících do-
mech. Vše za podmínky, že svým provozem a výkonností nedojde ke sní-
žení kvality prost edí a pohody bydlení ve vymezené ploše a nedojde ke 
zvýšení dopravní zát že plochy a zárove  jsou v územní menšin  
k vymezené ploše bydlení 

Nep ípustné využití: stavby, za ízení, d je a innosti, které svými vlivy zat žují kvalitu prost e-
dí plochy a obytnou pohodu p ímo, anebo druhotn  nad p ípustnou míru 

Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území – nep edpokládá se významné zahuš ování zastav né-

ho území. P ípadná dostavba proluk a zm ny dokon ených staveb musí 
ítkem, formou respektovat m ítko, kontext a charakter okolního za-

stav ní. Akceptovat hladinu zastav ní okolních staveb. 
 plochy zm n – viz. podmínky využití plochy kap. A.3.2. 

 Plochy rekreace - plochy staveb pro hromadnou rekreaci (RH)  
Hlavní využití:  zabezpe ení pot eb soust ed né rekreace s do asným ubytováním i spor-

tovním využitím 
ípustné využití: pozemky, stavby a za ízení pro rekreaci, do asné ubytování, stravování, 

pozemky h iš , bazény, drobná architektura, pozemky pro relaxaci a od-
dych, pozemky vyhrazené i jiné sídlení zelen , stavby a za ízení dopravní 
a technické infrastruktury, ve ejná prostranství 

Podmín  p ípustné využití: 
stavby a za ízení  pro školící a spole enské funkce, ob anské vybavení 
komer ního typu za podmínky, že svým provozováním a výkonností nedo-
jde ke snížení hlavní nápln  plochy. Bydlení za podmínky, že jde o poho-
tovostní bydlení i bydlení majitele za ízení. 

Nep ípustné využití: veškeré aktivity, které svými vlivy negativn  p ekra ují hlavní režim vyu-
žití plochy a  již p ímo anebo druhotn  

Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území – p i modernizaci za ízení nep ekro it stávající hladi-

nu zastav ní, významn  nem nit koeficient zastav ní plochy 
 plochy zm n – nejsou navrženy. 

 Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI)  
Hlavní využití:  zabezpe ení pot eb individuální pobytové rekreace v kvalitním zejména 

írodním prost edí 
ípustné využití: pozemky, stavby a za ízení rodinné rekreace, pozemky soukromé i jiné ze-

len , pozemky ve ejných prostranství, pozemky pro slun ní, relaxaci a dal-
ší rekrea ní aktivity spl ující podmínky hlavního využití plochy, stavby a 
za ízení dopravní a technické infrastruktury  

Nep ípustné využití: veškeré aktivity, které svými vlivy negativn  p ekra ují hlavní režim vyu-
žití plochy snižující kvalitu prost edí plochy a  již p ímo anebo druhotn  
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Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území - zachovat danou strukturu zastav ní. Zm ny dokon-

ených staveb a dostavba proluk musí akceptovat charakter a m ítko stá-
vajícího zastav ní. Nep ekro it p evládající hladinu zastav ní. Akceptovat 

írodní charakter území 
 plochy zm n – nejsou navrženy. 

 Plochy ob anského vybavení - ve ejná infrastruktura (OV) 
Hlavní využití:  umis ování ob anského vybavení, které je sou ástí staveb, za ízení a po-

zemk  ve ejné infrastruktury 
ípustné využití: pozemky, stavby a za ízení pro ve ejnou správu a administrativu, pro za í-

zení církevní nevýrobní, požární ochranu, kulturu a osv tu, pro vzd lávání 
a výchovu, pro zdravotnictví a sociální služby. Pozemky, stavby a za ízení 
dopravní a technické infrastruktury, pozemky ve ejných prostranství, sí-
delní zele   

Podmín  p ípustné využití: 
bydlení za podmínky, že se jedná o bydlení majitel , správc i osob zajiš-
ujících dohled nad za ízením, p emž bydlení nebude hlavním využitím 

plochy rušeno nad p ípustnou míru a bydlení bude v menšin  k plochám 
ob anského vybavení. Jiné stavby, za ízení za podmínky, že se jedná o ak-
tivity zabezpe ující uživatelnost plochy ve ejné ob anské vybavenosti. 

ípustné je zachování stávajících za ízení komer ního charakteru za 
podmínky, že bude v menšin  vzhledem k plochám ob anského vybavení 

Nep ípustné využití: aktivity, které zhoršují prost edí plochy nad míru p ípustnou, a  již p ímo 
anebo druhotn  a které narušují estetické a kulturní hodnoty místa 

Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území - respektovat kostel sv. Ond eje jako d ležitou domi-

nantu místního významu. Akceptovat objekt školy jako d ležitý prostoro-
tvorný prvek nám stí. Zachovat dominantu kostela, zachovat stávající hla-
dinu zastav ní. Zachovat vyvážený pom r ve využití plochy mate ské ško-
ly v etn  vn jšího výrazu objektu 

 plochy zm n – nejsou navrženy. 
 Plochy ob anského vybavení – t lovýchovná a sportovní za ízení (OS)  

Hlavní využití:  umis ování ob anského vybavení sloužícího pro sport a t lovýchovu 
ípustné využití: pozemky, stavby a za ízení pro organizovanou i neorganizovanou t lový-

chovu a sport, otev ená i krytá sportovišt , p íslušná doprovodná za ízení a 
íslušenství. Stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury, po-

zemky ve ejných prostranství, sídelní zele  
Podmín  p ípustné využití: 

Stavby pro kulturu, další stavby, pozemky i za ízení dopl ující hlavní 
využití plochy (nap . do asné ubytování, stravování, stavby pro údržbu 
sportovišt , pot ebná související za ízení pro sportovce a diváky) za 
podmínky, že se jedná o aktivity zabezpe ující uživatelnost plochy 
ob anského vybavení - za ízení t lovýchovná a sportovní a nenaruší hlavní 
využití plochy 

Nep ípustné využití: aktivity narušující kvalitu prost edí p ímo anebo druhotn  a aktivity, které 
narušují estetické a kulturní hodnoty místa 

Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území – akceptovat sportovní areál u sokolovny jako pln  

vyhovující stavebn  dokon ené za ízení 
 plochy zm n – viz podmínky využití plochy kap. A.3.2. 
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 Plochy ob anského vybavení – h bitovy (OH) 
Hlavní využití:   umis ování ve ejných poh ebiš  a souvisejících služeb 

ípustné využití: umis ování hrob , rodinných hrobek, urnových polí ek, rozptylových 
ploch, h bitovní kaple, místnosti pro správce h bitova, ná adí a další objek-
ty p íslušející k charakteru místa. Plochy zelen , drobné architektury a 
mobiliá  obce, související ve ejná prostranství, pozemky související do-
pravní a technické infrastruktury  

Nep ípustné využití: jakákoliv innost a aktivity narušující hlavní využití plochy, snižující cito-
vý a estetický dojem z pietního místa, a  již p ímo nebo druhotn  

Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území – zachovat stávající uspo ádání h bitova, zachovat 

ítko prost edí s dominantním výrazem h bitovní kaple 
 plochy zm n – nejsou vymezeny. 

 Plochy ob anského vybavení – specifické (OX) 
Hlavní využití:  umis ování staveb a za ízení sloužící pot ebám bezpe ného provozu st el-
nice 
ípustné využití: ur eno požadavky znaleckého posudku balistika. Za ízení a stavby tech-

nického, sociálního i spole enského charakteru mající význam doprovod-
ných za ízení blízké st elnice. Pozemky, stavby a za ízení dopravní a tech-
nické infrastruktury, pozemky zelen  

Nep ípustné využití:  jiné  aktivity nemající souvislost s hlavním využitím plochy, innosti a za-
ízení ohrožující bezpe nost na st elnici i mimo ní 

Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území – p i modernizaci za ízení významn  nep ekro it stá-

vající parametry objektu 
 plochy zm n – nejsou vymezeny. 

 Plochy ve ejných prostranství – ve ejná prostranství (PV)  
Hlavní využití:  obecní užívání plochy bez ohledu na vlastnictví pozemk  mající obvykle 

významnou prostorovou a komunika ní funkci v urbanizovaném území 
ípustné využití: pozemky nám stí, uli ních prostor , p ší stezky p ípadn  cyklistické 

stezky, chodníky, zpevn né plochy pro kulturní a shromaž ovací ú ely, 
sídelní zele , vodní prvky, pozemky, stavby a za ízení dopravní infrastruk-
tury a technické infrastruktury, p ípojky 

Podmín  p ípustné využití: 
další aktivity , stavby a za ízení za podmínky, že p ispívají ke spole en-
ským kontakt m a podporují sociální soudržnost, erpací místa pro požární 
techniku za podmínky zajišt ní odb ru požární vody 

Nep ípustné využití: umis ování staveb pro reklamu, staveb provizorního charakteru, garáží a 
jiných staveb a inností narušujících spole enské, kulturní a provozní 
funkce t chto prostor  tedy aktivity narušující kvalitu prost edí p ímo ane-
bo druhotn  

Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území – za ízení spojená s podmín  p ípustným využitím 

plochy, lze situovat na plochách ve ejných prostranství v souvislosti 
s jejich úpravou a využitím parteru s požadavkem celkového zhodnocení 
ve ejného prostoru. Zajistit podmínky pro další kultivaci nám stí  

 plochy zm n – viz. podmínky využití ploch kap.A.3.2. 
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 Plochy ve ejných prostranství – ve ejná zele  (ZV) 
Hlavní využití:  zpravidla významné plochy zelen  parkov  upravené a ve ejn  p ístupné 

ípustné využití: udržovaná zele  s jednoduchou druhovou skladbou a zahradnickou úpra-
vou. Ucelené plochy trávník , soust ed né plochy ke  a strom , vodní 
prvky, d tská h išt , komunikace p ší, nau né stezky, cyklostezky, prvky 
drobné architektury, mobiliá  m styse 

Podmín  p ípustné využití: 
pozemky, stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury za pod-
mínky, že nedojde k potla ení hlavního zp sobu využití plochy a snížení 
kvality prost ední plochy 

Nep ípustné využití: innosti a za ízení narušující kvalitu prost edí p ímo nebo druhotn , nap . 
parkovišt  

Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území - výtvarné prvky a drobnou architekturu situovat v 

souvislosti s úpravou a využitím parteru s požadavkem celkového zhodno-
cení ve ejného prostoru, zvl. prostoru nám stí a u kostela 

 plochy zm n – nejsou vymezeny.  
 Plochy smíšené obytné – komer ní (SK)  

Hlavní využití:  víceú elové využití plochy, zahrnující plochy pro komer  obslužnou 
sféru, výrobní nerušící innosti a bydlení 

ípustné využití: stavby a za ízení pro bydlení, maloobchod a služby. Pozemky stavby a za-
ízení dopravní a technické infrastruktury, pozemky ve ejných prostran-

ství, pozemky sídelní zelen  
Podmín  p ípustné využití: 
 drobné výrobní innosti bez negativního vlivu na životní prost edí i stavby 

a za ízení jiných podnikatelských aktivit, za podmínky, že svým provozem, 
technickým vybavením nesnižují kvalitu prost edí mimo vlastní prostor 
zmi ovaných aktivit a provoz t chto aktivit a za ízení nevyvolá zvýšení 
dopravní zát že v území 

Nep ípustné využití: veškeré stavby, za ízení, innosti a d je, které svými vlivy zat žují pro-
st edí plochy nad p ípustnou míru a  již p ímo anebo druhotn  nebo snižu-
jí kvalitu daného prost edí  

Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území – akceptovat strukturu zastav ní, dodržet stávající p -

dorysnou stopu zástavby do ve ejného prostoru. Nedopustit asanaci kom-
paktní zástavby uli ní fronty bez náhrady. Výškové zónování nep ekro í 
stávající p evládající hladinu zastav ní. Zachovat stávající koeficient zele-

 na ploše 
 plochy zm n - viz. podmínky využití ploch kap.A.3.2. 

 Plochy smíšené obytné - venkovské (SV)   
Hlavní využití:  víceú elové využití plochy, v p ípad  obce zahrnují p edevším p vodní 

vesnické usedlosti s hospodá ským zázemím 
ípustné využití: stavby pro bydlení, živnostenské aktivity v objektech odpovídajících veli-

kostí vymezených pozemk  a m ítku daného prostoru. Pozemky, stavby a 
za ízení dopravní a technické infrastruktury, ve ejných prostranství, po-
zemky sídelní zelen  

Podmín  p ípustné využití: 
stavby pro drobnou výrobní innost, zem lskou malovýrobu, stavby 
skladovací s nízkými nároky na skladovací plochy a nízkými rušivými vli-
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vy na životní prost edí za podmínky, že jde o aktivity nesnižující kvalitu 
plochy, nemající negativní dopad na pozemek souseda a jsou nenáro né na 

epravu zboží, tj. nezvyšují dopravní zát ž v území. Rekrea ní aktivity za 
podmínky využití stávajícího domovního fondu nevhodného k trvalému 
bydlení i jeho p vodnímu ur ení. innosti a aktivity se d jí v objektech 
odpovídajících velikosti vymezených pozemk  a m ítku daného prostoru 

Nep ípustné využití: veškeré stavby, za ízení, innosti a d je, které svými vlivy zat žují pro-
st edí plochy nad p ípustnou míru a  již p ímo anebo druhotn  nebo snižu-
jí kvalitu daného prost edí  

Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území – akceptovat dochovanou urbanistickou strukturu síd-

la. Dodržet stávající hladinu zastav ní, zachovat koeficient zelen  na plo-
chách 

 plochy zm n – viz. podmínky využití ploch kap. A.3.2. 
 Plochy dopravní infrastruktury - silni ní (DS)  

Hlavní využití:  umis ování staveb a za ízení k zajišt ní dopravní dostupnosti a sloužící 
pro obsluhu území nekolejovou pozemní dopravní infrastrukturou 

ípustné využití: stavby a za ízení silnic a pozemních komunikací, stavby a za ízení pro do-
pravu v klidu, ostatní dopravní za ízení a stavby v etn  p íslušejících po-
zemk , doprovodná a izola ní zele , za ízení technické infrastruktury, te-
rénní úpravy, protipovod ové opat ení, nutné asana ní zásahy 

Podmín  p ípustné využití: 
umis ování erpacích stanic pohonných hmot, skládky údržbového materi-
álu, místní komunikace, umis ování cyklotras a chodník  pro p ší i záli-

 hromadné dopravy na t lese silni ní komunikace za podmínky, že svým 
provozováním a technickým uspo ádáním nebude narušeno i znemožn no 
hlavní využití plochy 

Nep ípustné využití: stavby, za ízení a innosti, které nesouvisí s hlavním využitím plochy 
a aktivity narušující hlavní využití 

Prostorové uspo ádání: 
 podmínky prostorového uspo ádání se nestanovují 

 Plochy technické infrastruktury - inženýrské sít  (TI)  
Hlavní využití: umis ování staveb, za ízení a sítí technického vybavení na úseku zásobo-

vání vodou (1), išt ní a odvád ní odpadních vod (2), zásobování el. ener-
gií (3), provozování elektronických komunikací (4), zásobování zemním 
plynem a zásobování teplem 

ípustné využití: pozemky, provozní soubory, stavby, za ízení a vedení plnící obslužn  zá-
sobovací a spojovací funkce technické povahy a innosti a d je p ímo sou-
visející s ur ující náplní plochy, pozemky, stavby a za ízení dopravní in-
frastruktury, izola ní zele , rozptýlená zele  

Nep ípustné využití: ostatní innosti a d je, které nesouvisí s hlavním využitím plochy 
Prostorové uspo ádání: 

 podmínky prostorového uspo ádání se nestanovují. 
 Plochy výroby a skladování – drobná a emeslná výroba (VD)  

Hlavní využití:  umis ování staveb a za ízení netovární povahy 
ípustné využití: pozemky, stavby a za ízení ur ené pro umis ování provozoven s výrobou 

netovární povahy sm ující k zakázkové kusové výrob  a innostem 
emeslnickým v etn  skladování s nízkými nároky na p epravu zboží, 
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související administrativa, stavby a za ízení dopravní a technické 
infrastruktury, pozemky sídelní zelen   

Podmín  p ípustné využití: 
stavby, za ízení, fotovoltaické panely a jiné aktivity za podmínky neome-
zení hlavního využití plochy a nep ekro ení rámce využití plochy. Bydlení 
ve služebních i pohotovostních bytech i závodní stravování za podmínky, 
že zmín né innosti nebudou rušeny nad p ípustnou míru a budou ve vý-
razné menšin  oproti hlavnímu využití plochy 

Nep ípustné využití: aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití plochy, 
innosti, které svým charakterem významn  zvyšují dopravní zát ž 

v území, innosti se silným negativním dopadem na životní prost edí a ve-
ejné zdraví 

Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území – p ípustné jsou stavební úpravy bez zvyšování výšky 

budov. Minimální koeficient zelen  je 0,2 z plochy výroby drobné 
 plochy zm n – viz. podmínky využití ploch kap. A.3.2. 

 Plochy výroby a skladování - zem lská výroby (VZ) 
Hlavní využití:  chov hospodá ských zví at, skladování i zpracování produkt  živo išné a 

rostlinné výroby, poskliz ové úpravy rostlin a zem lské služby 
ípustné využití: pozemky, stavby a za ízení pro zem lství a chovatelství, stavby a za í-

zení dopravní a technické infrastruktury, fotovoltaické lánky na výrob-
ních i administrativních objektech, pozemky sídelní zelen  

Podmín  p ípustné využití: 
stavby, za ízení a jiné aktivity za podmínky, že neomezují hlavní využití 
plochy a nep ekra ují rámec využití plochy. P ípadné závodní stravování a 
bydlení ve služebních i pohotovostních bytech je možné za podmínky, že 
tyto innosti nebudou rušeny nad p ípustnou míru. erpací stanice 
pohonných hmot je možno umístit za p edpokladu, že nebude omezeno 
hlavní využití plochy a bude zajišt na bezpe nost plochy a navazujícího 
území. 

Nep ípustné využití: aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití, innosti se 
silným dopadem na životní prost edí a ve ejné zdraví 

Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území – p ípadné stavební aktivity nep ekro í stávající výš-

kové ani objemové parametry stávajícího zastav ní. KZP 0,6; KZ 0,2 
 plochy zm n – nejsou vymezeny 

 Plochy zelen  – zele  soukromá a vyhrazená (ZS)   
Hlavní využití:  zele  bez možnosti b žného ve ejného p ístupu (obvykle oplocená). 

Soukromá zele  je zastoupena innostmi na zahradách užitkových a 
sadech. Vyhrazená zele  je zelení p i stavbách ob . vybavenosti (školy, 
sportovišt  apod.) a p i stavbách výrobních (vnitroareálová zele ). 
Vyhrazená zele  je v tomto ÚP sou ástí p íslušné plochy s rozdílným 
zp sobem využití, a proto u vyhrazené zelen  není p ípustnost i 
nep ípustnost blíže specifikována 

ípustné využití: produk ní zahrady , innosti spojené s p stováním zeleniny, kv tin a dal-
ších zahradních plodin, p stování ovocných strom  a ke , obytné zahrady 

Podmín  p ípustné využití: 
zem lská rostlinná výroba samozásobitelského charakteru, oplocení, do-
pl ková za ízení, p ípadn  stavby za podmínky, že nedojde k potla ení 
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hlavního zp sobu využití a snížení kvality prost edí plochy. Pozemky, 
stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury, p ípojky za podmín-
ky, že nedojde k potla ení hlavního zp sobu využití plochy a snížení kva-
lity prost edí plochy 

Nep ípustné využití: umis ování staveb, za ízení a innosti nemající p ímou souvislost 
s hlavním využitím plochy a narušující kvalitu prost edí p ímo anebo dru-
hotn  

Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území - stavby sloužící ú el m zahrádka ení o zastavitelné 

ploše max. 25 m2, skleníky a bazény do 40 m2 zastavitelné plochy. Všech-
ny tyto stavby do výše max. 5 m 

 plochy zm n – viz podmínky využití ploch kap. A3.2. 
 Plochy zelen  ochranné a izola ní (ZO) 
Hlavní využití:  plochy pro funkci hygienické, estetické i psychologické clony tvo ící 

významný kompozi ní prvek území 
ípustné využití: výsadba pln  zapojeného stromového patra s ke ovou podsadbou z vhod-

ných místn  p íslušných d evin a ke , oplocení 
Podmín  p ípustné využití: 

realizace opat ení ev. výstavba za ízení za podmínky zlepšení hlavní funk-
ce plochy p edevším na úseku ochrany p ed hlukem. Pozemky dopravy ev. 
technické infrastruktury za podmínky, že nedojde k vyt sn ní nebo snížení 

inku tohoto druhu zelen  
Nep ípustné využití: innosti a d je nemající souvislost p ímou i nep ímou s hlavním využitím 

plochy 
Prostorové uspo ádání: 

 podmínky prostorového uspo ádání se nestanovují. 

 Plochy zelen  p írodního charakteru (ZP) 
Hlavní využití:  plochy zelen  v sídlech udržované v p írod  blízkém stavu 

ípustné využití: innosti zabezpe ující zvýšenou ochranu p írodního prost edí, prvky 
územního systému ekologické stability, vodní plochy a drobné toky 

Podmín  p ípustné využití: 
 pozemky , stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury, stavby 

pro životní prost edí, p írodní zahrady za podmínky, že nebude narušena i 
snížena p írodní hodnota plochy 

Nep ípustné využití: innosti snižující ekologickou i estetickou hodnotu území  
Prostorové uspo ádání: 

 podmínky prostorového uspo ádání se nestanovují. 
 Plochy vodní a vodohospodá ské (W)  

Hlavní využití:  zajišt ní podmínek pro nakládání s vodami 
ípustné využití: innosti a za ízení související s vodohospodá skými pom ry území, rybá -

stvím, revitalizací a údržbou koryt vodote í, za ízení pro akumulaci deš o-
vých vod, opat ení zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu území, do-
provodná a krajinná zele  

Podmín  p ípustné využití: 
za ízení pro chov ryb, vodní dr beže za podmínky nevýznamného nega-
tivního dopadu na vodní režim a istotu vod, stavby a za ízení dopravní a 
technické infrastruktury za podmínky, že nedojde k promítnutí nežádou-
cích ú ink  této infrastruktury na vodní plochy a toky 
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Nep ípustné využití: innosti a za ízení, které negativn  ovliv ují kvalitu a istotu vod a vodní 
režim v území nebo takovéto d sledky vyvolávají druhotn  

Prostorové uspo ádání: 
 podmínky prostorového uspo ádání se nestanovují. 

 Plochy zem lské - orná p da (NZ1)  
Hlavní využití:  plochy zem lské p dy v kultu e orné p dy 

ípustné využití: v pravidelném sledu p stování obilnin, okopanin, pícnin, technických a ji-
ných plodin. Opat ení zlepšující vodohospodá skou bilanci v povodí, pro-
tipovod ová a protierozní opat ení, opat ení zvyšující ekologickou, hygie-
nickou i estetickou hodnotu území. Stavby a za ízení sloužící pro ochranu 
životního prost edí. P ípustná je zm na kultury na trvale travní porost. 

elové komunikace pro obsluhu pozemk  a k zajišt ní prostupnosti kra-
jiny. 

Podmín  p ípustné využití: nezbytné stavby a za ízení zem lské prvovýroby, které mají 
ímou souvislost se zem lským hospoda ením v daném konkrétním 

míst , pozemky lesních porost  za podmínky, že nedojde k narušení 
ochrany krajinného rázu, zájm  ochrany p írody a ochrany ZPF. Oploco-
vání pozemk  za podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné i p stební 

ely a nedojde ke st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny a organizace 
ZPF. Stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury i stavby p ípo-
jek za podmínky, že nedojde k narušení krajinného rázu a životního pro-
st edí. P ší, nau né stezky, cyklostezky, hipostezky za podmínky, že jejich 
trasování nenaruší organizaci ZPF a neomezí prioritní ú el plochy 

Nep ípustné využití: umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad  rozši ování stá-
vajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, snižování eko-
logické hodnoty území 

Prostorové uspo ádání: 
 podmínky prostorového uspo ádání viz. kap. A.6.3. 

 Plochy zem lské - trvalé travní porosty (NZ2) 
Hlavní využití:  plochy zem lské p dy v kultu e trvalý travní porost 

ípustné využití: zem lské obhospoda ování zem lské p dy, na které se nachází stálá 
pastva, pop ípad  souvislý porost s p evahou travin ur ených ke krmným 

el m nebo technickému využití. Opat ení zlepšující vodohospodá skou 
bilanci v povodí, opat ení zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu 
území. Stavby a za ízení sloužící pro ochranu životního prost edí. Ú elové 
komunikace pro obsluhu pozemk  a k zajišt ní prostupnosti krajiny. 

Podmín  p ípustné využití: nezbytné stavby a za ízení zem lské prvovýroby, které mají 
ímou souvislost se zem lským hospoda ením v daném konkrétním 

míst , pozemky lesních porost  za podmínky, že nedojde k narušení 
ochrany krajinného rázu, zájm  ochrany p írody a ochrany ZPF. Oploco-
vání pozemk  za podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné i p stební 

ely a nedojde ke st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny a organizace 
ZPF Stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury i stavby p ípo-
jek za podmínky, že nedojde k narušení krajinného rázu a životního pro-
st edí. P ší, nau né stezky, cyklostezky, hipostezky za podmínky, že jejich 
trasování nenaruší organizaci ZPF a neomezí prioritní ú el plochy. Rozo-
rání za podmínky, že jde o zúrod ovací opat ení spojené s následnou ob-
novou travního porostu. 
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Nep ípustné využití: trvalé zorn ní, umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad  
rozši ování stávajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, 
snižování ekologické hodnoty území. 

Prostorové uspo ádání: 
 podmínky prostorového uspo ádání viz. kap. A.6.3. 

 Plochy lesní (NL)   
Hlavní využití:  pozemky ur ené k pln ní produk ní i mimoproduk ní funkce lesa 

ípustné využití: pozemky s lesním porostem, lesní pr seky a lesní cesty, minimalizace ge-
ograficky nep vodních d evin a uplatn ní meliora ních d evin zvyšujících 
ekologickou stabilitu lesa. Protipovod ová a protierozní opat ení, opat ení 
pro udržení vody v krajin  

Podmín  p ípustné využití: 
umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro lesní výrobu, ochranu 

írody, krajiny a životní prost edí za podmínky, že nebude omezeno vyu-
žívání lesa a nedojde ke st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny. Oplo-
cování pozemk  ze podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné a p stební 

ely a nedojde ke st etu se zájmy lesního hospodá ství, ochrany p írody a 
krajiny. Pozemky dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že p -
jde o ve ejný zájem a že se bude jednat o výsledné projednané variantní 
ešení. Komunikace pro nemotorovou dopravu vždy za podmínky, že se 

bude jednat o nezbytné úseky dopl ujících celistvost systému v p edem 
prov ených trasách 

Nep ípustné využití: umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad  rozši ování stá-
vajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, snižování eko-
logické hodnoty území 

Prostorové uspo ádání: 
 podmínky prostorového uspo ádání viz. kap. A.6.3. 

 Plochy p írodní (NP)  
Hlavní využití:  zajišt ní podmínek ochrany p írody a krajiny p edevším na plochách 

maloplošných chrán ných území, I. zóny CHKO a ploše evropsky 
významné lokality 

ípustné využití: innosti s prioritou ochrany p írody, p írod  blízké i lov kem málo 
pozm né ekosystémy, vodní plochy, mok ady, spole enstva skal, 
ekosystémy se soust ed ným výskytem vzácných a existen  ohrožených 
druh  bioty, p irozená travní a bylinná spole enstva, lesy s p irozenou 
nebo p írod  blízkou druhovou skladbou a prostorovou a v kovou 
strukturou, území s mimo ádnou krajiná skou hodnotou 

Nep ípustné využití: Veškeré využití, které není v souladu s hlavním a p ípustným využitím,  
zmenšování vým ry p írodní plochy, umis ování staveb a technických 
dominant, jiné innosti, které svými p ímými i druhotnými d sledky 
mohou narušovat zájmy ochrany p írody a krajiny. Stavby, za ízení a jiná 
opat ení pro zem lství, lesnictví, t žbu nerost , pro ve ejnou dopravní a 
technickou infrastrukturu, p ípojky a ú elové komunikace. Technická 
opat ení a stavby zlepšující podmínky využití plochy pro ú ely rekreace a 
cestovního ruchu (nap . cyklistické stezky, hygienická za ízení ekologická 
a informa ní centra). 

Prostorové uspo ádání: 
 na plochách nelze umis ovat stavby. 
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 Plochy smíšené nezastav ného území (NS) 
Hlavní využití:  zachování a obnova ekologických a estetických hodnot v území 

dotvá ejících krajinný ráz 
ípustné využití: plochy nadregionálních a regionálních prvk  ÚSES, rozptýlené zelen , 

skalní výchozy, balvanitá seskupení, p irozenou i ízenou sukcesí vzniklé 
biotopy, vodní plochy a toky, trvale travní porosty, innosti nenarušující 

írodní ani estetické hodnoty místa, zásahy mající pozitivní dopad na kra-
jinný ráz. Ú elové komunikace zajiš ující obsluhu území 

Podmín  p ípustné využití: 
liniové stavby dopravní a technické infrastruktury, p ípojky, terénní úpra-
vy za podmínky slabého zásahu na p ítomné znaky krajinného rázu a eko-
logickou a estetickou hodnotu plochy. Komunikace pro nemotorovou do-
pravu za podmínky, že nedojde k narušení ekologických a estetických 
hodnot plochy. 

Nep ípustné využití: veškeré využití, které není v souladu s hlavním , p ípustným pop ípad  
podmín  p ípustným využitím, innosti ev. stavby snižující p írodní a 
estetickou hodnotu území p ímo anebo druhotn , zásahy s negativním do-
padem na krajinný ráz v etn  zásah  stírající p ítomné znaky krajinného 
rázu, t žba nerost , hygienická za ízení, informa ní centra, za ízení ani ji-
ná opat ení pro zem lství a lesnictví. 

Prostorové uspo ádání: 
 krom  pozemních komunikací a technické infrastruktury, které jsou dány 

ípustným i podmín  p ípustným zp sobem využití ploch, nelze 
v plochách s kódem NS umis ovat žádné jiné stavby. 

6.2.   Zajišt ní podmínek ochrany krajinného rázu 
 Koncepce územního plánu na území m styse nevymezuje plochy se zm nou v území, na 

kterých by bylo možno umis ovat stavby a za ízení narušující celistvost a obraz prostoru 
v krajinné scén , respektovány jsou d ležité krajinné horizonty uplat ující se v obraze 

styse. 
 Stanovena jsou opat ení na ochranu kulturních dominant území – kostela. 
 Koncepce ÚP zajiš uje ochranu obrazu m styse, respektuje charakter, m ítko a urbanistickou 

skladbu osídlení. Akceptuje stabilizované linie zásadních prostor m styse, ur uje výškové 
uspo ádání území.  

 Územní plán na území m styse neumis uje stavby, které se svojí výškou, plošným rozsahem, 
objemem vymykají m ítku krajiny a sídla, tj. nežádoucím zp sobem by zm nily charakter 
urbanizované a volné krajiny. 

 Územní plán nep edpokládá nové prostorové zásahy staveb technické infrastruktury do 
ešeného území. Zám r p eložky sil. I/37 je ešen v úrovni územní rezervy dle ZÚR KrV. 

 Koncepce ÚP neumož uje ve volné krajin  vytvá ení nových zahrádká ských lokalit ani 
rekrea ních objekt . Stávající plochy rekreace jsou územn  stabilizovány s p im enými 
možnostmi zm n objekt  v rámci jejich modernizace. Sou asn  se nevylu uje dostavba 
proluk p edevším na pozemcích zbo eniš  v místech, kde tímto zásahem dojde k obnov  
žádoucího (p vodního) stavu urbanistického celku. ešení územního plánu podporuje rozvoj 
pohybových složek rekreace a cestovního ruchu.  

 Územní plán respektuje památky místního významu - drobné objekty sakrálního významu i 
jiné kulturn  historické artefakty. Podmínky ochrany viz. kap.A.2.3. 

 Za nezbytné je v koncepci ÚP považováno zachování p írodního charakteru vodních tok  
s travními spole enstvy údolních niv. 

 ešení ÚP stabilizuje ÚSES, dopl uje prvky rozptýlené zelen  (plošné a liniové) v krajin . 
 Respektována je lenitost okraje lesa s jeho estetickou a ekologickou hodnotou. 
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6.3.   Limity využití území vyplývající z ešení územního plánu 
 Respektovat limity využití území jako podmínku realizovatelnosti zám . 
 Ochrana p írodních hodnot 

 prvky ÚSES - obecn  nezastavitelné plochy (v od vodn ných a ojedin lých p ípadech 
lze p ipustit stavby dopravní a technické infrastruktury (liniové a nerovnob žné 
s prvkem ÚSES), stavby vodohospodá ské a stavby životního prost edí) 

 ochrana krajinného rázu - dána koncepcí ÚP (viz kap. A 6.3.) 
 ochrana ZPF - odnímat ZPF pouze v p ípadech uvedených v ešení územního plánu. 

 Ochrana podzemních a povrchových vod 
 vodní plochy a toky - do 6 m od b ehové hrany nejsou p ípustné innosti a stavby 

zamezující volnému p ístupu k vodote i anebo vodní ploše 
 zastavitelná území - ešit p írod  blízké odvodn ní zastavitelných ploch a komunikací, 

ešit zachycování deš ových vod na pozemku nemovitosti. 
 Ochrana kulturních hodnot 

 identita sídla - respektovat základní kulturní hodnoty m styse jako je jeho p dorysná 
osnova, volné struktury zastav ní v krajin  i p sobivé stavební dominanty 

 drobné artefakty - akceptovat stávající výtvarná díla v sídlech a volné krajin   
 Hygiena prost edí 

Respektovat limitní hranice p ípadných negativních vliv : 
 plochy výroby a skladování, drobná a emeslná výroba (VD) - po hranici v ÚP 

vymezené plochy 
 plochy výroby a skladování, zem lská výroba (VZ) – max. do vzdálenosti k objektu 

hygienické ochrany (objektu citlivých funkcí)  
 plochy smíšené obytné - komer ní (SK) – po hranici v ÚP vymezené plochy 
 plochy smíšené obytné - venkovské (SV) – po hranici v ÚP vymezené plochy 
 plochy išt ní a odvád ní odpadních vod (TI2) – OV Vojn v M stec - limitní hranice 

negativních vliv  50 m od technologického za ízení. 

7. 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 

7.1. Ve ejn  prosp šné stavby (VPS) dopravní a technické infrastruktury 
 VD1   koridor pro homogenizaci sil. tahu I/37 v ší i 100 m v nezastav ném území a 

v zastav ném území na ší i uli ního prostoru (ozn. v ZÚR KrV- DK 05) 
7.2.   Ve ejn  prosp šná opat ení (VPO) 

 Nejsou územním plánem vymezovány. 
7.3. Stavby a opat ení k zajiš ování ochrany a bezpe nosti státu 

 Nejsou územním plánem vymezovány. 
7.4.   Plochy pro asanaci 

 VA1 asanace objektu bývalé hájenky na louce v lesním masivu (p. . st. 215, p. . 858/5) 

8. Vymezení ve ejn  prosp šných staveb a ve ejných prostranství, pro které lze uplatnit 
edkupní právo s uvedením v í prosp ch je p edkupní právo z izováno , parcelních ísel 

pozemk , názvu katastrálního území a p ípadn  dalších údaj  podle §8  katastrálního 
zákona 

 Nejsou územním plánem vymezovány. 

9. Stanovení kompenza ních opat ení podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 
 Orgán ochrany p írody neuplatnil požadavky na kompenza ní opat ení. 
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10. Vymezení ploch a koridor  územních rezerv a stanovení podmínek možného budoucího 
využití v . podmínek pro jeho prov ení 

 Zásady územního rozvoje Kraje Vyso ina vymezují jako územní rezervu koridor v ší ce 200 
m pro prov ení budoucího umíst ní stavby p eložky sil. I/37. 

 V rámci koridoru územní rezervy se p edpokládá realizace zám ru p eložky v kategorii 
S 9,5/70. 

11. Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no dohodou o 
parcelaci 

 Nejsou územním plánem vymezovány. 

12. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no 
zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její po ízení a p im ené lh ty pro 
vložení dat o této územní studie  do evidence územn  plánovací innosti 

12.1. Vý et ploch a podmínky využití 
 Prov ení zm n v zastavitelných plochách vymezených územním plánem jako podmínky pro 

rozhodování v území je stanoveno u zastavitelné plochy Z1, Z5 a P1. 
 Základní podmínky využití jsou známy z kap. A 3.2. 

12.2. Stanovení lh t 
 Územní studie bude vyhotovena do ty  rok  od nabytí ú innosti zm ny .I územního plánu. 

13. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no 
vydáním regula ního plánu , zadání regula ního plánu v rozsahu dle p ílohy . 9, 
stanovení, zda se bude zda se bude jednat o regula ní plán z podn tu nebo na žádost a u 
regula ního plánu z podn tu stanovení p im ené lh ty pro jeho vydání 

 Nejsou územním plánem vymezovány. 

14. Stanovení po adí zm n v území (etapizace) 
 Stanovení po adí zm n v území nebylo zadáním územního plánu vyžadováno. 
 Pot eba etapizace též nevyplynula z ešení územního plánu. 

15. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb 
 Nejsou územním plánem vymezovány. 
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Textová ást Úplného zn ní územního plánu Vojn v M stec po zm . I v etn  titulního listu, záznamu o 
innosti a obsahu textové ásti sestává z 19 list . 

 
 

Výkresová ást  Úplného zn ní územního plánu Vojn v M stec po zm . I sestává: 
 

Výkres 
íslo název 

po et list  ítko 

1 Výkres základního len ní území 1 1 : 5 000 
2 Hlavní výkres 1 1 : 5 000 
3 Ve ejn  prosp šné stavby a opat ení, asanace 1 1 : 5 000 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


