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1 vymezení zastav ěného území 

 
  Zastavěné území bylo vymezeno v územním plánu a bylo aktualizováno jeho 

Změnou č. 1 k datu 30. 5. 2020. Jeho vymezení je vyznačeno hranicí zastavěného 
území. 

 
 
 

2 základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a r ozvoje 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 

lokality pro rozvoj výstavby jsou situovány v návaznosti na stávající zástavbu 
v okrajových částech obce.  

 
Návrh respektoval předchozí ÚPD (především platný 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 menším rozsahu plochy 
smíšené obytné venkovské - v těsné návaznosti na stávající zástavbu), jsou vymezeny 
plochy pro občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední, veřejnou 
infrastrukturu, tělovýchovná a sportovní zařízení, plochy pro rekreaci na plochách 
přírodního charakteru, plochy pro dopravní infrastrukturu silniční. Je třeba rovněž 
doplnit technickou vybavenost v nových rozvojových lokalitách.  

 
 
- hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot 
 
Koncepce rozvoje zohledňuje přírodní hodnoty v území, především chráněná 

území, 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, v četně urbanistické kompozice, 
vymezení ploch s rozdílným zp ůsobem využití, zastavitelných 
ploch, ploch p řestavby a systému sídelní zelen ě 
 
Urbanistický návrh se orientoval především na vytvoření dostatečné rezervy pro 

bytovou výstavbu (rodinné domy), občanskou vybavenost, rekreaci, návrh ploch pro 
dopravní infrastrukturu, dobudování technické infrastruktury a funkční řešení celé 
plochy řešeného území 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 

(v menším rozsahu plochy smíšené obytné venkovské), jsou vymezeny plochy pro 
občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední, občanské vybavení - veřejnou 
infrastrukturu, občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení, plochy pro 
rekreaci na plochách přírodního charakteru a plochy pro dopravní infrastrukturu 
silniční (viz dále kap. 6). 

 
 
Vymezeny jsou tyto plochy zm ěn: 

Pro rozvoj ploch bydlení – v RD – m ěstské a p říměstské  jsou vymezeny 
následující plochy:  
- zastavitelné plochy…   Z1, Z2, Z4, I/Z10   
 

Pro rozvoj ploch občanského vybavení – t ělovýchovná a sportovní za řízení 
je vymezena plocha: 
- zastavitelná plocha…   Z5 
 

Pro rozvoj ploch rekreace – zahrádká řské osady je vymezena plocha: 
- zastavitelná plocha…   I/Z11 
 

Pro rozvoj ploch rekreace – na plochách p řírodního charakteru  je vymezena 
plocha:  
- plocha změny v krajině …   K1   

 
Pro rozvoj ploch smíšených obytných - venkovských  jsou vymezeny plochy:  

- zastavitelné plochy…   Z6,  Z7, I/Z13 
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Pro dopravní infrastrukturu – silni ční jsou vymezeny rozvojové plochy: 

- zastavitelné plochy…   Z9, I/Z14 
- plocha přestavby…    P1  

 
Pro plochy občanského vybavení – komer ční zařízení malá a st řední jsou 

vymezeny rozvojové plochy: 
- plochy přestavby…   P2, I/Z12 

 
Pro plochy občanského vybavení – ve řejná infrastruktura jsou vymezeny 

rozvojové plochy: 
- plochy přestavby…   I/P3, P4, I/P6 a I/P7 
 

Pro plochy technické infrastruktury jsou vymezeny rozvojové plochy: 
- zastavitelná plocha…   I/Z15 
- plochy přestavby…   P5 a I/P8 
 
 

Pro rozvoj drobné výroby a podnikatelských aktivit menšího rozsahu, nerušících 
nad míru přípustnou (viz kap.A6) bytovou zástavbu jsou v rámci podmínek pro využití 
ploch 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. 
 

Komunikační kostra urbanistického návrhu je v podstatě dána 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 část 4.).  

 
Je navržen koridor pro přeložku části komunikace I/36 dle zpracované projektové 

dokumentace (zahrnující dvě varianty vybrané v procesu EIA) v severovýchodním 
okraji katastru obce. 

 
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  
 
pozn.: V níže uvedených tabulkách je uvedená rozloha jednotlivých ploch pouze 
informativním údajem a není schvalovaným a závazným jevem 
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- plochy zastavitelné (návrhové)  
 

 

Z1 zastavitelná plocha „severní okraj katastru obce “  
 
 
rozloha:  
 

funk ční využití:  
 
lokalizace plochy:  
 
 
 
specifické podmínky:  

 
 
 

 
0,5097 ha 
 
plochy bydlení – v RD – městské a příměstské  
 
S okraj katastru obce, doplnění proluky mezi stávající zástavbou, 
navržena již Změnou ÚPSÚ č.1, východně komunikace III. třídy 
na Lázně Bohdaneč  
 
- lokalitu je možno dopravně napojit ze stávající komunikace III. 

třídy 
- inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras 

v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody) 
- kanalizaci je třeba zahrnout do budované kanalizace napojené 

na ČOV Pardubicenutno respektovat OP přilehlé komunikace 
III. tř. 

- bytová výstavba v lokalitě je podmíněna dodržením 
hygienických limitů hluku z dopravy na navrhované přeložce 
komunikace I/36 pro nejbližší chráněné venkovní prostory 

 
 

 
 

 

Z2 zastavitelná plocha „severní část katastru obce“  
 
 
rozloha:  
 

funk ční využití:  
 
 
lokalizace plochy:  
 
 
 
 
specifické podmínky:  

 
 
 

 
4,1562 ha 
 
plochy bydlení – v RD – městské a příměstské, plochy veřejných 
prostranství  
 
severní část katastru obce, v návaznosti na severní okraj stávající 
zástavby obce, navržena již Změnou ÚPSÚ č.1, východně 
komunikace III. třídy na Lázně Bohdaneč, již oddělené a do 
katastru vložené pozemky 
 
- lokalitu je možno dopravně napojit ze stávající komunikace III. 

třídy, nutno řešit s minimálním počtem sjezdů (řešení je již 
předurčeno oddělením pozemků v katastru 

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

- kanalizaci je třeba zahrnout do budované kanalizace napojené 
na ČOV Pardubice 

- v severním okraji lokality je nutno respektovat vymezené lokální 
biocentrum 

- v lokalitě je vymezena při východním okraji související plocha 
veřejného prostranství (viz dále kap. 4.4 a Odůvodnění ÚP kap. 
3.1) 

- bytová výstavba v lokalitě je podmíněna dodržením 
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Z2 zastavitelná plocha „severní část katastru obce“  
 

hygienických limitů hluku z dopravy na navrhované přeložce 
komunikace I/36 pro nejbližší chráněné venkovní prostory 

- v severní části nutno respektovat OP lesa 50 m 
- v severním a jižním okraji je nutno respektovat a zachovat 

ochranné pásmo Rajské strouhy (Černské strouhy) 
 

 
 

 

Z4 zastavitelná plocha „severozápadní okraj obce“  
 
 
rozloha:  
 

funk ční využití:  
 
lokalizace plochy:  
 
podmínky prostor. 
uspo řádání a 
ochrany krajinného 
rázu:  
 
 
specifické podmínky:  

 
0,3472 ha 
 
plochy bydlení – v RD – městské a příměstské  
 
v návaznosti na západní okraj stávající zástavby (vymezeny 2 
polygony této plochy)  
 

v jižním polygonu Z4: 
- společně s navazujícím polygonem plochy I/Z10 vymezeným 

pro funkci BI - zástavba svým charakterem a strukturou naváže 
na stabilizovanou zástavbu v kontaktním území, pozemky RD 
budou zpřístupněny z  veřejného prostranství přiléhajícího 
k východní hranici jižního polygonu Z4 

 
- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v lokalitě 

(vodovod, plynovod, elektrorozvody) 
- kanalizaci je třeba zahrnout do kanalizace napojené na ČOV 

Pardubice 
 
 

 

Z5 zastavitelná plocha „sportovišt ě u písníku“  
 
 
rozloha:  
 

funk ční využití:  
 
lokalizace plochy:  
 
 
specifické podmínky:  

 
  
 

 
0,7035 ha 
 
plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení  
 
– v návaznosti na jihozápadní okraj nové zástavby  
 
- lokalitu je možno dopravně napojit na obslužnou komunikaci při 

jižní straně lokality 
- ev. inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí  

lokality (vodovod, plynovod, elektrorozvody) 
- ev. kanalizaci je třeba zahrnout do budované kanalizace 

napojené na ČOV Pardubice 
- v jižním okraji je nutno respektovat trasu a OP stávajícího 

vodovodu  
- v jižní části nutno respektovat OP lesa 50 m 
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Z6 zastavitelná plocha „západní okraj obce“  
 
 
rozloha:  
 

funk ční využití:  
 
lokalizace plochy:  
 
specifické podmínky:  

 
 
 

 
0,1427 ha 
 
plochy smíšené obytné  – venkovské  
 
západní okraj původní zástavby obce, v návaznosti na stávající 
zástavbu  
 
- lokalitu je možno dopravně napojit na stávající obslužnou 

komunikaci při jižní straně lokality 
- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí 

lokality (vodovod, plynovod, elektrorozvody) 
kanalizaci je třeba zahrnout do budované kanalizace napojené 
na ČOV Pardubice 

 

 
 

 

Z7 zastavitelná plocha „jihovýchodní okraj obce“  
 
 
rozloha:  
 

funk ční využití:  
 
 
lokalizace plochy:  
 
 
specifické podmínky:  

 
 
 

 
0,5989 ha 
 
plochy smíšené obytné  – venkovské, plochy zeleně - zeleň 
soukromá a vyhrazená, plochy zeleně - zeleň ochranná a izolační 
 
jihovýchodní okraj původní zástavby obce, v návaznosti na 
stávající zástavbu, jižně hlavní průjezdné komunikace  
 
- lokalitu je možno dopravně napojit na stávající obslužnou 

komunikaci při jihozápadní straně lokality 
- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí 

lokality (vodovod, plynovod, elektrorozvody) 
- kanalizaci je třeba zahrnout do budované kanalizace napojené 

na ČOV Pardubice  
- bytová výstavba v lokalitě je podmíněna dodržením 

hygienických limitů hluku ze stávajícího areálu smíšené výroby, 
při severní straně lokality musí být vybudován pás ochranné a 
izolační zeleně jako ochrana vůči areálu smíšené výroby  

- respektována bude hranice záplavového území Q100 
- na východním okraji lokality je třeba respektovat trasu a OP 

vrchního elektrického vedení   
 
 

 
Z8 - zrušena  
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Z9 zastavitelná plocha „severovýchodní okraj katast ru obce“  
 
 
rozloha:  
 

funk ční využití:  
 
lokalizace plochy:  
 
 
specifické podmínky:  

 
 
 

 
10,8256 ha 
 
plochy dopravní infrastruktury – silniční  
 
koridor přeložky komunikace I/36 v severovýchodní části katastru 
obce směrem na Lázně Bohdaneč  
 
- rozsah lokality je dle ZÚR Pk v rozsahu varianty "A - červená" a 

"B - zelená" dle posouzení EIA (02/2010) 
- po stanovení výsledné varianty je nutno vyřešit střet s 

vymezeným lokálním biocentrem LBC 204 U kozí ryby 
- v severní části lokality je třeba respektovat trasu a OP vrchního 

elektrického vedení   
- 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 

- současně s výstavbou obchvatu silnice I/36 budou realizována 
navržená protihluková opatření vyplývající z „Dokumentace 
EIA“, k záměru „I/36 Lázně Bohdaneč – obchvat“ eliminující 
vlivy hluku z dopravy vůči stávající zástavbě a zastavitelným 
plochám, které byly vymezeny v platné ÚPD obce Černá u 
Bohdanče před vznikem vyhledávácí studie a zahájením 
procesu EIA  

- v lokalitě je nutno respektovat OP lesa 50 m 
 

 
 
 

 

I/Z10 zastavitelná plocha „západní okraj obce“  
 
 
rozloha: 
 
funk ční využití:  
 
 
lokalizace plochy:  
 
 
podmínky prostor. 
uspo řádání a 
ochrany krajinného 
rázu:  
 
 
 
specifické podmínky:  

 
0,7575 ha 
 
BI - plochy bydlení – v RD – městské a příměstské  
ZS – plochy zeleně – soukromé a vyhrazené 
 
západní okraj sídla, mezi zastavěným územím a vodními 
plochami, v návaznosti na zastavitelné plochy Z4 (BI) a Z5 (OS)  
 

v ploše bydlení – v RD – m ěstské a p říměstské: 
- společně s navazujícím jižním polygonem plochy Z4 - zástavba 

svým charakterem a strukturou naváže na stabilizovanou 
zástavbu v kontaktním území 

- pozemky RD budou zpřístupněny z veřejného prostranství 
přiléhajícího k východní hranici jižního polygonu Z4 
 

- lokalita zasahuje do břehových porostů přilehlé vodní plochy 
významného krajinného prvku (VKP) 
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I/Z11 zastavitelná plocha „zahrádková osada sever“  
 
 
rozloha: 
 
funk ční využití:  
 
lokalizace plochy:  
 
podmínky prostor. 
uspo řádání a 
ochrany krajinného 
rázu:  
 
specifické podmínky:  

 
0,4254 ha 
 
RZ – plochy rekreace – zahrádkové osady  
 
mimo sídlo, na severovýchodním okraji katastru 
 
- nad rámec podmínek pro využití plochy RZ nejsou další 

podmínky stanoveny 
 
 
 

- respektovány budou trasy a OP sítí technické infrastruktury 
- lokalita leží v pásmu vzdálenosti menší než 50m od hranice 

PUPFL 
 
 
 

 
I/Z12 zastavitelná plocha „obecní bistro u písníku“   
 
 
rozloha: 
 
funk ční využití:  
 
 
lokalizace plochy:  
 
 
podmínky prostor. 
uspo řádání a 
ochrany krajinného 
rázu:  
 
specifické podmínky:  

 
0,1282 ha 
 
OM – plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a 
střední  
 
mimo zastavěné území západně od sídla, v návaznosti na vodní 
plochu 
 
- stavby budou o 1 NP s možností využití podkroví 

 
 
 
 

- respektovány budou trasy a OP technické infrastruktury 
-  lokalita leží v pásmu vzdálenosti menší než 50m od hranice 

PUPFL 
- lokalita zasahuje do břehových porostů přilehlé vodní plochy 

významného krajinného prvku (VKP) 
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I/Z13 zastavitelná plocha „jihovýchodní okraj sídla “  
 
 
rozloha: 
 
funk ční využití:  
 
lokalizace plochy:  
 
podmínky prostor. 
uspo řádání a 
ochrany krajinného 
rázu:  
 
specifické podmínky:  

 
0,0508 ha 
 
SV – plochy smíšené obytné - venkovské 
 
jihovýchodní okraj sídla, navazuje na zastavěné území 
 
-  nad rámec podmínek pro využití plochy SV nejsou další 

podmínky stanoveny 
 
 
 

- respektována bude hranice záplavového území Q100 
- lokalita zasahuje do pásma vzdálenosti menší než 50m od 

hranice PUPFL 
 
 
 
 

 
I/Z14 zastavitelná plocha „parkovací stání u sporto višt ě“  
 
 
rozloha: 
 
funk ční využití:  
 
lokalizace plochy:  
 
 
podmínky prostor. 
uspo řádání a 
ochrany krajinného 
rázu:  
 
specifické podmínky:  
 

 
0,1274 ha 
 
DS – plochy dopravní infrastruktury - silniční 
 
na západním okraji sídla podél stávající místní obslužné 
komunikace 

 
- nad rámec podmínek pro využití plochy DS nejsou další 
podmínky stanoveny 
 

  
- lokalita leží v pásmu vzdálenosti menší než 50m od hranice 

PUPFL 

 
 

I/Z15 – viz. společná tabulka ploch I/P8 a I/Z15 ve vymezení ploch přestavby 
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- plochy p řestavby  
 

 

P1 přestavbová plocha „severní okraj obce“  
 
 
rozloha:  
 

funk ční využití:  
 
lokalizace plochy:  
 
 
 
specifické podmínky:  
 

 
0,1027 ha 
 
plochy dopravní infrastruktury – silniční  
 
přestavbová plocha v severním okraji stávající zástavby obce, 
v prostoru stávající zahrádkářské kolonie,  pro obratiště autobusů 
MHD  

 
 

 
 

 

P2 přestavbová plocha „severní okraj obce“  
 
 
rozloha:  
 

funk ční využití:  
 
lokalizace plochy:  
 
 
 
specifické podmínky:  

 
 
 

 
0,2722 ha 
 
plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední  
 
severní okraj stávající zástavby obce, v prostoru stávající 
zahrádkářské kolonie, kompenzace rozsáhlých monofunkčních 
ploch pro bydlení v okolí  

 
- lokalitu je možno dopravně napojit na stávající komunikaci III. 

třídy při západní straně lokality 
- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí 

lokality (vodovod, plynovod, elektrorozvody) 
- kanalizaci je třeba zahrnout do budované kanalizace 
napojené na ČOV Pardubice 

 
 

 

I/P3 plocha p řestavby 
„ st řední část obce – mate řská škola“  
 
 
rozloha:  
 

funk ční využití:  
 
 
 
lokalizace plochy:  
 
 
 
specifické podmínky:  

 

 
0,5954 ha 
 
plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura   
 
východní část stávající zástavby obce u stávajícího sportoviště, 
v prostoru stávající zahrádkářské kolonie, kompenzace 
rozsáhlých monofunkčních ploch pro bydlení v okolí  
 
- v ploše I/P3 bude vymezeno veřejné prostranství, jehož 

součástí bude pozemní komunikace zpřístupňující územní 
rezervu I/R2, jeho řešení bude koordinováno s řešením plochy 
I/P6 
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I/P3 plocha p řestavby 
„ st řední část obce – mate řská škola“  
 
 
 

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

- kanalizaci je třeba zahrnout do budované kanalizace napojené 
na ČOV Pardubice  

- v severovýchodní části lokality je třeba respektovat trasu a OP 
stávajícího plynovodu   

- v lokalitě je nutno respektovat OP lesa 50 m 
- ve východním okraji je nutno respektovat a zachovat 
ochranné pásmo Rajské strouhy (Černské strouhy) 
 

 
 

 
P4 a I/P7 plochy p řestavby „st řední část obce“  
 
 
rozloha:  
 

funk ční využití:  
 
lokalizace plochy:  
 
specifické podmínky:  

 
 
 

 
0,1390 ha 
 
plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura   
 
centrální část stávající zástavby obce, v prostoru u objektu 
obecního úřadu 
 
- lokalitu je možno dopravně napojit na stávající obslužnou 

komunikaci, či komunikaci III. třídy  
- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí 

lokality (vodovod, plynovod, elektrorozvody) 
- kanalizaci je třeba zahrnout do budované kanalizace napojené 

na ČOV Pardubice  
 

 
 

 

P5 přestavbová plocha „východní část obce“  
 
 
rozloha:  
 

funk ční využití:  
 
lokalizace plochy:  
 
 
specifické podmínky:  

 
 
 

 
0,0125 ha 
 
plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě   
 
východní část obce, bývalý zemědělský areál při severní straně 
silnice od Rybitví, drobná plocha pro základnovou stanici 
Vodafone  
 
- lokalitu je možno dopravně napojit na obslužné komunikace ve 

stávajícím areálu  
- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí 

lokality (vodovod, plynovod, elektrorozvody) 
- ev. kanalizaci je třeba zahrnout do budované kanalizace 

napojené na ČOV Pardubice  
- v lokalitě je nutno respektovat ochranné pásmo kuželové 
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P5 přestavbová plocha „východní část obce“  
 

plochy pardubického letiště 
- v severní části lokality je nutno respektovat OP lesa 50 m 

 

 
 

 
I/P6 plocha p řestavby „st řední část obce – mate řská škola“  
 
 
rozloha: 
 
funk ční využití: 
 

 
0,4486 ha 
 
plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura  
 
centrální část stávající zástavby obce, v prostoru stávajícího hřiště 
 
- nad rámec podmínek pro využití plochy OV nejsou další 
podmínky stanoveny 
 
- lokalita bude dopravně obsloužena z veřejného prostranství 

přiléhajícího k její severní hranici 
- v ploše I/P6 bude vymezeno veřejné prostranství, jehož 

součástí bude pozemní komunikace zpřístupňující plochu I/P3 
a územní rezervu I/R2, jeho řešení bude koordinováno 
s řešením plochy I/P3inženýrské sítě je možno napojit na 
stávající trasy v okolí lokality (vodovod, kanalizace, plynovod, 
elektrorozvody) 

- respektovány budou trasy a OP technické infrastruktury 
- lokalita zasahuje do pásma vzdálenosti menší než 50m od 

hranice PUPFL 

lokalizace plochy:  
 
podmínky prostor. 
uspo řádání a 
ochrany krajinného 
rázu:  
 
specifické podmínky:  

 
 

 

 
 
 

 
I/P8 a I/Z15 plocha p řestavby a zastavitelná plocha „technické zázemí obc e“  
 
 
rozloha: 
 
funk ční využití:  
 
lokalizace plochy:  
 
 
podmínky prostor. 
uspo řádání a 
ochrany krajinného 
rázu:  
specifické podmínky:  
 

 
0,2867 ha 
 
TI - plochy technické infrastruktury 
 
východní okraj sídla 
 
- výšková hladina zástavby nepřesáhne výšku 6 m 
- areál bude podél své jižní a jihovýchodní hranice směrem 

k plochám SV, BH a NSpzlvr doplněn pásem izolační zeleně 
minimální šíře 5 m 
 
 

- plochu lze podmíněně využít za předpokladu, že bude při 
rozhodování o změnách v území prokázáno, že je zajištěn 
soulad s právními předpisy z hlediska zajištění kvality obytného 
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prostředí v kontaktním území (dodržení hygienických 
požadavků na provoz a zařízení – hluk, zápach, vibrace, 
prašnost, atd.) 

- v další fázi řízení (územní řízení, jehož součástí bude parcelace 
pozemků, zasíťování pozemků, stavební řízení apod.) doložit 
nepřekročení platných hygienických limitů z činností 
provozovaných v lokalitách s označením I/P8 a I/Z15 (TI), a to 
na hranicích nejbližších stávajících chráněných venkovních 
prostorů a v nejbližších chráněných venkovních prostorech 
staveb 

- plochu lze podmíněně využít za předpokladu, že bude zajištěno 
dopravní napojení v souladu s právními předpisy v koridoru 
I/C1 

- lokalita leží v pásmu vzdálenosti menší než 50m od hranice 
PUPFL 

 
 
 

- plocha zm ěn v krajin ě (bez vzniku zastavitelné plochy) 
 

 

K1 plocha „rekrea ční plochy u písníku“  
 
 
rozloha:  
 

funk ční využití:  
 
lokalizace plochy:  
 
 
specifické podmínky:  

 
 
 

 
0,4700 ha 
 
plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru  
 
– jihovýchodní břehy stávajícího písníku, v návaznosti na plochu 
Z5   
 
- lokalitu je možno dopravně napojit na obslužnou komunikaci při 

jižní straně lokality 
- ev. inženýrské sítě je možno napojit na stávajících trasy v okolí  

lokality (vodovod, plynovod, elektrorozvody) 
- ev. kanalizaci je třeba zahrnout do budované kanalizace 

napojené na ČOV Pardubice 
- v jižním okraji je nutno respektovat trasu a OP stávajícího 

vodovodu  
- je nutno respektovat vymezené lokální biocentrum při západní 

straně lokality 
- v jihozápadní části lokality je nutno respektovat OP lesa 50 m 
 

 
Zastavitelné plochy a plochy přestavby vytvářejí 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.   
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4  koncepce ve řejné infrastruktury v četně podmínek pro její 
umís ťování, vymezení ploch a koridor ů pro ve řejnou 
infrastrukturu, v četně stanovení podmínek pro jejich využití 

 
4.1 Dopravní infrastruktura  

 
Silniční doprava 

 
Respektovat stávající plochy silnic (dopravní infrastruktury), umožňující průchod 

komunikace III. třídy (silnice III/32225) a stabilizované plochy místních komunikací 
(veřejných prostranství). 
 

Respektovat návrh přeložky komunikace I/36 dle Zásad územního rozvoje 
Pardubického kraje (veřejně prospěšná stavba D09) v severovýchodním okraji 
řešeného území v rozsahu varianty "A - červená" a "B - zelená" dle posouzení EIA 
(02/2010). 

 
Dopravní napojení většího množství staveb je obecně nutno řešit 

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

Vymezen je koridor dopravní infrastruktury I/C1. Při rozhodování o změnách 
v území bude v ploše tohoto koridoru umožněna realizace záměru dopravní 
infrastruktury včetně všech souvisejících staveb, zařízení a opatření. Po realizaci 
záměru komunikace bude v ploše koridoru rozhodováno o změnách v území dle 
stanovených podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití vyznačených 
plošně pod grafickou značkou koridoru dopravní infrastruktury v místě řešené lokality. 
 
 
Pěší a cyklisté 

 
Minimálně jednostranné chodníky pro pěší a cyklisty dokončit v celém rozsahu 

zastavěného území podél komunikace III.tř. V navrhovaných lokalitách budou 
komunikace přednostně řešeny jako obytné zóny.  
 
 
Doprava v klidu 

 
Pro (zejména nově budované) podnikatelské aktivity a občanskou vybavenost 

je nutné zajistit potřebný počet parkovacích stání pro pracovníky i zákazníky, a to 
nejlépe na vlastních pozemcích. 

Pro vznik parkoviště je vymezena plocha I/Z14.  
 
 

Vodní doprava 
 

Při rozhodování o změnách v území bude respektována významně využívaná 
vodní cesta třídy IV, vedená řekou Labe. 

Pro koridor D-O-L je vymezena plocha územní rezervy I/R1 (4 polygony plochy). 
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4.2 Technická infrastruktura  

4.2.1  Vodovod 
 
Vodovodní síť včetně zdrojů a akumulace jsou v obci vyhovující. Pro navrhované 

plochy je možné stávající řady prodlužovat a doplňovat novými přípojkami. 
 
Pro vyrovnávání tlaků v síti bude vhodné výhledově řady zaokruhovat do 

Bohdanče. 
 

4.2.2  Kanalizace 
 
Při rozhodování o změnách v území bude respektována vybudována splašková 

kanalizace napojená na centrální ČOV Pardubice – Semtín. 
 
Kanalizace je kombinací gravitačních a tlakových úseků. Základní funkční 

vazbou v území je stávající nadřazený výtlačný řad LT DN 200, který je veden 
z prostoru ČOV Lázně Bohdaneč do Pardubic na ČOV Pardubice – Semtín. 

 
Rozvojové plochy určené k zastavění budou napojeny na stávající systém 

splaškové kanalizace. 
Odkanalizování bude řešeno jako důsledně oddílné. Srážkové vody (ze 

zpevněných ploch) budou odváděny a likvidovány mimo kanalizaci pro veřejnou 
potřebu (tj. mimo splaškovou kanalizaci).   

 

4.2.3   Elektrorozvody 
 
Rozvojové plochy budou napojeny na stávající rozvodnou síť. 
 
Nové trafostanice nejsou navrhovány. 
 
Součástí nové výstavby bude veřejné osvětlení nových komunikací a ploch pro 

RD a další objekty. Nové osvětlovací stožáry budou připojeny na stávající rozvod VO 
v obci. 

 
Podrobněji viz Odůvodnění ÚP kap. 3.1.5. 
 

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

telekomunikačních službách. 
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4.2.5  Plynovody  
 

V obci jsou provedeny STL rozvody, které jsou kapacitně dostačující i pro 
navrhovaný rozvoj zástavby a v případě potřeby mohou být doplňovány novými řady a 
přípojkami. 

 

4.2.6  Technické zázemí obce 
 
Je vymezena plocha pro vznik areálu technického zázemí obce, kterou tvoří 

plochy I/Z15 a I/P8. Areál bude využíván k odstavování a garážování techniky, 
skladování materiálu, může zde vzniknout sběrné místo separovaného odpadu. 

Není přípustné zde nakládat s nebezpečnými odpady. 
 

4.2.7  Požadavky civilní ochrany a ochrany veřejného zdraví  
 
V části sídla jsou na stávajícím vodovodu osazeny hydranty. Je zřízeno odběrné 

místo u plochy I/Z12 s odběrem vody z písníku. Toto odběrné místo bude využíváno 
jako primární zdroj pro odběr požární vody. Hydranty pro odběr požární vody budou 
sloužit jako sekundární zdroje požární vody. Přístupové komunikace budou splňovat 
podmínky pro příjezd a přístup požární technicky a integrovaného záchranného 
systému. 

 
 
 

4.3 Občanské vybavení  
 

 V obci jsou územním plánem vymezeny následující plochy pro rozvoj 
občanského vybavení: 
 
- občanské vybavení – t ělovýchovné a sportovní za řízení na zastavitelné ploše Z5 

v západním okraji obce 
- plocha rekreace – na plochách p řírodního charakteru   - plocha změn v krajině K1  

západně zastavěného území na březích písníku 
-  
- občanské vybavení – komer ční zařízení malá a st řední - plocha přestavby P2 v 

severní, resp. střední části obce v místě stávajících zahrádkářských kolonií, 
zastavitelná plocha I/Z12 na břehu písníku 

-  občanské vybavení – ve řejná infrastruktura - plocha přestavby P4 a její rozšíření 
I/P7 ve střední části obce v návaznosti na stávající objekt OÚ, plocha přestavby I/P6 
a navazující plocha I/P3 uprostřed sídla v místě stávajících zahrádek a dětského 
hřiště   

 
Ostatní rozvoj v oblasti občanské vybavenosti je možný v rámci ploch bydlení, 

občanské vybavenosti a smíšených ploch obytných, a to při splnění regulačních a 
hygienických podmínek.   
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4.4 Veřejná prostranství  
 
Veřejná prostranství užívaná ve veřejném zájmu jsou samostatně vymezena - v 

prostoru původní návsi v jihozápadní části současného zastavěného území. 
 
V rozvojových plochách je v souladu s platnou legislativou v ploše překračující 

rozlohu 2 ha, tedy návrhové lokalitě Z2 vymezena plocha veřejného prostranství. V 
návaznosti na platný ÚP, vydaná územní a stavební rozhodnutí na infrastrukturu a 
probíhající stavební práce, plocha není vymezena v plné výměře vyplývající z platné 
legislativy (viz též Odůvodnění ÚP kap. 3.1). 

 
 
 

5  koncepce uspo řádání krajiny, v četně vymezení ploch 
s rozdílným zp ůsobem využití, ploch zm ěn v krajin ě a stanovení 
podmínek pro jejich využití, územního systému ekolo gické 
stability, prostupnosti krajiny, protierozních opat ření, ochrany 
před povodn ěmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin 
a podobn ě 
 

5.1 Koncepce uspo řádání 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.   

V nezastavěném území bude případná zástavba (umísťovaná v souladu 
s podmínkami využití příslušné plochy RZV) vždy řešena jako přízemní, svým 
hmotovým řešením a architektonickým výrazem nebude rušit okolí. Vysoké konstrukce 
vytvářející dominanty v krajině – tj. nad 8 m výšky nebo nad 200 m2 zastavěné plochy 
(např. stavby pro zemědělství jako jsou sila, seníky, stáje a další související provozy) 
jsou výslovně vyloučeny.  

S ohledem na charakter území a ochranu krajinného rázu jsou v nezastavěném 
území stavby pro zemědělství typu např. areály zahradnictví se skleníky a fóliovníky, 
farmové a oborové chovy zvěře s trvalým oplocením bránícím průchodnosti krajiny 
výslovně vyloučeny. 

V nezastavěném území jsou při splnění podmínky, že při rozhodování o změnách 
v území bude prokázáno, že konkrétní záměr není v rozporu se zájmy ochrany 
zemědělského půdního fondu a ochrany přírody (např. bude lokalizován na půdy 
horších bonit atd.), přípustné pozemky staveb a zařízení, které zlepší podmínky pro 
využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu v rozsahu mobiliáře např. 
informační tabule, rozcestníky, lavičky a odpadkové koše, na odpočinkových místech 
jednoduché přístřešky apod. - tyto stavby budou max. 3,5 m vysoké, max. zastavěná 
plocha objektu 25 m2 - nepřípustná je realizace staveb majících charakter budov 
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(nadzemní stavba prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými 
stěnami a střešní konstrukcí).  

 
V nezastavěném území nebude umisťováno trvalé oplocení bránící průchodnosti 

krajiny např. z vlastnických důvodů. Na zemědělských plochách je možné umístění 
dočasného pastevního ohrazení, případně v odůvodněných případech oplocení 
trvalých zemědělských kultur (sady, vinice apod.) dle podmínek stanovených orgánem 
ochrany přírody a krajiny. Na lesních pozemcích je možné umístění dočasného 
oplocení nové výsadby dřevin (oplocenky).  Oplocenky je možno realizovat i na 
plochách vymezených jako plochy zemědělské nebo plochy smíšené nezastavěného 
území, pokud bude o takovém záměru rozhodnuto s ohledem na stanovené podmínky 
využití těchto typů ploch. 
 
5.2 Územní systém ekologické stability – ÚSES  

 
Hlavní prvky (biokoridory, biocentra), které obsahuje návrh generelu SES  pro 

řešené území, jsou součástí hlavního a koordinačního výkresu:  
 

- nadregionální ÚSES  
- nadregionální biokoridor K 72 v jižní části katastru obce 
 

- regionální ÚSES  
- regionální biocentrum RBC 917 Labiště pod Černou v jižní části katastru obce 
 

     - lokální biocentra:  
- LBC 204 –  U kozí ryby (východní část řešeného území) 
- LBC 205 –   Černá strouha (severní okraj řešeného území) 
- LBC 210 –   Černá u Bohdanče (západní část řešeného území, jižní část  
                      písníku) 

 
      - lokální biokoridory:  

- LBK 155 -  od LBC 205 směrem jižním k RBC 917 na jižním okraji řešeného  
 území 

- LBK 156 -  odbočuje z LBK 155 směrem východním k LBC 204  
 území 

- LBK 157 -  mezi LBC 205 a LBC 210 
 
Po stanovení výsledné varianty je nutno vyřešit střet trasy přeložky komunikace 

I/36 s vymezeným lokálním biocentrem LBC 204 U kozí ryby v severovýchodním okraji 
řešeného území. 
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6  stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným  způsobem 
využití s ur čením p řevažujícího ú čelu využití (hlavní využití), 
pokud je možné jej stanovit, p řípustného využití, nep řípustného 
využití (v četně stanovení, ve kterých plochách je vylou čeno 
umís ťování staveb, za řízení a jiných opat ření pro ú čely uvedené 
v §18 odst.5 stavebního zákona), pop řípadě stanovení 
podmín ěně přípustného využití t ěchto ploch a stanovení 
podmínek prostorového uspo řádání včetně základních podmínek 
ochrany krajinného rázu (nap říklad výškové regulace zástavby, 
charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí vým ěry pro 
vymezování stavebních pozemk ů a intenzity jejich využití) 

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

řešeném území byly vyznačeny následující plochy s rozdílným způsobem využití: 
 
■ plochy bydlení :   - v bytových domech ( BH ) 

  - v rodinných domech - městské a příměstské ( BI ) 

■ plochy rekreace:   - zahrádkářské osady ( RZ ) 

  - na plochách přírodního charakteru ( RN ) 

■ plochy občanského vybavení:   - veřejná infrastruktura  ( OV ) 

    - komerční zařízení malá a střední  ( OM ) 

    - hřbitovy ( OH ) 

    - tělovýchovná a sportovní zařízení  ( OS ) 

■ plochy veřejných prostranství:  - veřejná prostranství ( PV ) 

  - veřejná zeleň  ( ZV ) 

■ plochy smíšené obytné:   - venkovské ( SV ) 

   - venkovské s vyšším podílem zemědělství ( SV1 ) 

■ plochy dopravní infrastruktury:  -  silniční  ( DS ) 

■ plochy technické infrastruktury  ( TI ) 

■ plochy výroby a skladování:  -  drobná a řemeslná výroba ( VD )          

    

■ plochy smíšené výrobní ( VS )          

■ plochy zeleně:   -  přírodního charakteru ( ZP ) 

  - soukromá a vyhrazená ( ZS ) 

  - ochranná a izolační ( ZO ) 

■ plochy vodní a vodohospodářské  ( W ) 

■ plochy zemědělské  ( NZ ) 
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■ plochy lesní  ( NL ) 

■ plochy přírodní  ( NP )    

■ plochy smíšené nezastavěného území -  přírodní, zemědělské, lesnické, 
 vodohospodářské, rekreační nepobytové ( NSpzlvr )    

 
 
Pro jednotlivé plochy s rozdílným 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.  

 
Vysvětlení pojmů a podmínek: 

- služebním bytem, bytem majitel ů a bytem služebního charakteru  se 
rozumí bytová jednotka v rámci stavby pro jiné využití než bydlení. Výhradně 
v plochách s využitím VD - plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná 
výroba je přípustnou formou služebního bytu i samostatný objekt pro tento 
účel, a to jako součást areálu. 

- zahradní chatka – stavba pro uschování nářadí a ukrytí před nepohodou 
- koeficient zastav ění - je dán podílem celkové zastavěné plochy vyjádřené 

součtem zastavěné plochy stavby hlavní, staveb doplňkových a zpevněných 
ploch k celkové výměře stavebního pozemku  

- stavební čára – hranice, která určuje umístění nadzemních staveb na 
pozemku RD: 
- určuje polohu průniku obvodových konstrukcí stavby hlavní (rodinného 

domu) s terénem a je přerušená odstupovými vzdálenostmi od 
sousedních parcel,  

- určuje odstup průčelí stavby hlavní od hranice pozemku (hranice 
veřejného prostoru) a je s ní rovnoběžná, 

- stanovená stavební čára musí být dodržena hlavním objemem stavby 
rodinného domu, tj. hlavní objem stavby nesmí stavební čáru překročit 
ani z ní ustupovat s výjimkou výrazových architektonických prvků 
přiměřeným rozsahem, tvarem a funkcí (balkon, arkýř, rizalit, závětří),  

- nemusí být dokročena směrem dovnitř (např. ustoupení garáže, krytého 
přístřešku, zádveří), 

- do prostoru mezi stavební čáru a hranici veřejného prostranství lze 
umístit samostatně stojící přístřešek pro odstavování osobních vozidel, 
tj. stavbu střešní konstrukce stojící na sloupcích bez bočních stěn   

- areál  – část území, resp. pozemek nebo pozemky se skupinou staveb 
tvořících funkční celek, a to stavebně, účelem a zpravidla i vlastnickými 
vztahy; tvoří ho zejména více budov a prostor mezi nimi 
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0. podmínky prostorového uspo řádání v podrobnosti regula čního plánu   
 

Podmínky pro dělení a scelování pozemků: 
 

1) Minimální výměra stavebního pozemku pro rodinný dům v zastavitelných 
plochách je 800 m2, s výjimkou umísťování RD na pozemky již oddělené.  

2) V případě nového oddělování pozemků pro rodinné domy v zastavěném území 
nesmí být nově oddělený pozemek menší než 700 m2. Pokud je nově 
oddělován pozemek pro rodinný dům ze stávajícího pozemku rodinného domu, 
nesmí být ani zbývající část původního zastavěného stavebního pozemku 
menší než 700 m2.  

3) Nebudou vznikat tzv. stavby v druhém pořadí – každý stavební pozemek pro 
novou zástavbu bude přiléhat k veřejnému prostranství (k uličnímu prostoru, ze 
kterého bude dopravně přístupný) tak, že délka společné parcelní hranice nově 
oddělovaného stavebního pozemku a pozemku veřejného prostranství (uličního 
prostoru) bude odpovídat obvyklé šíři pozemku pro daný účel - např. pro 
rodinný dům - min. 20 m, lokálně min. 17 m. Požadavek na minimální délku 
společné hranice pozemku stavby (např. rodinného domu) s veřejným 
prostranstvím se neuplatní pro řadovou zástavbu rodinných domů. 

 
 

Podmínky pro řešení oplocení: 
 

1) Oplocení pozemků na hranici s veřejným prostranstvím bude svými 
prostorovými parametry a charakterem vhodně navazovat na oplocení 
v kontaktním území obvyklé s výjimkou neprůhledných betonových 
prefabrikovaných plotů. 

2) V zástavbě, která ustupuje od hranice veřejného prostranství, může být 
oplocení na hranici s veřejným prostranstvím buď neprůhledné s výškou do 1,4 
m, případně i vyšší s neprůhlednou částí (podezdívkou) s výškou max. 0,8 m. 
Vyšší neprůhledné oplocení lze provést, pokud lze tímto způsobem zajistit 
splnění požadavků jiného právního předpisu.  

3) Výšku neprůhledné části oplocení podle bodu 1) a 2) lze přiměřeně zvýšit, je-li 
vyšší oplocení v kontaktním území obvyklé, pokud lze tímto způsobem zajistit 
splnění požadavků jiného právního předpisu nebo zvláštní účel oplocované 
nemovitosti, případně vyplývá-li větší výška z umístění ve svahu. 

4) Oplocení v průtočném záplavovém území musí umožnit průchod povodňových 
průtoků. 

 
Regulace uspořádání staveb: 
 

1) V částech území se založenou urbanistickou strukturou v místech, kde je již 
stavební čára založena (je realizována souvislá zástavba RD umisťovaných ve 
stejném odstupu od veřejného prostranství), bude tato stavební čára dodržena 
při umísťování nových staveb. 

2) V místech, kde není stavební čára dosud stanovena, bude stavební čára 
umístěna ve vzdálenosti 6 m od hranice veřejného prostranství. 
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1. BH – plochy bydlení – v bytových domech   
 

A - slouží: 
plochy bytových domů se zázemím a s příměsí nerušících obslužných funkcí místního 
významu 
 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) stavby a plochy bydlení v bytových domech   
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) nezbytné technické vybavení 
6) příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové 
7) dopravní plochy a zařízení 
8) zeleň liniová a plošná 
9) stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního odpadu (např. 

plochy pro kontejnery na směsný a separovaný odpad) 
10) informační, propagační a reklamní zařízení 

 
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 
4) stavby a plochy pro výrobní služby a zemědělskou výrobu s negativními 

vlivy na životní prostředí nad mez přípustnou 
3) stavby a plochy pro skladování, ukládání a odstraňování odpadů 
4) stavby pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky, stavby pro 

velkoobchod 
5) vícepodlažní a hromadné garáže a garáže pro nákladní vozidla 
6) 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 bytového domu – max. 2 nadzemní podlaží s možným obytným podkrovím  
• stavby nebytové (obč. vybavenost, provozovny,..) max. 2 nadzemní podlaží s 
možným využitým podkrovím 

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE   
• koeficient zastavění = max. 60%  
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2. BI – plochy bydlení – v rodinných domech – m ěstské a p říměstské   
 

A - slouží: 
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) nezbytné technické vybavení 
6) příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové 
7) dopravní plochy a zařízení 
8) zeleň liniová a plošná 
9) stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního odpadu (např. 

plochy pro kontejnery na směsný a separovaný odpad) 
10) informační, propagační a reklamní zařízení 

 
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. 2nadzemní podlaží s možným obytným podkrovím 
• stavby nebytové (obč. vybavenost, provozovny,..) max. 1 nadzemní podlaží s 
možným využitým podkrovím 

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE   
• koeficient zastavění = max. 50%  
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3. RZ – plochy rekreace – zahrádká řské osady  
 

A – slouží: 
plochy zahrádkových osad 
 
B – funkční využití: 

přípustné: 
1) pozemky a stavby zahrádkových osad  
2) pozemky dalších staveb a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné 

s rekreací  
3) odstavná stání  
4) nezbytné tech. vybavení 
5) příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové 
6) zeleň liniová a plošná  
 
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, výšková hladina max. 6 m 

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE   
•  max. zastavěná plocha stavby rekreačního objektu – 50 m2 
 
 
 
4. RN – plochy rekreace – na plochách p řírodního charakteru  

 
A - slouží: 
rekreace a volnočasové aktivity v přírodě blízkém prostředí  
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) plochy zeleně převážně s funkcí rekreační a ekostabilizační např: 

• trvalé travní porosty, pobytové a rekreační louky 
• přírodní koupaliště 
• sportovní a volnočasová zařízení – např.: hřiště s přírodním povrchem, 

dětské hřiště, workout, lanové centrum, hřiště pro pétanque, minigolf 
apod. 

• odpočinkový a sportovní mobiliář 
• břehové porosty 

2) nezbytné technické vybavení 
3) příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové 
4) zeleň liniová a plošná  
 

podmíněně přípustné: 
1) lokální oplocení herních prvků a dalších zařízení, pokud se zřizuje za 

účelem zajištění bezpečnosti uživatelů 
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nepřípustné: 

1)  veškeré stavby a zařízení nesouvisející s hlavním využitím 
2) veškeré stavby, zařízení a využití ploch, které by mohlo negativně ovlivnit 

krajinný ráz 
 
 

5. OV – plochy ob čanského vybavení – ve řejná infrastruktura  
 

A - slouží: 
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) odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití 
5) nezbytné technické vybavení 
6) příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové 
7) zeleň liniová a plošná 
8) informační a reklamní zařízení 
9) zařízení drobné výroby a řemesel 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 
 
 
6. OM - plochy ob čanského vybavení – komer ční zařízení malá a st řední  

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

 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) stavby a zařízení pro administrativu, veřejnou správu  
2) velkoplošný maloprodej 
3) objekty pro ubytování a stravování 
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4) objekty pro služby 
5) odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití 
6) nezbytné technické vybavení 
7) příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové 
8) zeleň liniová a plošná 
9) informační a reklamní zařízení 
 

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 mimo plochu I/Z12, která má stanoveny podmínky v příslušné tabulce 
v kapitole 3 
 
 
 
7. OH – plochy ob čanského vybavení – h řbitovy  

 
A - slouží: 
plochy veřejných pohřebišť  - urnové háje a kolumbária 
 
 
 
8. OS – plochy ob čanského vybavení – t ělovýchovná a sportovní za řízení  

 
A - slouží: 
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) nezbytné tech. vybavení 
5) příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové 
6) zeleň liniová a plošná  
7) veřejné stravování pro obsluhu území 
8) byty služební a majitelů zařízení 
 
nepřípustné: 
1) bytová výstavba 
2) občanská vybavenost 
3) objekty výroby a skladování 
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C - podmínky prostorového uspořádání: 

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE 
•  stavba občanského vybavení – max. 1 nadzemní podlaží s možným využitým 
podkrovím  
 
 
 
9. PV – plochy ve řejných prostranství  
 
A - slouží: 
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 a drobná architektura 
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 - např. 
plochy pro kontejnery na směsný a separovaný odpad, atd.) 

7) vodní plochy a toky 
8) nezbytné technické vybavení 
 

nepřípustné: 
1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné 
 
 
 

10. ZV – plochy ve řejných prostranství -  ve řejná zeleň 
 

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

přípustné: 
1) plochy veřejné zeleně a parků 
2) mobiliář, dětská hřiště 
3) sportovní plochy a vybavení 
4) drobná architektura 
5) pěší a cyklistické komunikace 
6) sady  
7) zeleň liniová a plošná  
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8) 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 - např. 
plochy pro kontejnery na směsný a separovaný odpad, atd.) 

9) vodní plochy a toky 
10) nezbytné technické vybavení 

 
nepřípustné : 

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné 
 
 

11. SV – plochy smíšené obytné - venkovské 
    SV1 – plochy smíšené obytné – venkovské s vyšší m podílem zem ědělství  
 
A – slouží: 
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) odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití 
5) drobná sportoviště a plochy pro každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel 
6) nezbytné technické vybavení 
7) příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové 
8) dopravní plochy a zařízení 
9) zeleň liniová a plošná 
10) nerušící zařízení drobné výroby a zemědělské výroby v rozsahu 

samozásobitelské produkce ((ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění 
ÚP) 

11) informační, propagační a reklamní zařízení 
12) stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního odpadu (např. 

plochy pro kontejnery na směsný a separovaný odpad) 
 
podmíněně přípustné pro plochy SV1: 

1) pozemky staveb a zařízení pro drobnou výrobu, výrobní služby a 
zemědělskou výrobu (např. chov koní), pokud bude při rozhodování o 
změnách v území prokázáno, že důsledky provozované činnosti negativním 
způsobem neovlivní sousední plochy bydlení a plochy SV a nesníží pohodu 
a kvalitu bydlení (např. negativními vlivy na životní prostředí – hluk, prach, 
zápach, vibrace apod.) 
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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. 2nadzemní podlaží s možným obytným podkrovím 
• stavby nebytové (obč. vybavenost, provozovny,..) max. 2 nadzemní podlaží s 
možným využitým podkrovím 

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE   
• koeficient zastavění = max. 55%  

 
 
 
12. DS – plochy dopravní infrastruktury - silni ční 
 
A - slouží: 
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) 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 - např. 
plochy pro kontejnery na směsný a separovaný odpad, atd.) 

5) vodní plochy a toky 
6) nezbytné technické vybavení 
 

nepřípustné: 
1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné 
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13. TI - plochy technické infrastruktury  
 
A - slouží: 
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, plochy pro separaci, recyklaci, dočasné ukládání komunálního 
odpadu, technické zázemí obce 
 
 B - funkční využití: 

přípustné: 
1) plochy a areály veřejné technické infrastruktury 
2) plochy dopravy v klidu, garáže  
3) zeleň liniová a plošná  
4) stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy (např. manipulační plochy, 

přístřešky na techniku a vybavení pro údržbu plochy.) 
5) stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací 
6) základnové stranice mobilních operátorů 
7) vodní plochy a toky 
 

podmíněně přípustné: 
- v ploše změny I/Z15 a I/P8 - za předpokladu, že bude při rozhodování o 
změnách v území prokázáno, že je zajištěna možnost dopravní obsluhy a soulad 
s právními předpisy (dodržení hygienických požadavků na provoz a zařízení): 

1) zabezpečené plochy, stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování 
domovního a separovaného odpadu 

 
nepřípustné: 

1)  veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné nebo podmíněně přípustné 
2) fotovoltaické elektrárny na volných plochách (ty lze umísťovat pouze na 

stávající stavby) 
3)  větrné elektrárny 
4) stavby a zařízení pro nakládání s nebezpečným odpadem 
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14. VD  - plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba  
 

A - slouží: 
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 dominantní funkcí   
3) odstavná místa a garáže 
4) související technické vybavení 
5) příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové 
6) zeleň liniová a plošná  
7) stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací 
8) doplňková zařízení obchodu a služeb související s dominantní funkcí 
9) byty služební a majitelů zařízení 

 
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  

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE   
• minimálně 20% celkové plochy uceleného areálu musí být ozeleněno  
• veškeré plochy pro odstavování a parkování vozidel musí být na pozemku dané 
plochy s rozdílným způsobem využití  
• negativní účinky výrobních aktivit nepřesáhnou hranici areálu 
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15. VS  - plochy smíšené výrobní  
 

A - slouží: 
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 
  
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) budovy, plochy a zařízení určené pro příslušnou výrobu 
2) administrativní a správní budovy související s dominantní funkcí   
3) odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití 
4) související technické vybavení vč. čerpací stanice pohonných hmot 
5) komunikace pěší, cyklistické a motorové 
6) zeleň liniová a plošná vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční 

prvky) 
7) stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací 
8) služební byty 
9) doplňková zařízení obchodu a služeb související s dominantní 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  

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE   
• minimálně 20% celkové plochy musí být ozeleněno  
• veškeré plochy pro odstavování a parkování vozidel musí být na pozemku dané 
plochy s rozdílným způsobem využití  
• pásmo hygienické ochrany nesmí překročit hranice areálu 
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16. ZP – plochy zelen ě – 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)  mobiliář, dětská hřiště 
3)  sportovní plochy a vybavení 
4)  drobná architektura 
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 - např. plochy 
pro kontejnery na směsný a separovaný odpad, atd.) 
8)  vodní plochy a toky 
9)  nezbytné technické vybavení 

 
nepřípustné: 

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné 
 

 
 
17. ZS – plochy zelen ě – soukromé a vyhrazené  

 
A - slouží: 
plochy soukromé zeleně v sídlech, obvykle oplocené zahrady 
 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) plochy okrasných, rekreačních a užitkových přírodních kultur 
2) pěstební plochy pro samozásobitelský rozsah produkce včetně ovocných 

sadů  
3) stavby a zařízení pro denní rekreaci a relaxaci uživatelů a pro zázemí 

samozásobitelské produkce – např. přístřešky a altány, pergoly, bazény, 
včelíny včetně staveb souvisejících s chovem včel, apod. 

4) vodní plochy a toky 
5) technická infrastruktura 

 
podmíněně přípustné: 
1) za podmínky, že se bude jednat o samostatnou zahradu, tj. bez přímé vazby 

na pozemek RD, a současně samostatná zahrada bude mít větší výměru než 
0,25 ha, je přípustné na ní umístit zahradní chatku, jejíž zastavěná plocha 
stavby nebude větší než 25 m2. 

 
nepřípustné: 

1) veškeré stavby a zařízení nesouvisející s hlavním využitím 
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2) stavby pro rodinnou rekreaci, jejichž zastavěná plocha stavby je větší než 25 
m2. 
 

 
18. ZO – plochy zelen ě – ochranné a izola ční  

 
A – slouží: 
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, sjezdy na pozemky 

RD 
3) vodní plochy a toky 
4) nezbytné technické vybavení 
 

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

 
 
 
19. W - plochy vodní a vodohospodá řské  
 
A - slouží: 
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) nezbytné technické vybavení 
7) případná zástavba bude umísťována v souladu s podmínkami stanovenými 

v podkapitole 5.1 
 

nepřípustné: 
1) všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné        
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20. NZ - plochy zem ědělské  
 
A - slouží: 
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) případná zástavba bude umísťována v souladu s podmínkami stanovenými 

v podkapitole 5.1 
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) nezbytné technické vybavení 
10) informační, propagační a reklamní zařízení 
11) naučné stezky 

 
nepřípustné: 

1) všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné        
 
 
 
21. NL - plochy lesní  
 
A - slouží: 
plochy s převažujícím využitím pro lesní produkci 
 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční 

prvky) 
2) účelové komunikace 
3) případná zástavba bude umísťována v souladu s podmínkami stanovenými 

v podkapitole 5.1  
4) nezbytné technické vybavení 
 

nepřípustné: 
1) všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné        
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22. NP - plochy p řírodní  
 
A - slouží: 
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) nezbytné technické vybavení 
6) naučné stezky 
7) případná zástavba bude umísťována v souladu s podmínkami stanovenými 

v podkapitole 5.1 
 
nepřípustné: 

1) všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné   
 
      

23. NSpzlvr  – plochy smíšené nezastav ěného území s indexy p řípustných funkcí: 
přírodní, zem ědělské, lesnické, vodohospodá řské, rekrea ční nepobytové  
 
A – slouží: 
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) pozemky určené k plnění funkcí lesa 
4) vodní plochy a toky 
5) rekreační nepobytové plochy 
6) případná zástavba bude umísťována v souladu s podmínkami stanovenými 

v podkapitole 5.1 
7) ovocné sady 
8) komunikace pěší, cyklistické  
9) účelové komunikace a zemědělské obslužné a manipulační plochy 
10) nezbytné technické vybavení 
11) naučné stezky 

 
nepřípustné: 

1) všechny plochy a stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné        
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Hranice jednotlivých výše uvedených ploch s rozdílným způsobem využití jsou 
nejlépe patrné z výkresové části – hlavního a koordinačního výkresu. 

 
 
 

7   vymezení ve řejně prosp ěšných staveb, ve řejně prosp ěšných 
opat ření, staveb a opat ření k zajiš ťování obrany a bezpe čnosti 
státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k po zemkům 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: 
 

• VD1 - přeložka silnice I/36 v četně souvisejících staveb a objekt ů (dle ZÚR 
Pardubického kraje koridor D09) - plocha Z9 pro přeložku části komunikace I/36 
Pardubice - Lázně Bohdaneč, v severovýchodní části řešeného území v 
návaznosti na koridor v sousedním katastru Rybitví, v rozsahu varianty "A - 
červená" a "B - zelená" dle posouzení EIA (02/2010). 

 
Konkrétní pozemky nebo jejich části potřebné pro stavbu přeložky I/36 a 
související objekty, u kterých bude možné uplatnit právo vyvlastnění bude 
možné identifikovat až po zpracování záborového elaborátu v DÚR. 

 
 
Územní plán vymezuje koridory pro veřejně prospěšná opatření, pro která lze 

práva k pozemkům vyvlastnit: 
 

• VU1 - založení prvků systému ekologické stability – nadregionální biokoridor 
NRBK 72/67  (dle ZÚR Pk veřejně prospěšné opatření U02) v jihozápadním 
okraji katastru Černá u Bohdanče  

 
 
Plochy pro situování výše uvedených staveb a opatření jsou vymezeny ve 

výkrese veřejně prospěšných staveb , opatření a asanací č. A2.4. 
 
 

Pozn.:  
koridor pro stavbu K01 – napojení obcí severně Pardubic na ČOV Pardubice – záměr není  
zařazen v ÚP do veřejně prospěšných staveb, protože v  současné době se připravuje 
aktualizace ZÚR Pk, kde je dán požadavek na vypuštění koridoru K01 z důvodu zjištění, že 
záměr již není příslušným dotčeným orgánem sledován; viz též vyjádření KrÚ Pk Č.j. 
KrÚ41461/2010/OSKEF OUP ze dne 30.6.2010. 
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8 vymezení ve řejně prosp ěšných staveb a ve řejných prostranství, 
pro které lze uplatnit p ředkupní právo, s uvedením v čí prosp ěch 
je předkupní právo z řizováno, parcelních čísel pozemk ů, názvu 
katastrálního území a p řípadně dalších údaj ů podle § 8 
katastrálního zákona 
 
 
Územní plán nenavrhuje plochy pro veřejně prospěšné stavby a veřejná 

prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo. 
 
 
 

9 stanovení kompenza čních opat ření podle § 50 odst. 6 stavebního 
zákona 
 
 
Kompenzační opatření nejsou územním plánem stanovena. 
 
 

10 vymezení ploch a koridor ů územních rezerv a stanovení 
možného budoucího využití, v četně podmínek pro jeho prov ěření  

 

Územní plán vymezuje 2 plochy územních rezerv: 
 
• koridor I/R1 – územní rezerva pro kanál D-O-L – s využitím plochy vodní a 

vodohospodářské (W) 
• I/R2 – územní rezerva pro hřbitov – s využitím plochy občanského vybavení – 

hřbitovy (OH) 
 
Plochy polygonů územních rezerv budou chráněny před zásahy, které by 

podstatně ztížily nebo ekonomicky znevýhodnily případné jejich budoucí využití 
(realizaci díla) včetně změn v užívání pozemků.  

Prověřena bude potřeba, reálnost, případně plošné nároky a podmínky 
budoucího využití zejména s ohledem na přírodní hodnoty lokalit. 

 
 
 

11 vymezení ploch a koridor ů, ve kterých je rozhodování o zm ěnách 
v území podmín ěno zpracováním územní studie, stanovení 
podmínek pro její po řízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o 
této studii do evidence územn ě plánovací činnost 
 

 
Vzhledem k tomu, že na rozsáhlejších plochách již probíhá výstavba nebo je 

připravena technická infrastruktura a oddělení stavebních pozemků (lokalita Z2) 
nebyly v územním plánu navrženy plochy, jejichž využití prověří zpracování územní 
studie. 
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12 vymezení ploch a koridor ů,  ve kterých je rozhodování o 

změnách v území podmín ěno vydáním regula čního plánu, zadání 
regula čního plánu v rozsahu podle p řílohy č. 9, stanovení, zda se 
bude jednat o regula ční plán z podn ětu nebo na žádost, a u 
regula čního plánu z podn ětu stanovení p řiměřené lhůty pro jeho 
vydání 

 
 

V územním plánu nebyly navrženy plochy, pro které je podmínkou pro 
rozhodování o změnách jejich využití pořízení regulačního plánu. 

 
 
 
 

13 údaje o po čtu list ů územního plánu a po čtu výkres ů grafické 
části 
 
 
A - Návrh územního plánu  
 
A1 textová část 
obsahuje 42 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 1 :  5 000 
A2.4 výkres veřejně prospěšných staveb, opatření  
 a asanací  1 :  5 000 
 
 


