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Obec Kunětice
Č.j.: V Kuněticích �n� 

Územní plán Kunětice
Zastupit�lstvo obc� Kunětic�, příslušné po�l� ustanov�ní § 6 o�st. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., 
o úz�mním plánování a stav�bním řá�u (stav�bní zákon), za použití ustanov�ní § 43 o�st. 4 
stav�bního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řá�, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 
500/2006 Sb., o úz�mně analytických po�kla��ch, úz�mně plánovací �okum�ntaci a způsobu 
�vi��nc� úz�mně plánovací činnosti

v y d á v á

Územní plán Kunětice
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ÚZE��Í PLÁ�  KU�ĚTICE

1. VY�EZE�Í ZASTAVĚ�ÉHO ÚZE�Í

Př��mět�m ř�š�ní j� a�ministrativní úz�mí  obc� Kunětic�, sklá�ající s� z j��noho 
katastrálního úz�mí o rozloz� 395 ha a j��né místní části (vš� Kin�tic�). 

Zastavěné úz�mí obc� j� v úz�mním plánu vym�z�no k �atu 6.6.2007. Hranic� zastavěného 
úz�mí j� patrná z grafické části �okum�ntac�. 

2. KO�CEPCE ROZVOJE ÚZE�Í OBCE, OCHRA�A A ROZVOJ  
HOD�OT

Ob�c Kunětic� s� nachází v �osahu krajského města Par�ubic v� vz�ál�nosti cca 8km 
s�v�rním směr�m. L�ží v atraktivním úz�mí na úpatí Kunětické hory, obklop�na tok�m Lab�. Okolní 
krajina j� využívána obyvat�li širokého okolí k r�kr�ačním úč�lům, ať s� již j��ná o pobytovou 
r�kr�aci v mnohých chatových obj�kt�ch n�bo turistiku a cykloturistiku. 

Díky těmto skut�čnost�m mají Kunětic� v�lmi �obré př��pokla�y pro �alší rozvoj, kt�rý s� již 
v současnosti proj�vuj� vysokou poptávkou po stav�bních parc�lách. Zárov�ň j� úz�mí Kunětic 
ovlivněno mnohými limity využití úz�mí, na kt�ré bylo nutno brát při návrhu zř�t�l (ochranné pásmo 
NKP, na�r�gionální systém �kologické stability, �vropsky významná lokalita příro�y, stanov�né 
záplavové úz�mí Lab� a �alší).

J� nutno r�sp�ktovat násl��ující ho�noty úz�mí:

- památky místního významu – pomníky pa�lým, smírčí kříž,  křížky apo�.

- arch�ologické památky – ř�š�né úz�mí j� úz�mím s arch�ologickými nál�zy.  
Urbanizovaná část půvo�ní obc� spa�á �o kat�gori�  UAN I., k�� j� pozitivně prokázaný 
a �ál� b�zp�čně př��poklá�aný výskyt arch�ologických nál�zů, zbyt�k urbanizovaného 
úz�mí spa�á �o UAN II (prav�ěpo�obnost 51-100%) a ostatní úz�mí �o kat�gori� UAN 
III. (prav�ěpo�obnost 50%)

- n�movité kulturní památky zapsané v Ústř��ním s�znamu kulturních památ�k ČR

3. URBA�ISTICKÁ KO�CEPCE

3.1. URBA�ISTICKÁ KO�CEPCE VČET�Ě VY�EZE�Í SYSTÉ�U SÍDEL�Í ZELE�Ě 

V návrhu urbanistické konc�pc� s� proto o�razily jak současné tr�n�y rozvoj�, tak om�zující 
limity úz�mí. Úz�mním plán�m jsou navrž�ny z�jména plochy pro obytnou výstavbu, r�sp. by�l�ní 
v�nkovského typu, kt�ré byly na zákla�ě konzultac� s orgán�m památkové péč� včl�něny �o �nklávy 
stávající zástavby a l�sního porostu na s�v�rním okraji Kunětic. J��ná s� o lokality Z1-Z5. M�nší 
lokalita �oplňující oboustranné ob�stavění komunikac� j� navrž�na na zápa�ním výj�z�u z Kunětic 
(Z8), jako př�stavbové lokality (P1, P2) byly pro tutéž funkci navrž�ny �vě plochy na místě současné 
zahrá�kové koloni� s�v�rozápa�ně c�ntra Kunětic.
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Úz�mí by�l�ní v�nkovského typu př��poklá�á kromě obj�ktů pro by�l�ní situování i 
n�rušících  stav�b a zaříz�ní obslužného charakt�ru (obcho�, služby, ř�m�slná výroba apo�.), kt�ré 
byly vž�y v� v�nkovské zástavbě int�grovány. Pro obslužnou sféru, r�sp. obj�kty občanské 
vybav�nosti n�byly vytipovány konkrétní rozvojové lokality. 

V souvislosti s návrh�m rozsáhlých ploch by�l�ní v�nkovského typu j� navrž�na plocha pro 
rozvoj sportovních aktivit – Z6, kt�rá by měla sloužit k ��nní r�kr�aci obyvat�l Kunětic (�ětské hřiště, 
víc�úč�lová sportovní plocha a plochy z�l�ně). Pro ��nní r�kr�aci obyvat�l j� využit�lný i ob�cní l�s, 
kt�rý k ploš� sportu přiléhá. V současné �obě ob�c sportovní plochou n��isponuj�. 

V návaznosti na z�mě�ělský ar�ál j� navrž�na plocha pro výrobu (Z7), v c�ntru Kunětic j� 
navrž�na plocha v�ř�jné z�l�ně (Z10). Pro zajištění �opravní obsluhy návrhových lokalit a j�jich 
napoj�ní na stávající komunikační systém jsou navrž�ny plochy místních komunikací (Z11, Z12). 
Návrhové lokality pro rozvoj in�ivi�uální r�kr�ac� Z13 – 15 jsou navrž�ny na s�v�rním okraji 
katastrálního úz�mí Kunětic�.

Úz�mí obc� mimo současně zastavěné a zastavit�lné úz�mí j� rozčl�něno �o několika zón:

- plochy příro�ní -  úz�mní ochrana chráněných úz�mí po�l� zákona č.114/1992Sb., v� 
znění zákonného opatř�ní č.347/1992Sb. a úz�mní ochrana vym�z�ného úz�mního 
systému �kologické stability a �alších �kologicky c�nných úz�mí (prvky SES, VKP,  
�vropsky významné lokality)  

- plochy l�sní jsou tvoř�ny l�sními porosty navazujícími na VKP Kunětická Hora na jižním a 
s�v�rním okraji ř�š�ného úz�mí

- plochy  z�mě�ělské jsou tvoř�ny z�mě�ělsky int�nzivně obhospo�ařovanými poz�mky a 
pokrývají n�jvětší část ř�š�ného úz�mí

- plochy smíš�né  s funkc�mi  l�snickou a r�kr�ační, j��ná s� o l�sní plochu navazující na 
zastavěné a zastavit�lné úz�mí Kunětic v s�v�rní části

Systém sí��lní z�l�ně j� v Kuněticích  př��stavován plochami v�ř�jné z�l�ně vym�z�nými 
v grafické části �okum�ntac� (hlavní výkr�s). J��ná s� o plochy v c�ntru Kunětic a navrž�ná lokalita 
Z10.

3.2. VY�EZE�Í PLOCH PŘESTAVBY

V Kuněticích byly vym�z�ny násl��ující př�stavbové plochy:

Pořado
vé 
číslo 

Charakteristika způsob využití rozloha 
?ha@

P1 By�l�ní v ro�inných �om�ch 
– v�nkovské 1,22

P2

Př�stavbové úz�mí, v současnosti j� využito jako 
zahrá�ková koloni�, v bu�oucnu j� urč�no rovněž 
k zastavění obytnými �omy

By�l�ní v ro�inných �om�ch 
– v�nkovské 

0,55
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3.3. VY�EZE�Í ZASTAVITEL�ÝCH PLOCH

Zastavit�lné plochy jsou vym�z�ny v b�zprostř��ní návaznosti na zastavěné úz�mí.                         
V Kuněticích byly vym�z�ny násl��ující zastavit�lné plochy.

Pořado
vé 
číslo 

Charakteristika způsob využití rozloha 
?ha@

Z1 By�l�ní v ro�inných �om�ch 
– v�nkovské - BV 0,74

Z2 By�l�ní v ro�inných �om�ch 
– v�nkovské - BV 3,72

Z3 By�l�ní v ro�inných �om�ch 
– v�nkovské - BV 1,32

ZB By�l�ní v ro�inných �om�ch 
– v�nkovské - BV 0,71

ZC

Návrhové lokality vyplňující prostor vym�z�ný 
stávající obytnou zástavbou  a l�s�m na 
s�v�rním okraji Kunětic. J��notlivé plochy jsou o� 
s�b� o��ěl�ny navrž�nou zákla�ní komunikační 
kostrou (lokalita Z11), kt�rá má zajistit �opravní 
obsluhu rozsáhlého rozvojového úz�mí a 
přiroz�né napoj�ní na stávající systém místních 
komunikací

By�l�ní v ro�inných �om�ch 
– v�nkovské - BV 0,49

ZD Navrž�ná sportovní plocha navazuj� na rozsáhlé 
rozvojové úz�mí pro obytnou zástavbu

Občanské vybav�ní –
tělovýchovná a sportovní 
zaříz�ní - OS

0,46

ZE Návrhová lokalita urč�ná pro rozvoj výroby j� 
situovaná na výcho�ním okraji Kunětic, 
v návaznosti na stávající z�mě�ělský ar�ál

výroba a skla�ování – l�hký 
průmysl - VL 1,03

ZF Rozvojová lokalita �oplňující oboustranné 
ob�stavění po�él silnic� III. tří�y na zápa�ním 
okraji obc�

By�l�ní v ro�inných �om�ch 
– v�nkovské - BV 0,89

Z10 Navrž�ná plocha v�ř�jné z�l�ně výcho�ně c�ntra 
obc�

Z�l�ň na v�ř�jných 
prostranstvích - ZV

0,56

Z11 Navrž�ná místní komunikac�, má zajistit 
�opravní obsluhu rozsáhlého rozvojového úz�mí 
na s�v�rním okraji Kunětic a j�ho přiroz�né 
napoj�ní na stávající systém místních komunikací

Dopravní infrastruktura –
silniční – DS 0,79

Z12 Komunikac� navrž�ná k �opravní obsluz� 
rozvojové lokality Z7

Dopravní infrastruktura –
silniční – DS

0,03

Z13 R�kr�ac� – plochy stav�b 
pro ro�innou r�kr�aci - RI

0,92

Z1B R�kr�ac� – plochy stav�b 
pro ro�innou r�kr�aci - RI

0,34

Z1C

Tyto rozvojové lokality jsou urč�ny k� vzniku 
r�kr�ačních ploch v části „Kla�ivo“, navazuj� na 
stávající obj�kty a plochy in�ivi�uální r�kr�ac�

R�kr�ac� – plochy stav�b 
pro ro�innou r�kr�aci - RI

0,35
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B. KO�CEPCE VEŘEJ�É I�FRASTRUKTURY

B.1. OBČA�SKÁ I�FRASTRUKTURA A VEŘEJ�Á PROSTRA�STVÍ

Jako plochy občanské vybav�nosti jsou úz�mním plán�m vym�z�ny plochy ob�cního úřa�u, 
kost�la a výl�tní r�staurac� na bř�hu Lab�. Rozvoj občanské vybav�nosti místního měřítka j� �ál� 
možný v rámci přípustného využití funkc� Bydle�í v rodi��ých do�ech – ve�kovské – BV.

Jako v�ř�jná prostranství j� nutno r�sp�ktovat významnější plochy z�l�ně v� v�ř�jném 
prostoru, kt�ré jsou vym�z�ny jako Zeleň �a veřej�ých prostra�stvích – ZV. 

B.2. KO�CEPCE ŘEŠE�Í DOPRAVY

Návrh v oblasti �opravy  s�stává z �oplnění stávající sítě místních komunikací. J��ná s�        
o  obslužné komunikac�, zpřístupňující rozvojové plochy v s�v�rní části obc� (viz výkr�sová část). 
J��ná s� o rozvojovou lokalitu č. Z11. Další návrhová lokalita Z12 má zprostř��kovat �opravní 
napoj�ní rozvojové lokality urč�né pro výrobu na výcho�ním okraji Kunětic.

V současné �obě j� v� fázi proj�ktových prací vyhl��ávací stu�i� na záměr výstavby st�zky 
pro cyklisty m�zi městy Hra��c Králové a Par�ubic� úz�mím Polabské nížiny (St�zka m�chu a 
p�rníku). Tato trasa n�ní stabilizovaná, v návrhu úz�mního plánu j� vym�z�na jako plocha úz�mní 
r�z�rvy R1. 

B.3. KO�CEPCE ZÁSOBOVÁ�Í VODOU, ODSTRAŇOVÁ�Í ODPAD�ÍCH VOD

Zásobování vodou
Dl� zpracovaného „Plánu rozvoj� vo�ovo�ů a kanalizací (PRVK) Par�ubického kraj�“ s� 

konc�pc� zásobování vo�ou n�mění, j�  uvažováno s �oplněním vo�ovo�ní sítě. Kapacitně i tlakově 
vyhovuj� vo�ovo� potř�bám zásob�ní obc� pitnou vo�ou jak pro stav současný, tak i návrhový.

Požární voda 

Zvol�né profily pro zásobování vybraných lokalit zaručí n�j�n b�zproblémovou výhl��ovou 
�o�ávku pitné vo�y v� vypočt�ném množství, al� současně bu�� sloužit i jako protipožární zajištění 
obc�. Pro zab�zp�č�ní �o�ávky požární vo�y bu�ou na vo�ovo�ní síti vysaz�ny na�z�mní hy�ranty.

�ouzové zásobování vodou   

Nouzové zásobování vo�ou bu�� ř�š�no instalací cist�r�n u Ob�cního úřa�u, přípa�ně   
�ovoz�m bal�né vo�y.

Kanalizace a likvidace odpadních vod 
Vzhl���m k rozsahu návrhových ploch pro obytnou zástavbu j� navrž�no konc�pční ř�š�ní 

o�kanalizování obc� – r�alizac� nové gravitační o��ílné či tlakové kanalizac� a č�rpání o�pa�ních 
vo� mimo ř�š�né úz�mí (�o kanalizac� Brozan či Rábů).
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B.B. KO�CEPCE ZÁSOBOVÁ�Í ELEKTRICKOU E�ERGIÍ

Způsob napáj�ní obc� zůstan� i na�ál� n�změněn, t.j. napětím 35 kV, stávajícím vrchním 
systém�m 35 kV. Zajištění výkonu v této linc� s� vymyká náplni úz�mního plánu.

Výhl��ový poža�ovaný výkon 590 kW pro �istribuci bu�� zajištěn z� stávajících trafostanic, 
kt�ré s� př�zbrojí a osa�í větším transformátor�m. 

V obci větší průmyslový o�běr n��xistuj� a prav�ěpo�obně ani n�vznikn�. V přípa�ě vzniku 
většího průmyslového o�běru bu�� situac� ř�š�ná př�zbroj�ním trafostanic� n�bo postav�ním nové 
trafostanic� s vrchní prim�rní přípojkou.

Prim�rní rozvo�ný systém 35 kV zůstan� zachován. 

B.C. KO�CEPCE ZÁSOBOVÁ�Í PLY�E�

V obci s� počítá s plynofikací i navrhované zástavby. Návrhové lokality urč�né pro výstavbu 
bu�ou plynofikovány prostř��nictvím pro�louž�ných plynovo�ních řa�ů.

Pouz� v přípa��ch, k�y někt�ří majit�lé obj�ktů plynofikaci  o�mítnou, bu�� nutno vytápění 
ř�šit buď �l�ktřinou, n�bo jiným  �kologickým paliv�m, to j� napříkla� propan�m, propan - butan�m,  
�xtral�hkým nízkosirným ol�j�m, palivovým �ř�v�m n�bo �ř�vním o�pa��m (štěpky a brik�ty             
z �ř�vního o�pa�u), přípa�ně by bylo  možno využívat �n�rgii biomasy.

V kaž�ém přípa�ě j� nutno om�zovat využívání fosilních paliv  s vyšším obsah�m síry a 
n�spalit�lných lát�k, kt�ré při provozu  z�rojů t�pla ( i lokálních ) zn�čisťují příz�mní vrstvu  atmosféry.

Souběžně s hlavní �n�rgií pro vytápění j� vho�né, např. pro př���hř�v t�plé vo�y užitkové, 
využívat i �n�rgi� slun�ční, získávané pomocí slun�čních kol�ktorů.

B.D. ODPADY

O�straňování TKO bu�� probíhat �osava�ním způsob�m, v obci n�bu�� založ�na žá�ná 
sklá�ka.

B.E. OCHRA�A OBYVATEL, OBRA�A STÁTU

Ř�š�né úz�mí n�ní zasaž�no zvláštní záplavou v souvislosti s př�hra�ou Rozkoš. Úz�mí 
Kunětic  by však mohlo být zasaž�no stol�tou vo�ou. Ob�c Kunětic� má schvál�ný povo�ňový plán. 
Do úz�mního plánu  byl př�vzat n�jnovější zpracovaný mo��l záplavového úz�mí – Q100 a aktivní 
zóny (havarijní zóna).

Ukrytí obyvat�lstva v �ůsl��ku mimořá�né u�álosti j� zab�zp�č�no na zákla�ě zpracovaného 
plánu ukrytí obc�, v� kt�rém jsou stanov�ny plochy a prostory pro ukrytí obyvat�l. Plán ukrytí j� 
ulož�n na Ob�cním úřa�ě

V přípa�ě potř�by prov���ní �vakuac� obyvat�l bu�� na Ob�cním úřa�u zříz�na pracovní 
skupina, kt�rá bu�� spolupracovat s krizovým štáb�m obc� s rozšíř�nou působností – Par�ubic�mi. 
Příslušné orgány určí prostory a trasy k prov���ní �vakuac�. Nouzové ubytování – obyvat�lé 
postiž�né zvláštní u�álostí bu�ou ubytováni v místě v bu�ově ÚO a hostinc�, n�bo v blízkých 
Par�ubicích. Jako místo shromáž�ění bu�� sloužit volné prostranství u ob�cního úřa�u

Skla�y mat�riálu CO a humanitární pomoci s� n�plánují.

Vyv�z�ní a uskla�nění n�b�zp�čných lát�k - v ř�š�ném úz�mí n�ní provozovat�l 
n�b�zp�čných lát�k, plochy n�jsou ř�š�ny. Záchranné, likvi�ační a obnovovací prác� -  plochy n�jsou 
ř�š�ny

Nouzové zásobování obyvat�lstva vo�ou a �l�ktrickou �n�rgií  - nouzové zásobování vo�ou 
bu�� ř�š�no instalací cist�r�n u Ob�cního úřa�u, přípa�ně   �ovoz�m bal�né vo�y. Pro zásobování 
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�l�ktrickou �n�rgií bu�� na bu�ovu Ob�cního úřa�u a hostinc� připoj�n mobilní náhra�ní z�roj 
�n�rgi�. 

Jako z�roj požární vo�y v� obci slouží hy�ranty na v�ř�jném vo�ovo�u. S tímto způsob�m 
haš�ní požárů s� počítá i v navrhované zástavbě, k�� bu�ou vybu�ovány nové vo�ovo�ní řa�y 
�im�nzované i na požární vo�u. Upř��nostňovány bu�ou na�z�mní požární hy�ranty př�� 
po�z�mními. 

C. KO�CEPCE USPOŘÁDÁ�Í KRAJI�Y

C.1. KO�CEPCE ŘEŠE�Í KRAJI�Y

Konc�pc� ř�š�ní krajiny v úz�mním plánu s� o�ráží v j�jím čl�nění na j��notlivé plochy  
s roz�ílným způsob�m využití mimo zastavěné a zastavit�lné úz�mí sí�la. Důraz j� kla��n na 
zachování a rozvoj příro�ně ho�notných prvků krajiny, jako jsou chráněná úz�mí a prvky systému 
�kologické stability.

Krajinu v ř�š�ném úz�mí lz� roz�ělit na násl��ující charakt�ristické plochy:

Př�vážná část n�zastav�ného úz�mí j� charakt�rizována rozsáhlými plochami z�mě�ělské 
pů�y s int�nzívním charakt�r�m hospo�ař�ní s minimálním zastoup�ním trvalých travních porostů. 
Z�mě�ělsky využívané poz�mky obklopují zastavěné úz�mí Kunětic z� s�v�rovýcho�u a �ál� vyplňují 
jihozápa�ní část k.ú. V plochách s roz�ílným způsob�m využití jsou tyto plochy charakt�rizovány jako 
�lochy zemědělské – NZ

Do s�v�rního okraj� ř�š�ného úz�mí zasahují l�sní poz�mky, kt�ré jsou v plochách 
s roz�ílným způsob�m využití charakt�rizovány jako �lochy lesní – N�. L�sy v ř�š�ném úz�mí 
bu�ou plnit kromě funkc� pro�ukční i funkci r�kr�ační. V návaznosti na Kunětickou horu j� c�lá oblast
využívána pro ��nní r�kr�aci obyvat�l par�ubického r�gionu. Úz�mním plán�m byla vym�z�na 
plocha k zal�snění  L1 v �nklávě stávajícího l�sa navazujícího na s�v�rní hranici zastavěného úz�mí 
Kunětic. 

Ř�š�né úz�mí j� „obklíč�no“ významnými prvky systému �kologické stability (na�r�gionální 
biokori�ory jsou v���ny s�v�rní, výcho�ní a jižní hranic� ř�š�ného úz�mí., na jihu j� vym�z�no 
r�gionální bioc�ntrum, tyto prvky jsou �oplněny lokálními bioc�ntry). Tyto plochy jsou v plochách 
s roz�ílným způsob�m využití charakt�rizovány jako �lochy přírodní – N�.

V ř�š�ném krajinném prostř��í  j� výrazně zastoup�na vo�a v po�obě hraničního toku Lab� a 
j�ho  sl�pého ram�n�. Kromě toho s� v úz�mí vyskytuj� několik �robných b�z�jm�nných vo�ot�čí, 
r�sp. m�lioračních svo�nic. V plochách s roz�ílným způsob�m využi t í  jsou tyto plochy 
charakt�rizovány jako �lochy vodní a vodohospodářské  – W .

Jako �lochy smíšené nezastaveného území – NS jsou vym�z�ny plochy l�sa a navrž�ného 
zal�snění v návaznosti na s�v�rní hranici zastavěného úz�mí Kunětic. V těchto plochách j� 
rovnoc�nně zastoup�na funkc� l�sní pro�ukc� a funkc� r�kr�ační (n�pobytová).

Prostupnost krajiny:

Prostupnost krajiny j� v ř�š�ném úz�mí na v�lmi nízké úrovni. J��ná s� o int�nzivně 
z�mě�ělsky využívanou krajinu z rozsáhlými plochami polí. J� nutno zl�pšit prostupnost krajiny. Z� 
systému �kologické stability byly př�vzaty návrhy int�rakčních prvků, �ál� j� nutné�otvoř�ní systému 
c�stní sítě, př�vážně n�zp�vněné, kt�ré prostupnost krajiny zl�pší. Konkrétní ř�š�ní j� nutno
navrhnout  v souvislosti s kompl�xními poz�mkovými úpravami v� vazbě na přístupnost j��notlivých 
poz�mků a s ohl���m na vlastnické vztahy.
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Další doporučená opatření:

Obnova tra�ic� solitérních stromů v krajině (zvi�it�lnění rozc�stí, soutoků, hranic poz�mků 
apo�., vho�né �louhověké �ř�viny - lípa, �ub, tř�š�ň ptačí).

Doplnění mimol�sní z�l�ně v� formě r�mízků (na hůř� využit�lné plochy v rozc�stí, u 
vo�ot�čí, na vyvýš�né kóty na� obcí, k patám stožárů �l�ktrického v���ní apo�.), pro oz�l�nění jsou  
vho�né �omácí �ruhy �ř�vin vč�tně k�řového patra. 

Vš�chna �oporuč�ná opatř�ní j� nutné prová�ět na zákla�ě zpracovaného proj�ktu.

R�alizac� s� př��poklá�á v souvislosti s kompl�xními poz�mkovými úpravami (kt�ré jsou 
v zájmovém úz�mí v návrhu), po vyř�š�ní maj�tkoprávních vztahů.

U r�alizací s minimálními zábory z�mě�ělské pů�y (solitérní a liniová z�l�ň) j� žá�oucí začít 
v př��stihu.

C.2. OCHRA�A PŘÍRODY A VY�EZE�Í SYSTÉ�U EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJI�Y

Úz�mním plán�m j� r�sp�ktován památný strom na zápa�ním okraji ř�š�ného úz�mí a 
�vropsky významná lokalita Lab� a Orlic�. 

Úz�mní plán vym�zil s upř�sněním skla��bné prvky ÚSES n�r�gionálního, r�gionálního a 
lokálního významu - plochy bioc�nt�r a trasy biokori�orů, kt�ré bu�ou r�sp�ktovány

Bu�ou r�sp�ktovány int�rakční prvky v po�obě liniových prvků v úz�mí (polní c�sty, �robné 
vo�ot�č�, m�z� apo�).

Prvky ÚSES jsou vym�z�ny jako �lochy přírodní - N�.

Systém �kologické stability j� na ř�š�ném úz�mí zastoup�n těmito prvky: 

- na�r�gionální biokori�ory K 72, K73, K74

- r�gionální bioc�ntrum RBC 967

- prvky lokálního systému �kologické stability krajiny - lokální bioc�ntra - LBC 7,8,8,10,11

D. POD�Í�KY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍL�Ý� ZPŮSOBE� 
VYUŽITÍ

Řešené území je členěno na následující plochy s rozdílnými  způsoby využití:

 Plochy bydlení ?§ B vyhl. C01/200D Sb.@

Bydlení v rodinných domech – venkovské - BV
j� charakt�rizováno v�nkovským charakt�r�m zástavby s� vzáj�mně s� prolínajícími funkc�mi 
(obytné �omy, chovat�lské a pěstit�lské záz�mí pro samozásob�ní s příměsí n�rušících 
obslužných funkcí)

hlavní využití

- ro�inné �omy
- zahra�y
- z�mě�ělské stavby pro skla�ování pro�uktů z�mě�ělské výroby, přípravu a skla�ování krmiv a 

st�liva, pěstování rostlin, skla�ování a posklizňovou úpravu pro�uktů rostlinné výroby, skla�ování 
a přípravu prostř��ků výživy, kt�ré jsou urč�ny pro samozásob�ní



Úze��í plá�  Ku�ětice

REGI�REÚze��í epláK �uětzáiczcec
9

- stavby a zaříz�ní pro obcho� a služby místního obslužného charakt�ru
- stavby a zaříz�ní pro v�ř�jné stravování (r�staurac� b�z hu��bní pro�ukc�)

přípustné využití: 

- stavby a zaříz�ní ubytovací místního významu typu p�nzionu
- stavby a zaříz�ní správní a a�ministrativní pro obsluhu obc�
- stavby a zaříz�ní z�ravotnická a sociální péč� místního významu (or�inac� lékařů, �omy 

s p�čovat�lskou službou, sociální by�l�ní)
- stavby a zaříz�ní kulturní a spol�č�nská jako součást vybav�nosti pro obyvat�l� obc� (klubovny 

zájmové činnosti)
- stavby a zaříz�ní r�kr�ační in�ivi�uálního charakt�ru
- stavby a zaříz�ní pro sport pro �anou lokalitu n�bo jako součást ar�álu
- místní obslužné a úč�lové  komunikac�  a komunikac� pro pěší a cyklisty
- parkovací plochy, in�ivi�uální garáž�
- stavby a zaříz�ní  služ�b mající charakt�r ř�m�slné výroby, u nichž n�gativní účinky, z�jména 

ško�livé �xhalac�, hluk, t�plo, otř�sy, vibrac�, prach, zápach, zn�čišťování vo� a poz�mních 
komunikací a zastínění bu�ov, na životní prostř��í n�př�kročí limity uv���né v příslušných 
př��pis�ch a kt�ré n�mají zvýš�né nároky na �opravní obsluhu

- stavby a zaříz�ní t�chnického vybav�ní pro obsluhu ř�š�ného úz�mí
- v�ř�jná z�l�ň, �robná archit�ktura, malé vo�ní plochy a bazény 

po�míněné využití:

- n�ní stanov�no

n�přípustné využití:

- bytové �omy 
- obj�kty výroby průmyslové 
- stavby a zaříz�ní pro skla�ování a o�straňování o�pa�ů
- stavby a zaříz�ní služ�b mající charakt�r výroby, u nichž n�gativní účinky na životní prostř��í  

(z�jména ško�livé �xhalac�, hluk, t�plo, otř�sy, vibrac�, prach, zápach, zn�čišťování vo� a 
poz�mních komunikací a zastínění bu�ov) př�kročí limity uv���né v příslušných př��pis�ch 
(mimo jiné lakovny, karosárny, truhlárny, výrobní provozy s nonstop provoz�m chla�icích 
agr�gátů – n�týká s� občanské vybav�nosti obcho�ního charakt�ru, provozy s vysokými nároky 
na �opravní obsluhu)

- stavby a zaříz�ní pro �opravní a t�chnickou vybav�nost u nichž n�gativní účinky na životní 
prostř��í (z�jména ško�livé �xhalac�, hluk, otř�sy, vibrac�, prach, zn�čišťování vo� a poz�mních 
komunikací)  př�kročí limity uv���né v příslušných př��pis�ch 

- č�rpací stanic� pohonných hmot
- hroma�né  a řa�ové garáž�

po�mínky prostorového uspořá�ání:

- jako stavby pro by�l�ní  jsou přípustné pouz� in�ivi�uální ro�inné �omy

- novostavby či př�stavby stávajících stav�b bu�ou r�sp�ktovat stávající urbanistickou a 
archit�ktonickou strukturu okolní zástavby a to z�jména:

                 -  při umístění na poz�mku
- sklon�m a tvar�m stř�chy - sklon stř�chy v rozm�zí 35° - 45° (zastř�š�ní j� 

přípustné pouz� šikmou stř�chou - s��lovou, valbovou, s��lovou s polovalbou)
- ori�ntací hř�b�n� stř�chy 
- obj�m�m, čl�něním a bar�vností stavby

- �oplňkové stavby musí být svým obj�m�m i vzhl���m přizpůsob�ny stavbě hlavní
- po�lažnost: max. 1 na�z�mní po�laží + po�kroví, maximální výška stavby (o� uprav�ného 

t�rénu) bu�� maximálně 8,5 m
- zastavěnost poz�mku (stavby + zp�vněné plochy) max. 40 % - j� �ána po�íl�m c�lkové 

zastavěné plochy stavbou hlavní, stavbami �oplňkovými (altán, p�rgola, bazén, t�rasa, skl�ník 
apo�.) a zp�vněnými plochami (vj�z�y, t�rasy, cho�níky) k ploš� j��notlivého navrž�ného 
zastavit�lného úz�mí 

- obj�kty �robných �oplňkových stav�b musí být  kultivovaným �oplňk�m (samostatně stojícím  
n�bo přistavěným) k obj�ktu hlavnímu s� sho�nými výrazovými prostř��ky

- v�likost poz�mků ro�inných �omů v rozvojových lokalitách bu�� min. 800 m2 

- při �ěl�ní poz�mků v� stávající zástavbě n�smí pro ro�inný �ům vzniknout poz�m�k m�nší n�ž 
600 m2
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- obj�kty v lokalitě Z8, kt�ré okrajově zasahují �o záplavového úz�mí bu�ou n�po�skl�p�né a 
výškové umístění po�lah nových obj�ktů bu�� navrž�no 30 cm na� kótu hla�iny vo�y při průtoku 
Q100

- stavby občanského vybav�ní j� možné umístit n�bo zří�it na samostatných poz�mcích 
vybav�ných příslušnou �opravní a t�chnickou infrastrukturou. Pro maloobcho�ní pro��j s� 
stanovuj� limit max. 400 m2 pro��jní plochy 

 Plochy občanského vybavení ?§ D vyhl. C01/200D Sb.@

Občanské vybavení  - veřejná infrastruktura – OV 

Plochy př�vážně n�kom�rční občanské vybav�nosti – sloužící napříkla� pro vz�ělávání a 
výchovu, sociální služby, kulturu, v�ř�jnou správu

hlavní využití
- stavby a zaříz�ní v�ř�jné správy, pošt
- stavby a zaříz�ní pro z�ravotnictví a sociální péči 
- stavby a zaříz�ní kulturně spol�č�nská místního významu
- stavby a zaříz�ní círk�vní 
- stavby a zaříz�ní vz�ělávací

přípustné využití:

- stavby a zaříz�ní pro obcho� a služby
- stavby a zaříz�ní ubytovací a stravovací
- sportovní plochy a zaříz�ní jako součást občanské vybav�nosti
- parkovací plochy a garáž� 
- stavby a zaříz�ní t�chnického vybav�ní pro obsluhu ř�š�ného úz�mí
- z�l�ň v�ř�jná a ochranná

n�přípustné využití: 

- služby mající charakt�r výroby, rušící na� m�z stanov�nou platnými př��pisy a normami hluk�m, 
zplo�inami, na�měrnou �opravou

- stavby a zaříz�ní pro průmyslovou a z�mě�ělskou výrobu
- č�rpací stanic� pohonných hmot
- hroma�né garáž�
- v�lkokapacitní stavby a zaříz�ní pro skla�ování a manipulaci s mat�riály
- stavby a zaříz�ní pro �louho�obé skla�ování a o�straňování o�pa�ů
- stavby a zaříz�ní pro �opravní a t�chnickou vybav�nost s n�gativními �opa�y na životní a obytné 

prostř��í
po�mínky prostorového uspořá�ání  :

- stavby vč�tně nástav�b mohou být max. �voupo�lažní + po�kroví, zastř�š�né šikmou stř�chou 
v� sklonu blízkém 45° minimálně však 35°. Archit�ktonické ř�š�ní bu�� přizpůsob�no okolnímu 
charakt�ru zástavby.

Občanské vybavení  - tělovýchovná  a sportovní zařízení – OS

J��ná s�  plochy sportovních ar�álů s možností s�zónního a c�loročního využití  k� 
sportovním úč�lům př�vážně místního významu 

hlavní využití

-      sportovní plochy a zaříz�ní krytá a n�krytá 
- tribuny, hl��iště, sociální zaříz�ní
- stavby a zaříz�ní pro r�laxaci a r�habilitaci

přípustné využití: 
- stavby a zaříz�ní v�ř�jného stravování,  pro př�cho�né ubytování jako součást sportovních 

ar�álů
- stavby a zaříz�ní provozního vybav�ní
- příslušné komunikac� úč�lové, místní obslužné komunikac�, pěší, cyklistické, o�počinkové 



Úze��í plá�  Ku�ětice

REGI�REÚze��í epláK �uětzáiczcec
11

plochy
- parkovací plochy 
- stavby a zaříz�ní t�chnického vybav�ní pro obsluhu ř�š�ného úz�mí
- z�l�ň v�ř�jná, pobytové louky

n�přípustné využití: 

- služby mající charakt�r výroby
- stavby a zaříz�ní pro průmyslovou a z�mě�ělskou výrobu
- v�lkokapacitní stavby a zaříz�ní pro obcho�, nákupní c�ntra, zábavní stř��iska
- stavby a zaříz�ní pro skla�ování a manipulaci s mat�riály
- stavby a zaříz�ní pro �opravní a t�chnickou vybav�nost s n�gativními �opa�y na životní a obytné 

prostř��í
- č�rpací stanic� pohonných hmot
- stavby a zaříz�ní pro �opravní a t�chnickou vybav�nost s n�gativními �opa�y na životní a obytné 

prostř��í

po�mínky prostorového uspořá�ání:
- stavby vč�tně nástav�b mohou být max. j��nopo�lažní (1. NP + po�kroví), zastř�š�né šikmou 

stř�chou o sklonu 35 -45° (výjim�čně stř�chou o m�nším sklonu a stř�chou plochou za 
po�mínky, ž� obj�kt n�bu�� rušit krajinný ráz a n�bu�� s� uplatňovat v �álkových pohl���ch a 
průhl���ch – posou�í orgán ochrany příro�y a památkové péč�)

- max. výška stavby o� po�lahy 1. na�z�mního po�laží můž� činit 9 m po n�jvyšší bo� stř�chy 
n�bo římsy. Archit�ktonické ř�š�ní bu�� přizpůsob�no v�nkovskému charakt�ru zástavby

Občanské vybavení – hřbitovy  - OH 

jsou plochy v�ř�jných hřbitovů a pohř�bišť 

přípustné využití: 
- hřbitovy, úč�lové parky a parkově uprav�né plochy
- zahra�nictví
- z�l�ň sp�cifická a izolační
- stavby a zaříz�ní t�chnického vybav�ní pro obsluhu ř�š�ného úz�mí
- stavby a zaříz�ní zvyšující využit�lnost těchto ploch 

n�přípustné využití:
- stavby, zaříz�ní, plochy a činnosti n�souvis�jící s přípustným využitím

 Plochy výroby a skladování ?§ 11 vyhl. C01/200D Sb.@

Výroba a skladování – lehký průmysl - VL

Tato funkc� j� urč�na pro umisťování stav�b a zaříz�ní výroby n�z�mě�ělského  charakt�ru a 
výrobních služ�b, stav�b pro skla�ování a s�rvis, k�� n�gativní �ůsl��ky provozu n�př�sahují hranic� 
j��notlivých ar�álů, r�sp. výrobních obj�ktů

hlavní využití

- stavby a zaříz�ní výroby n�z�mě�ělského  charakt�ru a výrobních služ�b a ř�m�slné výroby
- stavby a zaříz�ní pro skla�ování a manipulační  a skla�ové plochy
- stavby a zaříz�ní pro s�rvis a opravy

přípustné využití: 
- stavby a zaříz�ní a�ministrativní, obcho�ní a stravovací, hygi�nické a sociální sloužící pro 

obsluhu tohoto úz�mí
- stavby a zaříz�ní n�výrobních služ�b
- stavby a zaříz�ní z�mě�ělské výroby rostlinné
- č�rpací stanic� pohonných hmot
- stavby a zaříz�ní t�chnického vybav�ní pro obsluhu ř�š�ného úz�mí
- stavby a zaříz�ní provozního vybav�ní
- příslušné úč�lové komunikac�, místní obslužné komunikac�, pěší a cyklistické trasy a 
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o�počinkové plochy
- o�stavné a parkovací plochy osobních a nákla�ních automobilů, garáž� pro služ�bní, nákla�ní a 

sp�ciální vozi�la
- z�l�ň v�ř�jná a ochranná

n�přípustné využití:

- stavby a zaříz�ní těžké průmyslové výroby
- ro�inné a bytové �omy
- stavby a zaříz�ní občanské vybav�nosti ( s výjimkou stav�b a zaříz�ní a�ministrativních, 

obcho�ních a stravovacích, hygi�nických a sociálních sloužících pro obsluhu tohoto úz�mí)
- stavby a zaříz�ní pro sport a r�kr�aci, školství, kulturu, z�ravotnictví a sociální péči
- stavby pro chov hospo�ářského zvíř�ctva, hnojiště, silážní jámy
- sklá�ky o�pa�ů

po�mínky prostorového uspořá�ání : 
- ko�fici�nt zastavění vč�tně zp�vněných ploch max. 0,75; stavby mohou mít max. 2 NP;  max. 

výška stavby můž� činit 10 m o� uprav�ného t�rénu po hř�b�n stř�chy n�bo u ploché stř�chy po 
n�jvyšší bo� korunní římsy, obj�kty musí být vho�ně začl�něny �o okolního prostř��í, n�smí 
narušovat krajinný ráz a n�smí s� n�gativně uplatňovat v �álkových pohl���ch (splnění této 
po�mínky posou�í orgán ochrany příro�y a krajiny a památkové péč�) 

Výroba zemědělská - VZ
slouží umístění stav�b a zaříz�ní z�mě�ělské výroby a služ�b s ní spoj�ných, stav�b pro skla�ování a 
s�rvis, k�� n�gativní �ůsl��ky provozu n�př�sahují hranic� j��notlivých ar�álů, r�sp. výrobních 
obj�ktů

přípustné využití : 

- stavby a zaříz�ní pro chov hospo�ářského a sp�ciálního zvíř�ctva a chov ryb
- stavby a zaříz�ní pro skla�ování a úpravu z�mě�ělských plo�in a krmiv
- stavby a zaříz�ní pro o�stavování nákla�ní a z�mě�ělské t�chniky
- hnojiště, silážní jámy
- stavby a zaříz�ní skla�ovací  a pro s�rvis, manipulační plochy a provozní ná�rž�
- stavby a zaříz�ní provozního vybav�ní
- stavby a zaříz�ní a�ministrativní, obcho�ní a stravovací, hygi�nické a sociální sloužící pro 

obsluhu tohoto úz�mí
- stavby a zaříz�ní výrobních služ�b
- stavby a zaříz�ní v�t�rinární péč�
- č�rpací stanic� pohonných hmot v rámci ar�álů
- příslušné úč�lové komunikac�, místní obslužné komunikac�, pěší a cyklistické trasy, 

o�počinkové plochy 
- o�stavné a parkovací plochy a garáž� 
- stavby a zaříz�ní t�chnického vybav�ní pro obsluhu ř�š�ného úz�mí
- z�l�ň v�ř�jná a ochranná 

n�přípustné využití: 

- stavby a zaříz�ní průmyslové výroby
- ro�inné a bytové �omy 
- stavby a zaříz�ní občanské vybav�nosti ( s výjimkou stav�b a zaříz�ní a�ministrativních, 

obcho�ních a stravovacích, hygi�nických a sociálních sloužících pro obsluhu tohoto úz�mí)
- stavby a zaříz�ní pro sport a r�kr�aci, školství, kulturu, z�ravotnictví a sociální péči
- sklá�ky o�pa�ů

po�mínky prostorového uspořá�ání : 

- ko�fici�nt zastavění vč�tně zp�vněných ploch max. 0,75; stavby mohou mít max. 2 NP;  max. 
výška stavby můž� činit 10 m o� uprav�ného t�rénu po hř�b�n stř�chy n�bo u ploché stř�chy po 
n�jvyšší bo� korunní římsy, obj�kty musí být vho�ně začl�něny �o okolního prostř��í, n�smí 
narušovat krajinný ráz a n�smí s� n�gativně uplatňovat v �álkových pohl���ch (splnění této 
po�mínky posou�í orgán ochrany příro�y a krajiny a památkové péč�) 
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 Plochy rekreace ?§ C vyhl. C01/200D Sb.@

Rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci  - RI
J��ná s� o plochy urč�né k r�kr�aci  in�ivi�uálního charakt�ru 

hlavní využití

-     obj�kty sloužící in�ivi�uální a ro�inné r�kr�aci

přípustné využití: 
-     zaříz�ní a plochy pro sport jako funkc� �oplňková k funkčnímu využití r�kr�ac� in�ivi�uální
- zahrá�kové koloni�
- příslušné komunikac� úč�lové, místní obslužné komunikac�, pěší, cyklistické, o�počinkové plochy
- parkovací plochy 
- stavby a zaříz�ní t�chnického vybav�ní pro obsluhu ř�š�ného úz�mí

po�míněné využití:

-    pro lokality Z13, Z14, Z15 j� využití po�míněno zpracováním biologického ho�noc�ní

n�přípustné využití:

- stavby a zaříz�ní občanské vybav�nosti
- ro�inné �omy
- stavby a zaříz�ní výroby

po�mínky prostorového uspořá�ání:
- stavby mohou mít j��no NP a využité po�kroví, šikmá stř�cha s� sklon�m 35°- 45°. Hř�b�n 

stř�chy max. 8 m na úrovní uprav�ného t�rénu př�� vstup�m.

 Plochy systému sídelní zeleně ?plochy s jiným způsobem využití dle §3, 
odst.B vyhl C01/200D Sb.@

Zeleň na veřejných prostranstvích  - ZV
jsou to plochy v�ř�jné z�l�ně utvář�né u�ržovanou z�l�ní s� zahra�nickou úpravou, 

umožňující kaž�o��nní r�kr�aci v� v�ř�jném prostoru, u�ržované travnaté plochy v zastavěném 
úz�mí obc�

hlavní využití

- parkové porosty okrasné a příro�ní, �oprovo�né porosty a travnaté plochy nábř�žní u vo�ních 
ploch a toků, u�ržované travnaté plochy, nízká a skupinová z�l�ň a solitéry 

přípustné využití:
- stavby a zaříz�ní zvyšující využit�lnost těchto ploch – �robná archit�ktura, vo�ní prvky, �ětská 

hřiště apo�.
- komunikac� pro pěší, cyklisty, místní obslužné komunikac�
- stavby a zaříz�ní t�chnické vybav�nosti pro obsluhu ř�š�ného úz�mí
- vo�ní plochy a toky

n�přípustné využití:

- stavby pro by�l�ní,  služby a výrobu z�mě�ělského a n�z�mě�ělského charakt�ru
- sklá�ky o�pa�ů

po�mínky prostorového uspořá�ání:

využití lokality Z10 bu�� ř�š�no tak, aby n��ošlo k� zhorš�ní o�toku vo� z úz�mí
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Zeleň ochranná a izolační  - ZO
jsou plochy utvář�né z�l�ní sp�cifického úč�lu, slouží z�jména k  o��ěl�ní funkčních ploch, 

kt�ré by mohly být v� vzáj�mném konfliktu.

hlavní využití
- z�l�ň sp�cifická a izolační v po�obě skupinové z�l�ně

přípustné využití: 
- stavby a zaříz�ní t�chnického vybav�ní pro obsluhu ř�š�ného úz�mí

po�míněné využití:

n�ní stanov�no

n�přípustné využití:

- v�šk�ré stavby, zaříz�ní, plochy a činnosti n�souvis�jící s přípustným využitím

po�mínky prostorového uspořá�ání:

n�jsou stanov�ny

 Plochy dopravní infrastruktury – ?§ 9 vyhl. C01/200D Sb.@

Dopravní infrastruktura – silniční - DS

jsou plochy a kori�ory silniční �opravy, vč�tně �opravy v kli�u a vybraných v�ř�jných prostranství

hlavní využití

- liniové stavby �opravy silniční 
- komunikac� pro pěší a cyklisty
- o�stavné a parkovací plochy

přípustné využití: 
- plochy z�l�ně na �opravních plochách (ostrůvky, rabátka  apo�.)
- n�zbytné stavby a zaříz�ní t�chnického vybav�ní

n�přípustné využití : 

- ro�inné a bytové �omy
- stavby a zaříz�ní občanské vybav�nosti
- stavby a zaříz�ní pro sport a r�kr�aci
- stavby a zaříz�ní průmyslové výroby, výrobních služ�b , z�mě�ělské výroby

Dopravní infrastruktura – letecká - DL
j��ná s� o plochy a kori�ory l�t�cké �opravy

hlavní využití

- liniové plochy soužící l�t�cké �opravě 

přípustné využití: 
- o�stavné a parkovací plochy
- n�zbytné stavby a zaříz�ní t�chnického vybav�ní

po�míněně přípustné využití : 

-     stavby a zaříz�ní sloužící  obsluz� sportovního l�tiště za po�mínky situování v rámci současně 
zastavěného úz�mí

n�přípustné využití : 
- stavby a zaříz�ní, kt�rá n�jsou uv���na v přípustném a po�míněně přípustném využití
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Dopravní infrastruktura – vodní - DV

j��ná s� o plochy a kori�ory vo�ní �opravy

přípustné využití: 

- stavby a zaříz�ní soužící vo�ní �opravě  
- n�zbytné stavby a zaříz�ní t�chnického vybav�ní

n�přípustné využití : 
- stavby a zaříz�ní, kt�rá n�jsou uv���na v přípustném a využití

 Plochy zemědělské ?§ 1B vyhl. C01/200D Sb.@ 

Plochy zemědělské – �Z
Úz�mí s př�važující funkcí int�nzívní z�mě�ělské výroby

hlavní využití

- orná pů�a, trvalé travní porosty

přípustné využití: 
- z�mě�ělská zaříz�ní a �opravní plochy nutné k obhospo�ařování poz�mků
- liniové a plošné porosty pro �kologickou stabilizaci krajiny (r�mízky, m�z�, stromořa�í apo�.)
- stavby a zaříz�ní sloužící obsluz� či ochraně úz�mí (protipovo�ňová opatř�ní, ochranné, opěrné 

z�i, pol�ry)
- n�zbytné stavby a zaříz�ní t�chnické   a �opravní infrastruktury
- zal�snění
- vo�ní plochy a toky

po�míněné využití:

- zaříz�ní obnovit�lných z�rojů �n�rgi�, poku� n�bu�ou mít vliv na krajinný ráz

n�přípustné využití:

- stavby a činnosti, kt�ré n�souvisí s přípustným využitím
- zákla�nové stanic� op�rátorů mobilních komunikací

po�mínky prostorového uspořá�ání:

n�jsou stanov�ny

 Plochy  lesní ?§ 1C vyhl. C01/200D Sb.@ 

Plochy lesní – �L
plochy s př�važující funkcí l�sní pro�ukc� a plochy s význam�m zachování příro�ních a 

krajinných ho�not.

hlavní využití

- l�sní porosty pro hospo�ářské a r�kr�ační využití, pro �kologickou stabilizaci krajiny, pro funkci 
izolační

- zaříz�ní a �opravní plochy nutné k obhospo�ařování l�sa a pro plnění funkcí l�sa (l�snické 
úč�lové komunikac�, hraz�ní bystřin a strží, o�vo�nění l�sní pů�y a malé vo�ní ná�rž�)

přípustné využití: 
- malé vo�ní plochy  a toky
- cyklotrasy a lyžařské běž�cké trasy s konkrétním umístěním na l�sních c�stách.
- n�zbytné stavby a zaříz�ní t�chnického vybav�ní a stavby a zaříz�ní n�vyža�ující o�nětí 

poz�mků urč�ných k plnění funkcí l�sa po�l� ustanov�ní § 15 zák.č.289/1995 v� znění 
poz�ějších př��pisů
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- stávající plochy trvalých travních porostů, orné pů�y a mimol�sní z�l�ně

po�míněné využití:

n�ní stanov�no

n�přípustné využití:

- zákla�nové stanic� op�rátorů mobilních komunikací
- stavby a činnosti n�souvis�jící s přípustným využitím

po�mínky prostorového uspořá�ání:

n�jsou stanov�ny

 Plochy  přírodní ?§ 1D vyhl. C01/200D Sb.@ 

Plochy přírodní – �P
funkc� příro�ní - úz�mní ochrana chráněných úz�mí po�l� zákona č.114/1992Sb. v� znění 

zákonného opatř�ní č.347/1992Sb. a úz�mní ochrana vym�z�ného úz�mního systému �kologické 
stability a �alších �kologicky c�nných úz�mí (prvky SES, VKP,  �vropsky významné lokality)  

hlavní využití

- �louho�obá stabilizac� prostorů, v� kt�rých mohou r�lativně n�ruš�ně �xistovat a vyvíj�t s� 
půvo�ní a příro�ě blízké �kosystémy, 

- uchování �ruhového i g�nového bohatství spontánních �ruhů organismů, 
- úz�mní ochrana chráněných úz�mí  po�l� zákona č.114/1992Sb. v� znění zákonného 

opatř�ní č.347/1992Sb., ochrana úz�mního systému �kologické stability a �alších �kologicky 
c�nných částí  úz�mí (z�jména  �kologické kostry úz�mí), 

- mimopro�ukční funkc� krajiny a příznivé  působ�ní na okolní �kologicky méně stabilní části 
krajiny

- vo�ní plochy a toky

přípustné využití: 

- zásahy a opatř�ní v zájmu zab�zp�č�ní prostoru pro r�lativně n�ruš�nou �xist�nci a vývoj 
příro�ních a příro�ě blízkých spol�č�nst�v a v zájmu ochrany příro�y a krajiny

- turistika po vyznač�ných c�stách, naučné st�zky
- obhospo�ařování z�mě�ělských poz�mků, obhospo�ařování z�mě�ělských poz�mků s  

�louho�obým cíl�m pon�chat z�mě�ělské pů�ě pouz� mimopro�ukční funkc� n�bo 
hospo�ařit š�trným způsob�m k příro�ním �anost�m (např.formou bioz�mě�ělství)

- pro�ukc� �ř�va při n�naruš�ní mimopro�ukčních funkcí l�sa
- výstavba n�zbytně nutných úč�lových komunikací z�jména pro obhospo�ařování 

z�mě�ělských a l�sních poz�mků
- výstavba liniových inž�nýrských sítí, j�jichž trasování mimo příro�ní zónu by n�úměrně 

zvýšilo nákla�y na j�jich r�alizaci
- úprava vo�ních toků a vo�ních ploch příro�ě blízkým způsob�m.

po�míněné využití:

- stávající činnosti pro�ukčního charakt�ru lz� r�alizovat b�z možnosti zvyšování int�nzity 
(kapacity, konc�ntrac� apo�.),

- z�mě�ělský a l�sní pů�ní fon� j� nutné obhospo�ařovat z hl��iska  mimopro�ukčních  funkcí 
v soula�u s� zájmy ochrany příro�y a krajiny, 

- výstavba (viz o�stav�c přípustné využití), přípustné změny využití úz�mí  a  přípustná 
opatř�ní trvalého charakt�ru jsou možné za po�mín�k, kt�ré pro j��notlivé záměry stanoví 
příslušný orgán ochrany příro�y.

n�přípustné využití:

- nová výstavba, kromě uv���ných výjim�k, jm�novitě výstavba stav�b pro pobytovou r�kr�aci 
a   zahrá�kářských chat,

- zřizování hřišť a sportovních zaříz�ní,
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- oplocování poz�mků s výjimkami, kt�ré jsou v zájmu ochrany příro�y, l�sa, vo�ních z�rojů 
apo�.

- zákla�nové stanic� op�rátorů mobilních komunikací
- zřizování skla�ovacích a o�stavných ploch,
- těžba n�rostných surovin,
- m�liorační výstavba, kt�rá n�ní v zájmu ochrany příro�y a krajiny či mimopro�ukčních funkcí 

l�sa,
- změny vo�ního r�žimu úz�mí, poku� n�jsou v zájmu ochrany příro�y a ochrany l�sa,
- změny �ruhů poz�mku na ornou pů�u, zahra�y, sa�y, 
- uklá�ání o�pa�ů,
- t�rénní úpravy, kt�rými s� po�statně mění vzhl�� prostř��í n�bo vo�ní poměry,
- sc�lování poz�mků, poku� to n�ní v zájmu ochrany příro�y a krajiny či ochrany l�sa,
- zvětšování prostupnosti úz�mí výstavbou nových úč�lových komunikací či pěšin, poku� to 

n�ní v zájmu  ochrany příro�y a krajiny.

 Plochy vodní a vodohospodářské ?§ 13 vyhl. C01/200D Sb.@

Plochy vodní a vodohospodářské  – W 

jsou ř�ky a �robné vo�ní toky, př�hra�y, rybníky, j�z�ra, mokřa�y a ostatní vo�ní ná�rž�, kt�ré plní 
funkc� vo�ohospo�ářské,  �kologicko stabilizační, r�kr�ační, �st�tické a hospo�ářské 

hlavní využití

- vo�ní toky a plochy příro�ní, uprav�né n�bo uměl� vybu�ované sloužící vo�nímu hospo�ářství, 
�kologické stabilizaci, r�kr�aci a sportu, vo�ní �opravě, hospo�ářskému využití (chov ryb, 
vo�ních živočichů, výrobě �n�rgií)

přípustné využití: 
- t�chnické stavby  a zaříz�ní pro obsluhu a ochranu úz�mí (j�zy, jímání vo�y, výpusti, hráz�, 

č�py, kaská�y, ochranné a opěrné z�i, �n�rg�tická zaříz�ní aj.)
- stavby a zaříz�ní t�chnického vybav�ní pro obsluhu ř�š�ného úz�mí (měřicí  stanic� aj.)

po�míněné využití:

n�ní stanov�no

n�přípustné využití:

- stavby n�souvis�jící s přípustným využitím
- stavby a zaříz�ní s n�gativním vliv�m na životní prostř��í a na příro�ní kvality úz�mí

po�mínky prostorového uspořá�ání:

n�jsou stanov�ny

Plochy smíšené nezastavěného území – �Sx
Přípustné využití

p – funkce lesní - n�zbytně nutná opatř�ní a výstavba pro l�sní pro�ukci

r – funkce rekreační – zaříz�ní pro r�kr�aci n�pobytovou

- výstavba úč�lových komunikací
- výstavba inž�nýrských sítí vč�tně n�zbytných t�chnických zaříz�ní na těchto sítích, j�jichž 

trasování mimo zónu by n�úměrně zvýšilo nákla�y na j�jich r�alizaci.
- stavby a zaříz�ní sloužící obsluz� či ochraně úz�mí (protipovo�ňová opatř�ní, ochranné, opěrné 

z�i, pol�ry)

n�přípustné využití:

- zákla�nové stanic� op�rátorů mobilních komunikací
- výstavba n�souvis�jící s přípustnými činnostmi a funkc�mi �ané zóny (vč�tně stav�b pro 

in�ivi�uální r�kr�aci).
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E. VEŘEJ�Ě PROSPĚŠ�É STAVBY, VEŘEJ�Ě PROSPĚŠ�Á 
OPATŘE�Í, STAVBY A OPATŘE�Í  K ZAJIŠ\OVÁ�Í OBRA�Y A

BEZPEČ�OSTI STÁTU, PLOCHY PRO ASA�ACI, PRO KTERÉ LZE 
PRÁVA K POZE�KŮ� A STAVBÁ� VYVLAST�IT

Úz�mním plán�m jsou �l� § 170 stav�bního zákona stanov�ny násl��ující veřejně  
prospěšné stavby:

Dopravní infrastruktura

WD1 - navrž�né místní komunikac� 341, 354/19, 354/21, 354/24, 367/4, 354/25, 354/28, 354/31, 
354/33, 366/2, 719/3, 719/1, 719/4, 719/5, 354/40, 754/1, 373/53, 373/16, 461/11, 461/6

T�chnická infrastruktura

WT1 - navrž�né kanalizační řa�y gravitační a výtlačné, č�rpací stanic� kanalizac�341, 354/19, 
354/21, 354/24, 367/4, 354/25, 354/28, 354/31, 354/33, 366/2, 719/3, 719/1, 719/4, 719/5, 354/40, 
754/1, 373/53, 373/16

WT2 - navrž�né vo�ovo�ní řa�y341, 354/19, 354/21, 354/24, 367/4, 354/25, 354/28, 354/31, 354/33, 
366/2, 719/3, 719/1, 719/4, 719/5, 354/40, 754/1, 373/53, 373/16,373/51, 373/50

WT3 – navrž�ný STL plynovo�341, 354/19, 354/21, 354/24, 367/4, 354/25, 354/28, 354/31, 354/33, 
366/2, 719/3, 719/1, 719/4, 719/5, 354/40, 754/1, 373/53, 373/16 

F. VEŘEJ�Ě PROSPĚŠ�É STAVBY A VEŘEJ�Ě PROSPĚŠ�Á 
OPATŘE�Í, PRO KTERÉ LZE UPLAT�IT PŘEDKUP�Í PRÁVO

Na v�ř�jně prospěšné stavby, kt�ré jsou uv���né v př��chozí kapitol�, lz� rovněž uplatnit 
př��kupní právo.

9. VY�EZE�Í PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘE�Í 
Z�Ě� JEJICH VYUŽITÍ ÚZE��Í STUDIÍ POD�Í�KOU PRO 

ROZHODOVÁ�Í

Pro prověř�ní způsobu využití územní studií j� navrž�na plocha, kt�rá obsáhn� návrhové 
lokality Z 1, Z2, Z3, ZB a ZC pro by�l�ní. Důvo��m j� nutnost zajištění optimálního čl�nění na stav�bní 
poz�mky, ověř�ní ř�š�ní �opravní a t�chnické obslužnosti, vč�tně vym�z�ní v�ř�jných prostranství a 
v�ř�jné z�l�ně. 

Doba stanovená pro pořízení územní studie – 2 roky o� účinnosti opatř�ní ob�cné povahy, 
kt�rým bu�� úz�mní plán Kunětic� vy�án.
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10. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZE��ÍHO PLÁ�U A VÝKRESŮ 
GRAFICKÉ ČÁSTI

Obsah textové části ÚP:
1. Vymezení zastavěného území str. 1

2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany  a rozvoje jeho hodnot str. 1

3. Urbanistická koncepce str. 1

3.1. Urbanistická konc�pc� vč�tně vym�z�ní systému sí��lní z�l�ně 
3.2. Vym�z�ní ploch př�stavby
3.3. Vym�z�ní zastavit�lných úz�mí

B. Koncepce veřejné infrastruktury str.  4
4.1. Občanská infrastruktura a v�ř�jná prostranství

     4.2. Konc�pc� ř�š�ní �opravy
     4.3. Konc�pc� zásobování vo�ou, o�straňování o�pa�ních vo�

4.4. Konc�pc� zásobování �l�ktrickou �n�rgií
4.5. Konc�pc� zásob�ní plyn�m
4.6. O�pa�y
4.7. Ochrana obyvat�l, obrana státu

C. Koncepce uspořádání krajiny str. 6

5.1. Konc�pc� ř�š�ní krajiny
5.2. Ochrana příro�y a vym�z�ní systému �kologické stability krajiny

D. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití str. 7

E. Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stavby
    a opatření  k zajiš]ování obrany a bezpečnosti státu, plochy 
    pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit str. 17

F  Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které 
    lze uplatnit předkupní právo str. 17

   9. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití 
         územní studií podmínkou pro rozhodování str. 17

   10. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů grafické části str. 18

Obsah grafické části ÚP: 
1. Výkres základního členění území 
2. Hlavní výkres 
3. Výkres veřejně prospěšných staveb
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