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Textová ást
1. Vymezení zastav ného území
Zastav né území bylo vymezeno k 11. 5. 2010.
Zastav né území je vyzna eno t chto výkresech územního plánu:
výkres N1 – Základního len ní území
výkres N2 – Hlavní výkres
Zastav né území je dále vyzna eno ve výkresech od vodn ní územního plánu:
výkres O1 – Koordina ní výkres
výkres O3 – P edpokládaný zábor p dního fondu
Zastav né území bylo aktualizováno k datu 19.01.2016.
2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj hodnot území
2.1. Zásady celkové koncepce rozvoje obce
Územním plánem p ipravit podmínky pro dosažení harmonického vztahu územních podmínek
pro p íznivé životní prost edí, pro hospodá ský rozvoj a pro soudržnost spole enství obyvatel
v obci, která se nachází z více jak 40 % na území CHKO Ž árské vrchy, tudíž i CHOPAV
árské vrchy.
ešit obnovu kulturních, sociálních a hospodá ských pom
na území obce.
Ve ve ejném zájmu chránit a rozvíjet p írodní, civiliza ní a kulturní hodnoty území v etn
urbanistického, architektonického i archeologického d dictví.
Zajistit efektivní využívání zastav ného území, preferovat obnovu znehodnocených
a neú eln využívaných ploch.
Stanovit podmínky pro hospodárné využívání zastav ného území a zajišt ní ochrany
nezastav ného území, uplat ovat mimoproduk ní funkce zem lské krajiny s dopln ním
krajinných prvk zvl. v jižní a severozápadní siln antropogenn využívané ásti území obce.
2.2. Hlavní cíle rozvoje
Vytvo it podmínky pro mírný o ekávaný nár st po tu obyvatel v obci s kladným saldem p irozeného p ípadn i migra ního demografického potenciálu.
Rozvojem bydlení stabilizovat p ípadn rozvíjet ve ejnou infrastrukturu obce.
V rámci hospodá ského rozvoje prov it územn technické podmínky pro podnikání,
pro rozvoj hospodá ského potenciálu v obci.
Up esnit systém napojení obce zejména sídla Velká Losenice na nad azenou silni ní dopravní
sí .
Stanovit zásady prostorového uspo ádání, uspo ádání ploch s rozdílným zp sobem využití
s uplatn ním stávajících hodnot kompozice sídel.
Vymezit v p ípad pot eby nezbytné plochy ve ejného zájmu resp. ve ejn prosp šných staveb
i ve ejn prosp šných opat ení.
Zabezpe it podmínky pro funkci územních systém ekologické stability.
2.3. Ochrana a rozvoj hodnot
Respektovat hodnoty území dané legislativní ochranou.
Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty
respektovat urbanisticky exponovaný prostor daný historickým jádrem sídla
V. Losenice se dv mi adami zem lských usedlostí po obvod , kdy každá ada je
dopravn obsluhována vlastní komunikací
akceptovat místní komunikaci s hodnotnými vzrostlými stromy (jírovec, jasan)
obsluhující severovýchodní stranu jádra sídla V. Losenice s pr hledem na kostel sv.
Jakuba s farou
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zd raznit vynikající doklad využití p írodních podmínek p i umístn ní tvrze a mlýna
(hamru) v sídle Po ežín
respektovat ve ejný prostor návsi se zvoni kou a rybníkem rovn ž v Po ežín
i využití zastav ného území (zvl. proluk po zaniklých objektech) je žádoucí respektovat
hranici zastav ní v etn návaznosti na další zásadní architektonické prvky ( ímsa,
orientace h ebene aj.)
úpravy v jádrech sídel uskute ovat v souladu s tradi ní charakteristikou místního
venkovského zastav ní
respektovat p i zm nách dokon ených staveb i využití zastavitelných ploch
architektonickou p íznivou dominantu – v ž kostela sv. Jakuba
akceptovat stavby drobné architektury vyskytující se na ešeném území (vesm s sakrální
stavby). V jejich okolí nep ipustit úpravy, které je znehodnocují i znehodnocují dané
prost edí
akceptovat ve ejn dostupná místa dalekých výhled do krajiny
ešit p echod urbanizované ásti obce do neurbanizovaného území tak, aby nedošlo
k vážnému narušení obrazu obce. Výsadbou ochranné zelen zmírnit negativní dopad
ítkem cizích zem lských staveb na krajinný ráz
v limitech využití území p ipomenout zákonné požadavky týkající se archeologických
zájm
írodní hodnoty
zabezpe it ochranu krajinného rámce, který je ovládán horizontem lesního masivu mezi
dv ma vrchy nacházejícími se t sn za hranicí ešeného území (vrch Peperek
a Malolosenický kopec) a v osam lé poloze nad krajinu vystupujícím Po ežínským
kopcem
respektovat údolí Losenického potoka jako významného nositele ekologických
a estetických hodnot protínající území obce ve sm ru SV-JV. Nemén d ležitou pot ebu
nese údolí p i vodním toku Losenka, který tvo í západní hranici území obce
a ka onovitá ást údolí eky Sázavy v nejjižn jším cípu obce se skalnými výchozy
biodiverzitu krajiny zvlášt v intenzivn zem lsky využívané oblasti p ízniv ovlivnit
zvýšením podílu trvale travních porost na celkové vým e zem lského p dního
fondu, obnovou i výsadbou rozptýlené zelen i liniové zelen p i ú elových polních
cestách
novými urbaniza ními zásahy nesmí dojít k p erušení lokálního biokoridoru p i pr chodu
sídlem Velká Losenice
chránit význa né solitéry strom , skupiny strom , stromo adí v urbanizovaném
i neurbanizovaném území obce
umíst ní stožáru elektronického komunika ního za ízení u výrobní zóny má významn
menší negativní dopad na krajinný ráz než umíst ní obdobného za ízení na svahu
Po ežínského kopce. Neuvažovat s umis ováním dalších technických staveb výrazn
vertikálního charakteru na území obce. Podmín
p ípustná m že být výstavba
rozhleden, pokud nedojde k narušení p írodních dominant anebo k významnému zásahu
do porost
výsadbou izola ní zelen potla it p sobení rušivých dominant v obrazu obce
obez etn postupovat p i eventuálních požadavcích na zalesn ní, aby nedocházelo
ve v tší mí e k tzv. „zahlazování“ okraj lesa s negativním dopadem na podíl ekoton
v krajin
zp sob využívání krajiny na erozn ohrožených svazích ešit opat eními p íslušejícími
územnímu plánu
z hlediska zájm ochrany p írodních hodnot území je t eba vymezení plochy se zm nou
v území ZI-2 (zele p írodního charakteru) považovat za d ležitý pozitivní p ínos.
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Civiliza ní hodnoty
ešením územního plánu respektovat a rozvíjet hodnoty obce Velké Losenice spo ívající
ve vybavenosti obce ve ejnou infrastrukturou
územním plánem vytvo it podmínky pro zajišt ní územní p ipravenosti na úseku bytové
výstavby
územním plánem vytvá et nabídku ploch pro rozvoj hospodá ského potenciálu v obci
s pot ebnou potenciální nabídkou pracovních p íležitostí zejména na plochách rozdílného
zp sobu využívání – plochy výroby a skladování lehkého pr myslu, – plochy výroby a
skladování drobné a emeslné výroby. Stávající výrobní plochy považovat za
stabilizované s pot ebou p estavby nevyužívaného zem lského areálu v Po ežín na
plochy smíšené obytné venkovské
nov navrženou autobusovou zastávkou u železni ní stanice Sázava u Ž áru zlepšit
dopravní obslužnost obce ve ejnými dopravními prost edky
respektovat limitní hranici negativních vlivu od obecní istírny odpadních vod,
respektovat limitní hranici negativního vlivu od zem lských areál v sídle Velká
Losenice
na zastavitelných plochách ozn. Z1, Z7 i Z10, Z11 a ZI-1 ešit stavby tak, aby
v chrán ném venkovním prostoru stavby RD a chrán ném vnit ním prostoru RD nebyly
ekro eny hygienické limity hluku z provozu na pozemních komunikacích pro denní a
no ní dobu stanovené p íslušným provád cím p edpisem (Na silnicích III. t ídy celostátní
ítání dopravy nebylo provád no, silnice I. t ídy a železni ní tra se nachází v odlehlé
poloze od obytné zóny.)
3.

Urbanistická koncepce v etn vymezení zastavitelných ploch, ploch p estaveb, ploch
zm n v krajin a ostatních ploch se zm nou v území a systému sídelní zelen
3.1. Urbanistická koncepce
Urbanistická koncepce vychází z pot eb uvedených v zadání územního plánu. Je dána
edevším dosaženým stupn m rozvoje, stávající organizací ploch rozdílného zp sobu využití,
prostorové skladby i geografické polohy obce.
Udržovat a rozvíjet identitu obce, akceptovat historicky vzniklou kvalitu obce a nástroji,
kterými disponuje ÚP se snažit alespo potla it, když ne zcela odstranit, disproporce vzniklé
vývojem a využíváním území.
Rozvíjet urbanistickou strukturu sídel se zohledn ním zásadních vztah na volnou krajinu p i
akceptování krajinného rázu.
Na k.ú. Po ežín ešit plochu p estavby zem lského areálu na plochu s rozdílným zp sobem
využívání plocha smíšená obytná – venkovská a plochu zastavitelnou bydlení v rodinných
domech – venkovské a dále plochu rekreace rodinné. Ostatní plochy se zm nou v území ešit
v k.ú. Velká Losenice.
Podporovat polyfunk ní využívání ploch s rozdílným zp sobem využití.
Nep edpokládat výrazné „zahuš ování“ zastav ného území, nebo p i výrazném zvýšení
koeficientu zastav ní by došlo k nevratným negativním dopad m na urbanistiku obce
i krajinné prost edí.
Nezastav né území využívat pro ú ely zem lského hospoda ení, lesnictví p ípadn
i rybá ství a rekrea ní pohybové aktivity. Ve volné krajin nebudou zakládána nová sídla ani
samoty. Nerozvíjet další pobytové formy rekreace ve volné krajin .
3.2. Zastavitelné plochy, plochy p estavby, plochy zm n v krajin a ostatní plochy se zm nou
v území
Jsou vymezeny v grafické ásti územního plánu. Ozna ení ploch je shodné pro celý územní
plán, tj. i pro od vodn ní ÚP. Ostatní plochy se zm nou v území nebyly ÚP vymezovány.
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plochy

Ozna ení
ploch

zastavitelné

Z1

x

Z2

x

Z3
Z4
Z5
Z6

x
x
x
x

Z7

x

Z8
Z9

x

Z10

x

Z11a

x

Z11b

x

Z12

x

Z13
Z14
Z15

x
x
x

estavby

P1

x

P2
K1
K2
K3
K4
K5

x

ZI-1

x

ZI-2

x

Z16

x
x

P3
K6
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evažující ú el plochy a kód plochy
zm n v krajin

charakteristika
bydlení v rodin. domech venkovské
bydlení v rodin. domech venkovské
pl. zelen ochranné a izola ní
ve ejných prostranství
výroby a skladování - drobná výr.
výroby a skladování - drobná výr.
bydlení v rodin. domech venkovské
plocha vy azena z ešení ÚP po ve ejném projednání
ob . vybavení – t lových. a sport
bydlení v rodin. domech venkovské
bydlení v rodin. domech venkovské
bydlení v rodin. domech venkovské
výroby a skladování - lehký
pr mysl
dopravní infrastruktura silni ní
dopravní infrastruktura silni ní
dopravní infrastruktura silni ní
ob .
vybavení
–
ve ejná
infrastruktura
ve ejných prostranství.
x
elová polní cesta
plocha vy azena z ešení ÚP po spole ném jednání
x
vodní a vodohospodá ské
x
smíšené nezast. území - p írodní
x
smíšené nezast. území - sportovní
bydlení v rodin. domech venkovské
pl. zelen p írodního charakteru
bydlení v rodin. domech venkovské
smíšené obytné - venkovské
x
smíšené nezast. území - p írodní

kód

vým ra
plochy (ha)

BV

0,49

BV

3,17

ZO
PV
VD
VD

1,52
1,36
1,20
1,18

BV

1,08

katastrální
území
V. Losenice
V. Losenice
V. Losenice
V. Losenice
V. Losenice
V. Losenice
V. Losenice

OS

1,23

BV

0,83

V. Losenice
V. Losenice

BV

0,68

BV

0,08

VL

4,28

DS
DS
DS

1,60
6,58
0,98

OV

0,64

PV

0,06
0,70

V. Losenice
V. Losenice

W
NSp
NSs

0,38
0,58
1,31

V. Losenice
V. Losenice
V. Losenice
V. Losenice

V. Losenice
V. Losenice
V. Losenice
V. Losenice
V. Losenice
V. Losenice
V. Losenice

BV

0,06

ZP

0,72

BV

0,94

SV
NSp

1,00
0,49

Po ežín
Po ežín

kód

vým ra
plochy (ha)

katastrální
území

BV

1,00

BV

0,07

RI
W
W

0,14
0,40
0,16

V. Losenice
Po ežín

Nové plochy se zm nou v území :
plochy

Ozna ení
ploch

zastavitelné

III/Z1

x

III/Z2

x

III/Z3
III/Z4
III/Z5

x
x
x

estavby

evažující ú el plochy a kód plochy
zm n v krajin

charakteristika
bydlení v rodin. domech
venkovské
bydlení v rodin. domech
venkovské
rekreace rodinná
vodní a vodohospodá ské
vodní a vodohospodá ské

-

V. Losenice
V. Losenice
Po ežín
V. Losenice
V. Losenice

Podmínky využití ploch
Plocha Z1
využití plochy ešit jako rozší ení stávající obytné skupiny RD
dopravní obsluhu RD navrhnout prodloužením místní komunikace
zp sob zastav ní bude voln navazovat na stávající obytnou skupinu RD
respektovat ochranné pásmo nadmístního vodovodního adu, el. vedení VN 22 kV v etn
trafostanice 22/0,4 kV a telekomunika ního kabelu
do volné krajiny a k silnici budou sm ovat zahrady
Plocha Z2
dopravní obsluhu nového obytného souboru RD ešit místní komunikací, která bude
navazovat na stávající sí místních komunikací
preferováno je oboustranné obestav ní této nové komunikace
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íslušné ve ejné prostranství o minimální vým e 0,1 ha ešit jako rozší ení uli ního
prostoru s možností výsadby vzr stných strom
respektovat ochranné pásmo el. vedení VN 22 kV v etn trafostanice 22/0,4 kV
Plocha Z3
i nov navržené p ístupové cest do areálu zem lského st ediska ešit plochy zelen
ochranné a izola ní, v míst k ižovatky se stávající ú elovou cestou vytvo it ve ejné
prostranství
ve ejné prostranství navrhnout pro pot eby dostate ného rozhledu umož ující bezpe ný
provoz motorové dopravy i ostatních ú astník provozu
Plocha Z4
plochu pro ve ejné prostranství pojmout jako polyfunk
využívanou plochu (nap .
cvi išt hasi , cvi ná plocha modelá , výstavní plocha aj.)
dopravní napojení bude z plánované p ístupové plochy do areálu ZD
ešit výstavbu ochranné zelen (optické i hygienické clony) ve sm ru k zem lskému
areálu i stávající a plánované obytné zón
akceptovat el. vedení VN 22 kV
ípustné je umis ování trvalých i mobilních staveb i za ízení
Plocha Z5, Z6
využití každé plochy je podmín no promyšleným zám rem sledující zvlášt ekonomi nost
využití plochy, minimalizaci po tu sjezd na silnici III. t ídy. U plochy Z5 akceptovat
ochranná pásma vodovodního adu nadmístního významu, u plochy Z6 pak ochranná
pásma el. vedení VN 22 kV
preferovat výrazn horizontální tvar objekt
hladina zastav ní nep ekro í výšku objekt na p ilehlých pozemcích
respektovat zásady pro využívání ploch s provedeným systémem odvodn ní
ešit výsadbu zelen mající charakter optické clony umož ující p ízniv jší p echod
zastav ní do volné krajiny
Plocha Z7
i návrhu využití plochy akceptovat požadavek umož ující rozší ení silnice III. t ídy
minimalizovat po et sjezd na silnici III. t ídy
respektovat bezpe nostní pásma VTL plynovodu a ochranného pásma el. vedení 22 kV
a STL plynovodu
Plocha Z8
plocha vy azena z ešení ÚP po ve ejného projednání
Plocha Z9
využití plochy ešit nejen pro pot eby školní t lovýchovy, ale i pro obecní využití
zabývat se citlivým umíst ním h iš do svažitého území s minimem zemních prací,
s respektováním podmínek ochranného pásma el. vedení 22 kV
pro náro né územní podmínky se netrvá na striktním dodržení zásad správné orientace h iš
ke sv tovým stranám
dopravní obsluha plochy bude zejména ze stávající ú elové cesty
vhodn využít pozemky v ochranném pásmu el. vedení VN 22 kV
plochu doplnit vhodnou zelení (zvl. izola ní a vnitroareálovou)
Plocha Z10
dopravní obsluha je dána po stávající místní komunikaci k ZŠ
u krajní parcely akceptovat pot eby dostate ného rozhledu p i výjezdu na silnici III. t ídy a
pot eby p ípadné ochrany p ed hlukem z téže silnice
respektovat dálkový telekomunika ní kabel
zabývat se vhodným situováním objekt RD vzhledem k pohledov exponované poloze
11
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Plocha Z11a, Z11b
respektovat ochranné pásmo el. vedení VN 22 kV
preferovat dopravní obsluhu plochy napojením na místní komunikaci, minimalizovat po ty
sjezd na silnici III. t ídy
i návrhu sjezdu na silnici III. t ídy respektovat požadavek na dostate ný rozhled
i konkrétním návrhu využití ploch p i silnicích dodržet limitní hladiny hluku
zabývat se problematikou extravilánových vod
Plocha Z12
respektovat zaevidovanou územní studii
Plocha Z13
ešit úpravu silnice I/19 ve stávající trase s úpravou p ipojení silnice II/352 v prostoru
mimoúrov ového k ížení s železni ní tratí . 250
Plocha Z14
ešit levostrannou soub žnou komunikaci propojující stávající silnici I/19 a sil. III/35018
dle vyhledávací studie „Aktualizace tahu silnice I/19 v úseku Pohled – Rozse
nad Kunštátem (Mott MacDonald, 11/2005) – viz. zákres v koordina ním výkresu
a výkresu dopravního ešení
Plocha Z15
uvažovat s rozší ením silnice III/35018 v celé délce sm rem k VTL plynovodu
silnice by m la minimáln spl ovat normové parametry S 7,5/60
cílem úprav je zajistit komfortn jší napojení obce zvl. sídla Velká Losenice na silnici I/19
Plocha P1
do kompozice vhodn zakomponovat vodní tok a lokální systém ÚSES
do okrajové ásti plochy jako podmín né vhodné využití plochy za lenit sb rné místo,
který musí spl ovat vysoké nároky na hygienu prost edí a architektonický výraz za ízení
Plocha P2
ešit zp ístupn ní p ilehlých nemovitostí s vhodným dopln ním sídelní zelen
Plocha K1
ešit nové dopravní napojení zem lského areálu mimo obytnou zónu
vyúst ní ú elové komunikace na silnici III/35011 je dáno pevným bodem, kterým je
vyúst ní polní cesty obsluhující polnosti na prot jší stran silnice
na novou ú elovou komunikaci napojit další polní cesty obsluhující p ilehlé polnosti
kategorie polní cesty P 6/40 – dvoupruhová hlavní polní cesta
Plocha K2
plocha vy azena z ešení ÚP po spole ném jednání
Plocha K3
na ploše ešit malé vodní nádrže a mok ady dle zpracované dokumentace pro územní ízení
z dubna 2010
celý systém pojmout jako prvek významn zvyšující ekologickou hodnotu této ásti krajiny
Plocha K4
vytvo it pro stabilizaci území p írodní biotop
Plocha K5
i návrhu motokrosové trati respektovat lenitý terén, terénní úpravy zvyšující náro nost a
obtížnost trati jsou p ípustné
technické zázemí ešit s ohledem na maximální bezpe nost všech zú astn ných.
dopravní p ístup po stávající ú elové komunikace ze silnice III. t ídy
Plocha Z16
ve svahu nad p vodním zastav ní ešit výstavbu samostatn stojících RD
12
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bude se jednat o jednostrannou zástavbu kolem místní komunikace. Rodinný d m blíže
k jádru sídla Po ežín lze obsluhovat ze stávající místní komunikace
ponechat ttp nad plochou jako ú inný prost edek bránící zaplavování zastavitelné plochy
Plocha P3
prov it využitelnost p ípadn nutnost asanace nevyužívaných objekt
estavbové území ešit jako celek s rozd lením na etapy tak, aby nebylo nutné využití
plochy v jednom asovém úseku
preferovat hospodá skou dopravu po dnes ú elových cestách, dostupnost jádra sídla ešit
ším propojením
Plocha K6
vytvo it podmínky pro stabilizaci p írodního biotopu na podmá eném území
umožnit revitalizaci neudržované a znehodnocené vodote e od sídla Po ežín k mok adu
Plocha ZI-1
využití plochy ešit formou dostavby proluky
akceptovat nezastavitelnost 6 m širokého pásu od vodní plochy
na technickou infrastrukturu bude nemovitost napojena pomocí p ípojek
dopravní obsluha plochy bude zajišt na z p ilehlé silnice III. t ídy
stavbu rodinného domu ešit tak, aby v chrán ném venkovním prostoru a v chrán ném
vnit ním prostoru RD nebyly p ekro eny hygienické limity hluku z provozu na pozemních
komunikacích v denní a no ní dobu.
Plocha ZI-2
zele na ploše udržovat v p írod blízkém stavu
zlepšit podmínky pro pr chod lokálního biokoridoru
vhodn zapojit plochu do prost edí sídla
zachovat resp. upravit plochy vn jších prostranství zp ístup ující p ilehlé nemovitosti
zpracovat projekt využití plochy
Plocha III/Z1
dopravní obsluhu ešit napojením na místní komunikace
zp sob zastav ní bude voln navazovat na stávající obytnou skupinu rodinných dom
výška objekt nep esáhne výšku sousedních objekt druhu BV
zajistit plynulý p echod do volné krajiny
využití plochy prov it územní studií
Plocha III/Z2
navázat na ešení zaevidované územní studie
Plocha III/Z3
dopravní obsluhu ešit ze stávajících ú elových komunikací
ve vzdálenosti do 25m od kraje lesa nelze umis ovat žádné nadzemní stavby krom
jednoduchého typu oplocení
Plocha III/Z4, III/Z5
na ploše ešit malé vodní nádrže a mok ady
celý systém pojmout jako prvek významn zvyšující ekologickou hodnotu této ásti krajiny
respektovat vedení VN v etn ochranného pásma
Napojení zastavitelných ploch na sít technické infrastruktury obce (kde si to charakter plochy
vyžaduje) bude ešeno jejich prodloužením. Mnohde však je spojeno s výstavbou nových sítí
technické infrastruktury obce.
Podmínky prostorového uspo ádání jsou dále uvedeny v kap. 6.2.
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3.3. Návrh systému sídelní zelen
Zele na ve ejných prostranstvích
Nadále bude tvo it d ležitý kompozi ní prvek ve ejných prostranství v mí e omezen jší
zelení kolem dopravních staveb.
Zele ve ejných prostranství bude zpravidla sestávat z trávníkových ploch se vzr stnými
evinami nízkou dopl kovou (ke ovou) zelení. Na vhodných plochách provést dosadbu
kosterních d evin. Na nov vniklých ve ejných prostranství umožnit jejich výsadbu.
Mimo ádnou pozornost v novat zeleni p ed základní školou, kde je t eba ešit rekonstrukci
zelen s významným uplatn ním vzr stných listnatých strom a ploše mezi p estavbovou
plochou P1 a lok. biokoridorem Pod Losenickým rybníkem.
Plochy zelen na ve ejných prostranstvích stabilizovat a nezmenšovat.
Zele soukromá a vyhrazená
zele soukromých zahrad
Významn se podílí na vzhledu obce. V p edzahrádkách resp. zahradách sm ujících
do ve ejného prostoru ve vyšší mí e využívat úpravy vesnici blízké. Zele užitkových
zahrad sm ovat do volné krajiny tak, aby byl zajišt n plynulý p echod zastav ného území
do p írodní krajiny.
zele p i ob anském vybavení a na výrobních plochách
Vyhrazenou zele u ZŠ doplnit zelení izola ní chránící sportovišt p ed v try
a nezastav né plochy uvnit oplocení doplnit vhodnou zelení v jednotné kompozici se zelení
ve ejného prostranství p ed ZŠ. O výsadbu velkých strom doplnit okolí víceú elov
využívaného objektu bývalé MŠ. Zachovat a dobudovat estetickou dominantu zelen
v blízkosti církevních staveb a starého h bitova. V rámci žádoucí modernizace v tšího ze
zem lských areál ešit vnitroareálovou zele a dále ochranou izola ní zele plnící úlohu
kulisy zlepšující vzhled na tuto ást sídla. Ostatní stávající výrobní plochy doplnit r znými
formami zelen , p i ešení využití nových výrobních ploch musí být zele sou ástí návrhu a
realizace výrobních za ízení.
zele h bitov
Zele h bitov je zvláštním p ípadem zelen vyhrazené s omezeným p ístupem. Zele
bitova i p ilehlého prostranství koncipovat s ohledem na pietu místa.
zele p írodního charakteru
Zele p írodního charakteru (plocha ZI-2) s p edpokladem zvýšení ekologické a estetické
hodnoty sídla.
Zele ochranná a izola ní
Má a nadále bude mít nezastupitelnou úlohu v organismu obce. Zam it se je nutno p edevším
na:
pohledové odclon ní areálu církevních staveb a nového h bitova a st ediska zem lské
výroby a výsadby zelen s funkcí estetické a hygienické clony kolem téhož areálu – viz.
zele vyhrazená
ochranu h iš p i škole p ed ú inky v tru
dobudování izola ní zelen mezi obytným souborem RD a pilou Mach
asnou (nejlépe v p edstihu) výsadbu ochranné zelen p i nové ú elové komunikaci
obsluhující st edisko zem lské výroby
Obecné požadavky
Plochy zahrad tvo í v ÚP jak samostatn vymezené plochy, tak i významnou ást ploch
rozdílného zp sobu využívání: plochy bydlení a plochy smíšené obytné. Zele
vnitroareálová, izola ní bude nezbytnou sou ástí ploch výrobních a ob . vybavení.
Posilovat pronikání krajinné zelen do sídelního prost edí.
i návrhu a realizaci zelen preferovat používání autochtonních druh d evin.
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Koncepce ve ejné infrastruktury v etn dalšího ob anského vybavení a ostatní
technické vybavenosti s podmínkami pro její umis ování, nakládání s odpady

4.1. Dopravní infrastruktura
Silnice v ešeném území považovat za územn stabilizované, jejich p ípadné úpravy se budou
týkat zlepšení technického stavu tras, p ípadn rozší ení (sil. III/35018).
Vymezen je zp esn ný koridor pro homogenizaci silni ního tahu I/19 zúžený na ší ku ochranného pásma silnice tj. 100 m.
Pro úpravu p ipojení silnice II/352 na silnici I/19 a výstavbu levostranné soub žné komunikace se silnicí I/19 propojující stávající silnici I/19 a silnici III/35018 se vymezuje dopravní koridor v ší i 80 m.
Pro zám r na rozší ení silnice III/35018 se vymezuje plocha v ší i ½ ochranného pásma
ve sm ru k trase VTL plynovodu.
Neuvažovat se z izováním nových sjezd na silnici I/19, minimalizovat po ty sjezd
na silnici II. t ídy a nové sjezdy na sil. III. t íd budovat v od vodn ných p ípadech.
Pro dopravu v klidu je vymezen dostatek ploch, ukládá se požadavek, aby každý nov vybudovaný byt m l na p íslušející parcele alespo jedno garážové i odstavné stání
pro osobní automobil.
Neuvažuje se obecn s výstavbou hromadných, skupinových i adových garáží. P ípustné je
izování t chto staveb na výrobních plochách, eventuelní je s nimi možno uvažovat
v uceleném ešení v tších zastavitelných ploch RD.
Nep ipouští se z izování odstavných a parkovacích stání pro vozidla o vyšší hmotnosti
než 3,5 t na ve ejných prostranstvích a v obytných zónách.
Hromadná doprava bude nadále zejména zajiš ována autobusovou p epravou. Umíst ní autobusových zastávek z hlediska dostupnosti a velikosti sídel je vhodné.
Za ú elem zlepšení dostupnosti železni ní osobní p epravy se v blízkosti objektu železni ní
stanice navrhuje z ídit novou autobusovou zastávku, jejíž význam vynikne i z d vodu vzniku
nové výrobní zóny.
Sí zem lských ú elových cest bude dostate
podrobn ešena v souvislosti s projektem
komplexních pozemkových úprav. Nezbytné je ešit nové dopravní napojení st ediska zem lské výroby mimo obytné území sídla.
Cyklistickou dopravu ešit na úrovni cyklotras zvl. po ú elových komunikacích a silnicích III.
ídy. V Po ežín ešit malou cyklistickou odpo ívku, ve Velké Losenici velkou cyklistickou
odpo ívku. Neuvažovat se zm nou v p ších turistických stezek .
Respektovat dvoukolejnou elektrifikovanou železni ní tra . 250 H. Brod – Brno – Kúty, která je za azena do evropského železni ního systému a sou asn do Transevropské železni ní
sít nákladní dopravy – TERFN.
Respektovat železni ní vle ku dnes ve vlastnictví Lesního družstva obcí P ibyslav.
Neuvažovat se z ízením SPHM pro ve ejnost, podmín
p ípustná je její výstavba v zem lském areálu p ípadn ve výrobních zónách.
Nep ekro ením stávající hladiny zastav ní ani situováním výrazn vertikálních staveb (stožáry, v trné elektrárny) respektovat ochranná pásma letišt P ibyslav s ochranným pásmem p ibližovacího a vzletového prostoru na k.ú. Po ežín.
Vodní doprava neuplat uje na území obce své zájmy.
4.2 Technická infrastruktura
Na úseku zásobování obce pitnou vodou není t eba nic m nit, v p ípad nutnosti je vždy možnost otev ení šoup te do vodojemu 160 m3.
V sídle Velká Losenice uvažovat s intenzifikací obecní OV a s rekonstrukcí splaškové v tve
k odd lení splaškových vod. V sídle Po ežín uvažovat s vybudováním u všech nemovitostí jímek
na vyvážení s dostate nou kapacitou, s vyvážením obsahu jímek na OV Velká Losenice.
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U v tších zdroj odpadních vod v Po ežín , ale i u osam le stojících objekt lze p ipustit výstavbu domovních istíren, jejichž istící ú inek bude v souladu s platnou legislativou.
Odvád ní deš ových vod je nutno zajistit tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních pom
v povodí (zhoršování odtokových pom , zrychlená eroze), zvyšovat reten ní schopnost krajiny, deš ové vody uvád t do vsaku i je zadržovat.
K zabezpe ení výhledových pot eb dodávky el. energie v sídle Velká Losenice bude využito
stávajících trafostanic s jejich p ípadným p ezbrojením. Umožnit výstavbu další trafostanice pro
pot eby nové výrobní zóny u nádraží. Pot ebu el. energie v sídle Po ežín lze pokrýt
ze stávající trafostanice.
V sídle Velká Losenice uvažovat s rozvojem plošné plynofikace STL plynovody, sídlo Po ežín
plynofikováno nebude. V p ípad požadavku na plynofikaci výrobní zóny u nádraží zvážit výhodnost a technické možnosti napojení na systém STL rozvod obce Sázava.
Neuvažovat s výstavbou centrálního zdroje tepla v obci, významn jší odb ratelé tepla (ZŠ, ZD,
budovy ve vlastnictví obce aj.) pro vytáp ní využívají zemního plynu. Používány jsou
a budou lokální zdroje tepla. V sídle Po ežín vytvo it podmínky pro p echod na ekologi jší paliva.
Nebránit využívání alternativních zp sob vytáp ní (solární kolektory na nemovitostech, tepelná
erpadla aj.).
Neuvažovat s umis ováním výroben el. energie (v trné elektrárny). Fotovoltaická za ízení nelze
umis ovat mimo urbanizovanou ást obce. Akceptovat požadavek na obnovu malé vodní elektrárny na vodním díle sloužící v dobách minulých pro mlýn.
Respektovat trasy dálkových telekomunika ních kabel k ižujících k.ú. Velká Losenice, akceptovat sou asná za ízení mobilních telefonních operátor na k.ú. V. Losenice a k.ú. Po ežín. Rozvojové zám ry neovlivní innost radioreléového spoje Harus v kopec – Strážišt ani zájmy MO
R v oblasti ochranného pásma radiového sm rového spoje.
Nep edpokládat výstavbu dalších stožár mobilních operátor , el. vedení VVN, ZVN, VTL
a VVTL plynovod ani produktovod . Pokud nebudou omezeny rozvojové zám ry obce, územní plán nebrání z izování radioreléových spoj .
Plochu ZI-1 na technickou infrastrukturu obce napojit p ípojkami. V p ípad nutnosti plochu ZI2 je možno též napojit p ípojkami na ve ejné ady (nap . vodovod).
4.3. Ob anské vybavení ve ejné i ostatní
Stávající ob anské vybavení považovat za za ízení územn stabilizované.
Akceptovat požadavek na p estavbu území p i Losenickém potoce na spole ensko-správní
centrum se širokým spektrem využití.
Respektovat požadavek na rozší ení sportovišt u ZŠ s blízkou dopravn komunika ní vazbou
na plochy zelen na ve ejných prostranstvích a p ipravované spole ensko-správní centrum.
vodní objekt MŠ bude mít široké využití akceptovatelné velikosti budovy, pozemku
i umíst ní stavby v obytné zón sídla.
Umis ování ob anského vybavení úm rné velikosti i rozsahu je možné i do jiných p íhodných
ploch
s
rozdílným
zp sobem
využívání,
pokud
to
nebude
v rozporu
s p ípustným, p ípadn podmín
p ípustným využíváním dané plochy.
4.4. Ve ejná prostranství
Stabilizovat stávající ve ejná prostranství. Nová ve ejná prostranství možno ešit jako
samostatné plochy (nap . Z4) anebo jako pozemky jiných ploch s rozdílným zp sobem
využívání (zvl. u plochy bydlení v rodinných domech).
Revitalizovat ve ejná prostranství mající v organismu sídel zásadní význam:
prostranství p ed ZŠ
prostranství p ed jihozápadní frontou bývalých selských usedlostí a kostelem ve Velké
Losenici pronikajícím až k víceú elové nádrži a h išti u kulturního domu
návesním a podnávesním prostorem v Po ežín
16

Právní stav územního plánu Velká Losenice po vydání zm ny . III

STUDIO P|05/2016

Revitalizaci sm ovat k posílení atraktivity obce a zachování identity p vodního osídlení.
Vytvo it podmínky pro situování d tských h iš , drobné architektury, mobiliá e obce
a sídelní zelen na t chto ve ejnosti voln p ístupných plochách.
S úpravami ve ejných prostranství ešit i úpravy objekt a prostor bezprost edn p iléhající
k ve ejným prostranstvím.
Preferovat obsluhu zastavitelných ploch dopravní a technickou infrastrukturou z ploch
ve ejných prostranství.
Akceptovat zm nu ve zp sobu využití plochy ve ejného prostranství na b ehu Obecního
rybníka na plochu bydlení v rodinných domech – venkovské (plocha ZI-1).
Akceptovat podmínku pro využití plochy ZI-2 – viz. kap. 3.2.
4.5. Nakládání s odpady
Provozovaný systém nakládání s odpady se považuje za vyhovující i pro výhled.
ešit výstavbu sb rného dvora pro místní pot ebu v návaznosti na spole ensko-správní
centrum s pat nými urbanisticko-architektonickými a hygienickými opat eními.
Na území obce není evidována žádná skládka v aktivním stavu. Neumis ovat tyto
i obdobné stavby na území obce.
5. Koncepce uspo ádání krajiny v . vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm ny v jejich
využití,
ÚSES,
prostupnost
krajiny,
protierozní
opat ení,
ochrana
ed povodn mi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin
5.1. Koncepce uspo ádání krajiny
Územním plánem Velká Losenice nedojde ke snížení charakteristik dot eného krajinného
prostoru. Zachovává se urbanistická struktura obou sídel, navržené zastavitelné plochy
navazují na zastav ná území s výjimkou zastavitelných ploch pro plochy vodní a
vodohospodá ské.
Zastavitelné plochy jsou vymezovány p edevším na k.ú. Velká Losenice, na k.ú. Po ežín jen
pro nové pot eby bydlení a rekreace rodinné. Plochy p estaveb se vymezují v obou sídlech.
Rozsah zastavitelných ploch je úm rný velikosti sídel, jejich postavení v sídelní struktu e a
etnosti ve ejného ob anského vybavení obce.
Vyzdvižen je význam ploch ve ejných prostranství, ploch zelen na ve ejných prostranstvích
jako míst podporujících sociální soudržnost a majících nedocenitelný význam pro uchování
identity obce.
V kompozici obce bude nadále hrát významnou roli kvalitní p írodní prost edí, které proniká
do urbanizované ásti obce.
Stavby RD umis ovat tak, aby do volné krajiny sm ovala zele zahrad se vzr stnými stromy.
Výsadbou ochranné zelen zmírnit negativní dopad zejména zem lských staveb, které svojí
velikostí a objemem výrazn p ekra uje m ítko p vodního zastav ní sídel.
Územním plánem jsou respektovány p írodní hodnoty území s d ležitou krajinnou osou nad
samotou Bambouch završenou vrchem Peperek (cizí k.ú.). Na svahy pod tuto osu nelze
umis ovat nadzemní stavby.
Vytvo ena jsou opat ení, která p i Losenickém potoce zajiš ují ponechání p irozené druhové
skladby bioty odpovídající daným stanovištním podmínkám.
Územní plán vytvá í p edpoklady pro polyfunk ní využívání krajiny, kde se v odlesn né
krajin uvažuje úprava velikosti blok orné p dy, zlepšení prostupnosti krajiny, dopln ní a
výsadby doprovodné zelen zvl. u polních cest, posilování podílu rozptýlené zelen , posílení
podílu luk na celkové vým e ZPF zvl. na erozn ohrožených svazích, v neposlední ad i
návrhem malých vodních nádrží, které jsou malým p ísp vkem ke zlepšení vodohospodá ské
bilance povodí.
Udržován musí být podíl les v území, zvyšovat lenitost okraj lesa a diverzitu spole enstev
v nich.
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Mimo lesnictví, zem lství, rybá ství bude krajina nezastav ného území sloužit
i rekrea ním zvl. pohybovým aktivitám.
Podmín
p ípustné stavby v krajin (zem lská výroba, stavby pro lesní hospodá skou
innost, ev. stavby životního prost edí) nesmí být umis ovány v pohledov exponovaných
plochách. Likvidace stožár a el. vedení VVN 110 kV se p ízniv projeví v hodnocení
krajinného rázu místa.
Nové využití proluky u Obecního rybníka (plocha ZI-1) nebude mít žádný dopad na
soudržnost spole enství obyvatel ani na identitu obce.
5.2. Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Plochy ÚSES je možno využít jen takovým zp sobem, který nenaruší obnovu ekosystému
a nedojde k narušení jeho ekostabiliza ních funkcí.
Akceptovat územní systém ekologické stability, který je na území obce vymezen
na všech t ech úrovních.
Na plochách ÚSES je zakázáno m nit druhy pozemku s vyšším stupn m ekologické stability
za druh pozemku s nižším stupn m ekologické stability.
Plochy ÚSES jsou nezastavitelné, vylu uje se t žba nerost (zcela ojedin le je možno
za p esn stanovených podmínek p ipustit stavbu liniovou dopravní a technické infrastruktury,
ípadn stavbu související s ochranou ŽP).
Interak ní prvky dopl ují sí biokoridor a biocenter s funkcí rozptýlené zelen v krajin .
Vznikem plochy se zm nou v území ZI-2 je dán p edpoklad k posílení funk nosti ÚSES na
lokální úrovni.
Plochu se zm nou v území ZI-2 koncipovat s prioritou zvýšení funk nosti ÚSES.
Navrhovaná opat ení:
Název biokoridoru

RBK 446

LBK 1

LBK 2

LBK 3

LBK 4
LBK 5
LBK 6
LBK 7
LBK 8
Název biocentra
RBC Peperek

Navrhovaná opat ení
Podpo it p irozený režim eky Sázavy. V místech pot eby pr žn vysázet b ehové a
doprovodné r znov kké porosty domácími, stanovištn odpovídajícími d evinami dle
STG. Lesní porosty p evést na druhov i v kov r znorodá lesní spole enstva dle
potenciální p irozené vegetace a stanovištních podmínek dle STG. Zem lskou innost
neprovád t na samou hranici litorálního pásma. Omezit užívání zem lských hnojiv.
Lu ní spole enstva podrobit pravidelnému kosení. Zamezit ruderalizaci a degradaci
spole enstev. V místech pot eby pr žn vysázet b ehové a doprovodné r znov kké
porosty domácími, stanovištn odpovídajícími d evinami dle STG.
Lu ní spole enstva podrobit pravidelnému kosení. Využívat pouze extenzivn . Zamezit
ruderalizaci a degradaci spole enstev. Lesní porosty p evést na druhov i v kov
znorodá lesní spole enstva dle potenciální p irozené vegetace a stanovištních
podmínek dle STG.
Podpo it p irozenou druhovou skladbu b ehového porostu odpovídající stanovištním
podmínkám dle STG. Okolní lu ní porosty podrobit pravidelnému kosení. Využívat
pouze extenzivn . Zamezit ruderalizaci a degradaci spole enstev.
Podpo it p irozenou druhovou skladbu b ehového porostu odpovídající stanovištním
podmínkám dle STG. Okolní lu ní porosty podrobit pravidelnému kosení. Využívat
pouze extenzivn . Zamezit ruderalizaci a degradaci spole enstev.
Podpo it p irozenou druhovou skladbu b ehového a doprovodného porostu.
Zachovat p irozený režim vodního toku. Podpo it p irozenou d evinnou skladbu
odpovídající stanovištním podmínkám dle STG.
Zachovat p irozený režim vodního toku. Lesní porosty p evést na druhov i v kov
znorodá lesní spole enstva dle potenciální p irozené vegetace a stanovištních
podmínek dle STG.
Lesní porosty p evést na druhov i v kov r znorodá lesní spole enstva dle potenciální
irozené vegetace a stanovištních podmínek dle STG
Navrhovaná opat ení:
Výchovnými zásahy zvýšit podíl p irozené d evinné skladby a smrkové porosty p evést
na druhov i v kov r znorodá lesní spole enstva dle potenciální p irozené vegetace a
stanovištních podmínek dle STG.
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LBC Na Loseni ce

LBC Pod Losenickým
rybníkem
LBC Pod
malolosenickým
kopcem

LBC Pod pahýblem

LBC Pod tratí I

LBC U Be kova pole
LBC U obory
LBC U sádek

LBC Za tvrzí
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Navrhovaná opat ení
Lu ní spole enstva podrobit pravidelnému kosení. Využívat pouze extenzivn . Okolní
lesní porosty p evést na druhov i v kov r znorodá lesní spole enstva dle potenciální
irozené vegetace a stanovištních podmínek dle STG. Zachovat p irozený režim
vodního toku.
Lu ní spole enstva podrobit pravidelnému kosení. Využívat pouze extenzivn .
Zachovat p irozený režim vodního toku. Podpo it p irozenou druhovou skladbu
ehového porostu.
Zachovat p irozený režim vodního toku. Podpo it p irozenou druhovou skladbu
ehového porostu. Travnatá spole enstva podrobit pravidelnému kosení. Lesní porosty
evést na druhov i v kov r znorodá lesní spole enstva dle potenciální p irozené
vegetace a stanovištních podmínek dle STG.
Podpo it p irozený režim eky Sázavy. Podpo it p irozenou druhovou skladbu
ehového porostu. Lesní porosty p evést na druhov i v kov r znorodá lesní
spole enstva dle potenciální p irozené vegetace a stanovištních podmínek dle STG.
Lu ní spole enstva podrobit pravidelnému kosení. Využívat pouze extenzivn .
Lu ní spole enstva podrobit pravidelnému kosení. Využívat pouze extenzivn .
Zachovat p irozený režim vodního toku. Podpo it p irozenou druhovou skladbu
ehového porostu. Lesní porosty p evést na druhov i v kov r znorodá lesní
spole enstva dle potenciální p irozené vegetace a stanovištních podmínek dle STG.
Zachovat p irozený režim vodního toku. Lesní porosty p evést na druhov i v kov
znorodá lesní spole enstva dle potenciální p irozené vegetace a stanovištních
podmínek dle STG.
Zachovat p irozený režim vodního toku. Lu ní porosty pravideln kosit.
Zachovat p irozený režim vodního toku. Výchovnými zásahy podpo it p irozenou
skladbu d evin nacházející se v okolí vodních ploch, která odpovídá stanovištním
podmínkám dle STG. Lesní porosty p evést na druhov i v kov r znorodá lesní
spole enstva dle potenciální p irozené vegetace a stanovištních podmínek dle STG.
Zachovat p irozený režim vodního toku. Podpo it p irozenou druhovou skladbu
okolních d evin.

5.3. Prostupnost krajiny
Stávající prostupnost krajiny není ešením územního plánu omezována. Nov napojit
zem lský areál novou ú elovou cestou.
ípadné požadavky na další rozší ení sít polních cest budou souhrnn
ešeny
v komplexních pozemkových úpravách.
Posilovat biologickou propustnost území realizací systému ÚSES zvlášt na místní úrovni.
5.4. Protierozní opat ení, ochrana p ed povodn mi
Realizovat zatravn ní svah orné p dy nacházejících se vpravo od silnice do Malé Losenice a
vytvo it pás zatravn ní ve svahu nad zastavitelnou plochou Z2 a Z3, který minimalizuje
ohrožení zastavitelných ploch extravilánovými vodami. Dlouhé dráhy povrchového odtoku
erušit výsadbou vhodn navržené rozptýlené zelen nebo z ízením protierozních pr leh
apod.
Na ostatních místech potencionálního erozního ohrožení lze vysta it s organiza ními i
agrotechnickými opat eními proti vodní erozi.
Nep ipustit úpravy pozemk zem lské p dy zp sobující rychlejší odtok vody a snižující
schopnost vsaku vody.
Stavební pozemky vymezovat s pot ebou vsaku i zdržení deš ových vod.
Hydrologické pom ry na území obce nevyžadují ešit zvýšené odtoky vody z izováním
suchých poldr .
5.5. Podmínky pro rekreaci
Využít krajiny v okolí obou sídel zvlášt pro pohybovou turistiku ( viz. kap. 4.1).
Stabilizovat stávající plochy rodinné rekreace, pro rozvoj rekrea ních pobytových aktivit
ipustit využití stávajícího domovního fondu nevhodného pro trvalé bydlení resp. p vodního
ur ení.
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Akceptovat pot eby krátkodobé rekreace obnovou funkce ve ejných prostranství, stabilizací
kulturního za ízení s drobnými sportovišti a rozvojem sportovišt u ZŠ.
Neuvažovat se z izováním zahrádká ských kolonií i osad. Pro RD vymezovat dostate
velké parcely umož ující relaxaci majitele v zeleni zahrad.
5.6. Dobývání ložisek nerostných surovin
Na území obce nejsou vyhlášeny dobývací prostory ani chrán ná ložisková území nerostných
surovin. Na území obce není stanoven žádný dobývací prostor pro výhradní ložiska
radioaktivních nerost .
Území obce není ovlivn no sesuvy, nejsou v n m evidována ohlášena stará d lní nebo
pr zkumná díla.
Rozvojové zám ry obce V. Losenice se nedotýkají evidovaných ložiskových objekt
stavebního kamene „Velká Losenice . 5106800“ a „Po ežín . 5106400“. S využitím t chto
ložisek neuvažovat.
5.7 Podmínky pro využití ploch koridor
Koridory dopravní infrastruktury se vymezují jako území umož ující homogenizaci stávajícího silni ního tahu sil. I/19 a úpravu p ipojení silnice II/352 na silnici I/19. Takto vymezené
území je t eba do doby realizace zám ru chránit z d vodu zlepšení technických parametr silnice v etn p ímo souvisejících, nezbytných za ízení a v etn p íslušných ochranných pásem
vyplývajících z právních p edpis .
Do doby realizace p íslušných staveb a stavebních úprav je na území koridoru zakázáno provád t takové innosti, kterými by došlo k významnému zhodnocení území, které by realizaci
pot ebných úprav znemožnily anebo významn ztížily (i ekonomicky).
sobnost koridoru kon í realizací p íslušné stavby, p ípadn i zm nou územního plánu, která
navrhne jiné využití území, anebo územním plánem novým.
6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití v etn stanovení, ve
kterých plochách je vylou eno umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro ú ely
uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona, stanovení prostorového uspo ádání v . ochrany
krajinného rázu.
6.1. Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití
Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) - Hlavní využití: zabezpe ení pot eb
individuálního bydlení v nízkopodlažních objektech obklopených soukromou zelení v kvalitním
prost edí. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky rodinných dom , pozemky soukromé i jiné sídelní zelen , pozemky ve ejných prostranství, související dopravní a technické infrastruktury, pozemky místního ve ejného ob anského vybavení
podm. p ípustné: související ob anské vybavení komer ního typu, dopl kové prostory
pro zájmovou innost, drobná výrobní innost v rozsahu odpovídajícím velikosti a objemu budov, chov drobného hospodá ského zví ectva
i drobná p stitelská innost, p ípadn rodinná rekreace ve stávajících domech. Vše za podmínky, že svým provozem a výkonností nedojde ke snížení kvality prost edí a pohody bydlení ve vymezené ploše a nedojde ke
zvýšení dopravní zát že plochy a zárove jsou v územní menšin
k vymezené ploše bydlení
nep ípustné:
stavby, za ízení, d je a innosti, které svými vlivy zat žují kvalitu prost edí
plochy a obytnou pohodu p ímo, anebo druhotn nad p ípustnou míru
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Plochy bydlení v bytových domech (BH) - Hlavní využití: zabezpe ení pot eb bydlení
v domech o více jak t ech bytech v kvalitním prost edí. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky bytových dom a ve ejných prostranství, pozemky sídelní zelen ,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury, pozemky ve ejného ob anského vybavení
podm. p ípustné: související ob anské vybavení komer ního typu, dopl kové prostory
pro zájmovou innost a stavby i za ízení dopl ující hlavní využití plochy.
Vše za podmínky, že svým provozem a výkonností nedojde ke snížení kvality prost edí a pohody bydlení ve vymezené ploše a nedojde ke zvýšení
dopravní zát že plochy a zárove jsou v územní menšin k vymezené ploše
bydlení.
nep ípustné:
stavby, za ízení, d je a innosti, které svými vlivy zat žují kvalitu prost edí
plochy a obytnou pohodu p ímo, anebo druhotn nad p ípustnou míru
Plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI) - Hlavní využití: zabezpe ení pot eb individuální
pobytové rekreace v kvalitním zejména p írodním prost edí. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky staveb rodinné rekreace, pozemky soukromé i jiné zelen , pozemky ve ejných prostranství, pozemky pro slun ní, relaxaci a další rekrení aktivity spl ující podmínky hlavního využití plochy, pozemky související dopravní a technické infrastruktury
nep ípustné:
veškeré aktivity, které svými vlivy negativn p ekra ují hlavní režim využití plochy, snižují kvalitu prost edí plochy a to a již p ímo anebo druhotn
Plochy ob anského vybavení – ve ejná infrastruktura (OV) – Hlavní využití: umis ování obanského vybavení, které je sou ástí staveb, za ízení a pozemk ve ejné infrastruktury. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky staveb pro ve ejnou správu a administrativu, pozemky pro za ízení církevní nevýrobní, požární ochranu, kulturu a osv tu, pozemky pro
vzd lávání a výchovu, pozemky pro zdravotnictví a sociální služby. Pozemky související dopravní a technické infrastruktury, pozemky ve ejných
prostranství, sídelní zele
podm. p ípustné: bydlení, za podmínky pokud je to ke stavebnímu i funk nímu charakteru
hlavní nápln plochy vhodné, služby a innosti nesnižující kvalitu prost edí plochy za podmínky, že jsou slu itelné s hlavním využitím plochy
nep ípustné:
aktivity, které zhoršují prost edí plochy nad míru p ípustnou, a již p ímo
anebo druhotn a které narušují estetické a kulturní hodnoty místa
Plochy ob anského vybavení – t lovýchovná a sportovní za ízení (OS) – Hlavní využití:
umis ování ob anského vybavení sloužícího pro sport a t lovýchovu. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky staveb pro organizovanou i neorganizovanou t lovýchovu
a sport, otev ená i krytá sportovišt , p íslušná doprovodná za ízení
a p íslušenství. Pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
pozemky ve ejných prostranství, sídelní zele
podm. p ípustné: stavby pro kulturu, další stavby, pozemky i za ízení za podmínky, že se
jedná o aktivity zabezpe ující uživatelnost plochy ob anského vybavení lovýchovná a sportovní za ízení. Bydlení správce i majitele za ízení za
podmínky, pokud bydlení nebude rušeno nad p ípustnou míru
nep ípustné:
aktivity, které svými vlivy negativn p ekra ují hlavní režim využití plochy
již p ímo anebo druhotn
Plochy ob anského vybavení – h bitovy (OH) – Hlavní využití: plochy sloužící pro situování
poh ebiš a souvisejících služeb. Zp soby využití:
ípustné:
umis ování hrob , rodinných hrobek, urnových polí ek, rozptylových ploch,
bitovní kaple, místnosti pro správce a ná adí a dalších objekt
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íslušejících k charakteru místa. Plochy zelen , drobné architektury
a mobiliá e obce, související ve ejné prostranství, pozemky související
dopravní a technické infrastruktury.
nep ípustné:
jakákoliv innost a aktivity narušující hlavní využití plochy, snižující citový a
estetický dojem z pietního místa, a již p ímo nebo druhotn
Plochy ob anského vybavení – komer ní za ízení malá a st ední (OM) – Hlavní využití:
umis ování ob anského vybavení sloužící p edevším pro komer ní aktivity nenarušující
sousední plochy nad p ípustné normy. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky pro stavby a za ízení pro administrativu, v du, výzkum, obchodní
prodej, ubytování, stravování, služby, pozemky ve ejného ob anského
vybavení, pozemky související dopravní a technické infrastruktury, ve ejná
prostranství a sídelní zele
podm. p ípustné: bydlení jen za podmínky, že bydlení nebude hlavním využitím plochy
rušeno nad p ípustnou míru. Za ízení pro sport a t lovýchovu za podmínky,
že se jedná o aktivity zabezpe ující uživatelnost plochy ob anského vybavení
- komer ních za ízení malých a st edních
nep ípustné:
aktivity narušující kvalitu prost edí p ímo anebo druhotn a aktivity, které
narušují estetické a kulturní hodnoty místa
Plochy ve ejných prostranství (PV) - Hlavní využití: obecní užívání plochy bez ohledu
na vlastnictví pozemk mající obvykle významnou prostorovou a komunika ní funkci
v urbanizovaném území. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky návesních prostor , uli ních prostor , p ší stezky p ípadn cyklistické stezky, chodníky, zpevn né plochy pro kulturní a shromaž ovací
ely, sídelní zele , pozemky související dopravní infrastruktury a technické infrastruktury
podm. p ípustné: další aktivity a za ízení za podmínky, že p ispívají ke spole enským kontakt m a podporující sociální soudržnost, vodní plochy, erpací místa pro
požární techniku za podmínky zajišt ní odb ru požární vody
nep ípustné:
umis ování staveb pro reklamu, staveb provizorního charakteru, z izování
parkoviš pro vozidla o vyšší hmotnosti 3,5 t, garáží a jiných staveb a inností narušujících spole enské, kulturní a provozní funkce t chto prostor
tedy aktivity narušující kvalitu prost edí p ímo anebo druhotn
Plochy smíšené obytné – venkovské (SV) - Hlavní využití: víceú elové využití plochy,
v p ípad obce zahrnují p edevším p vodní vesnické usedlosti s hospodá ským zázemím. Zp soby využití:
ípustné:
stavby pro bydlení, živnostenské aktivity v objektech odpovídajících velikosti vymezených pozemk a m ítku daného prostoru. Pozemky související dopravní a technické infrastruktury, ve ejných prostranství, pozemky
sídelní zelen
podm. p ípustné: stavby pro drobnou výrobní innost, zem lskou malovýrobu, stavby
skladovací s nízkými nároky na skladovací plochy a nízkými rušivými vlivy na životní prost edí za podmínky, že jde o aktivity nesnižující kvalitu
plochy, nemající negativní dopad na pozemek souseda jsou nenáro né na
epravu zboží, tj,. nezvyšují dopravní zát ž v území. Rekrea ní aktivity za
podmínky využití stávajícího domovního fondu nevhodnému k trvalému
bydlení i jeho p vodnímu ur ení. innosti se d jí v objektech odpovídajících velikosti vymezených pozemk a m ítku daného prostoru
nep ípustné:
veškeré stavby, za ízení, innosti a d je, které svými vlivy zat žují prost edí
plochy nad p ípustnou míru a již p ímo anebo druhotn nebo snižují kvalitu
daného prost edí
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Plochy dopravní infrastruktury silni ní (DS) - Hlavní využití: zabezpe ení dopravní p ístupnosti území, zajišt ní obsluhy území pozemní nekolejovou dopravou. Zp soby využití:
ípustné:
stavby a za ízení silnic I., II. a III. t ídy a místních komunikací I. a II. t ídy
. pozemk , na kterých jsou umíst ny sou ásti komunikace, pozemky doprovodné a izola ní zelen , pozemky staveb dopravního za ízení a dopravního vybavení, stavby a za ízení pro dopravu v klidu, terénní úpravy, protipovod ová opat ení, nezbytné asana ní zásahy. Za ízení a stavby technické
infrastruktury
podm. p ípustné: místní komunikace III. t ídy za podmínky, že nebude zahrnuta do jiných
ploch, umis ování erpacích stanic pohonných hmot, skládky údržbového
materiálu, místní komunikace, umis ování cyklotras a chodník pro p ší i
záliv hromadné dopravy na t lese silni ní komunikace za podmínky, že
svým provozováním a technickým uspo ádáním nebude narušeno i znemožn no hlavní využití plochy
nep ípustné:
stavby, za ízení a innosti, které nesouvisí s hlavním využitím plochy
a aktivity narušující hlavní využití a bezpe nost a plynulost dopravy
Plochy dopravní infrastruktury železni ní (DZ) - Hlavní využití: umis ování staveb a za ízení
k zajišt ní dopravní dostupnosti kolejovou železni ní dopravní infrastrukturou. Zp soby využití:
ípustné:
plochy obvodu dráhy v etn násp , zá ez , op rných zdí, protihlukových
bariér, most , kolejiš , stavby a za ízení zabezpe ující provoz železni ní
dopravní soustavy, pozemky doprovodné a izola ní zelen . Plochy dopravní a technické infrastruktury
nep ípustné:
stavby, za ízení a innosti, které nesouvisí s hlavní m využitím plochy
a aktivity narušující hlavní využití
Plochy technické infrastruktury – inženýrské sít (TI) - Hlavní využití: umis ování staveb, zaízení a sítí technického vybavení na úseku zásobování el. energií (1), zásobování zemním plynem (2), zásobování vodou (3), išt ní odpadních vod (4), výroby el. energie, provozování
elektronických komunikací a zásobování teplem. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky, provozní soubory, stavby, za ízení a vedení plnící obslužn zásobovací a spojovací funkce technické povahy a innosti a d je p ímo související s ur ující náplní plochy, pozemky související dopravní infrastruktury, doprovodná izola ní zele
nep ípustné:
ostatní innosti a d je, které nesouvisí s hlavním využitím plochy
Plochy výroby a skladování – lehký pr mysl (VL) – Hlavní využití: umis ování staveb
a za ízení lehkého pr myslu. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky pro výrobu a skladování, kdy negativní vliv z inností nad
íslušnou míru nep ekra uje hranici vymezené plochy, související
administrativu, pozemky dopravní a technické infrastruktury, fotovoltaické
panely na st eše i st
stavby, sb rné dvory komunálního odpadu, pozemky
sídelní zelen
podm. p ípustné: stavby, za ízení a jiné aktivity za podmínky, že neomezují hlavní využití
plochy a nep ekra ující rámec využití plochy. P ípadné závodní stravování,
sobení závodního léka e i bydlení majitele i správce za ízení je možné, za
podmínky, že tyto innosti nebudou rušeny nad p ípustnou míru.
nep ípustné:
aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití, výroba se
silným dopadem na životní prost edí
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Plochy výroby a skladování – drobná a emeslná výroba (VD) – Hlavní využití: umis ování
staveb a za ízení netovární povahy. Zp soby využití:
ípustné:
plochy ur ené pro umis ování provozoven s výrobou netovární povahy
sm ující k zakázkové kusové výrob a innostem emeslnickým v etn
skladování s nízkými nároky na p epravu zboží, kdy negativní vliv z inností
nad p ípustnou míru nep ekra uje hranice plochy, související administrativa,
pozemky dopravní a technické infrastruktury, pozemky sídelní zelen
podm. p ípustné: stavby, za ízení, fotovoltaické panely na objektech a jiné aktivity za
podmínky neomezení hlavního využití plochy a nep ekro ení rámce využití
plochy. Bydlení ve služebních i pohotovostních bytech i závodní stravování
za podmínky, že zmín né innosti nebudou omezovány nad p ípustnou míru
nep ípustné:
aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití plochy,
innosti, které svým charakterem významn zvyšují dopravní zát ž v území,
výroba se silným negativním dopadem na životní prost edí
Plochy výroby a skladování – zem lská výroby (VZ) – Hlavní využití: chov hospodá ských
zví at, skladování i zpracování produkt živo išné a rostlinné výroby, poskliz ové úpravy
rostlin a zem lské služby. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky, stavby a ú elová za ízení pro zem lství a chovatelství, pozemky
dopravní a technické infrastruktury, fotovoltaické panely na st eše i st
stavby, pozemky sídelní zelen .
podm. p ípustné: stavby, za ízení a jiné aktivity za podmínky že neomezují hlavní využití
plochy a nep ekra ující rámec využití plochy. P ípadné závodní stravování,
sobení závodního léka e i bydlení majitele i správce za ízení je možné, za
podmínky, že tyto innosti nebudou rušeny nad p ípustnou míru. erpací
stanice pohonných hmot a sb rné dvory komunálního odpadu je možno
umístit za podmínky, že nebude omezeno hlavní využití plochy.
nep ípustné:
aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití, výroba se
silným dopadem na životní prost edí
Plochy zelen na ve ejných prostranstvích (ZV) - Hlavní využití: zpravidla významné plochy
zelen parkov upravené a ve ejn p ístupné. Zp soby využití:
ípustné:
udržovaná zele s jednoduchou druhovou skladbou a zahradnickou úpravou. Ucelené plochy trávník , soust ed né plochy ke a strom , vodní
prvky, komunikace p ší, cyklostezky, prvky drobné architektury, mobiliá
obce
podm. p ípustné: pozemky pro rekreaci, relaxaci, d tská h išt , pozemky související dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že nedojde k potla ení hlavního
zp sobu využití plochy a snížení kvality prost edí plochy
nep ípustné:
innosti a za ízení narušující kvalitu prost edí p ímo nebo druhotn
Plochy zelen – zele soukromá a vyhrazená (ZS) - Hlavní využití: soukromá zele - zahrádká ská innost na užitkových zahradách a sadech. Vyhrazená zele p i stavbách ob anské vybavenosti (školy, domy sociální pé e, sportovišt aj.) i p i stavbách výrobních (vnitroareálová
zele ) neumož uje ve ejný p ístup. Vyhrazená zele je v tomto ÚP sou ástí p íslušné plochy
s rozdílným zp sobem využití, a proto u vyhrazené zelen není p ípustnost i nep ípustnost
blíže specifikována. Zp soby využití soukromé zelen :
ípustné:
produk ní zahrady spojené s p stováním zeleniny, kv tin a dalších zahradních plodin, p stování ovocných strom a ke , obytné zahrady
podm. p ípustné: zem lská rostlinná výroba samozásobitelského charakteru, oplocení, pozemky dopravní a technické infrastruktury, p ípadn dopl ková za ízení a
stavby související s hlavním využitím plochy za podmínky, že nedojde k
potla ení hlavního zp sobu využití a snížení kvality prost edí plochy
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umis ování staveb, za ízení a innosti nemající p ímou souvislost
s hlavním využitím plochy a narušující kvalitu prost edí p ímo anebo druhotn
Plochy zelen ochranné a izola ní (ZO) - Hlavní využití: plochy pro funkci hygienické, estetické i psychologické clony tvo ící významný kompozi ní prvek území. Zp soby využití:
ípustné:
výsadba pln zapojeného stromového patra s ke ovou podsadbou
z vhodných místn p íslušných d evin a ke
podm. p ípustné: výstavba oplocení event. z izování jiných za ízení za podmínky zvyšování
inku hlavního využití plochy. Zcela výjime
pozemky dopravy pro
místní obsluhu, p ípadn pozemky technické infrastruktury za podmínky že
nedojde k vyt sn ní nebo snížení ú inku tohoto druhu zelen
nep ípustné:
innosti a d je nemající souvislost p ímou i nep ímou s hlavním využitím
plochy
Plochy vodní a vodohospodá ské (W) - Hlavní využití: zajišt ní podmínek pro nakládání
s vodami. Zp sob využití:
ípustné:
innosti a za ízení související s vodohospodá skými pom ry území, rybá stvím, revitalizací a údržbou koryt vodote í, za ízení pro akumulaci deš ových vod, opat ení zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu území, doprovodná a krajinná zele
podm. p ípustné: chov vodní dr beže a za ízení pro chov ryb bez významn negativního dopadu na vodní režim a istotu vod, plochy dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že nedojde k promítnutí nežádoucích ú ink této infrastruktury na vodní plochy a toky
nep ípustné:
innosti a za ízení, které negativn ovliv ují kvalitu a istotu vod a vodní
režim v území nebo takovéto d sledky vyvolávají druhotn
Plochy zem lské (NZ) - Hlavní využití: plochy na kultu e orné p dy (1) ur eny pro zem lskou produkci vesm s na pozemcích s dobrou dostupností o doporu eném max. sklonu pozemku do 12° a plochy na kultu e trvalý travní porost (2) ur eny pro zem lskou produkci
vesm s v údolních nivách, na pozemcích svažitých zpravidla s mén dobrou dostupností. Zp soby využití:
ípustné:
stování obilnin, okopanin, pícnin, technických a jiných plodin. P ípustná
je zm na kultury z orné p dy v trvale travní porost, kosení luk a spásání
pastvin, protipovod ová a protierozní opat ení, opat ení zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu území, opat ení zlepšující vodohospodá skou
bilanci v povodí, jiné stavby a za ízení ochrany životního prost edí. Ú elové komunikace pro obsluhu pozemk a zajišt ní prostupnosti krajiny.
podm. p ípustné: nezbytné stavby a za ízení zem lské prvovýroby, které mají p ímou souvislost se zem lským hospoda ením v daném konkrétním míst , pozemky lesních porost za podmínky, že nedojde k narušení ochrany krajinného
rázu a zájm ochrany p írody. Oplocování pozemk za podmínky, že je to
nevyhnutelné pro chovné i p stební ú ely a nedojde ke st etu se zájmy
ochrany p írody a krajiny a organizace ZPF. Plochy dopravní a technické
infrastruktury za podmínky, že p jde o nezbytná za ízení ve ejného zájmu
a nedojde k narušení krajinného rázu a životního prost edí. P ší, nau né
stezky, cyklostezky, hipostezky za podmínky, že jejich trasování nenaruší
organizaci ZPF a neomezí prioritní ú el plochy
nep ípustné:
umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad rozši ování stávajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, snižování ekologické hodnoty území
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Plochy lesní (NL) - Hlavní využití: pozemky ur ené k pln ní produk ní i mimoproduk ní
funkce lesa. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky s lesním porostem, lesní pr seky a lesní cesty, minimalizace geograficky nep vodních d evin a uplatn ní meliora ních d evin zvyšujících
ekologickou stabilitu lesa. Lesní pastviny a polí ka pro zv (pokud nejde o
ZPF) i nelesní zelen , protipovod ová a protierozní opat ení, opat ení pro
udržení vody v krajin .
podm. p ípustné: umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro lesní výrobu, ochranu p írody, krajiny a životní prost edí za podmínky, že nebude omezeno využívání lesa a nedojde ke st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny. Oplocování pozemk ze podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné a p stební
ely a nedojde ke st etu se zájmy lesního hospodá ství, ochrany p írody a
krajiny. Pozemky dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že p jde o ve ejný zájem a že se bude jednat o výsledné projednané variantní ešení. P ší, nau ené stezky, cyklostezky, hipostezky vždy za podmínky, že
se bude jednat o nezbytné úseky dopl ujících celistvost systému v p edem
prov ených trasách
nep ípustné:
umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad rozši ování stávajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, snižování ekologické hodnoty území
Plochy smíšené nezastav ného území p írodní (NSp) - Hlavní využití: zachování a obnova
ekologických a estetických hodnot v území dotvá ející krajinný ráz. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky II. zóny CHKO, plochy rozptýlené zelen , skalní výchozy, balvanitá seskupení, p irozenou i ízenou sukcesí vzniklé biotopy, vodní plochy
a toky, trvale travní porosty, innosti nenarušující p írodní ani estetické
hodnoty místa, zásahy mající pozitivní dopad na krajinný ráz, ú elové komunikace zajiš ující obsluhu území
podm. p ípustné: liniové stavby dopravní a technické infrastruktury jen v nezbytných p ípadech budované ve ve ejném zájmu za podmínky slabého zásahu na p ítomné znaky krajinného rázu a ekologickou a estetickou hodnotu plochy, p ší,
nau né stezky, cyklostezky a hipostezky za podmínky, že nedojde k narušení ekologických a estetických hodnot plochy
nep ípustné:
innosti ev. stavby snižující p írodní a estetickou hodnotu území p ímo
anebo druhotn , zásahy s negativním dopadem na krajinný ráz v etn zásastírající p ítomné znaky krajinného rázu. Stavby, za ízení a jiná opat ení
týkající se t žby nerost , hygienických za ízení a informa ních center
Plochy smíšené nezastav ného území sportovní (NSs) – Hlavní využití: vymezení plochy pro
jízdu na terénních motocyklech v souladu s provozním ádem sportovišt na terénu
s p irozenou konfigurací. Zp soby využití:
ípustné:
po ádání tréninkových jízd jezdc na terénních motocyklech v p esn vymezeném území. Motokrosová tra , parkovišt jezdc , sociální za ízení a
další pomocné objekty. Výsadba ochranné zelen a opat ení snižující vliv
hluku na okolí, pozemky související dopravní a technické infrastruktury
nep ípustné:
innosti v rozporu se schváleným provozním ádem sportovišt , aktivity a
stavby mající pr kazn negativní vliv na životní prost edí, stavby provizorií
a nízké architektonické úrovn . innosti a d je nesouvisející s hlavním využitím plochy.
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Plochy p írodní (NP) – Hlavní využití: zajišt ní podmínek ochrany p írody a krajiny
edevším na plochách maloplošných chrán ných území a v I. zón CHKO. Zp soby využití:
ípustné:
innosti s prioritou ochrany p írody, p írod blízké i lov kem málo
pozm né ekosystémy, mok ady, spole enstva skal, ekosystémy se
soust ed ným výskytem vzácných a existen
ohrožených druh bioty,
irozená travní a bylinná spole enstva, lesy s p irozenou nebo p írod
blízkou druhovou skladbou a prostorovou a v kovou strukturou, území
s mimo ádnou krajiná skou hodnotou
nep ípustné:
zmenšování vým ry p írodní plochy, umis ování staveb, za ízení a jiné
innosti, které svými p ímými i druhotnými d sledky mohou narušovat
zájmy ochrany p írody a krajiny. Stavby, za ízení a jiná opat ení pro
zem lství, lesnictví, t žbu nerost , pro ve ejnou dopravní a tech.
infrastrukturu, cyklistické stezky, hygienická za ízení,ekologická a
informa ní centra.
Plochy zelen p írodního charakteru (ZP) – Hlavní využití: plochy zelen v sídlech
udržované v p írod blízkém stavu. Zp soby využití:
ípustné:
innosti zabezpe ující zvýšenou ochranu p írodního prost edí, prvky
územního systému ekologické stability, vodní plochy a drobné toky v .
revitalizací
podm. p ípustné: pozemky dopravní a technické infrastruktury i ve ejná prostranství pro
místní obsluhu území, stavby pro životní prost edí, p írodní zahrady za
podmínky, že nebude narušena i snížena p írodní hodnota plochy
nep ípustné:
innosti snižující ekologickou i estetickou hodnotu území
6.2. Podmínky prostorového uspo ádání v . podmínek ochrany krajinného rázu
Respektovat dochované p dorysné a prostorové uspo ádání zastav ní jednotlivých sídel.
Úpravy v jádrech sídel provád t respektem k místn obvyklým zp sob m zastav ní. Zvýšení
podlažnosti je zde p ípustné pouze v p ípadech, kdy dojde k žádoucímu výškovému dorovnání
uli ní fronty zastav ní (akceptovat zákl. architektonické prvky, nap . orientaci h ebenu a
okapu st echy, sklon st echy, návaznost íms apod.).
Nedopustit asanaci v kompaktním zastav ní bez náhrady. P i dostavb proluk akceptovat
dorysnou stopu zastav ní a výše zmín né základní architektonické prvky.
Z d vodu maximálního zachování charakteru zapojení osídlení do krajinného rámce zástavbu
na stavebním pozemku orientovat tak, aby do volné krajiny sm ovala vždy nezastav ná ást
pozemku. Pokud tuto zásadu není možno dodržet, ostrou p echodovou hranici mezi
urbanizovaným a neurbanizovaným územím zmírnit ozelen ním.
Zástavba RD na okraji zastavitelných ploch bude jednopodlažní s možným využitím podkroví.
Nové budovy rodinných dom budou mít p ímý p ístup z ve ejného prostranství i jiné ve ejn
ístupné plochy (místní komunikace, silnice III. t ídy).
i koncepci zastavitelných ploch vycházet z podmínek využití ploch specifikovaných
v kapitole 3.2.
U staveb na plochách výrobních, smíšených obytných venkovských preferovat horizontální
uspo ádání p ed uspo ádáním vertikálním.
Pro hlavní zastavitelné plochy se ur ují tyto koeficient zastav ní p id lených stavebních
pozemk :
plochy bydlení v rodinných domech venkovské – nové pozemky sm ující do volné
krajiny budou dosahovat koeficientu zastav ní 0,20-0,30 s tím, že 50-60% bude tvo it
zele
plochy smíšené obytné venkovské – koeficient zastav ní v etn ploch manipula ních a
zpevn ných m že dosáhnout až hodnoty 0,6 s tím, že min. zbývajících 40 % plochy
bude vymezeno pro zele
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plochy výroby a skladování – koeficient zastav ní 0,30 – 0,55 s tím, že 20 - 25 %
plochy musí být vy len no pro zele
Na území obce nep edpokládat umis ování staveb, jejichž vlastnosti (velikost, faktor pohody
apod.) výrazn p ekra ují ostatní krajinné prvky, krajinné soubory anebo vlivy
na lov ka. V urbanizovaném území stavby pro reklamu neumis ovat.
Vysoká zele ve ejných prostranství, zahrad a humen, bohat kvetoucí zele p edzahrádek
musí nadále pat it k základním znak m venkovského sídla. Preferovat užití tradi ních druh
zelen obvyklých v regionu.
7. Vymezení ve ejn prosp šných staveb (VPS), ve ejn prosp šných opat ení (VPO), staveb
a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu a ploch pro asanaci,
pro které lze práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit
7.1. Ve ejn prosp šné stavby (VPS) dopravní a technické infrastruktury
etn ploch nezbytných k zajišt ní jejich výstavby a ádného užívání pro daný ú el.
Dopravní infrastruktura
WD1 – koridor pro homogenizaci sil. tahu sil. I/19 o ší i 100 m (ozna ení v ZÚR kraje
Vyso ina DK 02)
WD2 – plocha pro úpravu p ipojení silnice II/352 na sil. I/19
WD3 – plocha pro levostrannou soub žnou komunikaci propojující stávající sil. I/19 a sil.
III/35018
WD4 – plocha pro rozší ení sil. III/35018
Technická infrastruktura
Nebyly vymezeny.
7.2. Ve ejn prosp šná opat ení (VPO)
WU1 – plocha regionálního biocentra ÚSES RBC 1565 Peperek (ozna ené v ZÚR kraje
Vyso ina U 027)
WU2 – plocha regionálního biokoridoru ÚSES v úseku RBC Peperek – RBC Ronov
(ozna ené v ZÚR kraje Vyso ina U 226)
7.3. Stavby a opat ení k zajiš ování ochrany a bezpe nosti státu
Nebyly vymezeny.
7.4. Plochy pro asanaci
VA1 – asanace el. vedení VVN 110 kV
8. Vymezení ve ejn prosp šných staveb a ve ejných prostranství, pro které lze uplatnit
edkupní právo s uvedením, v í prosp ch je p edkupní právo z izováno
Dle § 101 stavebního zákona jsou s možností uplatn ní p edkupního práva vymezeny tyto
ve ejn prosp šné stavby:
PO1 – výstavba sportovišt v sídle Velká Losenice, na parcelách . 2549/5, 2549/8, 2515/54 a
ásti parcely 2515/1, k.ú. Velká Losenice, ve prosp ch Obce Velká Losenice.
9. Vymezení ploch a koridor územních rezerv a stanovení podmínek možného budoucího
využití v . podmínek pro jeho prov ení
Plocha územní rezervy je vymezena na jihovýchodním okraji sídla V. Losenice. Plocha je
rezervována pro p ípadné pot eby na úseku výstavby rodinných dom .
Podmínky využití:
dopravní obsluhu plochy ešit pouze jedním sjezdem ze silnice III. t ídy
ešit problematiku extravilánových vod
respektovat vodovodní ad nadmístního významu
prov it možnosti napojení na kanaliza ní sí sídla
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10. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no
zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její po ízení a p im ené lh ty pro
vložení dat o této územní studii do evidence územn plánovací innosti
Prov ení zm n v zastavitelných plochách vymezených územním plánem V. Losenice jako
podmínka pro rozhodování v území je stanoveno u zastavitelné plochy Z2, Z3 a zastavitelné
plochy Z12 a III/Z1.
Rozhodování o zm nách v území se bude dít dle zpracovaných a zaevidovaných územních
studií pro plochy Z2, Z3 a Z12.
11. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je po ízení a vydání regula ního plánu podmínkou
pro rozhodování o zm nách jejich využití, zadání regula ního plánu
v rozsahu dle p ílohy . 9 s uvedením zda se bude jednat o regula ní plán z podn tu nebo
na žádost
Nejsou tímto územní plánem vymezeny.
12. Stanovení po adí zm n v území (etapizace)
Pro jednoduchost v koordinaci využívání ploch se zm nou v území i prostorovém uspo ádání
není etapizace vyhotovena.
13. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které m že
vypracovávat architektonickou ást projektové dokumentace jen autorizovaný architekt
Nejsou tímto územní plánem vymezeny.
14. Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no dohodou o
parcelaci
Nejsou tímto územní plánem vymezeny.
15. Údaje o po tu list právního stavu ÚP po vydání zm ny . III a po tu výkres k n mu
ipojené grafické ásti
Textová ást právního stavu územního plánu po vydání zm ny .I ÚP Velká Losenice v etn
titulního listu, záznamu o ú innosti a obsahu text. ásti sestává z 15 list .
Výkresová ást sestává:
íslo
N1
N2
N3

Výkres
název
Výkres základního len ní
Hlavní výkres
Ve ejn prosp šné stavby a opat ení a asanace

po et list
1
1
1

16. Stanovení kompenza ních opat ení podle §50 odst. 6 stavebního zákona
Kompenza ní opat ení nejsou stanovena.
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