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1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

 
Zastavěné území obce bylo vymezeno v grafické části územního plánu v souladu se Stavebním 

zákonem v platném znění. Vychází z hranice intravilánu vymezené k 1. 9. 1966, která byla 
aktualizována dle současného stavu v území v době zpracování  Změny č. 1 ÚP k  28. 5. 2020 3 ÚP 
k 10. 8. 2021.   

 
Řešené území je vymezeno správním územím obce Mikulovice, které tvoří dvě katastrální území: 

Mikulovice u Pardubic a Blato o celkové rozloze 343 ha.    
 
Hranice řešeného území je vyznačena v grafické části jak ve výkrese širších vztahů v měřítku 1 : 

25 000,  tak ve výkresech v měřítku  1 : 5 000. 
 

 

2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A 
ROZVOJE  JEHO HODNOT 

 
- zásady celkové koncepce rozvoje obce 
 
Návrh územního plánu je zpracován s ohledem na zabezpečení souladu všech přírodních, 

civilizačních a kulturních hodnot v území s aktuálním stavem požadavků na územní plánování 
v řešeném území. 

 
Návrh ÚP respektuje historickou urbanistickou strukturu v obci – rozsáhlejší plochy pro rozvoj 

výstavby jsou situovány v návaznosti na stávající zástavbu v okrajových částech obce.  
 
Návrh respektoval předchozí ÚPD (především předchozí územní plán se změnami) a započatou 

výstavbu v obci, aby byla zachována kontinuita rozvoje obce. 
 
 

- hlavní cíle rozvoje 
 
V návrhu územního plánu je uvažováno především s dostatečným rozsahem nových ploch pro 

bydlení v RD - městské a příměstské - v těsné návaznosti na stávající zástavbu. Jsou vymezeny plochy 
pro občanskou vybavenost - komerční (v návaznosti na předchozí územní plán) a požadované plochy 
pro výrobu a skladování (drobná a řemeslná výroba i zemědělská) . Pro oddělení obytných ploch od 
ploch drobné výroby nebo dopravy jsou navrženy plochy ochranné a izolační zeleně. Pro uvedení do 
souladu s nadřazenou dokumentací - ZÚR Pardubického kraje - jsou zařazeny plochy dopravní 
infrastruktury - železniční jako koridor pro přeložku železniční trati ČD č. 238 Pardubice - Chrudim 
(Medlešická spojka) a silniční jako koridor pro rozšíření komunikace I/37.  

 
 
- hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot 
 
Koncepce rozvoje zohledňuje přírodní hodnoty v území, především prvky ÚSES, lesní plochy, 

vodní plochy a toky. 
 
 

Koncepce rozvoje řešeného území je rovněž limitována přítomností ochranných pásem. Jejich 
výčet je uveden v části B1.3 Odůvodnění územního plánu.  
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3. URBANISTICKÁ KONCEPCE VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE,  VYMEZENÍ 

PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH 

PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 
 

Urbanistický návrh se orientoval především na vytvoření dostatečné rezervy pro bytovou 
výstavbu (rodinné domy), návrh ploch pro výrobu a skladování a koordinaci funkčního řešení celé 
plochy katastrů obce. 

Nové stavby budou charakterem svého řešení navazovat na převládající charakter okolní 
stávající zástavby (hmotové řešení staveb, převažující typ zastřešení apod., viz též kap.6) 

Při splnění regulativů uvedených v textové části a podmínek stavebního zákona vč. navazujících 
vyhlášek lze v jednotlivých případech realizovat stavby i mimo návrhové plochy (např. v prolukách, 
větších zahradách) v rámci příslušných ploch s rozdílným způsobem využití. Nové stavby pro bydlení 
budou charakterem svého řešení navazovat na převládající charakter okolní stávající zástavby 
(hmotové řešení staveb, podlažnost, převažující typ zastřešení apod.), stavby v prolukách budou 
respektovat stávající uliční a stavební linie. Urbanistické zastavovací podmínky (dopravní napojení, 
umístění objektů, atd.) případné nové zástavby ve větších nezastavěných plochách budou řešeny 
individuelně dle konkrétních aktuálních podmínek,  případně zadáním zastavovací studie. 

V řešeném území jsou navrženy plochy pro bydlení v RD - městské a příměstské, pro občanskou 
vybavenost – veřejnou infrastrukturu i komerční, plochy pro výrobu a skladování (drobná a řemeslná 
výroba, zemědělská výroba), plochy ochranné a izolační zeleně a plochy dopravní infrastruktury - 
železniční a silniční (viz dále kap. 6). 

 
Pro rozvoj ploch bydlení v RD – městských a příměstských jsou vymezeny následující plochy:  

- zastavitelné plochy…   Z1, Z2, Z6, Z10, Z11, Z12, Z14, Z15 (část), Z21, Z24 a , Z25, Z28a, Z28c 
 

Pro rozvoj ploch občanského vybavení – komerční zařízení malých a středních jsou z 
předchozího ÚPO převzaty následující plochy:  
- zastavitelné plochy…   Z3, Z7, Z15 (část) a Z17  
 

Pro rozvoj ploch občanského vybavení – veřejné infrastruktury je navržena následující 
plocha:  
- zastavitelná plocha…   Z8  
 

Pro plochy výroby a skladování – drobnou výrobu a řemesla jsou určeny plochy: 
- zastavitelné plochy…   Z18, Z20 a Z22   
- plocha územních rezerv… R1  

 
Pro rozvoj drobné výroby a podnikatelských aktivit menšího rozsahu, nerušících nad míru 

přípustnou (viz kap.A6) bytovou zástavbu jsou v rámci funkční regulace vytvořeny podmínky pro 
situování těchto činností uvnitř stávající zástavby. Jelikož spektrum výrobních a podnikatelských 
činností může být značně široké, jejich vliv na okolní zástavbu bude možno posuzovat  samostatně až v 
době přípravy realizace. 

 
Pro plochy výroby a skladování – zemědělskou výrobu je určena plocha: 

- zastavitelná plocha…   Z19  
 

Pro plochy zeleně - ochranné a izolační je určena následující plocha: 
- zastavitelná plocha…   Z9  
(a části ploch P1, Z16, Z20, Z22 a R1) 

 
Pro plochy zeleně soukromé a vyhrazené je určena následující plocha: 

- zastavitelná plocha…   Z4  
 
Pro plochy technické infrastruktury – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady 

je určena následující plocha: 
- přestavbová plocha…   P1  
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Pro plochy dopravní infrastruktury – silniční jsou určeny následující plochy: 
- zastavitelné plochy…   Z23 a ,  Z26, Z28b 

 
Pro plochy dopravní infrastruktury – železniční je určena následující plocha: 

- zastavitelná plocha…   Z27  
 

Komunikační kostra urbanistického návrhu je stabilizovaná a zůstane zachována i do budoucna. 
Návrhové plochy budou napojeny prostřednictvím stávajících komunikací. V návrhu se předpokládá 
v rámci větších návrhových ploch doplnění sítě místních obslužných komunikací (navržené nejlépe jako 
zklidněné zóny), které navazují na stávající místní komunikace (podrobněji viz kap. 4.).  

 
V řešeném území je třeba respektovat zásady ochrany přírody a krajiny (např. respektovat 

ochranné pásmo lesa u všech ploch s rozdílným způsobem využití). 
 
Systém sídelní zeleně zůstává zachován, tzn. převážně volně rozptýlená vysoká zeleň po celé 

ploše obce, aleje podél komunikací, vodotečí a na plochách veřejného prostranství.  
 
 

VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH PLOCH  
 

- plochy zastavitelné (návrhové) 

 
 

Z1 zastavitelná plocha „V Loučkách“  
 
 
rozloha: 

 
funkční využití: 

 
lokalizace plochy: 

 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

0,55 0,25 ha 
plochy bydlení v RD – městské a příměstské  
 
severní okraj střední části stávající zástavby, východně staré komunikace I/37, 
již oddělené pozemky, na kterých probíhá výstavba  
 
- plocha je dopravně napojena ze přilehlé komunikace II. třídy při západní 

straně plochy, jednotlivé pozemky lze obsloužit ze stávajících obslužných 
komunikací 

- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy vybudované v ploše 
(vodovod, kanalizace, plynovod, elektrorozvody) 

- v severním okraji plochy je třeba respektovat trasu a OP vrchního 
elektrického vedení VN  

- v ploše je třeba respektovat OP vojenského podzemního komunikačního 
vedení a trasy radioreléových spojů  
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Z2 zastavitelná plocha „V Loučkách - sever“  
 

rozloha: 

funkční využití: 

lokalizace plochy: 

specifické podmínky: 

 

 

 

 2,0561 ha 

plochy bydlení v RD – městské a příměstské  

severní okraj střední části stávající zástavby, východně staré komunikace I/37, 
v návaznosti na předchozí plochu, plocha převzata z předchozího ÚPO  

- plochu je dopravně možno napojit ze stávajících obslužných komunikací v 
sousední ploše Z1 při jižní straně; 

- podmínkou pro umisťování nové zástavby v ploše Z2 je realizace její 
dopravní obsluhy přímým napojením na silnici II, třídy; z lokality budou 
zajištěny prostupy pro pěší do stabilizované plochy bydlení nacházející se 
jižně od plochy Z2; 

- podmínkou využití plochy Z2 je realizace dopravního napojení ze severní  
části plochy Z2 (z pozemku p.č. 238 v mapě KN ke dni nabytí účinnosti 
Změny č. 1 ÚP) do jižní části plochy  (na pozemek p.č. 239 v mapě KN ke dni 
nabytí účinnosti Změny č. 1 ÚP); 

- inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras 
vybudovaných v okolí (vodovod, kanalizace, plynovod, elektrorozvody) 

- v jižním okraji plochy je třeba respektovat OP vrchního elektrického vedení 
VN  

- v ploše je třeba respektovat OP vojenského podzemního komunikačního 
vedení a trasy radioreléových spojů  

- pro zástavbu v ploše je nutno zohlednit ochranu panoramatické a 
krajinotvorné funkce areálu kostela sv. Václava 

- v ploše je nutno zřídit plochy veřejných prostranství v rozsahu platné 
legislativy 

 
 

 

Z3 zastavitelná plocha „V Loučkách - u silnice“  
 
rozloha: 

 
funkční využití: 

 
lokalizace plochy: 

 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 0,2587 ha 
 
plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední  
 
severní okraj střední části stávající zástavby, prostor východně staré 
komunikace I/37 mezi vlastní komunikací a plochou obytné zástavby Z1 
- plochu je dopravně možno napojit ze stávající přilehlé komunikace II. třídy při 

západní straně plochy, počet vjezdů je nutno minimalizovat 
- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, 

kanalizace, plynovod, elektrorozvody) 
- v západním okraji plochy je třeba respektovat OP přilehlé komunikace 
- v ploše je třeba respektovat OP vojenského podzemního komunikačního 

vedení  
- v ploše budou umísťovány pouze stavby, jejichž provozy nebo činnosti 

nebudou nad mez přípustnou ohrožovat okolní plochy bydlení hlukem, 
popřípadě jinými negativními vlivy 
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Z4 zastavitelná plocha „V Loučkách - u silnice“  
 
 
rozloha: 

 
funkční využití: 

 
lokalizace plochy: 

 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
 0,5848 ha 
 
plochy zeleně - soukromá a vyhrazená  
 
severní okraj střední části obce, prostor východně staré komunikace I/37 mezi 
vlastní komunikací a plochami obytné zástavby Z1 a Z2  
 
- v případě potřeby je plochu možno dopravně napojit ze stávající přilehlé 

komunikace II. třídy při západní straně plochy, počet vjezdů je nutno 
minimalizovat 

- ev. inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, 
kanalizace, plynovod, elektrorozvody) 

- v západním okraji plochy je třeba respektovat OP přilehlé komunikace 
- v severním okraji plochy je třeba respektovat trasu a OP vrchního elektrického 

vedení VN  
- v ploše je třeba respektovat OP vojenského podzemního komunikačního 

vedení  
- přes plochu Z4 bude dopravně napojena zastavitelná plocha Z2 na silnici II. 

třídy 
 
 

 
 
Z5 – převedena do ploch stabilizovaných 
 
 
 

 

Z6 zastavitelná plocha „Pod kostelem - sever“  
 
 
rozloha: 

 
funkční využití: 

 
lokalizace plochy: 
 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
 2,0728 1,42   ha 
 
plochy bydlení v RD – městské a příměstské  
 
severovýchodní okraj stávající zástavby, v návaznosti na již realizovanou 
výstavbu pod kostelem, částečně zasahuje do prostoru bývalého areálu družstva 
Stavby  
  
- plochu bude nutno napojit prodloužením obslužné komunikace z jihu nebo na 

silnici III. třídy na Ostřešany severně plochy  
- inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras 

vybudovaných v okolí (vodovod, kanalizace, plynovod, elektrorozvody) 
- v západním a jižním okraji plochy je třeba respektovat trasy a OP vrchního 

elektrického vedení VN  
- v ploše je třeba respektovat OP vojenského podzemního komunikačního 

vedení   
- zástavba v ploše je podmíněna dodržením hygienických limitů hluku z 

navrhované plochy P1 (technická infrastruktura –stavby a zařízení pro 
nakládání s odpady) 

- pro zástavbu v ploše je nutno zohlednit ochranu panoramatické a 
krajinotvorné funkce areálu kostela sv. Václava 

- v jihovýchodní části plochy je nutno respektovat OP lesa - je nutný souhlas 
dotčeného orgánu státní správy lesů se stavbou v ochranném pásmu lesa 
(viz též kap. 5.2 Odůvodnění ÚP) 

- v ploše je nutno zřídit plochy veřejných prostranství v rozsahu platné 
legislativy 
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Z7 zastavitelná plocha „Pod hřbitovem“  
 
 
rozloha: 

 
funkční využití: 

 
lokalizace plochy: 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

  
0,5007 ha 
 
plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední   
 
východní okraj stávající zástavby, prostor západně stávajícího hřbitova a jižně 
komunikace na Ostřešany  
 
- plochu je možno napojit na upravenou stávající obslužnou komunikaci při 

západní straně plochy  
- inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras 

vybudovaných v okolí (vodovod, kanalizace, plynovod, elektrorozvody) 
- plochu je nutno zkoordinovat s trasou navrhovaného biokoridoru ve směru 

sever-jih 
- pro zástavbu v ploše je nutno zohlednit ochranu panoramatické a 

krajinotvorné funkce areálu kostela sv. Václava 
 
 

 
 

Z8 zastavitelná plocha „Pod hřbitovem“  
 
 
rozloha: 

 
funkční využití: 

 
lokalizace plochy: 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
 0,6831 ha 
 
plochy občanského vybavení – veřejné infrastruktury  
 
východní okraj stávající zástavby, prostor západně stávajícího hřbitova a jižně 
komunikace na Ostřešany  
 
- plochu je možno napojit na upravenou stávající obslužnou komunikaci při 

západní straně plochy  
- inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras 

vybudovaných v okolí (vodovod, kanalizace, plynovod, elektrorozvody) 
- plochu je nutno zkoordinovat s trasou navrhovaného biokoridoru ve směru 

sever-jih 
- pro zástavbu v ploše je nutno zohlednit ochranu panoramatické a 

krajinotvorné funkce areálu kostela sv. Václava 

 
 

Z9 zastavitelná plocha „Pod hřbitovem“  
 
 
rozloha: 

 
funkční využití: 

 
lokalizace plochy: 

 
 
specifické podmínky: 

 
 0,4004 ha 
 
plochy zeleně ochranné a izolační 
 
východní okraj obce, prostor mezi plochou Z8 a stávajícím hřbitovem, při jeho 
západní straně  
 
- plochu je nutno zkoordinovat s trasou navrhovaného biokoridoru ve směru 

sever-jih 
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Z10 zastavitelná plocha „K bývalému kravínu“  
 
 
rozloha: 

 
funkční využití: 

 
lokalizace plochy: 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
0,74 ha 
 
plochy bydlení v RD – městské a příměstské  
 
jihovýchodní okraj stávající zástavby, při západním okraji cesty k bývalému 
kravínu 
 
- plochu je možno napojit na upravenou stávající obslužnou komunikaci při 

východní straně plochy  
- inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras 

vybudovaných v okolí (vodovod, kanalizace, plynovod, elektrorozvody) 
- v jižním okraji plochy je třeba respektovat  OP vrchního elektrického vedení 

VN  
- zástavba v ploše je podmíněna dodržením hygienických limitů hluku z 

navržené přeložky železnice č. 238 Pardubice – Chrudim 
 

 
 

Z11 zastavitelná plocha „U bývalého kravína“  
 
 
rozloha: 

 
funkční využití: 

 
lokalizace plochy: 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
0,2981 ha 
 
plochy bydlení v RD – městské a příměstské  
 
– jihovýchodní okraj stávající zástavby, v návaznosti na stávající zástavbu, 
severozápadně bývalého kravína 
 
- plochu je možno napojit na stávající obslužné komunikace při západní a 

severní straně plochy  
- inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras 

vybudovaných v okolí (vodovod, kanalizace, plynovod, elektrorozvody) 
- v severovýchodním okraji plochy je třeba respektovat  OP stávající 

trafostanice a vrchního elektrického vedení VN  
- zástavba v ploše je podmíněna dodržením hygienických limitů hluku z 

navržené přeložky železnice č. 238 Pardubice – Chrudim 

 
 
 
Z11 – převedena do ploch stabilizovaných 
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Z12 zastavitelná plocha „K Medlešicím“  
 
 
rozloha: 

 
funkční využití: 

 
lokalizace plochy: 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
4,67 ha 
 
plochy bydlení v RD – městské a příměstské a plochy veřejného prostranství  
 
jižní okraj stávající zástavby, v návaznosti na stávající zástavbu  
 
- pro plochu je nutno vybudovat obslužné komunikace napojené na stávající 

obslužné komunikace při severní straně plochy 
- inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras 

vybudovaných v okolí (vodovod, kanalizace, plynovod) 
- pro zásobování elektrickou energií bude nutno vybudovat novou trafostanici a 

distribuční kabelové rozvody 
- v severozápadním okraji plochy je třeba respektovat trasu radioreléového 

spoje 
- v západním okraji plochy je nutno respektovat podmínky zóny havarijního 

plánování 
- před započetím výstavby je pro plochu nutno zpracovat územní studii (viz 

dále kap. 9) 
- v dalších fázích projektové dokumentace (regulační plán, územní řízení) je 

nutné prokázat, že nebudou překročeny max. přípustné hladiny hluku 
v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a chráněných 
venkovních prostorech; případná protihluková opatření budou realizována 
investory výstavby v těchto plochách, nikoliv na náklady ŘSD ČR, a to mimo 
pozemky I/37 

- výstavba v ploše je rozdělena na 4 etapy – Z12I, Z12II, Z12III a Z12IV , plocha 
v dané části může být realizována až po realizaci předcházejícího kroku 
rozvoje 

 
 
Z 13 – zrušena 
 
 

 

Z14 zastavitelná plocha „U hlavní komunikace“  
 
rozloha: 

 
funkční využití: 

 
lokalizace plochy: 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 0,2600 ha 
 
plochy bydlení v RD – městské a příměstské  
 
– jihozápadní okraj stávajícího zastavěného území obce, při západní straně 
původní komunikace I/37 
 
- plochu je možno napojit na stávající přilehlou komunikaci II/324 při východní 

straně plochy  
- inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras 

vybudovaných v okolí (vodovod, kanalizace, plynovod, elektrorozvody) 
- v ploše je nutno respektovat OP přilehlé komunikace II. třídy 
- v dalších fázích projektové dokumentace (regulační plán, územní řízení) je 

nutné prokázat, že nebudou překročeny max. přípustné hladiny hluku 
v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a chráněných 
venkovních prostorech; případná protihluková opatření budou realizována 
investory výstavby v těchto plochách, nikoliv na náklady ŘSD ČR, a to mimo 
pozemky I/37 
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Z15 zastavitelná plocha „Pod hřištěm“  
 
rozloha: 

 
funkční využití: 

 
 
 
lokalizace plochy: 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 3,1308 ha 
 
plochy občanského vybavení - komerční zařízení malá a střední, 
plochy bydlení v RD – městské a příměstské a plocha veřejného prostranství 
 
západní okraj stávajícího zastavěného území obce, západně původní 
komunikace I/37, jižně stávajícího hřiště 
 
- plochu je možno napojit na stávající přilehlou komunikaci II/324 při východní 

straně plochy, počet sjezdů nutno minimalizovat  
- inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras 

vybudovaných v okolí (vodovod, kanalizace, plynovod, elektrorozvody) 
- v severní části plochy je nutno respektovat trasu a OP vrchního elektrického 

vedení 
- před započetím výstavby je pro plochu nutno zpracovat územní studii (viz 

dále kap. 9) 
- v ploše je nutno zřídit (v rámci zpracování územní studie) plochy veřejných 

prostranství v rozsahu platné legislativy 
- součástí plochy je pás veřejného prostranství při východním okraji plochy u 

komunikace II/324 
- realizace bytové výstavby v ploše je podmíněně přípustná z hlediska ochrany 

před hlukem vůči silniční komunikaci I/37 
- v další fázi projektové dokumentace (územní řízení, regulační plán) je nutno 

doložit dodržení platných hygienických limitů hluku ze silniční komunikace 
I/37, na hranici plochy Z15. 

- případná protihluková opatření budou realizována investory výstavby v těchto 
plochách, nikoliv na náklady ŘSD ČR, a to mimo pozemky I/37 

- v části plochy s funkčním využitím OM nebudou umisťovány stavby a 
zařízení, které by vyžadovaly ochranu před hlukem. 

- v ploše je stanovena následující etapizace výstavby: v první fázi bude 
realizována OM, v druhé fázi BI 

 
Z16 - zrušena 
 
 

 

Z17 zastavitelná plocha „Za pneuservisem“  
 
 
rozloha: 

 
funkční využití: 

 
lokalizace plochy: 
 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
 2,6052 ha 
 
plochy občanského vybavení - komerční zařízení malá a střední  
 
severozápadní okraj stávajícího zastavěného území obce, v návaznosti na 
stávající areály fy Steno a Pneu Drbout, při západní straně původní komunikace 
I/37 
 
- plochu je možno napojit na stávající přilehlou komunikaci II/324 při východní 

straně plochy, počet sjezdů nutno minimalizovat  
- inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras 

vybudovaných v okolí (vodovod, kanalizace, plynovod, elektrorozvody) 
- v ploše je třeba respektovat OP vojenského podzemního komunikačního 

vedení   
- ve střední části plochy je nutno respektovat trasu a OP vrchního elektrického 

vedení 
- v ploše je nutno zřídit plochy veřejných prostranství v rozsahu platné 

legislativy 
- do plochy nebudou umisťovány stavby a zařízení, které by vyžadovaly 

ochranu před hlukem 
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Z18 zastavitelná plocha „Severní okraj katastru“  
 
 
rozloha: 

 
funkční využití: 

 
lokalizace plochy: 
 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
 0,5914 ha 
 
plochy výroby a skladování  - drobná a řemeslná výroba  
 
severozápadní okraj řešeného území (sever katastru Blato), v návaznosti na 
stávající areály v bývalém zemědělském středisku, východně původní 
komunikace na Blato  
 
- plochu je možno napojit na stávající přilehlou slepou obslužnou komunikaci 

(část bývalé komunikace na Blato)  
- inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras 

vybudovaných v severní části obce (vodovod, kanalizace, plynovod, 
elektrorozvody) 

- v ploše je třeba respektovat OP vojenského podzemního komunikačního 
vedení   

 
 

 
 

Z19 zastavitelná plocha „Severní okraj Blata“  
 
rozloha: 

 
funkční využití: 

 
lokalizace plochy: 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 0,5140 ha 
 
plochy výroby a skladování  - zemědělská výroba  
 
severozápadní okraj řešeného území, severní okraj Blata, v návaznosti na 
stávající zástavbu na severním konci Blata  
 
- plochu je možno napojit na prodloužení stávající místní  komunikace při jižní 

straně Blata  
- inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras 

vybudovaných v severní části Blata (vodovod, kanalizace, plynovod, 
elektrorozvody) 

- v ploše je třeba respektovat OP vojenského podzemního komunikačního 
vedení  a trasu radioreléového spoje 

- v severní části plochy je nutno respektovat trasu a OP vrchního elektrického 
vedení 

- plochu je nutno zkoordinovat s trasou navrhovaného biokoridoru směrem 
severním a západním 

- provoz a činnosti v ploše nesmí negativně ovlivňovat nad mez přípustnou (viz 
Odůvodnění ÚP kap. 3) blízkou bytovou zástavbu  
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Z20 zastavitelná plocha „Severovýchod Blata“  
 
rozloha: 

 
funkční využití: 

 
 
lokalizace plochy: 
 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 3,4149 ha 
 
plochy výroby a skladování  - drobná a řemeslná výroba a plocha ochranné a 
izolační zeleně 
 
severovýchodní okraj stávajícího zastavěného území Blata, západně nové 
komunikace I/37, severně bývalého areálu cihelny Blato  
 
- plochu je možno napojit odbočením ze stávající komunikace při severní 

straně plochy, počet sjezdů nutno minimalizovat  
- inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras 

vybudovaných v severní části Blata (vodovod, kanalizace, plynovod, 
elektrorozvody) 

- v ploše je třeba respektovat OP vojenského podzemního komunikačního 
vedení a trasy radioreléových spojů 

- ve severozápadní části plochy je nutno respektovat trasu a OP vrchního 
elektrického vedení 

- v severním okraji plochy je třeba respektovat trasu a OP vodovodu z 
vodojemu Mikulovice 

- v severním okraji plochy je nutno respektovat OP přilehlé komunikace III. 
třídy 

- při severozápadním okraji plochy je vymezen pás ochranné a izolační zeleně 
o min. šířce 15 m pro oddělení od sousední plochy bydlení 

- před započetím výstavby je pro plochu nutno zpracovat územní studii (viz 
dále kap. 9), studie musí kladně vyřešit kolizní střet stávající cyklotrasy,  
stávající  místní komunikace vyhrazené pro pěší provoz s případným 
vjezdem do plochy Z20 

 
 

Z21 zastavitelná plocha „Severovýchodní okraj Blata“  
 
 
rozloha: 

 
funkční využití: 

 
lokalizace plochy: 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
 0,4599 ha 
 
plochy bydlení v RD – městské a příměstské  
 
severovýchodní okraj stávajícího zastavěného území Blata, při východní straně 
komunikace na Dražkovice  
 
- plochu je možno napojit ze stávající přilehlé komunikace III. třídy při západní 

straně plochy  
- inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras 

vybudovaných v okolí (vodovod, kanalizace, plynovod, elektrorozvody) 
- v ploše je třeba respektovat OP vojenského podzemního komunikačního 

vedení   
- bytová výstavba v ploše je podmíněna dodržením hygienických limitů hluku z 

dopravy na přilehlé komunikaci III. třídy 
- v dalších fázích projektové dokumentace (regulační plán, územní řízení) je 

nutné prokázat, že nebudou překročeny max. přípustné hladiny hluku 
v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a chráněných 
venkovních prostorech 

- případná protihluková opatření budou realizována investory výstavby v těchto 
plochách, nikoliv na náklady ŘSD ČR, a to mimo pozemky I/37 
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Z22 zastavitelná plocha „U nadjezdu“  
 
 
rozloha: 

 
funkční využití: 

 
 
lokalizace plochy: 
 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
 1,8112 ha 
 
plochy výroby a skladování  - drobná a řemeslná výroba a plocha ochranné a 
izolační zeleně 
 
jihozápadní okraj stávajícího zastavěného území Mikulovic, trojúhelníkový 
prostor mezi novou a starou komunikací I/37, u stávajícího nadjezdu, plocha 
převzatá z předchozího ÚP  
 
- plochu je možno napojit na stávající přilehlou komunikaci II/324 při východní 

straně plochy, počet sjezdů nutno minimalizovat  
- inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras 

vybudovaných v okolí (vodovod, kanalizace, plynovod, elektrorozvody) 
- při severovýchodním okraji plochy je vymezen pás ochranné a izolační 

zeleně o min. šířce 15 m pro oddělení od sousední plochy bydlení 

 
 

Z23 zastavitelná plocha „cyklostezka“  
 
 
rozloha: 

 
funkční využití: 

 
lokalizace plochy: 
 
 
specifické podmínky: 

 

 
 0,6355 ha 
 
plochy dopravní infrastruktury – silniční   
 
Střední část řešeného území, podél východní strany hlavní komunikace II/324 v 
rozsahu dle zpracované DÚR   
  
- plocha je vymezena v souladu se zpracovanou DÚR (Transconsult s.r.o. 

Hradec Králové 2004) 

 
 

Z24 zastavitelná plocha „Severovýchodní okraj katastru obce“  
 
 
rozloha: 

 
funkční využití: 

 
lokalizace plochy: 
 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
 0,2982 ha 
 
plochy bydlení v RD – městské a příměstské  
 
severovýchodní okraj katastru obce, v návaznosti na stávající zástavbu severně 
komunikace na Ostřešany, převzato z předchozího ÚPO  
 
- plochu je nutno napojit ze stávající přilehlé komunikace III. třídy jižně plochy  
- inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras 

vybudovaných v okolí (vodovod, elektrorozvody) 
- v ploše je třeba respektovat OP vojenského podzemního komunikačního 

vedení   
- likvidaci odpadních vod do doby napojení oblasti na kanalizaci nutno řešit 

individuelně (domovní ČOV, jímky na vyvážení, apod.) 
- v západním okraji plochy je nutno respektovat trasu a OP vrchního 

elektrického vedení 
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Z25 zastavitelná plocha „Severovýchodní okraj katastru obce“  
 
rozloha: 

 
funkční využití: 

 
lokalizace plochy: 
 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 0,7044 0,13 ha 
 
Plochy bydlení v RD – městské a příměstské  
 
severovýchodní okraj katastru obce, v návaznosti na stávající zástavbu severně 
komunikace na Ostřešany, převzato z předchozího ÚPO  
 
- plochu je možno napojit ze stávající přilehlé komunikace III. třídy při jižním 

okraji plochy  
- inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras 

vybudovaných v okolí (vodovod, elektrorozvody) 
- v ploše je třeba respektovat OP vojenského podzemního komunikačního 

vedení   
- likvidaci odpadních vod do doby napojení oblasti na kanalizaci nutno řešit 

individuelně (domovní ČOV, jímky na vyvážení, apod.) 
- v západní části plochy je nutno respektovat trasu a OP vodovodu z 

Mikulovického vodojemu 
- v území plochy je nutno respektovat OP lesa - je nutný souhlas dotčeného 

orgánu státní správy lesů se stavbou v ochranném pásmu lesa (viz též kap. 
5.2 Odůvodnění ÚP) 

 
 

Z26 zastavitelná plocha „Rozšíření komunikace I/37“  
 

rozloha: 

funkční využití: 

lokalizace plochy: 

 

 

 

specifické podmínky: 

 

 
 

koridor 6,7714 ha 

plochy dopravní infrastruktury – silniční  

západní část řešeného území, koridor pro rozšíření stávající komunikace I/37 
Pardubice - Chrudim o další dva pruhy směrem k obci, převzato z platných ZÚR 
Pardubického kraje (stavba D04)  

- zastavitelné plochy vycházející z vymezeného dopravního koridoru, které 
nebudou součástí vybrané trasy komunikace, budou bez náhrady zrušeny a 
převedeny následně ve změně územního plánu obce opět do ploch určených 
pro zemědělské využití 

- v další fázi (regulační plán, územní řízení) je nutno doložit dodržení 
hygienických limitů hluku z dopravy pro nejbližší chráněné venkovní prostory  

- v ploše je třeba respektovat OP vojenského podzemního komunikačního 
vedení  a trasy radioreléových spojů 

- v ploše je třeba respektovat trasy a OP veškerých inženýrských sítí 
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Z27 zastavitelná plocha „přeložka železniční tratě Pardubice – Chrudim 
(Medlešická spojka)“  
 
rozloha: 

 
funkční využití: 

 
lokalizace plochy: 
 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
koridor 36,5346 ha 
 
plochy dopravní infrastruktury – železniční  
 
východní okraj řešeného území, koridor přeložky železniční tratě č. 238 
Pardubice – Chrudim (Medlešická spojka), převzato z platných ZÚR 
Pardubického kraje (stavba D101)  
 
- zastavitelné plochy vycházející z vymezeného dopravního koridoru, které 

nebudou součástí vybrané trasy komunikace, budou bez náhrady zrušeny a 
převedeny následně ve změně územního plánu obce opět do ploch určených 
pro zemědělské využití 

- v další fázi (regulační plán, územní řízení) je nutno doložit dodržení 
hygienických limitů hluku z dopravy pro nejbližší chráněné venkovní prostory  

- v ploše je třeba respektovat OP vojenského podzemního komunikačního 
vedení  a trasy radioreléových spojů 

- v ploše je třeba respektovat trasy a OP veškerých inženýrských sítí 
- v severní části plochy je nutno respektovat OP lesa - je nutný souhlas 

dotčeného orgánu státní správy lesů se stavbou v ochranném pásmu lesa 
(viz též kap. 5.2 Odůvodnění ÚP) 

 

 
 

Z28a zastavitelná plocha „V Loučkách - severovýchod“  
 

rozloha: 

funkční využití: 

lokalizace plochy: 

specifické podmínky: 

 

 

 

2,89 ha 

plochy bydlení v RD – městské a příměstské  

mezi ulicí v Loučkách a U Fryčáku  

- plochu je dopravně možno napojit ze stávajících obslužných komunikací  - 
ulice U Fryčáku a V Loučkách; 

- podmínkou využití plochy je prověření jejího podrobnějšího řešení územní 
studií, v rámci územní studie bude vymezeno veřejné prostranství, jehož 
součástí nebudou pozemní komunikace, v min. rozsahu 2000 m

2
; 

- budou zajištěny podmínky pro dopravní propojení se zástavbou 
v zastavitelné ploše Z2 nacházející se západně od plochy Z28a; 

- bude respektována vodoteč nacházející se v západní části plochy; 
- minimální šířka veřejného prostranství mezi oplocením obytné zástavby bude 

9 m; 
- minimální rozloha pozemku pro umístění 1 bytové jednotky v RD bude 700 m

2
;  

- nepřipouští se realizace řadových domů; 
- inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras 

vybudovaných v okolí (vodovod, kanalizace, plynovod, elektrorozvody) 
- v jižním a východním okraji plochy je třeba respektovat OP vrchního 

elektrického vedení VN a vodovodní řad  
- respektovat průhled na kostel sv. Václava 
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Z28b zastavitelná plocha „komunikace U Fryčáku“  
 
 
rozloha: 

 
funkční využití: 

 
lokalizace plochy: 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
 0,39 ha 
 
plochy dopravní infrastruktury – silniční   
 
ulice U Fryčáku 
  
- v napojení na ulici V Zahradách bude vytvořena vstřícná křižovatka 
- obousměrná komunikace, min. šíře veřejného prostoru mezi oplocením mezi 

plochami Z6 (včetně realizované zástavby v ploše) a Z28a (včetně 
realizované zástavby v ploše) bude 10 m 

 
 

 

Z28c zastavitelná plocha „U Fryčáku“  
 
 
rozloha: 

 
funkční využití: 

 
lokalizace plochy: 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
1,28 ha 

 
plochy bydlení v RD – městské a příměstské  
 
podél ulice U Fryčáku 
  

- plochu je dopravně možno napojit z obslužné komunikace  - ulice U Fryčáku 
a silnice III. třídy - V Zahradách; 

- podmínkou využití plochy je prověření jejího podrobnějšího řešení územní 
studií; 

- minimální šířka veřejného prostranství mezi oplocením obytné zástavby bude 
9 m; 

- minimální rozloha pozemku pro umístění 1 bytové jednotky v RD bude 700 m
2
;  

- nepřipouští se realizace řadových domů; 
- inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras 

vybudovaných v okolí (vodovod, kanalizace, plynovod, elektrorozvody) 
- při podrobnějším řešení plochy je třeba zohlednit OP vrchního elektrického 

vedení VN, případně navrhnout jeho přeložení a kabelizaci 
- respektovat OP silnice III. třídy 
- respektovat průhled na kostel sv. Václava 
- zástavba v ploše je podmíněna dodržením hygienických limitů hluku ze 

silnice III. třídy a plochy ve funkci VS – bude řešeno v rámci navazujících 
řízení 
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- plochy přestavby 

 
 

P1 zastavitelná plocha „jih bývalého areálu Stavba“  
 
 
rozloha: 

 
funkční využití: 

 
 
lokalizace plochy: 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
1,7468 ha 
 
plochy technické infrastruktury – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s 
odpady a plochy ochranné a izolační zeleně 
 
severovýchodní okraj obce, prostor jižní části bývalého areálu družstva Stavby  
  
- plochu je možno napojit z prostoru bývalého areálu družstva Stavba na silnici 

III. tř. severně plochy    
- inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras v okolí 

(vodovod, kanalizace, plynovod, elektrorozvody) 
- součástí plochy je pás ochranné a izolační zeleně při západní a jižní straně 

plochy o min. šíři 25 m 
- provoz a činnosti v ploše nesmí negativně ovlivňovat nad mez přípustnou (viz 

Odůvodnění ÚP kap. 3) okolní bytovou zástavbu, v další fázi (regulační plán, 
územní řízení) je nutno doložit dodržení hygienických limitů hluku pro 
nejbližší chráněné venkovní prostory  

- v západním a jižním okraji plochy je třeba respektovat trasy a OP vrchního 
elektrického vedení VN  

- v ploše je třeba respektovat OP vojenského podzemního komunikačního 
vedení   

- ve východní části plochy je nutno respektovat OP lesa - umístění hlavních a 
vedlejších staveb včetně oplocení bude možné nejméně 25 m od nejbližší 
hranice lesa a je nutný souhlas dotčeného orgánu státní správy lesů se 
stavbou v ochranném pásmu lesa 

 
Celkově je navrženo (vč. dopravních koridorů v redukované ploše – kvalifikovaném odhadu) 

41,3695 ha rozvojových ploch (ploch zastavitelných a přestavbových ploch) převážně pro obytnou 
zástavbu a plochy občanské vybavenosti a drobné výroby. To vytváří dostatečné možnosti pro 
současnost i rezervu do budoucnosti. Vlastní realizace bude záviset na vyřešení vlastnických vztahů, 
ekonomických možnostech investorů a v neposlední řadě zabezpečení inženýrských sítí.   

 
 
 

4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ 

UMISŤOVÁNÍ, VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU, 

VČETNĚ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ 

 

4.1  DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

 
Železniční doprava 

 
Stávající železniční trať č. 238 Pardubice - Chrudim, která prochází západním okrajem řešeného 

území, má být přeložena k východní hranici se sousedními Ostřešany jako tzv "Medlešická spojka". V 
nadřazené dokumentaci - Zásadách územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk) je pro tento záměr 
vymezen koridor stavby D101 o šířce 600 m, s úkolem zpřesnit koridor v návazných územních plánech. 

 
Ve východním okraji katastru je proto navržen koridor respektující konkrétní podmínky v území 

(především zastavěná území, ÚSES, atd.) jako rozvojová plocha Z27. Zároveň je plocha v souladu s 
požadavky ZÚR Pk zařazena do veřejně prospěšných staveb (viz dále kap. 7). 
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Silniční doprava 
 

Koncepce silniční dopravy je určena stávajícím stavem v řešeném území a předchozím 
územním plánem. Z hlediska dopravní infrastruktury je proto respektována stávající koncepce silniční 
dopravy. 

 
Je třeba respektovat stávající plochy silnic (dopravní infrastruktury), umožňující průchod 

komunikace I. a II. třídy (silnice I/37, II/324) a III. třídy (silnice III/32232, III/32233, III/34030 a III/34031) 
a stabilizované plochy místních komunikací (veřejných prostranství). 

 
Z nadřazené dokumentace - ZÚR Pk vyplývá vymezení koridoru stavby D04 pro rozšíření 

stávající komunikace I/37 Pardubice - Chrudim na čtyřpruh. Při východní straně stávající komunikace je 
proto navržen zpřesněný koridor jako rozvojová plocha Z26 o max. šířce 50 m. Zároveň je plocha v 
souladu s požadavky ZÚR Pk zařazena do veřejně prospěšných staveb (viz dále kap. 7). 

 
V případě napojování nových rozvojových ploch bude minimalizován počet vjezdů. Dopravní 

napojení nových zastavitelných ploch bude realizováno prostřednictvím místních komunikací nebo sítě 
silnic nižších tříd, nikoliv přímým napojením na silnici I/37.  

 
Dopravní napojení většího množství staveb je obecně nutno řešit prostřednictvím soustavy 

místních obslužných komunikací, s „kmenovým“ napojením na státní silnici. Parametry sjezdu a místní 
komunikace je nutno navrhovat v souladu s ustanovením platných předpisů a norem. 

 
 

Pěší a cyklisté 
 

Minimálně jednostranné chodníky pro pěší a cyklisty dokončit v celém rozsahu zastavěného 
území podél komunikace II.tř. V navrhovaných plochách budou komunikace přednostně řešeny jako 
obytné zóny.  
 
 Podél východní strany hlavní komunikace II/324 je navržena cyklostezka v rozsahu a řešení dle 
projektu k územnímu řízení firmy Transconsult s.r.o. Hradec Králové, 11/2004. Cyklostezka je navržena 
jako rozvojová plocha Z23 a je zařazena do veřejně prospěšných staveb. 
 
 
Doprava v klidu 

 
Územní plán nevymezuje samostatnou plochu s rozdílným využitím pro dopravu v klidu. Doprava 

v klidu je přípustná ve vybraných plochách s rozdílným způsobem využití (viz dále kap.6 Návrhu ÚP).  
 
 

4.2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 
 

4.2.1 Vodovod 

 
Do Mikulovic a Blata je voda přivedena z vodojemu skupiny „Pardubice“. Zásobní řad DN 300 je 

vyveden přímo z vodojemu a prochází obcí Mikulovice a severně od obce Blato. Provozní řady v obci 
obsluhují celou zástavbu. Správcem a provozovatelem vodovodu je společnost VAK a.s. Pardubice. 
Tlakové poměry jsou vyhovující, akumulace dostatečná. Kvalita vody vyhovuje ČSN 757111. 

  
Technické řešení vyhovuje i pro budoucí rozvoj obce. Je nutné počítat s opravami starších 

kovových úseků potrubí. Do míst nové připravované výstavby bytové a obslužné zóny je možné 
průběžně prodlužovat řady a doplňovat nové přípojky.  

 
Případný odběr vody pro požární zásahy bude možné provádět z nadzemních hydrantů v lokalitě. 

Stávající ani nově budovaný vodovod pro veřejnou potřebu není vodovodem požárním. V rámci řešení 
zástavby nových zastavitelných lokalit v obci je potřeba stanovit primární zdroje požární vody mimo 
veřejný vodovod, tzn. vodoteče, požární nádrže apod. 
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4.2.2 Kanalizace 

 
Obec je v současné době odkanalizována jednotnou kanalizační sítí do prostoru křižovatky silnic 

II/324 a III/32226, kde je napojena na síť Dražkovic a dále do Pardubic a Semtína, kde jsou odpadní  
vody čištěné na ČOV Semtín. Provozovatel a vlastník sítě je VAK Pardubice a.s. Systém je funkční a 
čistírna má dostatečnou kapacitní rezervu . 

 
 V místní části Blato je nově vybudována jednotná kanalizace svádějící odpadní vody na severní 

okraj obce, z tohoto místa je splašková voda vedena do kanalizace v Dražkovicích. 
  
Stav kanalizace je vyhovující. V obci je možné kanalizaci prodlužovat do míst nové výstavby.  

 
Kanalizace pro novou zástavbu bude navržena a realizována jako oddílná. Dešťové a ostatní 

vody budou likvidovány mimo kanalizaci pro veřejnou potřebu. 
 
V okrajových částech (zejména v zástavbě na severovýchodním okraji katastru podél silnice na 

Ostřešany) je do doby výstavby kanalizace u nových staveb i stávajících jímek a DČOV nutno dbát na 
ekologické likvidování splašků a kalů v souladu s platnou legislativou (odvoz na určená místa apod.). 

 

4.2.3  Elektrorozvody 

 
Napájení navrhovaných ploch ze stávající elektrorozvodné sítě je navrženo  následujícím 

způsobem:  
 
Plocha  Z1  
Napájení ze stávajícího kabelového rozvodu 0,4 kV, který byl realizován v řešené ploše. 

 
Plocha Z2, Z3  
Napájení ze stávající TS 35/0,4 kV č. 1183 – Římská novým kabelovým rozvodem, propojení se 
stávající rozvodnou soustavou plochy Z1. V konečné fázi výstavby řešit posílení stávající TS č. 1183. 
 
Plocha Z6  
Napájení ze stávající TS 35/0,4 kV č. 1064 – Pod kostelem novým kabelovým rozvodem, propojení se 
stávající rozvodnou soustavou. 
 
Plocha Z7, Z8, Z10, Z11  
Napájení ze stávající TS 35/0,4 kV č. 777 – RD U kravína novým kabelovým vedením 0,4 kV, vhodně 
propojit se stávající rozvodnou soustavou. Při plném využití území se předpokládá výměna trafa na TS 
č. 777 za silnější. 
 
Plocha Z12  
Zajištění potřebného výkonu předpokládá výstavbu nové transformační stanice 35/0,4 kV. Navrhujeme 
buď výstavbu kabelové kompaktní TS (alternativa „A“) nebo výstavbu stožárové TS (alternativa „B“). 
V případě alt. „A“ bude kabelová kompaktní TS připojena zemním kabelem 35 kV z vedení (přípojky) 
pro stávající TS č. 974 – škola. Při alternativě „B“ bude vybudována stožárová TS 35/0,4 kV připojená 
venkovním vedením 35 kV.  
Distribuční rozvodná soustava bude řešena zemními kabely tak, aby většina RD měla zajištěno 
dvoustranné napojení. 
 
Plocha Z14  
Napájení ze stávající distribuční rozvodné soustavy. 
 
Plocha Z15, Z22  
V rámci přípravy území pro výstavbu provedl majitel plochy odstranění venkovního vedení 35 kV 
(přípojka pro TS 35/0,4 kV č. 924 – škola). Venkovní vedení, které procházelo napříč plochou byla 
nahrazeno kabelem 35 kV. 
Potřebný elektrický výkon pro plochu bude zajištěn kabelovým vývodem ze stávající stožárové TS č. 
625 – Křemínek. Počet kabelových napáječů bude závislý na požadavku odběratelů občanské 
vybavenosti. 
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Plocha Z16 – zrušena  

 
Plocha Z17  
Napájení bude řešeno kabelovým vedením 0,4 kV ze stávající TS 35/0,4 kV č. 367 – K Dražkovicím. Při 
plném využití území se předpokládá výměna trafa 100 kVA za silnější. 
 
Plocha Z18  
Napájení se předpokládá ze stávající distribuční rozvodné soustavy. 
 
Plocha Z19, Z20, Z21  
Napájení ze stávající TS 35/0,4 kV č. 177 – obec I. novým kabelovým vedením 0,4 kV (plochy Z20, 
Z21) a rozšířením stávající distribuční soustavy (plocha Z19). 
 
Plocha Z24, Z25  
Napájení ze stávající TS 35/0,4 kV č. 230 – Stavba venkovním vedením na betonových sloupech. Při 
plném využití území bude nutno řešit posílení stávající rozvodné soustavy (výměna stávajících vodičů 
AlFe 4 x 35 za výkonnější) 
 
Veřejné venkovní osvětlení 

 
Součástí nové výstavby bude veřejné osvětlení nových komunikací a ploch pro RD a další 

objekty. Nové osvětlovací stožáry připojit na stávající rozvod VO v obci nebo vybudovat nový napájecí 
bod. Vlastní osvětlení bude provedeno sadovými stožáry. 

4.2.4 Spoje  

 
Nové objekty budou připojovány v návaznosti na stávající síť podle poptávky po 

telekomunikačních službách. 
 

4.2.5 Plynovody  

 
V současné době je plynofikována obec Mikulovice i místní část Blato. Rozvody mají dostatečnou 

rezervu pro napojení navrhované bytové zástavby.  
 

4.3  OBČANSKÉ VYBAVENÍ  
 

Hlavní objekty jsou částečně soustředěny v centrální části Mikulovic u hlavní komunikace a podél 
odbočující komunikace ke kostelu. V Blatě je občanská vybavenost v menším rozsahu soustředěna v 
centru u návsi.  

 
Plochy pro veřejnou infrastrukturu jsou dostačující; pro možný rozvoj jsou nové plochy 

občanského vybavení navrženy ve střední části obce (při východní straně hlavní komunikace, naproti 
stávajícímu hřišti a jižně od hřiště), v severozápadním okraji zastavěného území (v návaznosti stávající 
areály) a ve východním okraji zastavěného území (v prostoru západně hřbitova).  

 
Drobné objekty občanské vybavenosti jsou přípustné v rámci vybraných ploch s různým 

způsobem využití - bydlení či výroby, a to při splnění regulačních a hygienických podmínek (viz dále 
kap. 6).   

 

4.4  VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ   
 
Stávající veřejná prostranství užívaná ve veřejném zájmu jsou samostatně vymezena - v prostoru 

stávající návsi ve střední části stávajícího zastavěného území  obce v okolí rybníka. 
V plochách bydlení a občanské vybavenosti překračujících rozlohu 2 ha (tedy v návrhových 

plochách Z2, Z6, Z12, Z15 a , Z17, Z28a+c) je nutno vymezit plochy veřejných prostranství v rozsahu 
dle platné legislativy.  
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5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH  S 

ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO 
JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOSTI KRAJINY, 

PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ, OCHRANY PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK 

NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ 

 

5.1  KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 
 
S ohledem na přírodní potenciál řešeného území nejsou ve volné krajině navrhovány žádné 

plochy a stavby; zastavitelná území tedy rozšiřují stávající zastavěná území.  
 
Pro udržení a posílení ekologické stability území je do ÚP zapracován územní systém ekologické 

stability (ÚSES) 
 

K dotčení ochranného pásma lesa umístěním stavby nebo jiným využitím území musí být  
vyžádán souhlas orgánu státní správy lesů (zejména plochy Z6, P1, Z25 a Z27).   

 

5.2  ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY - ÚSES 
 

Hlavní prvky (biokoridory, biocentra), které obsahuje návrh generelu ÚSES  pro řešené území,  jsou 
součástí hlavního a koordinačního výkresu (značení dle ÚAP):  
 

- regionální ÚSES  

- v řešeném území se nevyskytuje  

- lokální ÚSES  

 

     - lokální biocentra:  

- LBC 157 –  U Mikulovic  (jihovýchodní okraj řešeného území), k vymezení - zalesnit 
autochtonními listnatými dřevinami 

- LBC 158 –  Pod Kopcem (severovýchodní okraj řešeného území),  vymezené, funkční - 
plochu zohlednit v LHP, hospodařit  podrostním způsobem s využitím 
přirozeného zmlazení  autochtonních dřevin 

- LBC 180 –  K Dřenicím (jihozápadní okraj řešeného území),  k vymezení - ve 
 stávajících porostech provádět jen nutné sanitární zásahy, část 
 vymezenou na orné půdě zalesnit autochtonními listnatými 
 dřevinami 

      - lokální biokoridory:  
- LBK 123 -  mezi LBC 157 a LBC 180 v jižní části řešeného území, k  vymezení - 

založit výsadbou autochtonních listnatých dřevin,  porosty kolem rybníka 
udržovat jednotlivým výběrem 

- LBK 124 -  z jihu k LBC 158 ve východní části řešeného území, k  vymezení - založit 
výsadbou autochtonních listnatých dřevin 

- LBK 125 -  od LBC 180 směrem na sever v západní části řešeného území,  částečně 
vymezený - porosty doplnit výsadbou autochtonních  listnatých dřevin 

- LBK 134 -  odbočuje z LBC 125 směrem na západ v severozápadní části  řešeného 
území, k vymezení - založit výsadbou autochtonních  listnatých dřevin 

 

5.3  OCHRANA PŘED POVODNĚMI 

 
V návaznosti na jihovýchodní okraj zastavěného území je navržena ochranná hrázka, která 

navazuje jihovýchodně až východně na suchý poldr v jižním okraji obce. Její funkcí je usměrňovat odtok 
povrchových vod ze zemědělských pozemků severním směrem do otevřeného koryta a následně do 
potrubí (viz též Odůvodnění ÚP kap. 3.1.12). 
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6.  STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍHO VYUŽITÍ), 

POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, POPŘÍPADĚ 
STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK 
PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU 
(NAPŘ. VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY ZÁSTAVBY, STANOVENÍ 
ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ A INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ) 

 
Celé řešené území je rozčleněno do ploch podle převládajících funkcí. V řešeném území byly 

vyznačeny následující plochy s různým způsobem využití: 
 
■ plochy bydlení :   - v rodinných domech - městské a příměstské (BI) 
  - v rodinných domech - venkovské (BV) 
■ plochy rekreace:   - zahrádkářské osady (RZ) 
■ plochy občanského vybavení:   - veřejná infrastruktura  (OV) 
    - komerční zařízení malá a střední  (OM) 
    - tělovýchovná a sportovní zařízení  (OS) 
    - hřbitovy  (OH) 
■ plochy veřejných prostranství:  - veřejná prostranství (PV) 
  - veřejná zeleň  (ZV) 
■ plochy smíšené obytné:   - venkovské (SV) 
■ plochy dopravní infrastruktury:  - silniční  (DS) 
  - železniční  (DZ) 
■ plochy technické infrastruktury:  - inženýrské sítě  (TI) 
  - plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s       
odpady (TO) 
■ plochy výroby a skladování:  - drobná a řemeslná výroba (VD)          
   - zemědělská výroba  (VZ) 
■ plochy smíšené výrobní ( VS )          
■ plochy zeleně:   - soukromé a vyhrazené (ZS) 
  - ochranné a izolační (ZO) 
  - přírodního charakteru (ZP) 
■ plochy vodní a vodohospodářské  (W) 
■ plochy zemědělské  (NZ) 
■ plochy lesní  (NL) 
■ plochy přírodní  (NP)    
■ plochy smíšené nezastavěného 
 území  (NS)    -  s indexy přípustných funkcí - přírodní a  
     zemědělská   (pz) 

- s indexy přípustných funkcí - přírodní a 
    vodohospodářská (pv) 

 
Pro jednotlivé plochy s různým způsobem využití jsou stanoveny podmínky, regulující využití 

území v členění přípustné a nepřípustné využití. 
 
Dále uvedené podmínky využití ploch s různým způsobem využití platí pro rozvojové plochy (tj. 

zastavitelné a přestavbové plochy), tak pro stabilizované plochy (stávající zástavba) pro případy 
stavebních úprav. 

 
Stavby, zařízení a využití neuvedená v přípustném nebo v nepřípustném využití posuzuje 

stavební úřad z hlediska konkrétních územních podmínek a v případě, že neshledá závažné střety, 
které by umístění požadované aktivity bránily, jsou považovány za přípustné.  
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1. BI – plochy bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské   
 

A – hlavní využití: 
plochy rodinných domů se zázemím s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu 
 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) stavby a plochy bydlení v rodinných domech vč. doplňkových drobných staveb a zahrad 
2) obchodní zařízení, veřejné stravování, malá ubytovací zařízení s kapacitou do 10 lůžek, 

služby a provozovny sloužící potřebám obyvatel území nerušící bydlení (ve smyslu platné 
legislativy, viz odůvodnění ÚP)  

3) drobná sportoviště a plochy pro každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel 
4) odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití 
5) stavby a zařízení technické infrastruktury 
6) parkovací plochy sloužící obsluze území (osobní automobily resp. automobily do 3,5t) 
7) stavby a zařízení pro odstavování vozidel (garáže) pro obsluhu území (osobní automobily 

resp. automobily do 3,5t) především na pozemcích rodinných domů 
8) místní komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty 
9) zeleň liniová a plošná 
10) stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního odpadu 
11) informační, propagační a reklamní stavby 

 
nepřípustné : 

1) vícepodlažní obytné domy 
2) stavby pro výrobu a podnikatelské aktivity s negativními vlivy na životní a obytné prostředí 
3) stavby a plochy pro smíšenou výrobu a pro intenzivní zemědělskou výrobu 
4) stavby a plochy pro výrobní služby a zemědělskou výrobu s negativními vlivy na životní 

prostředí nad mez přípustnou 
5) stavby a plochy pro skladování, ukládání a odstraňování odpadů 
6) stavby pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky, stavby pro velkoobchod 
7) vícepodlažní a hromadné garáže a garáže pro nákladní vozidla 
8) veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity 

uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru (ve smyslu platné legislativy, viz 
odůvodnění ÚP)  

 
C - podmínky prostorového uspořádání: 

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE 
•  stavba rodinného domu – max. 2 nadzemní podlaží s možným obytným podkrovím (mimo 
plochy Z2, Z6, Z7 a Z8 a Z28a, Z28c, kde je povolena zástavba s max. 1 nadzemním podlažím 
s možným obytným podkrovím) 
• stavby nebytové (obč. vybavenost, provozovny,..) max. 2 nadzemní podlaží s možným 
využitým podkrovím (mimo plochy Z2, Z6, Z7 a Z8 a Z28a, Z28c, kde je povolena zástavba 
s max. 1 nadzemním podlažím s možným využitým podkrovím) 
• stavby budou charakterem svého řešení navazovat na převládající charakter okolní stávající 
zástavby (hmotové řešení staveb, převažující typ zastřešení apod.) 

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE  pro zastavitelná území  
• koeficient zastavění = max. 40% - je dán podílem celkové zastavěné plochy stavbou hlavní a 
stavbami doplňkovými k celkové výměře stavebního pozemku  
 
 

2. BV – plochy bydlení v rodinných domech – venkovské   

 
A - hlavní využití: 
plochy rodinných domů s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení s příměsí 
nerušících obslužných funkcí místního významu 
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B - funkční využití: 
přípustné: 

1) stavby a plochy bydlení v rodinných domech s chovatelským a pěstitelským zázemím pro 
samozásobení vč. doplňkových drobných staveb a zahrad 

2) obchodní zařízení, veřejné stravování, malá ubytovací zařízení s kapacitou do 10 lůžek, 
služby a provozovny sloužící potřebám obyvatel území nerušící bydlení (ve smyslu platné 
legislativy, viz odůvodnění ÚP) 

3) drobná sportoviště a plochy pro každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel 
4) stavby a zařízení technické infrastruktury 
5) parkovací plochy sloužící obsluze území (osobní automobily resp. automobily do 3,5t) 
6) stavby a zařízení pro odstavování vozidel (garáže) pro obsluhu území (osobní automobily 

resp. automobily do 3,5t) především na pozemcích rodinných domů 
7) místní komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty 
8) zeleň liniová a plošná 
9) stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního odpadu 
10) informační, propagační a reklamní stavby 

 
nepřípustné : 

1) vícepodlažní obytné domy 
2) stavby pro výrobu a podnikatelské aktivity s negativními vlivy na životní a obytné prostředí 
3) stavby a plochy pro smíšenou výrobu a pro intenzivní zemědělskou výrobu 
4) stavby a plochy pro výrobní služby a zemědělskou výrobu s negativními vlivy na životní 

prostředí nad mez přípustnou 
5) stavby a plochy pro skladování, ukládání a odstraňování odpadů 
6) stavby pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky, stavby pro velkoobchod 
7) vícepodlažní a hromadné garáže a garáže pro nákladní vozidla 
8) veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity 

uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru (ve smyslu platné legislativy, viz 
odůvodnění ÚP)  

 
C - podmínky prostorového uspořádání: 

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE 
• stavba rodinného domu – max. 2 nadzemní podlaží s možným obytným podkrovím  
• stavby nebytové (obč. vybavenost, provozovny,..) max. 2 nadzemní podlaží s možným 
využitým podkrovím 
• stavby budou charakterem svého řešení navazovat na převládající charakter okolní stávající 
zástavby (hmotové řešení staveb, převažující typ zastřešení apod.) 

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE  pro zastavitelná území  
• koeficient zastavění = max. 40% - je dán podílem celkové zastavěné plochy stavbou hlavní a 
stavbami doplňkovými k celkové výměře stavebního pozemku  

 
 

3. RZ – plochy rekreace – zahrádkářské osady  

 
A – hlavní využití: 
plochy zahrádkových osad, ve kterých jsou povolovány "zahrádkové chaty" 
 
B – funkční využití: 

přípustné: 
1) pozemky a stavby zahrádkových osad  
2) pozemky dalších staveb a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací  
3) parkovací plochy sloužící obsluze území (osobní automobily resp. automobily do 3,5t) 
4) místní komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty 
5) stavby a zařízení technické infrastruktury 
6) zeleň liniová a plošná  
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nepřípustné: 
1) veškeré plochy a stavby neuvedené výše jako přípustné 

 
C – podmínky prostorového uspořádání: 

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE 
•  stavba rekreačního objektu – max. 1 nadzemní podlaží s možným využitým podkrovím 
• stavby budou charakterem svého řešení navazovat na převládající charakter okolní stávající 
zástavby (hmotové řešení staveb, převažující typ zastřešení apod.) 

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE   
•  koeficient zastavění = max. 20% – je dán podílem celkové zastavěné plochy stavbou hlavní a 
stavbami doplňkovými (altán, pergola, bazén, terasa, skleník apod.) k celkové výměře 
stavebního pozemku  
 

 

4. OV – plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura  

 
A - hlavní využití: 
plochy převážně nekomerční občanské vybavenosti sloužící například pro vzdělávání a výchovu, 
sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva (dle 
platné legislativy). 

  
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) maloobchodní, správní a administrativní objekty vč. nezbytných obslužných ploch 
2) služby, veřejné stravování a ubytování 
3) kulturní, sociální, zdravotnické, výchovné, sportovní a církevní zařízení 
4) parkovací plochy sloužící obsluze území  
5) stavby a zařízení pro odstavování vozidel (garáže) pro obsluhu území 
6) manipulační plochy dopravní obsluhy  
7) místní komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty 
8) stavby a zařízení technické infrastruktury 
9) zeleň liniová a plošná 
10) informační a reklamní zařízení 
11) zařízení drobné a řemeslné výroby nerušící nad míru přípustnou okolí (ve smyslu platné 

legislativy, viz odůvodnění ÚP) 
 

nepřípustné: 
1) bytová výstavba 
2) objekty  a plochy zemědělské a průmyslové výroby 

C - podmínky prostorového uspořádání: 

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE 
•  stavba občanské vybavenosti – max. 2 nadzemní podlaží s možným využitým podkrovím 
• stavby budou charakterem svého řešení navazovat na převládající charakter okolní stávající 
zástavby (hmotové řešení staveb, převažující typ zastřešení apod.) 
 

 

5. OM - občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední  
 

A - hlavní využití: 
plochy převážně komerční občanské vybavenosti sloužící např. pro administrativu, obchodní prodej, 
ubytování, stravování, služby 

 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) administrativní areály vč. nezbytných obslužných ploch 
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2) velkoplošný maloprodej 
3) objekty pro ubytování a stravování 
4) objekty pro služby 
5) rozsáhlá společenská centra – zábavní a kulturní 
6) výstavní areály 
7) stavby a zařízení technické infrastruktury 
8) parkovací plochy sloužící obsluze území  
9) manipulační plochy dopravní obsluhy  
10) stavby a zařízení pro odstavování vozidel (garáže) pro obsluhu území  
11) místní komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty 
12) zeleň liniová a plošná 
13) informační a reklamní zařízení 
14) zařízení drobné a řemeslné výroby nerušící nad míru přípustnou okolí (ve smyslu platné 

legislativy, viz odůvodnění ÚP) 
 

nepřípustné: 
1) bytová výstavba 
2) objekty, jejichž vliv činností a vyvolaná dopravní obsluha narušuje sousední plochy nad 

přípustné normy pro obytné zóny  
3) objekty  a plochy výroby a skladování 

 
C - podmínky prostorového uspořádání: 

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE 
•  stavba občanské vybavenosti – max. 2 nadzemní podlaží  s možným využitým podkrovím 
• stavby budou charakterem svého řešení navazovat na převládající charakter okolní stávající 
zástavby (hmotové řešení staveb, převažující typ zastřešení apod.) 
 

 

6. OS – plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení  

 
A - hlavní využití: 
plochy sportovních a tělovýchovných areálů   

 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) areály a plochy tělovýchovné a sportovní 
2) sportovní zařízení a vybavení 
3) vybavení sociální a hygienické výše uvedených areálů 
4) stavby a zařízení technické infrastruktury 
5) parkovací plochy sloužící obsluze území  
6) stavby a zařízení pro odstavování vozidel (garáže) pro obsluhu území  
7) místní komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty 
8) zeleň liniová a plošná  
9) veřejné stravování pro obsluhu území 
10) byty služební a majitelů zařízení 
 
nepřípustné: 
1) bytová výstavba 
2) občanská vybavenost 
3) objekty výroby a skladování 

 
C - podmínky prostorového uspořádání: 

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE 
•  stavba občanského vybavení – max. 1 nadzemní podlaží s možným využitým podkrovím 
• stavby budou charakterem svého řešení navazovat na převládající charakter okolní stávající 
zástavby (hmotové řešení staveb, převažující typ zastřešení apod.) 
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ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE  pro zastavitelná území  
•   koeficient zastavění = max. 20% - je dán podílem celkové zastavěné plochy stavbou hlavní a 
stavbami doplňkovými (altán, pergola, bazén, terasa, apod.) k celkové výměře stavebního 
pozemku  

 

 

7. OH – plochy občanského vybavení – hřbitovy  

 
A - hlavní využití: 
plochy veřejných a vyhrazených pohřebišť   

 
B - funkční využití: 

přípustné : 
1)  hřbitov vč. příslušných staveb a dopravních ploch 
2)  vybavenost příslušná k uvedené funkci  
3)  parkovací plochy sloužící obsluze území  
4)  stavby a zařízení pro odstavování vozidel (garáže) pro obsluhu území  
5)  místní komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty 
6)  zeleň liniová a plošná                  
7)  stavby a zařízení technické infrastruktury 
 

nepřípustné: 
1)  veškeré stavby neuvedené jako přípustné 

 

 

8. PV – plochy veřejných prostranství 
 
A - hlavní využití: 
plochy, které mají významnou prostorotvornou a komunikační funkci a je třeba je samostatně vymezit 
 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) plochy veřejných prostranství 
2) plochy a koridory silniční dopravy 
3) plochy dopravy v klidu 
4) městský mobiliář  
5) zeleň liniová a plošná  
6) stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy (např. manipulační plochy, přístřešky na 

techniku a vybavení pro údržbu plochy, stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování 
domovního a separovaného odpadu, atd.) 

7) vodní plochy a toky 
8) stavby a zařízení technické infrastruktury 

 
nepřípustné : 

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné 
 

 

9. ZV – plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň  
 

A - hlavní využití: 
plochy parkově upravené zeleně, většinou přístupné veřejnosti včetně případných vodních ploch a toků  
 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) plochy veřejné zeleně a parků 
2) městský mobiliář, dětská hřiště 
3) sportovní plochy a vybavení 
4) pěší a cyklistické komunikace 
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5) sady  
6) zeleň liniová a plošná  
7) stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy (např. manipulační plochy, přístřešky na 

techniku a vybavení pro údržbu plochy, stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování 
domovního a separovaného odpadu, atd.) 

8) vodní plochy a toky 
9) stavby a zařízení technické infrastruktury 

nepřípustné : 
1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné 
 

 

10. SV – plochy smíšené obytné - venkovské 

 
A – hlavní využití: 
plochy smíšeného využití ve venkovských sídlech využívané zejména pro bydlení v rodinných domech 
(včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím), obslužnou sféru a nerušící výrobní činnosti  
 
B – funkční využití: 

přípustné: 
1) stavby a plochy bydlení v rodinných domech s užitkovými zahradami včetně domů a 

usedlostí s hospodářským zázemím 
2) stávající byt. objekty využívané k občasnému nebo rekreačnímu bydlení (chalupy)  
3) obchodní zařízení, veřejné stravování, občanské vybavení pro veřejnost, malá ubytovací 

zařízení s kapacitou do 10 lůžek a služby nevýrobního charakteru a provozovny sloužící k 
uspokojování potřeb obyvatel území nerušící rodinné bydlení (ve smyslu platné legislativy, 
viz odůvodnění ÚP) 

4) drobná sportoviště a plochy pro každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel 
5) stavby a zařízení technické infrastruktury 
6) parkovací plochy sloužící obsluze území (osobní automobily resp. automobily do 3,5t) 
7) stavby a zařízení pro odstavování vozidel (garáže) pro obsluhu území (osobní automobily 

resp. automobily do 3,5t) především na pozemcích rodinných domů 
8) místní komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty 
9) zeleň liniová a plošná 
10) nerušící zařízení drobné a řemeslné výroby a zemědělské výroby (ve smyslu platné 

legislativy, viz odůvodnění ÚP) 
11) informační, propagační a reklamní stavby 

 
nepřípustné:  

1) stavby pro výrobu a podnikatelské aktivity s negativními vlivy na životní a obytné prostředí 
2) stavby a plochy pro smíšenou výrobu a pro intenzivní zemědělskou výrobu 
3) stavby a plochy pro výrobní služby a zemědělskou výrobu s negativními vlivy na životní 

prostředí nad mez přípustnou 
4) stavby a plochy pro skladování, ukládání a odstraňování odpadů 
5) stavby pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky, stavby pro velkoobchod 
6) garáže pro nákladní vozidla 
7) veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity 

uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru (ve smyslu platné legislativy, viz 
odůvodnění ÚP)  

 
C – podmínky prostorového uspořádání: 

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE 
•  stavba rodinného domu – max. 1nadzemní podlaží s možným obytným podkrovím  
• stavby nebytové (obč. vybavenost, provozovny,..) max. 1 nadzemní podlaží s možným 
využitým podkrovím 
• stavby budou charakterem svého řešení navazovat na převládající charakter okolní stávající 
zástavby (hmotové řešení staveb, převažující typ zastřešení apod.) 
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ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE   
• koeficient zastavění = max. 40% – je dán podílem celkové zastavěné plochy stavbou hlavní a 
stavbami doplňkovými k celkové výměře stavebního pozemku  
 

 

11. DS – plochy dopravní infrastruktury - silniční 
 
A - hlavní využití: 
plochy a koridory silniční dopravy, včetně dopravy v klidu a vybraných veřejných prostranství  
 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) plochy a koridory silniční dopravy 
2) plochy dopravy v klidu 
3) zeleň liniová a plošná  
4) plochy, které jsou součástí komunikace – náspy, zářezy, stavby a zařízení (např. mosty, 

lávky atd., dopravní značení), technická opatření související s provozem na pozemních 
komunikacích, protihluková opatření   

5) stavby a zařízení sloužící hromadné dopravě (autobusové zastávky) 
6) plochy pro pěší a cyklisty na oddělených pruzích a chodnících 
7) vodní plochy a toky 
8) stavby a zařízení technické infrastruktury 
 

nepřípustné : 
1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné 

 

 

12. DZ - plochy dopravní infrastruktury - železniční 

 
A - hlavní využití: 
plochy a koridory železniční dopravy  
 
 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) plochy a koridory železniční dopravy 
2) stavby a plochy sloužící potřebě funkčního využití  
3) zeleň liniová a plošná  
4) stavby a zařízení technické infrastruktury 
 

nepřípustné : 
1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné 

 
 

13. TI - plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě 

 
A - hlavní využití: 
plochy areálů technické infrastruktury, zařízení na vodovodech a kanalizacích (např. úpravny vody, 
vodojemy, ČOV), na energetických sítích (např. regulační stanice, rozvodny vysokého napětí, malé 
vodní elektrárny), telekomunikační zařízení a další plochy technické infrastruktury, které nelze zahrnout 
do jiných ploch s rozdílným způsobem využití 
 
 B - funkční využití: 

přípustné: 
1) plochy a areály veřejné technické infrastruktury 
2) zeleň liniová a plošná  
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3) stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy (např. manipulační plochy, přístřešky na 
techniku a vybavení pro údržbu plochy, stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování 
domovního a separovaného odpadu, atd.) 

4) stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací 
5) parkovací plochy sloužící obsluze území  
6) stavby a zařízení pro odstavování vozidel (garáže) pro obsluhu území  
7) místní komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty 
8) vodní plochy a toky 

 
nepřípustné : 

1)  veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné 
2) fotovoltaické elektrárny na volných plochách (ty lze umísťovat pouze na stávající stavby) 
3)  větrné elektrárny 

 
 

14. TO – plochy technické infrastruktury – stavby a zařízení pro nakládání s odpady 
 
A – hlavní využití: 
plochy skládek, sběrných dvorů apod.  
 

 B – funkční využití: 
přípustné: 

1) plochy skládek, sběrných dvorů apod. 
2) zeleň liniová a plošná  
3) stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy (např. manipulační plochy, přístřešky na 

techniku a vybavení pro údržbu plochy, stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování 
domovního a separovaného odpadu, atd.) 

4) stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací 
5) parkovací plochy sloužící obsluze území  
6) stavby a zařízení pro odstavování vozidel (garáže) pro obsluhu území  
7) místní komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty 
8) vodní plochy a toky 
9) stavby a zařízení technické infrastruktury 
 

nepřípustné: 
1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné 

 
 

15. VD  - plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba  

 
A - hlavní využití: 
plochy malovýroby či přidružené výroby, výrobní i nevýrobní služby, řemesel a skladů, které nejsou 
realizovatelné v jiných funkčních plochách. 
 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) drobná výroba, služby, řemesla, sklady  
2) administrativní a správní budovy související s hlavní funkcí   
3) stavby a zařízení technické infrastruktury 
4) parkovací plochy sloužící obsluze území  
5) stavby a zařízení pro odstavování vozidel (garáže) pro obsluhu území  
6) místní komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty 
7) zeleň liniová a plošná  
8) stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací 
9) doplňková zařízení obchodu a služeb související s hlavní funkcí 
10) byty služební a majitelů zařízení 

 
nepřípustné: 

1) byty nad rámec služebního charakteru 
2) plochy a objekty občanské vybavenosti 
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3) fotovoltaické elektrárny na volných plochách (ty lze umísťovat pouze na stávající stavby) 
4)  větrné elektrárny 

 
C - podmínky prostorového uspořádání: 
 
ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE 
•  stavba výroby a skladů – max. 1 nadzemní podlaží s možným využitým podkrovím 
• stavby budou charakterem svého řešení navazovat na převládající charakter okolní stávající 
zástavby (hmotové řešení staveb, převažující typ zastřešení apod.) 

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE   
• minimálně 20% celkové plochy musí být ozeleněno  
• veškeré plochy pro odstavování a parkování vozidel musí být na pozemku dané plochy 
• pásmo hygienické ochrany nesmí překročit hranice areálu 
 

 

16. VZ  - plochy výroby a skladování – zemědělská výroba  
 

A - hlavní využití: 
plochy zemědělské výroby a přidružené drobné výroby  
 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) budovy, plochy a zařízení určené pro příslušnou zemědělskou výrobu 
2) administrativní a správní budovy související s hlavní funkcí  
3) parkovací plochy sloužící obsluze území  
4) stavby a zařízení pro odstavování vozidel (garáže) pro obsluhu území  
5) místní komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty 
6) stavby a zařízení technické infrastruktury 
7) zeleň liniová a plošná vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky) 
8) služební byty 
9) doplňková zařízení obchodu a služeb související s hlavní funkcí 
10) zařízení výroby, pokud nebudou narušeny hygienicko-veterinární předpisy 
 

nepřípustné: 
1) byty nad rámec služebního charakteru 
2) plochy a objekty občanské vybavenosti 
3) fotovoltaické elektrárny na volných plochách (ty lze umísťovat pouze na stávající stavby) 
4)  větrné elektrárny 

 
C - podmínky prostorového uspořádání: 

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE 
•  stavba výroby a skladů – max. 1 nadzemní podlaží s možným využitým podkrovím 
• stavby budou charakterem svého řešení navazovat na převládající charakter okolní stávající 
zástavby (hmotové řešení staveb, převažující typ zastřešení apod.) 

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE   
• minimálně 20% celkové plochy musí být ozeleněno  
• veškeré plochy pro odstavování a parkování vozidel musí být na pozemku dané plochy 
• pásmo hygienické ochrany nesmí překročit hranice areálu 
 
 

17. VS  - plochy smíšené výrobní  
 

A - hlavní využití: 
plochy malovýroby či přidružené výroby, výrobní i nevýrobní služby, řemesel, skladů a zemědělské 
výroby či přidružené drobné výroby, vymezují se v případech, kdy s ohledem na situaci v území není 
účelné členění na plochy drobné výroby a skladování a zemědělskou výrobu 
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 B - funkční využití: 

přípustné: 
1) budovy, plochy a zařízení určené pro příslušnou výrobu 
2) administrativní a správní budovy související s hlavní funkcí   
3) parkovací plochy sloužící obsluze území  
4) stavby a zařízení pro odstavování vozidel (garáže) pro obsluhu území  
5) místní komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty 
6) stavby a zařízení technické infrastruktury 
7) zeleň liniová a plošná vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky) 
8) stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací 
9) služební byty 
10) doplňková zařízení obchodu a služeb související s hlavní funkcí 
11) zařízení výroby, pokud nebudou narušeny hygienicko-veterinární předpisy 
 

nepřípustné: 
1) byty nad rámec služebního charakteru 
2) plochy a objekty občanské vybavenosti 
3) fotovoltaické elektrárny na volných plochách (ty lze umísťovat pouze na stávající stavby) 
4)  větrné elektrárny 

 
C - podmínky prostorového uspořádání: 

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE 
•  stavba výroby a skladů – max. 1 nadzemní podlaží s možným využitým podkrovím 
• stavby budou charakterem svého řešení navazovat na převládající charakter okolní stávající 
zástavby (hmotové řešení staveb, převažující typ zastřešení apod.) 

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE   
• minimálně 20% celkové plochy musí být ozeleněno  
• veškeré plochy pro odstavování a parkování vozidel musí být na pozemku dané plochy 
• pásmo hygienické ochrany nesmí překročit hranice areálu 
 
 
 
 

18. ZS – plochy zeleně – soukromé a vyhrazené  
 

A - hlavní využití: 
plochy soukromé zeleně v sídlech, obvykle oplocené, zejména zahrad, které v daném případě nemohou 
být součástí jiných typů ploch  
 

B - funkční využití: 
přípustné: 

1) plochy soukromé zeleně a sadů 
2) městský mobiliář 
3) sportovní plochy a vybavení 
4) komunikace pěší a cyklistické 
5) stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy (např. manipulační plochy, přístřešky na 

techniku a vybavení pro údržbu plochy, stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování 
domovního a separovaného odpadu, atd.) 

6) vodní plochy a toky 
7) stavby a zařízení technické infrastruktury 
8) místní a obslužné komunikace, veřejná prostranství 

 
nepřípustné : 

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné 
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19. ZO – plochy zeleně – ochranné a izolační  

 
A – hlavní využití: 
plochy ochranné a izolační zeleně včetně případných vodních ploch a toků  
B – funkční využití: 

přípustné: 
1) plochy ochranné a izolační zeleně 
2) obslužné komunikace, pěší a cyklistické komunikace 
3) vodní plochy a toky 
4) stavby a zařízení technické infrastruktury 
 

nepřípustné: 
1) veškeré plochy a stavby neuvedené výše jako přípustné 
 

 

20. ZP – plochy zeleně – přírodního charakteru  

 
A – slouží: 
plochy zeleně v sídlech udržované v přírodě blízkém stavu, často pro průchod územního systému 
ekologické stability zastavěným územím 
 
B – funkční využití: 

přípustné: 
1)  plochy nízké a vysoké zeleně plošné i liniové 
2)  městský mobiliář, dětská hřiště 
3)  sportovní plochy a vybavení 
5)  pěší a cyklistické komunikace 
6)  sady  
7)  stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy (např. manipulační plochy, přístřešky na techniku 
a vybavení pro údržbu plochy, stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního a 
separovaného odpadu, atd.) 
8)  vodní plochy a toky 
9)  stavby a zařízení technické infrastruktury 

 
nepřípustné: 

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné 
 

21. W - plochy vodní a vodohospodářské  
 

A - hlavní využití: 
plochy, které se vymezují za účelem zajištění podmínek pro nakládání s vodami, ochranu před jejich 
škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu území a plnění dalších účelů stanovených 
právními předpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany přírody a krajiny 
 

B - funkční využití: 
přípustné: 

1) pozemky vodních ploch, koryt vodních 
2) ostatní pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití 
3) zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky) 
4) účelové komunikace 
5) stavby nezbytné pro obhospodařování a provoz ploch dané funkce 
6) stavby a zařízení technické infrastruktury 
 

nepřípustné: 
1) všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné        
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22. NZ - plochy zemědělské  
 
A - hlavní využití: 
plochy s převažující funkcí intenzivní zemědělské produkce  
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) zemědělsky využívané plochy pro rostlinnou i živočišnou výrobu 
2) stavby nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy (např. silážní žlaby, hnojiště, 

přístřešky pro dobytek, apod.) 
3) stavby vyhovující definici přípustných staveb v nezastavěném území dle platného zákona  
4) zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky) 
5) ovocné sady 
6) opatření přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a 

protierozní opatření, výstavba menších vodních nádrží 
7) komunikace pěší, cyklistické  
8) účelové komunikace a zemědělské obslužné a manipulační plochy 
9) stavby a zařízení technické infrastruktury 
10) informační, propagační a reklamní zařízení 
11) naučné stezky 

 
nepřípustné: 

1) všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné  
 
 

23. NL - plochy lesní  
 

A - hlavní využití: 
plochy s převažujícím využitím pro lesní produkci 
 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) pozemky určené k plnění funkcí lesa 
2) zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky) 
3) účelové komunikace 
4) stavby nezbytné pro obhospodařování a provoz ploch dané funkce vyhovující definici 

přípustných staveb v nezastavěném území dle platného zákona  
5) stavby a zařízení technické infrastruktury 
 

nepřípustné: 
1) všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné        

 

24. NP - plochy přírodní  
 
A - hlavní využití: 
plochy s převažující přírodní funkcí zahrnující mimo jiné zvláště chráněné plochy, prvky ÚSES, apod.  
 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky) 
2) ovocné sady 
3) komunikace pěší, cyklistické  
4) účelové komunikace a zemědělské obslužné a manipulační plochy 
5) stavby a zařízení technické infrastruktury 
6) naučné stezky 

 
nepřípustné: 

1) všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné   
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25. NSpz – plochy smíšené nezastavěného území s indexy přípustných funkcí: 
přírodní, zemědělská 

 
A – hlavní využití: 
plochy smíšené nezastavěného území funkčně nevyhraněné s indexem několika přípustných funkcí; 
obvykle se samostatně vymezují v případech, kdy s ohledem na charakter nezastavěného území nebo 
jeho ochranu není účelné jeho členění. 
 
B – funkční využití: 

přípustné: 
1) zemědělsky využívané plochy pro rostlinnou i živočišnou výrobu 
2) zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky) 
3) vodní plochy a toky 
4) stavby a zařízení technické infrastruktury 

 
nepřípustné: 

1) všechny plochy a stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné 
 
 
 

26. NSpv – plochy smíšené nezastavěného území s indexy přípustných funkcí: 
přírodní, vodohospodářská 

 
A – hlavní využití: 
plochy smíšené nezastavěného území funkčně nevyhraněné s indexem několika přípustných funkcí; 
obvykle se samostatně vymezují v případech, kdy s ohledem na charakter nezastavěného území nebo 
jeho ochranu není účelné jeho členění. 

 
B – funkční využití: 

přípustné: 
1) zemědělsky využívané plochy pro rostlinnou i živočišnou výrobu 
2) plochy vodní a vodohospodářské 
3) zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky) 
4) stavby a zařízení technické infrastruktury 

 
nepřípustné: 

1) všechny plochy a stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné 
 
Hranice jednotlivých výše uvedených funkčních ploch jsou nejlépe patrné z výkresové části – 

hlavního a koordinačního  výkresu. 
 
 

7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB  A OPATŘENÍ 
K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO 
ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 

 
Územní plán vymezuje koridory pro veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům 

vyvlastnit: 
 

- veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury, včetně ploch nezbytných k zajištění jejich 
výstavby a řádného užívání pro stanovený účel ve výkrese označených: 

 
VD01 - plocha Z23 cyklostezka podél východní strany komunikace II/324 v rozsahu dle DÚR 
(Transconsult s.r.o. Hradec Králové, 11/2004)  
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VD02 - plocha Z26 koridoru rozšíření komunikace I/37 na čtyřpruh zařazená v souladu se ZÚR 
Pardubického kraje (stavba D04) v rozsahu do 50 m od osy krajního pruhu stávající 
komunikace I/37 směrem východním  

 
VD03 - plocha Z27 koridoru přeložky železniční trati ČD č. 238  ve východním okraji řešeného 
území při hranici s Ostřešany zařazená v souladu se ZÚR Pardubického kraje (stavba D101 - 
Medlešická spojka) v rozsahu do 150 m od osy trasy v ZÚR  

 
Plochy pro situování výše uvedených staveb jsou vymezeny ve výkrese veřejně prospěšných 

staveb, opatření a asanací č. A2.4. 
 
 
 

8. VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A 
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

S UVEDENÍ, V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL 
POZEMKŮ, NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE § 8 
KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA 

 

 
Územní plán nevymezuje takovéto plochy. 
 
 

9. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ 
O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, 
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY 
PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ 
PLÁNOVACÍ ČINNOSTI   

 
V územním plánu byly navrženy následující plochy, jejichž využití prověří zpracování územní 

studie: 
 

- plochy zastavitelného území ve výkresové části označené Z12, Z15 a Z20. 
 

Územní studie bude řešit :  
- základní členění území na stavební parcely 
- koncepci veřejné dopravní a technické infrastruktury  
- vymezení veřejných prostor dle platné legislativy 
- pokud je to účelné i další (etapizaci, apod.) 

 
Jako lhůta pro pořízení těchto územních studií, jejich schválení pořizovatelem a vložení dat o těchto 

studiích do evidence územně plánovací činnosti je stanoven termín:   
- do 5-ti let od vydání územního plánu, resp. do podání žádosti o vydání územního rozhodnutí 
pro první stavbu v dané ploše. 

 
 

- plochy zastavitelného území ve výkresové části označené Z28a, Z28c včetně navržené komunikace 
v ploše Z28b. 

 
Územní studie bude řešit :  
- základní členění území na stavební parcely 
- koncepci veřejné dopravní a technické infrastruktury  
- vymezení veřejných prostor dle platné legislativy 
- pokud je to účelné i další (etapizaci, apod.) 
- budou respektovány podmínky v kap. 3 
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Jako lhůta pro pořízení těchto územních studií, jejich schválení pořizovatelem a vložení dat o těchto 

studiích do evidence územně plánovací činnosti je stanoven termín:   
- do 5-ti let od nabytí účinnosti Změny č. 3 ÚP Mikulovice. 

 
 
 
 

10. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE 
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM 
REGULAČNÍHO PLÁNU, ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU V ROZSAHU PODLE 

PŘÍLOHY Č. 9, STANOVENÍ, ZDA SE BUDE JEDNAT O REGULAČNÍ PLÁN Z PODNĚTU NEBO 
NA ŽÁDOST, A U REGULAČNÍHO PLÁNU Z PODNĚTU STANOVENÍ PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO 

JEHO VYDÁNÍ   
 
V územním plánu nebyly navrženy plochy, pro které je podmínkou pro rozhodování o změnách 

jejich využití pořízení regulačního plánu. 
 
 
 

11. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ - ETAPIZACE 

 
V územním plánu bylo stanoveno pořadí realizace změn v území pro plochu Z12. Jednotlivé 

etapy budou realizovány v tomto pořadí:  
Z12 I. ; Z12 II. ; Z12 III. a Z12IV. 
 
V ploše Z15 je stanovena následující etapizace výstavby: v první fázi bude realizována část 

plochy s využitím OM, v druhé fázi část s využitím BI. 
 
Rozsah etap je vymezen v hlavním výkresu A2.2 a koordinačním výkresu B2.1. 
 
 
 

12. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 
STAVEBNÍHO ZÁKONA 

Územním plánem nejsou stanovena. 
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13. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A 
STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK 

PRO JEHO PROVĚŘENÍ 

 
 

R1 „Západní okraj Blata“  
 
 
rozloha: 

 
funkční využití: 

 
 
lokalizace plochy: 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
 5,2729 ha 
 
plochy výroby a skladování  - drobná a řemeslná výroba + ochranná a izolační 
zeleň 
 
západní okraj stávajícího zastavěného území Blata, v návaznosti na stávající 
obytnou zástavbu, plocha převzatá z předchozího ÚP  
 
- plochu je možno napojit na stávající přilehlou komunikaci III. třídy při jižní 

straně plochy, počet sjezdů nutno minimalizovat  
- inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras 

vybudovaných v okolí (vodovod, kanalizace, plynovod, elektrorozvody) 
- při východním okraji plochy je vymezen pás ochranné a izolační zeleně o 

min. šířce 15 m pro oddělení od sousedních ploch bydlení 
- činnosti a provozy nesmí nad mez přípustnou ovlivňovat přilehlou bytovou 

zástavbu 
- v ploše je třeba respektovat OP vojenského podzemního komunikačního 

vedení  a trasu radioreléového spoje 
- ve střední části plochy je nutno respektovat trasu a OP vrchního elektrického 

vedení 
- v jižním okraji plochy je nutno respektovat OP přilehlé komunikace III. třídy 
- před započetím výstavby je pro plochu nutno zpracovat územní studii (viz 

dále kap. 9) 

 
 
 

14. VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O 
ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI 

 
Nejsou vymezeny. 

 
 

15. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY 
VÝZNAMNÝCH STAVEB 

 
Nejsou vymezeny. 
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16. ÚDAJE O POČTU STRAN TEXTOVÉ ČÁSTI  ÚZEMNÍHO PLÁNU A 
K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 
 
 
Územní plán je zpracován digitální formou a tisky provedeny na barevném plotru jako 1 list pro 

každý následující výkres. 
 
A - Návrh územního plánu  
 
A1 textová část (kapitoly 1 – 16) 
obsahuje 36 stran. 
 
A2 výkresová část 

 
A2.1 výkres základního členění území   1 :  5 000 
A2.2 hlavní výkres 1 :  5 000 
A2.3a hlavní výkres – koncepce technické infrastruktury 
 - vodní hospodářství  1 :  5 000 
A2.3b hlavní výkres – koncepce technické infrastruktury 
 - energetika, telekomunikace 1 :  5 000 
A2.4 výkres veřejně prospěšných staveb, opatření  
 a asanací     1 :  5 000 
 

Součástí dokumentace úplného znění je i Koordinační výkres 
 
 

Bude aktualizováno v rámci Úplného znění ÚP Mikulovice po vydání Změny č. 3 


