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A.  ÚVOD 

A1 .  OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NELEŠOVICE 

Územní plán obce Nelešovice je zpracován na základě Smlouvy o dílo mezi Referátem 
regionálního rozvoje Okresního úřadu Přerov a ALFAPROJEKTEM Olomouc potvrzené 
10.12.1998 a následných dodatků SOD  

Zadávacím dokumentem pro zpracování návrhu ÚPNO je Souborné stanovisko ke 
konceptu územního plánu obce Nelešovice zpracované Odborem rozvoje Městského úřadu 
Přerov  (pověřeným obcí Nelešovice zajištěním pořízení ÚPNO) v listopadu 2003 a schválené 
Zastupitelstvem obce Nelešovice 26.1.2004. 

Územní plán obce Nelešovice je zpracován v souladu se zákonem č.50/1976 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č.135/2001 Sb. 

Územní plán obsahuje: 

 Závaznou část územního plánu formulovanou v regulativech uspořádání území 

 Textovou a tabulkovou část   

 přílohu Důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a  pozemky určené k plnění 
funkcí lesa 

 grafickou část v měřítku základních výkresů 1:5000 a 1:  2000 a v měřítku 1:25000 pro výkres 
širších vztahů - zájmového území.  

Územní plán současně obsahuje: 

 závaznou část  (formulovanou v regulativech uspořádání území) 

 směrnou část 

Zásady uspořádání území obce, funkční využití jednotlivých ploch - vymezení základních  
urbanistických funkcí  resp. funkčních  typů (označeno kódy) a zásady jejich regulace, zásady 
uspořádání dopravy a technické infrastruktury a nakládání s odpady, návrh územního systému 
ekologické stability, limity využití území a plochy pro veřejně prospěšné stavby  jsou vyjádřeny 
v textové části a ve  výkresech grafické části  územního plánu  v měřítcích  1 : 5000  a 1: 2000.   

Závazná část územního plánu vyjadřuje základní zásady urbanistické koncepce, 
funkčního využití a uspořádání území včetně vymezení zastavitelného území, uspořádání 
dopravní a technické infrastruktury a nakládání s odpady, zásady ochrany životního prostředí a 
krajiny, vymezení územního systému ekologické stability, limity využití území a vymezení ploch 
pro veřejně prospěšné stavby a ploch pro provedení asanací a asanačních úprav dle kapitoly C. 
této textové přílohy.  

Směrná část územního  plánu obsahuje směrnou velikost obce a kapacity rozvojových 
ploch, kapacity občanské vybavenosti, informace o možném způsobu využití  území po 
návrhovém období označeném jako výhled a zásady pro ochranu a tvorbu urbanistických 
hodnot území.  
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A2. NÁVRHOVÉ OBDOBÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU, NÁVRH LHÙT 

AKTUALIZACE 

 Návrhové období územního plánu obce Nelešovice je stanoveno do roku  2015  . 

 Aktualizace ÚPNO bude prováděna 1x za 4roky ve vazbě na komunální volby. 

 Pokud během návrhového období nedojde k vyčerpání rozvojových ploch navržených územním 
plánem a celková koncepce se ukáže jako vyhovující i pro další období, může dojít 
k prodloužení návrhového období. 

 Pokud  by došlo k vyčerpání všech návrhových ploch ještě před koncem návrhového období 
nebo došlo k zásadní změně koncepce, bude nutné zpracovat novou ÚPD ještě v době před 
uplynutím návrhového období.  

 Pro jednotlivé změny, které se týkají závazné části územního plánu, je nutné pořídit Změnu 
územního plánu. 

B. ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ : 

Územní plán obce Nelešovice řeší správní území obce, tj. katastrální území Nelešovice, o 
rozloze  cca  317 ha. 

(Pokud se vyskytují součásti návrhu  územního plánu vně hranic správního území obce, 
jsou uvedeny z důvodů postižení souvislostí a nemohou být schváleny v rámci územního plánu 
obce Nelešovice.) 

C. REGULATIVY USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ  

Územní plán v dále uvedeném rozsahu vymezuje závazné části Územního plánu obce 
Nelešovice, kterými jsou:  

1. Zásady urbanistické koncepce  

2. Zásady funkčního uspořádání území, funkční  regulace a vymezení zastavitelného území 
obce 

3. Zásady řešení dopravy                                                                           

4. Zásady řešení technické infrastruktury a nakládání s odpady 

5. Zásady pro tvorbu a ochranu životního prostředí, zdravých životních podmínek, ochranu 
krajiny a územní systém ekologické stability území 

6. Limity využití území  

7. Plochy pro veřejně prospěšné stavby 

C1.  ZÁSADY  URBANISTICKÉ KONCEPCE 

Zásady urbanistické koncepce jsou graficky vyjádřeny ve výkrese č. 2a –  „Hlavní výkres - 
funkční využití, regulace, limity využití území“ v měřítku 1: 5000 a výkrese č. 2b – „Urbanistický 
návrh, využití ploch, prostorová regulace, sídelní zeleň“ v měř. 1: 2000. 
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C.1.A. OBECNÉ ZÁSADY 

 Při využívání území budou respektovány prvky a záměry stabilizované v ÚPD vyššího 
územního celku ve znění 1.  Změny ÚPN VÚC Olomoucké aglomerace.  

 průchod regionálního biokoridoru řešeným územím  

 trasy dvou linek el. vedení VVN 400 kV řešeným územím.  

 Rozvoj obce bude respektovat  charakteristiku krajiny i zástavby v regionu. Zástavba obce bude 
zachovávat ucelenou strukturu sídla s vymezením kompaktního zastavitelného území vlastní 
obce. Prostorové možnosti rozvoje ve stávající zástavbě jsou velmi omezené na využití 
stávajících fondů a drobné plochy dostavby. 

 Při stavební činnosti budou uplatňovány zásady směřující k tomu, aby stavby svými proporcemi 
a v optimální míře i urbanisticko - architektonickým pojetím zástavby i použitými materiály 
navazovaly na kvalitní rysy zástavby a tak podpořily zachování tradičního charakteru zástavby a 
dobré začlenění sídla do krajiny. V celém širším centrálním prostoru obce i podél hlavní ulice 
směrem  k severu je při stavebních úpravách případně nových stavbách závazné zachování 
stávající struktury zástavby, s výjimkou míst, kde tato struktura je narušena. Výška staveb 
nepřekročí stávající výškovou hladinu zástavby, s výjimkou staveb, u nichž je výška dána jejich 
specifickým účelem (např. stožár, rozhledna).  

 Územní plán uvádí pro návrhové období omezený územní rozvoj obce pouze v plochách 
doplňujících obrys současné zástavby obce, s výjimkou záměrů vyžadujících situování mimo 
zástavbu.  

 Limitem  rozvoje zástavby obce severovýchodním směrem jsou plochy nebytových funkcí – 
zemědělského areálu s ochranným pásmem a také sportovně společenského areálu u 
Nelešovického potoka.    

 Limitem rozvoje západním až jihozápadním směrem je  částečně terénní konfigurace (zvlněný 
reliéf svahů po obou stranách údolí) a současně s tím zájem vymezit obec na přechodu do více 
exponované volné krajiny.  

 Ve východní a severní části katastru je významné vytvoření předpokladů pro ochranu obce před 
extravilánovými vodami. 

 Rozvojové plochy jsou situovány tak, že nebude docházet k narušování ucelených, dobře 
obhospodařovatelných pozemků. Zásahy do těchto pozemků a jejich členění vychází  ze zájmu 
snížení erozní náchylnosti krajiny a zlepšení podmínek zemědělské dopravy. 

 Na okrajích zástavby je zásadou zachování a vytvoření zeleného rámce zahrad i jiné zeleně na  
obvodu obce, s doplněním zeleně zejména ve vazbě na zemědělský areál. 

 Dominantním jevem v nezastavitelném území  celého katastrálního území je respektování a 
budování lokálního systému ekologické stability. 

 Další části území mají zemědělský charakter s enklávami přírodního či přírodě blízkého 
prostředí. Funkce krajinné zeleně včetně travních porostů by měla být podporována a 
posilována mj. s ohledem na erozní náchylnost svahů. Výjimečně lze v jednotlivých případech 
připustit výstavbu objektů sloužících jako zázemí pro obhospodařování zemědělských 
pozemků. Případný vznik malé rodinné farmy (s bydlením vlastníka) lze připustit vždy jen na 
podkladě pořízení Změny ÚPNO. 

Jako směrné je stanoveno 

 Velikost obce pro přibližně stabilizovaný až mírně rostoucí počet obyvatel a s limitem kapacity 
území cca 210  obyvatel. 

 směrná část - výhled:  

 Plochy pro bydlení a smíšené bydlení vytvářející rezervu ploch pro případný větší rozvoj 
obce.  

 Doporučené zatravnění dalších svažitých, erozně ohrožených pozemků nad rámec návrhu. 
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C.1.B. PLOCHY OBYTNÉ A SMÍŠENÉ ZÁSTAVBY  

Nabídka rozvojových ploch pro bydlení, potřebných pro vytvoření přiměřené rezervy pro 
potřebu obce i příp. migraci do obce  je situována:  

Uvnitř současně zastavěného území obce   

 Jako náhrada za asanaci zchátralého domu parc.č.22 stavební novou výstavbou v uliční frontě. 

 Ve stávajících plochách obytné zástavby je přípustná výstavba dalších bytů formou nástaveb, 
přístaveb, stavebních úprav i nových objektů pro bydlení uvnitř  těchto ploch, pokud to umožňují 
místní podmínky,  jsou respektovány zásady pro stavební  činnosti v území a limity využití 
území a za předpokladu, že jejím důsledkem nebude vznik dlouhodobě nezastavěných a 
zejména nezastavitelných proluk v uliční frontě.  

mimo současné zastavěné území: 

 Do ploch bezprostředně navazujících na stávající zástavbu mezi severním okrajem stávající 
uliční zástavby a areálem zemědělského střediska ZD Kokory. 

 Do ploch bezprostředně navazujících na stávající zástavbu mezi západním okrajem souvislé 
zástavby a enklávou obytné zástavby dále západně (lokalita Od Čelechovské cesty). 

 Jako možnost obytné výstavby ve dvou zahradách a protějším trojúhelníkovém cípu pole 
v lokalitě Záhumenky. 

 Přičlenění pozemku 7a.BS k ploše 7.BS umožňující pozemek využívat v souladu s regulačními 
podmínkami pro plochy smíšeného bydlení (umožňující v ploše např. realizovat stavby vedlejší 
ke stávající stavbě hlavní), bez předpokladu vzniku nového stavebního místa. Obdobný význam 
má malá neoznačená plocha přičleněná k ploše 16.BS. 

směrná část - výhled: 

Pro eventualitu  potřeby většího územního rozvoje obce v budoucnosti jsou uvedeny dva 
směry potenciálního rozvoje bydlení, a to v lokalitě Na záhumenkách (sever obce) a 
Záhumenky (jih obce) 

C.1.C. PLOCHY PRO NEBYTOVÉ FUNKCE: 

Výroba  
Smíšené plochy vybavenosti, drobné výroby, služeb 

 V obci je respektován zemědělský areál ZD Kokory s chmelařským střediskem, který umožňuje i 
využití pro nezemědělské činnosti dle regulačních podmínek pro plochy „VZ“. Provozní plochu 
soukromého zemědělského hospodářství u bývalého hliníku je možno tolerovat, pokud bude 
udržována v kultivovaném stavu a doplněna ochranou zelení směrem k obci. 

 pro omezený rozsah provozů charakteru služeb a drobné výroby je navrženo využití plochy 
bývalých silážních jam na severním okraji obce, charakterizované funkčním typem VK, který 
umožňuje vyšší variabilitu využití, s požadavkem respektování měřítka tradiční venkovské 
zástavby.  

 Jiná samostatná výrobní zařízení se nenavrhují. Zařízení drobné výroby a výrobních služeb 
omezeného rozsahu, méně rušivá mohou být situována zejména v plochách smíšeného bydlení 
„BS“ příp. i bydlení „BV“ jako přípustné nebo podmíněně přípustné činnosti dle regulativů pro 
tyto plochy, v závislosti na konkrétních místních podmínkách.  

 V rámci regulačních podmínek pro plochy ZPF je podmíněně přípustná soliterní zástavba 
sloužící jako zázemí pro obhospodařování dostatečně rozsáhlých zemědělských pozemků - 
účelových staveb pro zemědělskou malovýrobu, v charakteru a měřítku úměrném pro 
zachování krajinného rázu. 
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Občanská vybavenost, sport, rekreace 

 Je respektována stávající základní vybavenost obce (obecní úřad, hasičská zbrojnice, prodejna, 
hostinec, kaple), převážně v rámci funkčních ploch bydlení a smíšeného bydlení. Nová 
samostatná zařízení občanského vybavení se nenavrhují.  

 Vybavenost charakteru obchodu a služeb, limitovaného charakteru a velikosti, je možno 
situovat ve všech funkčních plochách, kde je přípustná nebo podmíněně přípustná (viz 
regulační podmínky pro jednotlivé funkční plochy), zejména v plochách bydlení venkovského 
charakteru a smíšených, příp. plochách výrobních a sportovních. 

 Stávající sportovně rekreační areál na východním okraji obce je respektován a je k němu 
možno (navrženo) přičlenit malou plochu směrem k navržené hrázi poldru – která by byla jinak 
těžko využitelná. 

individuální rekreace 

 V obci je možné individuální rekreační bydlení a jiné „druhé“ bydlení v domech charakteru 
venkovské obytné zástavby (- rekreačních chalupách) dle regulačních podmínek pro plochy 
bydlení, tj. objektech. které umožňují „pohyb“ mezi trvalým a rekreačním bydlením. 

 V řešeném území se nevyskytují ani nejsou navrženy samostatné plochy pro individuální 
rekreaci.  

 V zastavěných a zastavitelných plochách je výstavba objektů individuální rekreace a objektů pro 
obhospodařování zahrad možná dle regulačních podmínek pro plochy bydlení a smíšeného 
bydlení. 

 Na ostatním území není výstavba objektů individuální rekreace přípustná. V plochách v 
nezastavitelném území je přípustná výstavba objektů pro obhospodařování zahrad dle 
regulačních podmínek pro plochy ZPF.  

C.2. ZÁSADY FUNKČNÍHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ, FUNKČNÍ  

REGULACE A VYMEZENÍ ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ OBCE  

C.2.A.ZÁSADY FUNKČNÍHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ 

Zásady funkčního uspořádání území jsou graficky vyjádřeny ve výkrese č. 2a – HLAVNÍ 
VÝKRES - FUNKČNÍ VYUŽITÍ, REGULACE, LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ“ v měřítku 1: 5000. 

 Území obce je závazně členěno na území urbanizované – současně zastavěné a zastavitelné a 
území nezastavitelné. 

 Urbanizované i neurbanizované území je dále členěno na funkční plochy. Pro každou 
samostatně vymezenou plochu zastavěného, zastavitelného i nezastavitelného území je 
přiřazena funkce, která je dále upřesněna funkčním typem. Jednotlivé funkce jsou vyjádřeny 
graficky barvou a rozlišeny kódem funkčního typu. V plochách výhledu je označení funkce dvojí 
- funkce v návrhovém období / funkce výhledová. 

a) urbanizované území 

je tvořeno současně zastavěným a zastavitelným územím. Součástí urbanizovaného 
území mohou být i plochy funkčně charakterizované jako nezastavitelné (plochy zeleně a vody). 

A1) SOUČASNĚ ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ    

ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb.o územním plánování a stavebním řádu ve znění 
pozdějších předpisů je tvořeno plochami skutečně zastavěnými a plochami s nimi funkčně 
souvisejícími. Je vyznačeno ve výkresech č. 2-7. 

A2) ZASTAVITELNÉ ÚZEMÍ  

je závazně vymezeno hranicí zastavitelného území vyznačenou ve  výkrese č. 2a – 
„Hlavní výkres - funkční využití, regulace, limity využití území“ i ve výkresech dalších. Obsahuje 
plochy určené k zastavění nebo pro jiné urbanizační účely mimo současně zastavěné území.  
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Součástí urbanizovaného – zastavěného i zastavitelného území mohou být i plochy 
funkčně charakterizované jako nezastavitelné (plochy zeleně a vody, případně pozemky 
„ostatních ploch“ mimo komunikace, které jsou součástí SZÚO a které se v některých případech 
mohou nacházet v krajině bez vazby na území souvislé zástavby a jsou funkčně 
charakterizované jako nezastavitelné).  

b) Nezastavitelné území  

obsahuje plochy ve správním území obce nezastavěné a  v návrhovém období 
nezastavitelné - tj. všechny plochy ve správním území obce mimo současné zastavěné území 
obce, kde zůstává zachován nebo je navrhován účel využití ve prospěch zeleně, vodních ploch 
nebo jiných volných ploch (ZPF, pozemky určené k plnění funkcí lesa). Součástí 
nezastavitelného území mohou být i drobné plochy funkčně charakterizované jako zastavitelné, 
specifikované v obecných regulačních podmínkách pro nezastavitelné území.  

C.2.B. ZÁSADY FUNKČNÍ  REGULACE 

 Vymezenému funkčnímu využití území a ploch musí odpovídat způsob jejich užívání a účel 
umisťovaných a povolovaných staveb, včetně jejich změn a změn v jejich užívání. 

ZÁVAZNĚ JE VYMEZENO:  

 přiřazení funkce k jednotlivým plochám vymezeným ve výkrese č. 2a – „„HLAVNÍ VÝKRES - 
FUNKČNÍ VYUŽITÍ A REGULACE, LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ“ , s níže uvedenou výjimkou 

 přiřazení funkčních typů v rámci funkce  

 obsah funkcí a funkčních typů (tj.přípustnost nebo podmíněná přípustnost umístění staveb 
a způsobu využití území) uvedené v Regulačních podmínkách stanovených pro všechny 
funkce a funkční typy, uvedených v příloze č.1 ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚPNO (Funkční 
charakteristika a regulační podmínky, zastoupení příp. podíl jednotlivých funkcí se vztahují 
vždy k celé vymezené a označené funkční ploše.) Seznam funkcí a funkčních typů 
užívaných v územním plánu obce Nelešovice následuje v dalším textu 

 U ploch ZPF specifikace přívlastkem znamená „nepřekročitelnost“ přípustného způsobu 
využití v rámci funkce ZPF z hlediska rozsahu přípustných a podmíněně přípustných 
způsobů využití území příp. staveb a jejich vlivů na životní prostředí (viz regulační podmínky 
pro plochy ZPF) např. přípustnost umístění některých staveb v plochách ZPF(D), možnost 
zatravnění orné půdy a nikoliv opačně,...) 

ZÁVAZNĚ NENÍ VYMEZENO: 

 vymezení plochy funkce „16a.OV“ v rámci bloku bydlení smíšeného č. 16. Vymezení plochy 
občanské vybavenosti vyjadřuje současný stav a specifiku objektu a pozemku, 
v odůvodněném případě je však možné i jiné funkční využití dle regulačních podmínek pro 
bydlení smíšené BS. 

 Umisťování staveb a způsob využití území uvedené jako podmíněně přípustné jsou řízeny 
regulačními podmínkami a musí být posuzovány orgánem územního plánování v jednotlivých 
případech z hlediska jejich potřeby v ploše vzhledem k jejich počtu, poloze, rozsahu, účelu a 
vlivu na životní prostředí a ochranu urbanisticko architektonických hodnot území včetně 
krajinného rázu a současně pokud se v dostupném okolním území nenabízí vhodnější 
alternativní řešení.  

 Stavby a způsoby využití území, které v tomto výčtu nejsou uvedeny a nemohou být 
vyhodnoceny ani jako příbuzné s přípustnými či podmíněně přípustnými,  jsou považovány za 
nepřípustné. 

 V plochách zastavitelného území lze podmíněně připustit realizaci staveb s životností 
omezenou na dobu dočasnou, jež jsou v rozporu s regulačními podmínkami,  za předpokladu, 
že: 
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 Jejich umístění bude umožňovat realizaci trvalých staveb na vlastním pozemku i na 
sousedních pozemcích  v souladu s regulačními  podmínkami buď umístěním „dočasné“ 
stavby nebo uplynutím doby dočasnosti. 

 Jejich existence a provoz nebudou narušovat funkční využití okolních ploch realizovaných 
v souladu s regulačními podmínkami 

 Jejich objemové a architektonické řešení nebude v rozporu s charakterem  okolních ploch 

 Doba dočasnosti staveb je přípustná maximálně na dobu návrhového období ÚPNO, tj. do 
roku 2015. 

 V plochách nezastavitelného území lze podmíněně připustit dočasné využití existujících objektů 
a volných ploch pro jinou funkci, jež je v rozporu s regulačními podmínkami, za předpokladu  
takového využívání, které umožňuje bezodkladné navrácení pozemku k využití v souladu 
s regulačními podmínkami. 

 Možnosti využití ploch mohou být nad rámec regulačních podmínek stanovený regulačními 
podmínkami pro příslušnou funkční plochu dále omezeny limity využití území a zvláštními 
ochrannými režimy.  

C.2.C. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ OBCE  

 Seznam ploch zastavitelného území je obsahem přílohy č. 2 Závazné části ÚPNO. 

 V řešeném území jsou v územním plánu vymezeny plochy stabilizované,  plochy rozvojové a 
plochy výhledového rozvoje. (odpovídá v legendě v hlavním výkrese grafické části pojmům 

STAV / NÁVRH / VÝHLED)  (B.3.D1) 

S - URBANISTICKY STABILIZOVANÉ PLOCHY  

 plochy, na kterých funkční ani prostorové uspořádání nedozná podstatných změn 

R - ROZVOJOVÉ PLOCHY 

 plochy, ve kterých dojde k podstatné změně funkčního nebo prostorového uspořádání  
(nebo obou). Součástí rozvojových ploch jsou i plochy přestavbové a plochy intenzifikace 
využití území, pokud mají charakter samostatně vymezitelné rozvojové plochy 

V - VÝHLEDOVÉ  (POTENCIÁLNÍ) PLOCHY  

 Návrh těchto ploch představuje informaci o doporučené tendenci rozvoje území po 
návrhovém období. Tyto plochy určují lokality vhodné z územního hlediska, kde by se 
v budoucnosti mohl uskutečnit vývoj, který je v kratším časovém horizontu 
nepravděpodobný. Případně využití takových ploch v N.O. je pak možné v případě 
vyčerpání ostatních navržených možností na podkladě pořízení a projednání Změny ÚPNO, 
bez toho, že by došlo k závažným nepříznivým změnám v logické koncepci rozvoje území.  
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SEZNAM FUNKCÍ A FUNKČNÍCH TYPŮ UŽÍVANÝCH V ÚZEMNÍM PLÁNU OBCE 
NELEŠOVICE   

 PLOCHY URBANIZOVANÉ - ZASTAVĚNÉ A ZASTAVITELNÉ 

BV Bydlení venkovského charakteru všeobecné 

BS Bydlení venkovského charakteru smíšené (s přípustným vyšším podílem služeb, drobné 

výroby a zemědělské činnosti a dobrými prostorovými a provozními podmínkami pro ně) 

VZ Plochy zemědělské prvovýroby a zemědělských služeb 

(VT)* - bez ozn. Plochy těžby dle KN (jen stav dle KN překrytý stavem či návrhem jiné funkce) 

VK Smíšené plochy vybavenosti, drobné výroby a služeb 

OV Plochy občanské (veřejné i komerční) vybavenosti 

RS Plochy pro sport a rekreaci 

TH Plochy vodohospodářských opatření a protipovodňové ochrany 

TV Plochy technické vybavenosti – vodohospodářská zařízení 

DS Plochy statické dopravy: P – veřejná parkoviště  

G- skupinové garáže, PN – odstavné plochy pro užitková vozidla podnikatelů 
v rámci jiné funkční plochy 

(označení symboly G, P, PN jen ve výkrese dopravy) 

 PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ 

ZP Zeleň veřejná: zeleň parková, zeleň uličních prostorů, předzahrádky 

ZB Zeleň ochranná 

ZO Zeleň  ostatní 

 PLOCHY NEZASTAVITELNÉ 

H, bez označení Vodní toky a plochy 

ZK 
   / ZK-TP 

Zeleň krajinná 
–  trvalé travní porosty ve funkci krajinné zeleně (v plochách ÚSES) 

ZO Zeleň ostatní 

ZPF  

   / TP 
   / ZPF(D) 
   / ZPF(K), TP(K) 

zemědělský půdní fond  

/ ZPF– trvalé travní porosty – označení pro  návrh zatravnění 
/ ZPF – pozemky pro drobné hospodaření 
/ ZPF – zemědělské pozemky se zvýšeným krajinným a ochranným významem 
 

 LINIOVÉ SYSTÉMY 

BEZ OZNAČENÍ 
KOMUNIKAČNÍ SÍŤ 

Silnice 
Místní komunikace 
Zemědělské komunikace veřejně přístupné 
Cykloturistické trasy 
Chodníky, pěší trasy a prostranství 

 OSTATNÍ PLOCHY A PROSTRANSTVÍ 

BEZ OZNAČENÍ Pozemky silnic, ostatních komunikací, uliční prostory   
Ostatní plochy - manipulační a jiné plochy 

Charakteristiky funkčních  ploch a regulační podmínky jsou uvedeny v příloze č.1 Závazné části 
ÚPNO. 

Poznámka: Plochy VT se vyskytují jen jako stav dle KN překrytý stavem či návrhem jiné funkce, 
regulační podmínky se neuvádí. 
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C.3.  ZÁVAZNÉ ZÁSADY ŘEŠENÍ DOPRAVY  

Jako závazné je vymezeno uspořádání dopravy vytvářející předpoklady pro obsluhu obce 
dopravními systémy. Rozsah ploch  pro stavby a zařízení dopravy je uveden ve výkrese č.4b 
Doprava v měř. 1:2000 a společném výkrese dopravy a technické infrastruktury.  

Jako závazné je vymezeno: 

 Stabilizace stávající silniční sítě v katastrálním území 

 Drobná směrová úprava průjezdního úseku silnice III/43615 v prostoru přemostění 
Nelešovického potoka 

 Úpravy stávající komunikační sítě ve smyslu zajištění kategorijních šířek 

 Redukce zpevněných ploch v prostoru autobusové točny na pouze nezbytné parametry místní 
komunikace a točny autobusu  

 Doplnění chodníku podél silnice při jihozápadním a severovýchodním okraji zástavby 

 Výstavba polní cesty propojující zemědělské středisko ZD Kokory a systém polních cest 
v jihozápadní části k.ú. 

 Výstavba nových úseků polních cest přerušených stavbou hrází suchých nádrží nebo 
procházejících  plochou zátopy poldru  

 Výstavba veřejného parkoviště v blízkosti sportovně společenského areálu  

Při využívání území je nutno respektovat stávající dopravní plochy a zařízení, pokud 
nejsou navrženy k jinému využití,  a jejich ochranná pásma 

Na pozemcích tras a ploch vymezených pro dopravu nesmí být umisťovány a povolovány 
novostavby a přístavby stávajících staveb s výjimkou liniových staveb technické infrastruktury. 

 Umisťování a povolování parkovišť a odstavných ploch pro osobní automobily je dále  
přípustné ve všech zastavitelných plochách, pokud nebudou mít nadměrný negativní dopad  na 
základní funkci a budou sloužit převážně lokální potřebě. 

Jednotlivé pozemky vzniklé po pozemkových úpravách budou obsluhovány rozvětvením 
sítě polních cest s minimalizací nároků na nové sjezdy ze silniční sítě. 

Při veškerých zásazích do sítě zemědělských účelových komunikací je nutno zajistit 
přístup ke všem obhospodařovaným pozemkům. 

C.4. ZÁVAZNÉ ZÁSADY ŘEŠENÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH 

OPATŘENÍ,  TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A NAKLÁDÁNÍ S 

ODPADY 

Jako závazné jsou vymezeny systém vodohospodářských opatření,  uspořádání technické 
vybavenosti vytvářející předpoklady pro obsluhu obce všemi druhy médií a  pro nakládání s 
odpady . Rozsah ploch  pro stavby a zařízení technické infrastruktury je zakreslen na výkrese č. 
5b (vodní hospodářství ), č. 6b (energetika) v měř. 1:2000 a společném výkrese dopravy a 
technické infrastruktury v měř. 1:5000 územního plánu. Závazně není vymezena konkrétní 
poloha tras sítí TI uvnitř uličního prostoru a technické řešení čistírny odpadních vod. 

Při využívání území je nutno respektovat zákonná opatření na ochranu tras a zařízení 
technické infrastruktury a podmínky ochranných pásem, která se k nim vztahují. 

Při využívání území je nutno respektovat zákonná opatření na ochranu tras a zařízení 
technické infrastruktury a podmínky ochranných pásem, která se k nim vztahují. 
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C.4.A. VODNÍ TOKY A PLOCHY, PROTIPOVODŇOVÁ A PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ: 

Jako závazné je vymezeno: 

 Respektování a ochrana stávajících drobných vodních toků. 

 Vymezení koridorů pro údržbu Nelešovického potoka a přístupových tras k němu, v rozsahu dle 
grafické části (výkresy Vodní hospodářství, Hlavní výkres, Veřejně prospěšné stavby) ve 
stísněných poměrech v zastavěném území 

 V ostatních částech území respektování nezastavitelnosti koridorů pro užívání pozemků 
sousedících s korytem vodního toku při výkonu správy vodního toku v šířce do 6m a 
vegetačních pásů podél vodních toků sloužících pro zachycování splachů z okolních pozemků. 

 výstavba záchytného příkopu nad rozvojovou plochou č. 20.BV  

 Výstavba dvou suchých nádrží pro ochranu obce před náhlými lokálními záplavami, a to 
východně od zástavby obce na meliorační svodnici v lokalitě Na nivách a na Nelešovickém 
potoce nad hřištěm  

 Ochrana profilu pro výhledovou výstavbu suché nádrže na Kopřivnici na severní hranici k.ú. 

 Omezení splachů půdy ze svažitých pozemků členěním rozsáhlých pozemků pásy zeleně 
minimálně v rozsahu ÚSES, zvyšováním podílu zatravněných ploch a vhodnou volbou plodin a 
obhospodařování pozemků v erozně ohrožených plochách. 

C.4.B. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ: 

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU: 

Jako závazné je vymezeno: 

 Výstavba vodovodního přívodu z vodojemu Sobíšky. 

 Výstavba rozvodné vodovodní sítě v obci.  

 Zajištění možnosti napojení nových staveb na veřejný vodovod. 

 Ochrana stávajících zdrojů vody (studní) k využívání jako zdroje užitkové, v případě průkazu 
kvality i pitné vody. 

 Respektování podzemní požární nádrže v centru obce. 

KANALIZACE, ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD 

Jako závazné je vymezeno: 

 Přípustnost vypouštění odpadních vod do vod povrchových pouze při splnění max. limitů 
znečištění (do doby realizace ČOV s předpokladem budování domovních ČOV případně 
nepropustných jímek na vyvážení), 

 Výstavba jednotné kanalizace, s využitím a rekonstrukcí stávajících stok, výstavbou  čerpací 

stanice a výstavbou nové gravitační stoky směrem západně z obce, dle popisu v kap. B9.C 
průvodní zprávy.  

 Napojení kanalizační sítě na čistírnu odpadních vod, které je možné ve dvou variantách: 

 výstavba čistírny odpadních vod na k.ú. Nelešovice v lokalitě Na louce 

 výstavba stoky do ČOV mimo řešené území (Čelechovice) 

 Zajištění možnosti napojení nových staveb na kanalizaci  

 U objektů umístěných v horní části obce na pravém břehu potoka bude likvidace splaškových 
vod řešena nadále individuálně (např. domovní ČOV, domovní čerpací stanicí, žumpou apod.) 
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C.4.C.  ENERGETIKA 

ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM, PLYNEM  

Středotlaká plynovodní síť v obci je vybudována, je žádoucí napojení maxima tepelných 
zdrojů na ni, včetně potřebných technologických opatření. 

Jako závazné je vymezeno: 

 Přípustnost výstavby pouze takových nových tepelných zdrojů a pouze takových úprav 
stávajících tepelných zdrojů, které nepovedou ke zhoršení kvality ovzduší. 

 Doplnění nových tras plynovodu pro části navržené zástavby, které nebudou situovány při 
stávajících trasách. 

ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE     

Jako závazné je vymezeno: 

 Zachování stávajících  vedení VVN včetně  ochranných pásem.  

 Zachování těch stávajících vedení VN a trafostanic, které nejsou navrženy ke zrušení, včetně  
ochranných pásem (V případě zlepšení investičních možností lze uvažovat s postupnou 
kabelizací stávajících venkovních vedení VN v blízkosti zástavby včetně náhrady stožárové 
trafostanice kioskovou a včetně úpravy rozvodů NN) 

 Výstavba nové trafostanice TS1 a její napojení novým úsekem vedení VN 22 kV  ze stávající, 
spolu se zrušením nevyhovující stávající trafostanice TS1 a úseku VN přívodu do ní. 

 Přeložka úseku vedení VN 22 kV do trafostanice TS2, který dnes prochází prostorem navržené 
suché nádrže nad hřištěm, mimo tento prostor.     

 Zachování telekomunikačních zařízení (dálkové kabely).  

C.4.D.  NAKLÁDÁNÍ S ODPADY          

Jako závazné je vymezeno:  

 Zneškodňování komunálního, specifického a nebezpečného odpadu mimo území obce.  

C.5. ZÁSADY PRO TVORBU A OCHRANU ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ, ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK, OCHRANU 

KRAJINY A ÚSES  

C.5.A. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

OCHRANA VODNÍCH PRVKŮ, VODNÍCH ZDROJŮ 

 Zachování stávajících vodních toků a ploch . 

 Ochrana stávajících zdrojů vody lokálního významu (studní), úměrně měřítku ÚPNO. 

 Dokončení systému nezávadného zneškodňování odpadních vod s dobudováním kanalizace  a 
výstavbou ČOV, do doby realizace ČOV vybavení nemovitostí domovními ČOV případně 
nepropustnými jímkami na vyvážení pro splnění max. limitů znečištění odpadních vod 
vypouštěných do vod povrchových. 

OCHRANA OVZDUŠÍ 

 Uspořádání a doplnění systému zemědělských cest vytváří předpoklady k omezení provozu 
přes zástavbu obce. 

 Ochrana proti větrné erozi je řešena v rámci ÚSES, s možností doplnění zeleně při komplexní 
pozemkové úpravě. 
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 Je  stanovena přípustnost výstavby pouze takových nových tepelných zdrojů a pouze takových 
úprav stávajících tepelných zdrojů, které nepovedou ke zhoršení kvality ovzduší. (možnosti 

tepelných zdrojů jsou uvedeny v textové části, kap.  B9.D.Zásobování teplem) 

OCHRANA PŮDY 

 Rozsah ploch navržených k záboru ZPF je uveden v tabulkách  textové části a graficky na 
výkresech č.7a,b.  

 Jako závazný je vymezen max. rozsah ploch záboru ZPF mimo hranice současně zastavěného 
území.  Zábor ZPF uvnitř hranic současně zastavěného území (v rámci stabilizovaných 
zastavitelných ploch)  je uveden jako  směrný 

 Při záboru ZPF je v souladu se zák.č. 334/1992 nutno co nejméně narušovat organizaci ZPF, 
hydrologické a odtokové poměry v území.   

 Při veškerých zásazích do sítě zemědělských účelových komunikací je nutno zajistit přístup ke 
všem obhospodařovaným pozemkům. 

C.5.B. OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK  

OCHRANA PROTI HLUKU 

 Intenzita dopravního provozu na silnicích procházejících obcí je malá a lze očekávat, že na 
průtahu silnic III. třídy intenzita hluku v současném stavu ani v návrhovém období nepřesáhne 
stanovené limity a není nutno vyžadovat opatření proti hluku z dopravy. 

 Uspořádání a doplnění systému zemědělských cest vytváří předpoklady k omezení provozu 
přes zástavbu obce. 

 Dílčí ochrana rozvojové plochy č. 20.BV proti hluku z provozu chmelařského střediska se 
navrhuje clonou zeleně směrem k obytné zástavbě, dále je možno doplnit ohrazením pozemků. 
Problém hlukového zatížení zmírňuje jeho sezónnost a poloha střediska ve zvýšené poloze vůči 
obytné zástavbě.  

 Jednotlivé záměry budou posuzovány z hlediska Zákona č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného 
zdraví a navazujícího Nařízení vlády č.88 /2002 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky. 
Umisťování provozů a dílen v zástavbě bude posuzováno individuálně tak, aby byly splněny 
hlukové limity vůči okolní zástavbě. Pro plošně náročnější, mírně rušivé činnosti jsou navrženy 
plochy na okraji obytného území.   

HYGIENICKÁ PÁSMA, RADONOVÉ ZATÍŽENÍ 

 Do ochranného pásma zemědělského střediska okrajově zasahuje rozvojová plocha č. 20.BV, 
bez předpokladu výstavby obytných domů v zasažené části plochy. Mezi rozvojovou plochou a 
střediskem je navržena clona ochranné zeleně. 

 V obytném a smíšeném obytném území budou respektovány limity případných drobných chovů 
hospodářských zvířat, které rozsah OPCHZ omezí výhradně na pozemek provozovatele chovu.  

 V ochranném pásmu navržené čistírny odpadních vod nejsou navrhovány nové stavby 
vyžadující hygienickou ochranu. 

 Řešené území se nachází v území se středním přirozeným zatížením z geologického podloží  
(2 Cm),  po západní okraj katastru dosahuje oblast s vysokým zatížením na tektonickém zlomu, 
v k.ú. Nelešovice pokračuje středním zatížením. Na katastrálním území se nevyskytuje oblast 
s nízkým přirozeným zatížením. Vzhledem k tomu je při stavební činnosti potřeba provádět 
opatření proti pronikání radonu z podloží. dle ČSN 730601. 
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C.5.C. OCHRANA KRAJINY,  KRAJINNÉHO RÁZU A TVÁŘNOSTI OBCE 

 Situování rozvojových ploch nepředstavuje významnější zásah do organizace území a 
krajinného rázu, rozvojové plochy se nacházejí uvnitř obrysu obce, zástavba nezasahuje do 
vyšších poloh. Zvýšenou pozornost z tohoto hlediska vyžaduje rozvojová plocha č.20.BV při 
vjezdu do obce  

 Základním předpokladem ovlivňujícím tvářnost obce je respektování zásad pro ochranu a 

tvorbu urbanistických hodnot území ( kap. B.3.E. textové části ) 

 Návrh ÚPNO respektuje i zhodnocuje přírodní prvky, cenné významné i drobné stavební prvky 
v zástavbě i krajině, přispívá k zachování její průchodnosti  (rekreační trasy na polních cestách) 
i zvýšení pestrosti (krajinná zeleň, zatravnění).  

 Základem zlepšení ekologické stability zemědělské krajiny  je budování lokálního ÚSES. Jako 
základ systému opatření proti vodní i větrné erozi na rozsáhlých, dnes málo členěných  
pozemcích slouží navržené interakční prvky ÚSES, které představují nezbytné minimum 
členění pozemků, a návrhy zatravnění na svazích a v nivě toků, které  zabrání splachům půdy 
do nich. 

C.5.D. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

(dle zákona č. 114/92 Sb.o ochraně přírody a krajiny , příp. ve znění pozdějších předpisů) 

Jako závazné jsou vymezeny plochy navržené pro regionální i místní ÚSES, graficky 

vyznačené  ve  výkresech ÚPNO  č. 3 - ÚSES, KRAJINNÁ EKOLOGIE, ZELEŇ a dále č.2a – 
HLAVNÍ VÝKRES - FUNKČNÍ VYUŽITÍ, REGULACE, LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ (bez označení 
prvků). 

Jako prvky ÚSES jsou v územním plánu specifikovány biocentra, biokoridory a interakční 
prvky  s funkcí  základní plochy ZK - zeleň krajinná, včetně travních porostů ve funkci krajinné 
zeleně, vodní toky a plochy s příslušnými regulačními podmínkami (viz. příloha č. 1 – 
REGULAČNÍ PODMÍNKY) to vše současně se zvláštním ochranným režimem ÚSES.  

Realizace ÚSES je opatřením ve veřejném zájmu v souladu se ustanovením §4 
odst.1 zákona č. 114/1992 Sb. 

ZÁVAZNĚ JE VYMEZENO  

 omezení funkčního využití vyplývající z ochranného režimu ÚSES: 

Přípustné: 

Přirozená společenstva dřevin případně trvalý travní porost, vodní toky a plochy 
přírodního charakteru koryt a břehů 

Podmíněně přípustné, pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody  

úpravy vodních toků a stavby protipovodňové a protierozní ochrany se zachováním 
přírodního charakteru koryt a břehů,  liniové stavby pro dopravní obsluhu ploch s ochranným 
režimem ÚSES, technické vybavení území a meliorační stavby zemědělské půdy při 
respektování požadavků ochrany přírody, pozemkové úpravy, které nevedou k narušení 
ekologicko stabilizační funkce a změnám kultur na nižší stupeň ekologické stability, oplocení 
jednotlivých staveb a zařízení  podmíněně přípustných. 
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Nepřípustné:  

způsob využití území, který vede k narušování ekologicko - stabilizační funkce těchto 
ploch a jakékoliv stavby a zařízení včetně oplocení,  které nejsou uvedeny  jako podmíněně 
přípustné  

 U navrhovaného doplnění břehových porostů je  nutná koordinace se správcem toků  ohledně 
ponechání provozního pásma pro údržbu toků. Předběžně se předpokládá zatravněný pruh 
široký 6-10 m, osázený dřevinami cca z 1/3 

 Výsadbu v místech střetů s inž. sítěmi (křížení, souběh) je  v dalších stupních přípravy ÚSES  
nutno sladit s požadavky správců dotčených sítí (druh vegetace) 

 V rámci Komplexní pozemkové úpravy může dojít ke korekci nebo upřesnění  průběhu 
navržených prvků ÚSES, zejména nižších prvků nevázaných na stávající linie (potoky, cesty) a 
stávající prvky ÚSES, avšak pouze tak, aby nebyla narušena  celková koncepce a funkčnost 
systému. 
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C.6.  LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ   

Jako závazná část územního plánu jsou vymezeny :  

níže uvedená území, objekty a soubory chráněné limitem omezujícím využívání území 
nad rámec stanovený regulačními podmínkami pro příslušnou funkční plochu a ochranná 
pásma vyznačená v grafické části  ve výkrese č. 2a  - Hlavní výkres - funkční využití, regulace, 
limity využití území a pro zastavěné a zastavitelné území dále ve výkrese 2b a ve  výkresech 
příslušných profesí. Při využívání těchto ploch musí být, kromě jiných podmínek stanovených 
v závazných částech územního plánu, respektovány zákony a předpisy k těmto plochám se 
vztahující,  platné v době platnosti územního plánu. 

C.6.A.  ÚZEMÍ ZÁJMU OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY 1 

A1. ZVLÁŠŤ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PŘÍRODY 

V řešeném území se zvlášť chráněná území nenacházejí ani se jejich vyhlášení 
nepředpokládá. 

A2.  VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY 

V katastrálním území se nevyskytují evidované významné krajinné prvky.  Dle zákona o 
ochraně přírody a krajiny je významným krajinným prvkem Nelešovický potok, zejména dolní 
část toku s nivou. 

A3.  OCHRANNÉ PÁSMO LESA 2 

Při dotčení lesních pozemků a pozemků do vzdálenosti 50m od okraje lesa je potřebný 
souhlas příslušného orgánu státní správy lesů. 

C.6.B.  ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 1 

Stávající prvky ÚSES i plochy navržené pro regionální i lokální ÚSES jsou  vyznačeny  ve 
výkresech ÚPNO č. 3 - ÚSES, krajinná ekologie a dále č.2a – Hlavní výkres - funkční využití, 
regulace, limity využití území (bez označení prvků). Omezení funkčního využití vyplývající 
z ochranného režimu ÚSES je uvedeno v textu  kap. C.5. Závazné části ÚPNO. 

Jako prvky ÚSES jsou v územním plánu specifikovány biocentra, biokoridory a interakční 
prvky  s funkcí  základní plochy ZK - zeleň krajinná, včetně travních porostů ve funkci krajinné 
zeleně, vodní toky a plochy s příslušnými regulačními podmínkami (viz. příloha č. 1 Závazné 
části ÚPNO – REGULAČNÍ PODMÍNKY) to vše současně se zvláštním ochranným režimem 
ÚSES.  

C.6.C. OCHRANA  VYUŽITELNÝCH PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ 

C1. OCHRANA LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A DOBÝVACÍCH PROSTORŮ 3 

 V řešeném území nejsou vyhlášeny dobývací prostory 

 V řešeném území nejsou evidována ložiska nerostných surovin 

                                                
1
 zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

2
 zákon č. 289/1995 Sb.o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 

3
 zákon č. 44/1998 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů 
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C2.  OCHRANA VODNÍCH ZDROJŮ  4 

 Do řešeného území nezasahují ochranná pásma zdrojů pitné vody, řešené území se nachází 
mimo území CHOPAV. 

C3.  OCHRANA ZDROJŮ PŘÍRODNÍCH  MINERÁLNÍCH VOD 5 

 V řešeném území se nenacházejí žádná lázeňská místa ani žádné zdroje minerálních vod ve 
smyslu zákona č. 164/ 2001 Sb. 

 Řešené území se nachází mimo ochranná pásma zdrojů přírodních minerálních vod.  

C.6.D. UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ SOUSEDÍCÍCH S KORYTEM VODNÍHO TOKU PŘI 
VÝKONU SPRÁVY VODNÍHO TOKU 4 

Dle platného zákona může správce vodního toku při výkonu správy využívat  pozemky 
v šíři do 6m u drobných toků – což je případ toků v obci. (V grafické části nevyznačeno) 

C.6.E.  ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ  4 

Na Nelešovickém potoce ani jiných drobných tocích protékajících k.ú. nejsou vyhlášena 
záplavová území. 

B.6. F.  OCHRANA KULTURNÍCH A HISTORICKÝCH HODNOT 6 

F1.  ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKY  

Katastr obce Nelešovice je územím s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 
20/1987 Sb. Z tohoto důvodu jsou budoucí stavebníci povinni postupovat v souladu s ust. § 22 
a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétní 
archeologické lokality nejsou specifikovány 

F2.  PAMÁTKOVÁ OCHRANA    

Ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek nejsou v řešeném území evidovány 
žádné památky.  

C.6.G. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z ŘEŠENÍ DOPRAVY A  TECHNICKÉ 
INFRASTRUKTURY  

V řešeném území je nutno respektovat podmínky a omezení vyplývající z obecných 
technických podmínek, platných zákonů a předpisů vztahujících se k zařízením dopravy  
a technické infrastruktury, platných v době platnosti územního plánu. Hodnoty těchto pásem, 
vyplývající z aktuálních předpisů, jsou uvedeny v příslušných kapitolách dopravy a technické 
Infrastruktury v textové části územního plánu. a graficky (jen ochranná pásma vymezitelná 
graficky v měřítku územního plánu, OP malého rozsahu jen textem v legendě) ve výkrese č. 2a, 
2b a výkresech příslušných profesí  (č. 4,5,6). 

 

                                                
4
 zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů 

5
 Zákon č.164/2001 Sb. o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod,  přírodních 

léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) 
4
 zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů 

4
 zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů 

6
 zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 
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G1. OCHRANNÁ PÁSMA DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ  7 

V řešeném území je nutno respektovat podmínky režimů v ochranných pásmech 
dopravních zařízení. 

 ochranná pásma podél silničních komunikací mimo urbanizované území: 

 15,0 m od osy silnice III.třídy 

 15m od osy místní komunikace v neurbanizovaném území 

 odstup zástavby nově navržených celků v urbanizovaném území  

 min.10m od osy místních komunikací 

 rozhledové trojúhelníky v křížení komunikací. 

G2 OCHRANNÁ PÁSMA ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  8 

V řešeném území je nutno respektovat podmínky režimů v ochranných pásmech zařízení 
technické infrastruktury (stabilizovaných i navržených) vyplývající z příslušných technických 
předpisů  

 ochranná pásma vodovodů – 1,5 m od líce potrubí pro DN do 500 mm vč., nevyznačeno 

 ochranná pásma stok kanalizace – 2,5 m od líce potrubí nad DN 500, 1,5 m do DN 500 vč.,  
nevyznačeno 

 bezpečnostní a ochranná pásma plynovodů: 

 STL plynovody  - ochranné pásmo 1m, nevyznačeno 

 ochranná pásma  elektrických a telekomunikačních zařízení: 

Jsou stanovena svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné  
vzdálenosti, měřené kolmo  na vedení. (Pro stávající zařízení budovaná do r. 1994 byla 
ochranná pásma určena vládním nařízením č. 80/1957 Sb.)  

 Venkovní vedení VVN 400 kV  - 25 od krajního vodiče (tj. při šířce konstrukce 24 m 
je OP 37 m od osy vedení) 

 Venkovní vedení VN   -  22 kV    -  10 m od krajního vodiče 

 Trafostanice stožárové          -  10 m všemi směry 

 Kabelová vedení energetická  -  1m od krajního kabelu 

U nových zařízení budovaných po roce 1994 jsou ochranná pásma následující  

 Venkovní vedení VN   22 kV         -  7m od krajního vodiče na obě strany 

 Trafostanice stožárové   -   7m všemi směry 

 Kabelová vedení energetická  -  1m od krajního kabelu 

 Kabelová vedení telekomunikační - 1,5 m od krajního kabelu  

                                                
7
 zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

závazná ČSN 736102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích  
8
 zákon č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích  

  zákon č. 458/2000 Sb.o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o  
změně některých zákonů (energetický zákon) , ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 151/2000 Sb.o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
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C.6.H. OCHRANNÁ PÁSMA  PROVOZŮ A ZAŘÍZENÍ  

V řešeném území nejsou vyhlášena pásma (z titulu hygienické ochrany) provozů a 
zařízení. V ÚPNO jsou uvedena:  

 ochranné pásmo zemědělského provozu vypočtené v rámci přípravy rekonstrukce bývalého 
teletníku na porodnu prasat (AGROPS s.r.o. Třebíč, 12/2000). Objekt siláže je zde s ohledem 
na technologii provozu uvažován jako neemisní objekt.  

 V samostatné příloze je pro orientaci uveden rozsah případných ochranných pásem drobných 
chovů hospodářských zvířat v zástavbě  

 doporučené ochranné pásmo navržené ČOV  do 50 m (v závislosti na technologii) 

Do OP technických a výrobních zařízení vyhlášených nebo navržených v rámci územního 
plánu nelze povolit provoz a výstavbu staveb vyžadujících hygienickou ochranu (školských 
a dětských zařízení, budov sloužících k obytným, zdravotnickým, potravinářským, 
tělovýchovným a rekreačním účelům a jiných). 

C.6.I. ZVLÁŠTNÍ ZÁJMY - OBRANA STÁTU 

Pro řešené území platí Generální souhlas vojenské správy ve věcech výstavby civilního 
sektoru. V řešeném území se dle sdělení VUSS nenacházejí objekty a zařízení vojenské správy 
a nepředpokládají se žádné územní nároky. 

B.6.I  LIMIT  NEZASTAVITELNOSTI ÚZEMÍ POTENCIÁLNÍCH ZÁMĚRŮ  

V řešeném území je respektována ochrana profilu zátopy výhledové suché nádrže na 
severním okraji k.ú. (hráz v k.ú. Suchonice, vyplývající z návrhu ÚPNO Čelechovice). 
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C.7. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY   

V této části textu jsou  závazně vymezeny veřejně prospěšné stavby dle § 29 zák. č. 
50/1976 Sb.ve znění pozdějších předpisů. Pro veřejně prospěšné stavby lze pozemky, stavby a 
práva k nim vyvlastnit. Plochy pro veřejně prospěšné stavby jsou graficky vymezeny ve výkrese 
č. 8 územního plánu. Všechny veřejně prospěšné stavby jsou navrženy územním plánem obce, 
nevyplývají ze závazné části ÚPD velkého územního celku.  

SEZNAM VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB 

Etapizace:    

a – prioritní stavby 
b – stavby žádoucí, ale časově nevyjasněné 
c – stavby ostatní 

  VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY NAVRŽENÉ ÚPNO NELEŠOVICE 

D  STAVBY PRO DOPRAVU 

D1 b směrová úprava průjezdního úseku silnice III/43615 v přemostění 
Nelešovického potoka, včetně asanace stávajícího úseku (parc.č.48/1,2, 
255/2, 261/5) 

D2a 

D2b 

a stavba polní cesty – propojení zemědělského areálu a systému cest v JV 
části obce, pro vyloučení zemědělského provozu z centra 
(parc.č.137/1,171/1), část trasy vedena po hrázi poldru  

D3 b stavba  polní cesty – nového úseku do trasy mimo zátopové území poldru 
(parc.č.150) 

D4 a stavba polní cesty pod hrází poldru pro přístup k pozemkům - náhrada úseku 
cesty přerušené stavbou hráze poldru (parc.č. 137/1,171/1) 

D5 a stavba  polní cesty – náhrada úseku přerušeného stavbou hráze poldru 
(parc.č.102/3) 

D6a,b,c c stavby chodníků z centra po západní okraj obce 

D7 c Stavba  místní komunikace pro obsluhu rozvojových ploch č. 21, 22 BV,  
v trase polní cesty  

30.DS b stavba parkoviště pro sportovně společenský areál (parc.č.48/1, 48/11, 48/13) 

   

T  STAVBY PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU A 
VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ 

  STAVBY PRO PROTIPOVODŇOVOU OCHRANU OBCE 

TH1 a stavba suché nádrže v lokalitě Na nivách (parc.č.137/1, 171/1,339/1) 

TH2 a stavba suché nádrže nad hřištěm (parc.č.102/2, 102/3, 275, 341) 

TH3 c stavba záchytného příkopu nad rozvojovou plochou č. 20.BV (p.č. 249/1, 
252/2 
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  STAVBY PRO VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

TV1 a přívod vodovodu z vodojemu Sobíšky do obce  

  STAVBA JEDNOTLIVÝCH ÚSEKŮ VODOVODNÍCH ROZVODŮ PRO 
STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBU V OBCI DLE SITUAČNÍHO ŘEŠENÍ VODOVODU 

TV2 b - od zemědělského areálu  podél východní fronty hlavní ulice po jižní okraj 
návsi 

TV3 b - od zemědělského areálu  podél západní fronty hlavní ulice k hostinci 

TV4 b - z jižního okraje návsi (TV2) k hostinci (TV3) 

TV5 b - od hostince po západní okraj zástavby a podél rozvojové plochy č. 20.BV 
k okraji stávající zástavby 

TV6 b - z návsi pro zástavbu u úvozové cesty severně 

TV7 b - od zemědělského areálu pro zástavbu severně od potoka 

TV8 c stavba vodovodu pro rozvojové plochy č. 21, 22. BV 

  STAVBY SYSTÉMU JEDNOTNÉ KANALIZACE  

TK1 b-c stavba stoky jednotné kanalizace ze severního okraji  návsi do odlehčovací 
komory a čerpací stanice u konce zatrubnění potoka 

TK2 b-c stavba výtlaku z čerpací stanice a dále stoka jednotné kanalizace po západní 
okraj obce (úsek společný pro variantu ČOV Nelešovice i var. napojení na 
ČOV Čelechovice) 

TK3 b-c stavba propojení stávajících stok severně od centra obce 

TK4 b-c stavba stoky jednotné kanalizace od zástavby u úvozu severně centra do 
čerpací stanice (TK1) 

TK5 b-c stavba stoky jednotné kanalizace pro rozvojovou plochu č. 19.BV - od 
zemědělského areálu do stávající stoky v hlavní ulici 

TK6 c stavba stoky jednotné kanalizace pro rozvojové plochy č. 21, 22. BV, včetně 
odlehčovací komory, čerpací stanice a výtlaku do stoky ad TK2 

  STAVBY PRO ENERGETIKU 

TP1 a stavba STL plynovodu do jižního okraje zástavby 

TP2 c stavba STL plynovodu pro zástavbu u úvozu severně centra 

TP3 c stavba STL plynovodu pro rozvojovou plochu č.19.BV 

TP4  stavba STL plynovodu pro rozvojovou plochu č.20.BV 

TP5  stavba STL plynovodu pro rozvojové plochy č. 21, 22. BV 

TE1 b stavba přeložky venk.vedení VN 22 kV do nové trafostanice (parc.č.52/1, 
252/2) 

TE2 b stavba nové trafostanice (náhrada stávající) (parc.č.252/2) 

TE3 a stavba přeložky venkovního vedení VN 22 kV mimo zátopovou plochu poldru 
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TH2 (parc.č.150, 109/3, 110/2, 111, 102/3, 275, 341) 

   

  PLOCHY PRO PROVEDENÍ ASANACÍ A ASANAČNÍCH ÚPRAV  

A1, A2,  a zrušení úseků polních cest přerušených stavbou hráze poldru v lok. Na 
nivách a vedoucích zátopovou plochou poldru 

A3 a zrušení úseku polní cesty přerušené stavbou hráze poldru v lok. nad hřištěm 
a vedoucí zátopovou plochou poldru 

A4 a asanace zchátralého domu parc.č.22 stavební pro uvolnění koryta potoka 

A5, a koridor pro přístup ke korytu Nelešovického potoka pro údržbu, uvedeno jako 
funkční plocha 26.TH (parc.č.48/2, 48/13, 49/1, 49/7, 49/8, 49/12) 

A6 a koridor pro přístup ke korytu Nelešovického potoka pro údržbu, uvedeno jako 
funkční plochy 27.TH (parc.č.49/2) 

A7 b zrušení trafostanice TS1 a úseku venkovního vedení VN 22 kV do stávající 
TS1 

A8 a zrušení úseku venkovního vedení VN 22 kV v prostoru poldru TH2 

A9, A10 b zrušení kanalizačních stok – zaústění do Nelešovického potoka 
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PŘÍLOHA  1 -  REGULAČNÍ PODMÍNKY 

POZNÁMKA:  

Regulační podmínky jsou stanoveny pro jednotlivé funkce resp. funkční typy. Části území, 
jednotlivé objekty a soubory mohou být nad rámec regulačních podmínek chráněny limitem nebo 
ochranným režimem (např. ÚSES) omezujícím využívání území nad rámec stanovený těmito 
regulačními podmínkami. 

PŘÍPUSTNOST STAVEB A ZPŮSOBU VYUŽITÍ PLOCH V JEDNOTLIVÝCH FUNKČNÍCH 
PLOCHÁCH:    

LEVÝ SLOUPEC STŘEDNÍ SLOUPEC  PRAVÝ SLOUPEC 

charakteristika 
funkce, hlavní, 
převládající 
funkce 

přípustné stavby, 
zařízení a způsoby 
využití území, plnící 
funkce hlavní a funkce 
doplňkové, které 
neruší hlavní funkci 

podmíněně přípustné stavby, zařízení a způsoby využití 
území – jejich přípustnost v ploše musí být posuzována 
orgánem územního plánování v jednotlivých případech 
z hlediska jejich potřeby v ploše  vzhledem k jejich 
počtu, poloze, rozsahu, účelu a vlivu na životní prostředí 
a současně zda se v dostupném okolním území 
nenabízí vhodnější alternativní řešení. 

Stavby a způsoby využití území, které v tomto výčtu nejsou uvedeny a nemohou být 
vyhodnoceny ani jako příbuzné s přípustnými či podmíněně přípustnými,  jsou považovány za 
nepřípustné. 

U staveb, které nemají příslušné povolení dle platných právních předpisů, bude stavební 
úřad přiměřeně přihlížet k regulativům v ploše. 

VYSVĚTLENÍ POJMŮ DÁLE UVÁDĚNÝCH V TEXTU: 

Hlavní stavba: stavba sloužící pro přípustnou funkci, která udává charakter využití 
jednotlivého pozemku. 

Vedlejší stavba: stavba sloužící pro přípustnou nebo podmíněně přípustnou funkci, která 
doplňuje stavbu hlavní a svým objemem nepřevyšuje objem stavby hlavní. V případě využívání 
stávajících staveb jako staveb vedlejších se tato podmínka týkající se objemu bude posuzovat 
přiměřeně. 

Komplex hlavní stavby: soubor pozemků a staveb územně a provozně souvisejících s 
hlavní stavbou. 

Objekty a zařízení v integraci: vytvářejí jednu stavbu (budovu) s více funkcemi, jež tvoří 
jeden stavební celek (objekt) a to formou prvotní novostavby (polyfunkční stavba) a u stávající 
stavby formou její změny (stavební úprava, přístavba, nástavba).  

Drobná výroba: tímto pojmem jsou v ÚPNO specifikována zařízení výrobního charakteru 
integrované v hlavní stavbě nebo ve vedlejší stavbě v komplexu stavby hlavní 

Drobné maloobchodní provozovny: tímto pojmem jsou v ÚPNO specifikovány 
provozovny maloplošného charakteru sloužící pro maloobchodní prodej, jako jsou vestavěné 
prodejny nebo prodejny integrované v objektech s jinou přípustnou funkcí, případně samostatné 
objekty charakteru stánků, vždy jen jako doplnění základní funkce plochy.  

Zahrádkářská chata: tímto pojmem je v ÚPNO specifikována jednoduchá stavba do max. 
výměry zastavěné plochy 40m2,  přízemní s využitelným podkrovím, s možností podsklepení. 
Obestavěný prostor části stavby nad upraveným terénem do 200  m3 

Zahradní účelový objekt: tímto pojmem je v  ÚPNO specifikována stavba pro uschování 
nářadí a prostředků nezbytných k údržbě zahrady a zahradních výpěstků, případně chovu 
drobného zvířectva, které odpovídají objemu drobné stavby, ale které mohou být na pozemku 
umístěny jako hlavní stavba 
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Úkryt na nářadí: tímto pojmem je v ÚPNO specifikována stavba se zastavěnou plochou 
max. 4m2, výškou objektu maximálně 3m od rostlého terénu po nejvyšší bod stavby, s možností 
podsklepení, která může být na pozemku umístěna i jako hlavní stavba. 

1. URBANIZOVANÉ  ÚZEMÍ 

Urbanizované území obsahuje plochy urbanizované – tj. plochy stávající zástavby a 

plochy navrhované zástavby nebo plochy určené pro jiné urbanizační záměry (1A) a plochy 

sídelní zeleně (1B). Plochy zeleně ochranné a ostatní jsou uvedeny jako součást jak 

urbanizovaného, tak neurbanizovaného území, takto jsou posuzovány s ohledem na jejich 
polohu a účel. Součástí urbanizovaného (zastavěného a zastavitelného) území  mohou být i 
funkčně nezastavitelné plochy vody, zeleně krajinné a ZPF. S ohledem na nezastavitelný 

charakter těchto ploch jsou uvedeny v odd.  2.ÚZEMÍ NEZASTAVITELNÉ. 

1A. ZASTAVĚNÉ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY: 

V plochách  všech funkčních typů urbanizovaného  území  jsou  přípustné : 

 nezbytné přístupové a příjezdové komunikace, odstavné a provozní plochy pro přímou obsluhu 
funkční plochy (zejména chodníky, místní a účelové komunikace, parkoviště, obratiště, 
manipulační plochy - v kapacitě potřebné pro provoz zařízení, určené dle příslušných norem), 
pokud jejich negativní vlivy nepřesahují míru přípustnou pro základní funkci plochy. 

 liniové stavby technické infrastruktury (inženýrské sítě jako vodovod, kanalizace, plynovod, 
elektrorozvody,  telekomunikační kabely) 

 zařízení technické  infrastruktury pro přímou obsluhu plochy (zejména trafostanice, regulační 
stanice, malé čistírny odpadních vod, přečerpávací stanice, malé lokální plochy pro nakládání 
s odpady (např. stanoviště sběrných nádob, malé plochy pro kompostování), pokud jejich 
negativní vlivy nepřesahují míru přípustnou pro základní funkci plochy. 

 veřejné hygienické vybavení pro návštěvníky (uživatele) ve vazbě na potřebu a účel příslušné 
funkční plochy 

 zeleň veřejná (parková), rekreační, ochranná, ostatní 

 zeleň  soukromá a vyhrazená  úměrně  ve vazbě na potřebu a účel  příslušné  funkční plochy 

V plochách  všech funkčních typů zastavěných a zastavitelných ploch  jsou  podmíněně 
přípustné: 

 malé vodní plochy 

 To vše plochy, které svým významem a velikostí není účelné nebo v době zpracování 
ÚPNO je není možné vymezit samostatnou funkční plochou 
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B – BYDLENÍ A SMÍŠENÉ PLOCHY BYDLENÍ 

Slouží především pro bydlení s menším podílem dalších přípustných funkcí.  Podrobnější  účel využití 
včetně podílu  ploch bydlení je stanoven funkčními typy: BV, BS. 

BV 

BYDLENÍ 
VENKOVSKÉHO 
CHARAKTERU 
VŠEOBECNÉ 

Slouží převážné 
pro bydlení 
venkovského 
charakteru, podíl 
výměr pozemků 
určených pro 
bydlení ve 
vymezené 
funkční ploše cca 
60 – 100 %  

 

 rodinné domy a usedlosti 
venkovského typu s užitkovými 
zahradami, do 2 PN a podkroví 

 byty v nebytových domech 

 stavby vedlejší u stavby hlavní 
na pozemku rodinného domu 
v souladu s přípustnou nebo 
podmíněně přípustnou funkcí, 
včetně staveb pro  drobný chov  
hospodářských zvířat 
(samozásobení) a pro drobnou 
pěstební činnost 

 zařízení veřejného (občanského) 
vybavení - školství, zdravotnictví, 
soc.péče, veřejné správy, 
církevní, kulturní a zájmová 
zařízení 

 drobná zařízení maloobchodu, 
veřejného stravování a služeb 
nerušících (hlukem, exhalacemi, 
provozem nebo dlouhodobým 
odstavováním vozidel na 
veřejném prostranství)  

 to vše situované v budovách 
sloužících převážně pro bydlení 
nebo na jejich  pozemcích jako 
součást  komplexu hlavní stavby  

 malé plochy a zařízení pro 
neorganizovanou každodenní 
sportovně rekreační činnost  

 to vše s kapacitou odpovídající 
uspokojování potřeb obyvatel 
daného území, s objekty měřítka 
a v rozsahu ploch úměrných 
charakteru tradičních staveb a 
členění pozemků venkovské 
zástavby,  které svým významem 
a velikostí není účelné vymezit 
samostatnou funkční plochou, 

 oplocení pozemků neomezující 
průchodnost v širším území   

 změny kultur zemědělských 
pozemků, které jsou součástí 
vymezené funkční plochy 

 zahradní účelové objekty jen jako 
stavby vedlejší ke stavbě hlavní 

 rekreační chalupy (-domy 
charakteru venkovské zástavby 
sloužící individuální rekreaci) 

 předzahrádky na pozemku, který 
je součástí funkční plochy 
bydlení, s regulačními 
podmínkami pro „ZP“  

 bytové domy venkovského charakteru  do 2 PN a podkroví, 
objekty sociálního bydlení venkovského charakteru 

 samostatné garáže nebo plocha pro odstavení vozidla na 
pozemku rodinného domu jen jako doplňující hlavní 
stavbu, jinak jen jako stavby dočasné a s umístěním 
neomezujícím využití plochy pro hlavní funkci 

 skupinové garáže pro lokální potřebu jen po individuálním 
posouzení,  situované mimo uliční frontu 

 stavby občanského vybavení: 

 školství, zdravotnictví, soc.péče, veřejné správy, církevní 
stavby, kulturní a zájmová zařízení 

 maloobchodní zařízení do 200 m2 prodejní plochy, 
prodejní sklady zboží dlouhodobé spotřeby do 500 m2 
pozemku, zařízení veřejného stravování a nerušících 
služeb, malé plochy a zařízení pro neorganizovanou 
každodenní sportovně rekreační činnost, malá ubytovací 
zařízení (penziony) se zajištěním dlouhodobého 
odstavení vozidel ubytovaných návštěvníků na vlastním 
pozemku 

 to vše i v samostatných objektech – na samostat. 
pozemcích v rámci bloku funkce BV a s kapacitou 
odpovídající uspokojování potřeb obyvatel daného území, 
s objekty měřítka a v rozsahu ploch úměrných charakteru 
tradičních  staveb a členění pozemků venkovské zástavby 
které svým významem a velikostí není účelné vymezit 
samostatnou funkční plochou  

 služby a prodej pro motoristy, s malou četností provozu a 
jen pokud provoz takového zařízení obvykle nevyvolá 
potřebu odstavení více než 5 pojízdných nebo 
nepojízdných vozidel současně a to uvnitř vlastního 
ohrazeného pozemku, vždy s objekty měřítka a v rozsahu 
ploch úměrných charakteru tradičních  staveb a členění 
pozemků  venkovské zástavby 

 drobná výroba a hospodářské provozy nerušící (hlukem, 
exhalacemi, provozem mechanismů nebo dlouhodobým 
odstavováním vozidel na veřejném prostranství), jen jako 
součást komplexu hlavní stavby, s objekty měřítka a 
v rozsahu ploch úměrných charakteru tradičních  staveb a 
členění pozemků  venkovské zástavby, situovaná při 
hlavních komunikacích nebo místních komunikacích 
vedených mimo obytné fronty stávající zástavby 

 zahradnictví 

 chov hospodářských zvířat nad rozsah samozásobení, 
splňující hygienické podmínky (vztah OP chovu včetně 
jeho odpad. hospodářství) vůči sousední zástavbě 

 chov zvířat pro sportovně rekreační účely s odpovídajícím 
doplňkovým vybavením (splňující hygienické podmínky 
vůči okolní zástavbě), zařízení pro agroturistiku  

 zahrádkářské chaty nebo zahradní účelové objekty 
v rozvojových plochách bydlení (předcházející výstavbu 
objektu bydlení) jen s umístěním neomezujícím budoucí 
využití plochy pro hlavní funkci (tj. umístění mimo uliční 
fronty) 



 28 

 

BS 

BYDLENÍ 
VENKOVSKÉHO 
CHARAKTERU 
SMÍŠENÉ  
(S VYŠŠÍM 
PODÍLEM 
VÝROBY  

A ZEMĚDĚLSKÉ 
ČINNOSTI), 
Slouží pro 
umístění bydlení 
a nebytových 
funkcí charakteru 
služeb, obchodu, 
výrobních a 
řemeslných 
provozoven a 
zemědělské 
činnost, které  
svým provozem 
podstatně neruší 
bydlení na těchto 
plochách, podíl 
výměr pozemků 
určených pro 
bydlení ve 
vymezené 
funkční ploše cca 
do 60 % 

 

 rodinné domy a usedlosti venkovského typu 
s užitkovými zahradami, do 2 PN a podkroví 

 stavby vedlejší u stavby hlavní na pozemku 
rodinného domu v souladu s přípustnou nebo 
podmíněně přípustnou funkcí, včetně staveb pro  
drobný chov  hospodářských zvířat (samozásobení) 
a pro drobnou pěstební činnost 

 byty v polyfunkčních objektech a nebytových 
zařízeních venkovského charakteru  

 maloobchodní zařízení do 200 m2 prodejní plochy, 
drobné prodejní a distribuční sklady  

 provozovny služeb nerušících bydlení v těchto 
plochách výrobní provozovny a drobná výroba 
nerušící bydlení v těchto plochách,   hospodářské a 
skladovací objekty pro zemědělská hospodářství, 
plochy a objekty pro zemědělské mechanismy  

 Tato zařízení za předpokladu zajištění nezávadného 
přístupu a se zajištěním statické dopravy bez 
narušení okolního obytného a veřejného prostoru, tj. 
v převážné  míře v  areálu zařízení 

 zařízení veřejného stravování, drobná ubytovací 
zařízení 

 zahradnictví 

 zařízení pro administrativu   

 zařízení kulturní,  zdravotní, sportovní,    

 samostatné garáže v rámci komplexu hlavní stavby  

 chov hospodářských zvířat v rozsahu větším než 
samozásobení, avšak splňující hygienické podmínky 
(vztah OP chovu včetně jeho odpadového 
hospodářství) vůči sousední zástavbě 

 chov zvířat pro sportovně rekreační účely 
s odpovídajícím doplňkovým vybavením (splňující 
hygienické podmínky vůči okolní zástavbě  

 oplocení pozemků neomezující průchodnost v širším 
území a přístup k vodním tokům a plochám) 

 změny kultur zemědělských pozemků, které jsou 
součástí vymezené funkční plochy 

 zahradní účelové objekty jen jako stavby vedlejší ke 
stavbě hlavní  

 změna účelu využití jednotlivých objektů ve smyslu 
trvalé bydlení - individuální rekreační bydlení a 
obráceně - v domech charakteru venkovské 
zástavby 

 předzahrádky na pozemku, který je součástí funkční 
plochy smíšeného bydlení, s regulačními 
podmínkami pro „ZP“  

 V ploše 7a.BS vymezené pro rozšíření pozemku 
stávající zástavby je přípustné budování staveb 
vedlejších ke stávající stavbě hlavní, nikoliv 
výstavba nových obytných objektů 

 

 jiné samostatné stavby určené pro 
bydlení 

 maloobchodní zařízení a prodejní 
sklady do 500 m2 prodejní plochy, 
větší prodejní sklady s  celkovou 
plochou pozemku odpovídající 
členění pozemků venkovské 
zástavby (cca do 2000 m2 
pozemku) výhradně v případě 
velkoobjemového zboží dlouhodobé 
spotřeby (např.stavebniny), za 
předpokladu zajištění nezávadného 
přístupu, tj. přístupná z hlavních 
komunikací nebo místních 
komunikací vedených mimo obytné 
území a se zajištěním statické 
dopravy v převážné  míře v objektu 
(areálu) zařízení 

 zařízení školská, církevní, sociální  

 malé provozovny motoristických 
služeb  

 malé provozy autodopravců za 
předpokladu zajištění nezávadného 
přístupu, tj. přístupné z hlavních 
komunikací nebo místních 
komunikací vedených mimo obytné 
území a se zajištěním statické 
dopravy bez narušení okolního 
obytného a veřejného prostoru, tj. 
v převážné  míře v objektu (areálu) 
zařízení  

 samostatné a skupinové garáže 
situované mimo uliční frontu 

 rodinné farmy, pokud je lze v území 
specifikovat  

 zařízení pro agroturistiku 

 zahrádkářské chaty nebo zahradní 
účelové objekty v rozvojových 
plochách bydlení (předcházející 
výstavbu objektu bydlení) jen 
s umístěním neomezujícím budoucí 
využití plochy pro hlavní funkci (tj. 
umístění mimo uliční fronty) 
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V – PLOCHY PRO VÝROBU 

 Slouží pro umístění výrobních provozoven různého typu , které svým charakterem, měřítkem a 
vlivy provozu vyžadují vyčlenění  samostatné funkční plochy , ve které je převážně  vyloučeno bydlení. 
Podrobnější  účel využití je stanoven funkčními typy VZ a smíšené plochy VK.  

Plochy funkčního typu VT ( těžba) jsou uvedeny jen jako druh pozemku dle KN, s jiným cílovým 
funkčním využitím. Regulační podmínky se  neuvádí. 

   

VZ  

PLOCHY 
ZEMĚDĚLSKÉ 
PRVOVÝROBY 
A 
ZEMĚDĚLSKÝC
H SLUŽEB 

 Slouží převážně 
pro umístění 
staveb a zařízení 
pro zemědělskou 
výrobu a 
zemědělské 
služby 

 

 stavby a zařízení zemědělských 
provozů pro živočišnou výrobu (chov 
hospodářských. zvířat) a rostlinnou 
výrobu (sběr, zpracování a skladování 
produktů)  

 skleníkové areály, zahradnictví,  

 skladování ve vazbě na hlavní funkci, 
doplňkové provozy a služby související 
se zemědělskou činností, 
administrativní budovy související 
s hlavní funkcí,  servisní zařízení, 
sklady, skladovací plochy,  

 plochy pro odstavování mechanismů, 
garáže 

 chov zvířat pro sportovně rekreační 
účely  

 byty majitelů a provozovatelů, ubytování 
zaměstnanců,  

 drobné maloobchodní provozovny, veřejné 
stravování, zdravotní zařízení, výstavní 
prostory, sportovní vybavení - to vše  
související s hlavní funkcí,   

 malé čerpací stanice pohonných hmot  
převážně pro potřebu vlastního zařízení, 
s možností využití i pro veřejnost 

 skladování i bez vazby na hlavní funkci, 
doplňkové provozy a služby i nesouvisející se 
zemědělskou činností, nenarušující hlavní 
funkci 

 

   

VK 

SMÍŠENÉ 
PLOCHY 
VYBAVENOSTI, 
DROBNÉ 
VÝROBY A 
SLUŽEB 

Slouží  převážně 
pro umístění 
podnikatelských 
aktivit v oboru 
více rušivých 
služeb, lehké a  
řemeslné výroby 
a skladů 
souvisejících   
s prodejními 
plochami.  

 

 

 výroba bez negativních vlivů na okolí, 
příp. spojená s prodejem  

 zařízení  výrobních služeb a služeb pro 
motoristy  

 čerpací stanice pohonných hmot 
veřejně přístupné, přístupné z hlavních 
komunikací 

 maloobchodní zařízení do  300 m2 
prodejní plochy  

 prodejní sklady  

 Výše uvedená zařízení vždy přístupná 
z hlavních komunikací nebo místních 
komunikací vedených mimo obytné 
území a se zajištěním statické dopravy 
bez narušení okolního obytného a 
veřejného prostoru, tj. v převážné  míře 
v objektu (areálu) zařízení 

 zařízení administrativy, veřejného 
stravování 

 garáže, přístřešky, plochy pro 
odstavování  vozidel a mechanismů 

 manipulační plochy  

 výše uvedená zařízení s objekty 
měřítka a v rozsahu ploch úměrných 
charakteru tradičních  staveb a členění 
pozemků venkovské zástavby 

 

 výroba s mírnými negativními vlivy na okolí, 
příp. spojená s prodejem, po posouzení 
územně technických podmínek lokality  

 maloobchodní zařízení a prodejní sklady do 
500 m2 prodejní plochy, větší prodejní sklady s  
celkovou plochou pozemku odpovídající členění 
pozemků venkovské zástavby (cca do 2000 
m2) výhradně v případě velkoobjemového 
zboží dlouhodobé spotřeby (např.stavebniny), 
přístupná z hlavních komunikací nebo místních 
komunikací vedených mimo obytné území a se 
zajištěním statické dopravy bez narušení 
okolního obytného a veřejného prostoru, tj. 
v převážné  míře v objektu (areálu) zařízení 

 provozy služeb autodopravy a odstavování 
jiných užitkových vozidel podnikatelů přístupné 
z hlavních komunikací nebo místních 
komunikací vedených mimo obytné území a se 
zajištěním statické dopravy bez narušení 
okolního obytného a veřejného prostoru, tj. 
v převážné  míře v objektu (areálu) zařízení 

 bydlení vlastníků, správců a provozovatelů 
zařízení   

 zařízení kultury a sportu  

 samostatné a skupinové garáže 

 výše uvedená zařízení s objekty měřítka a 
v rozsahu ploch úměrných charakteru 
tradičních  staveb a členění pozemků 
venkovské zástavby 
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OV, R - PLOCHY PRO OBČANSKOU VYBAVENOST, SPORT A REKREACI 

 Slouží pro umístění zařízení různého typu pro umístění výše uvedených funkcí, které svým 
charakterem, měřítkem a vlivy provozu vyžadují vyčlenění  samostatné funkční plochy , a  ve kterých je 
převážně  vyloučeno trvalé  bydlení. Podrobnější  účel využití je stanoven funkčními typy OV, RS 

OV 

PLOCHY 
OBČANSKÉ 
(VEŘEJNÉ I 
KOMERČNÍ ) 
VYBAVENOSTI  

V  ÚPNO je vymezen 
jen areál stávajícího 
pohostinství. 

 
 

 zařízení veřejné vybavenosti - školní 
a předškolní zařízení, zařízení veřejné 
správy zdravotnictví, sociální péče , 
kultury, církví, zájmové činnosti    

 zařízení komerční vybavenosti, která svým 
významem a velikostí vyžadují vymezení 
samostatné funkční plochy: 

 maloobchodní zařízení do 300 m2 
prodejní plochy 

 zařízení veřejného stravování, ubytování,  

 zařízení pro administrativu 

 zařízení nerušících  služeb 

 zařízení pro sport, pokud nejsou 
vyčleněna jako samost. plocha RS  

 odstavná stání potřebná pro provoz těchto 
zařízení a jejich návštěvníků s optimální 
mírou integrace do areálu 

 bydlení související s hlavní funkcí ( sociální 
péče, bydlení majitelů a provozovatelů)  

 garáže v  integraci s jinou přípustnou 
funkcí 

 maloobchodní zařízení a prodejní 
sklady do 500m2 prodejní plochy 

 provozovny řemeslné, komunální 
příp. zemědělské (vč. chovu zvířat 
splňujícího hygienické podmínky vůči 
sousední zástavbě), nerušící (hlukem, 
exhalacemi, provozem nebo 
dlouhodobým odstavováním vozidel 
na veřejném prostranství) 

 zahradnictví 

 garáže a přístřešky pro odstavování 
vozidel v komplexu s hlavní funkcí 

 

RS 

PLOCHY PRO 
SPORT A REKREACI  

Slouží pro umístění 
staveb, zařízení a 
ploch pro  sportovní a 
sportovně rekreační i 
víceúčel.zařízení, 
významem a velikostí 
vyžadující vyčlenění 
samost.plochy,  

 

 plochy a zařízení pro veřejnou 
i organizovanou sportovní,  a rekreační 
činnost (hřiště, sportovní klubovny, 
tělocvičny, sokolovny, bazény, ledové 
plochy, jízdárny, kynologická a jezdecká 
cvičiště, tábořiště) , 

 nezbytné technické, provozní a hygienické 
vybavení, odstavná stání pro návštěvníky 

 zařízení veřejného stravování, ubytování, 
drobného maloobchodu, služeb, 
administrativy, kultury a zájmové činnosti  
související s hlavní funkcí 

 garáže v integraci s jinou přípustnou funkcí 

 chov zvířat související s hlavní funkcí 
(pro sportovní účely)  

 bydlení vlastníků, správců a 
provozovatelů zařízení,  

 oplocení areálů neomezující 
průchodnost území a zájmy 
protipovodňové ochrany 

 garáže a přístřešky pro odstavování 
vozidel v komplexu s hlavní funkcí 
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D – STAVBY, ZAŘÍZENÍ A PLOCHY PRO DOPRAVU  

Slouží pro umístění liniových i plošných staveb a zařízení pro dopravní obsluhu 

BEZ OZNAČENÍ - LINIOVÉ STAVBY  

 silniční  komunikace  

Slouží pro stabilizaci a rozvoj systému komunikací nadmístního významu - pro umísťování 
liniových staveb a zařízení  sloužících  výhradně pro funkci automobilové dopravy vč. ochrany okolního 
území  před jejími negativními vlivy  (silniční těleso, mosty, propustky, svodidla, osvětlení, protihlukové 
stěny apod.), obslužných ploch, staveb a zařízení bezprostředně souvisejících s funkcí automobilové 
dopravy, které svým charakterem a velikostí nevyžadují vyčlenění samostatné funkční plochy (parkovišť, 
staveb, zařízení a ploch pro údržbu komunikací). Režim v těchto plochách se řídí Zákonem o pozemních 
komunikacích. 

 místní komunikace, zemědělské komunikace veřejně přístupné (polní cesty), cykloturistické cesty, 
pěší trasy a prostranství, jezdecké stezky 

   

DS 

PLOCHY STATICKÉ DOPRAVY 

Slouží pro umístění staveb, ploch a 
zařízení statické dopravy, které svým 
významem a velikostí vyžadují 
vyčlenění samostatné funkční plochy 

 parkovací plochy 

 odstavné plochy pro užitková vozidla 
a mechanismy  

 skupinové garáže 

 malé provozovny   služeb a 
drobný prodej související 
s dominantní funkcí 

 

T – PLOCHY A STAVBY TECHNICKÉHO VYBAVENÍ  

Slouží pro umístění staveb, ploch a zařízení sloužících pro protipovodňovou a protierozní ochranu, 
provozování zásobovacích sítí, a zneškodňování odpadů, které svým charakterem, významem a nebo 
velikostí vyžadují vyčlenění samostatné funkční plochy 

Ve všech funkčních typech jsou kromě vlastních technologických zařízení: 

 Přípustné: hygienické a sociální vybavení provozovatele, zařízení pro administrativu,  provoz a  
údržbu související s hlavní funkcí, nezbytná zařízení a plochy dopravy (vč.statické dopravy) a 
technického vybavení,  ochranná zeleň 

 Podmíněně přípustné:  malé provozovny maloobchodu a služeb související s hlavní funkcí 

Podrobnější účel využití je v řešeném území stanoven funkčními typy TH, TV  

TH 

PLOCHY VODOHOSPODÁŘSKÝCH 
OPATŘENÍ A PROTIPOVODŇOVÉ 
OCHRANY 

Slouží na ochranu zástavby proti 
přívalovým vodám a údržbu toků 

 suché nádrže, umělé terénní 
deprese, prostory řízené inundace 

 záchytné příkopy  

 provozní plochy pro údržbu vodních 
toků a ploch 

 malé vodní nádrže 

 komunikace, polní cesty, 
cyklistické a pěší trasy v  
rámci tělesa a plochy hráze 

 prvky ÚSES se strukturou 
výsadby koordinovanou 
s požadavky 
vodohospodářských orgánů 

TV 

PLOCHY TECHNICKÉ VYBAVENOSTI 
-  VODOHOSPODÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ  

 čerpací stanice, úpravny vod 

 vodojemy 

 čistírny odpadních vod, čerpací 
stanice kanalizace 

 biologické rybníky 

 

OSTATNÍ PLOCHY A PROSTRANSTVÍ 

Využívání bude posuzováno individuálně s ohledem na rozsah a umístění těchto ploch, 
charakter a způsob využití okolních ploch, vždy tak, aby nedocházelo k ohrožení,  
nepřípustnému zatížení  a omezování využívání okolního území. 
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1B. PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ: 

ZP 

ZELEŇ VEŘEJNÁ: 
ZELEŇ PARKOVÁ, 
ZELEŇ ULIČNÍCH 
PROSTORŮ, 
PŘEDZAHRÁDKY 

Parky, parkově upravená 
veřejná prostranství, 
Zeleň uličních prostorů, 
upravené okrasné 
předzahrádky na 
soukromém nebo 
veřejném  pozemku, 
zeleň uvnitř veřejně 
přístupných areálů.  

Plochy veřejné zeleně 
jsou převážně  veřejně 
přístupné a slouží jako 
zázemí pro odpočinek, 
rekreaci a estetické 
dotvoření zástavby 

 vegetační úpravy, které 
charakterem odpovídají funkci 
plochy,  

 chodníky, vjezdy do domů 

 pozemní stavby a zařízení, které 
svým účelem odpovídají využívání 
plochy a mají doplňkovou funkci 
(např. drobná architektura - 
sakrální, pomníky, odpočívadla, 
lavičky, drobná hřiště, altány, 
přístřešky vč. zastávek HD, 
telefonní budky, veřejné WC, 
osvětlení, apod.) 

 oplocení jednotlivých objektů, zařízení nebo 
ploch,  

 drobná zařízení a služby pro návštěvníky 
související s hlavní funkcí (stánky, 
občerstvení, pódia) 

 malá parkoviště související s využitím plochy 
potřebu, stavby technického vybavení  

   

ZB 

ZELEŇ OCHRANNÁ 

zahrnuje ochrannou a 
izolační zeleň, 

 vegetační úpravy, které svým 
charakterem odpovídají funkci 
plochy s ohledem na související 
limity a ochranné režimy 

 modelace terénu sloužící ochranné funkci 

 jednotlivá oplocení, optimálně  živým plotem, 
neomezující volnou průchodnost v širším 
území  

 

ZO,  

BEZ OZNAČENÍ 

ZELEŇ OSTATNÍ  

Zahrnuje zejména 
doprovodnou zeleň 
komunikací a zeleň nad 
sítěmi ti a nezařaditelnou 
do jiných funkčních typů 

 vegetační úpravy, které svým 
charakterem odpovídají funkci 
plochy s ohledem na související 
limity a ochranné režimy 

 jednotlivé drobné stavby (např. stavby 
drobné architektury), které svým 
charakterem odpovídají poloze plochy a 
nejsou v rozporu s její funkcí 

  

 

Poznámka:   

 plochy zeleně ochranné (ZB) a ostatní (ZO) mohou být součástí jak urbanizovaného 
(zastavěného a zastavitelného), tak nezastavitelného území, 

 Vodní toky a plochy (H, bez označení) které mohou být součástí jak urbanizovaného 

(zastavěného a zastavitelného), tak nezastavitelného území, jsou uvedeny v odd.  2. 
NEZASTAVITELNÉ ÚZEMÍ 
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2. NEZASTAVITELNÉ  ÚZEMÍ 

Nezastavitelné území obsahuje plochy mimo současně zastavěné území, kde zůstává 
zachován nebo je navrhován účel využití ve prospěch zeleně, vodních ploch nebo jiných 
volných ploch (ZPF) a rovněž takové plochy uvnitř současně zastavěného  území. 

V plochách  všech funkčních typů území nezastavitelného jsou  přípustné: 

 podzemní liniové stavby technické infrastruktury (inženýrské sítě jako vodovod, kanalizace, 
plynovod, kabelové elektrorozvody, telekomunikační kabely, 

V plochách  všech funkčních typů území nezastavitelného jsou podmíněně přípustné (při 
posuzování přípustnosti staveb – zejména dopravy a technické infrastruktury je nutno brát v 
úvahu mj. zájmy protipovodňové ochrany a možnost narušení krajinného rázu): 

 liniové stavby dopravy 

 nezbytné přístupové a příjezdové komunikace, odstavné a provozní plochy pro přímou obsluhu 
funkční plochy, (zejména chodníky, místní a účelové komunikace, parkoviště, obratiště, 
manipulační plochy), které svým významem a velikostí není účelné vymezit samostatnou 
dopravní  plochou 

 nadzemní liniové stavby technické infrastruktury (jako elektrorozvody apod.)  

 jednotlivé stavby technické  infrastruktury, které svým významem a velikostí není účelné nebo 
v době zpracování ÚPNO je není možné vymezit samostatnou funkční plochou technické 
infrastruktury (např. trafostanice, regulační stanice, radiokomunikační vysílače, základnové 
telekomunikační stanice a stožáry, malé spojové uzly, malé čistírny odpadních vod, 
přečerpávací stanice, úpravny vody, vodojemy, potrubní mosty)  

 stavby protipovodňové ochrany 

 malé vodní plochy (které svým významem, velikostí  a charakterem není účelné vymezit  
samostatnou  funkční plochou) 

 To vše plochy, které svým významem a velikostí není účelné nebo v době zpracování 
ÚPNO je není možné vymezit samostatnou funkční plochou 
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H,  

BEZ OZNAČENÍ 

VODNÍ TOKY A PLOCHY 

 Zahrnují vodní toky, 
jezera, rybníky a nádrže. 
Mají důležitou 
krajinotvornou funkci. 
Režim v těchto plochách 
se řídí Zákonem o vodách. 
Vodní toky a plochy 
chráněné ochranným 
režimem (ÚSES, chráněná 
území, apod.) podléhají 
rovněž regulačním 
podmínkám příslušného 
ochranného režimu. 

 stavby a úpravy směřující 
k revitalizaci vodních toků a pro 
zajištění protipovodňové ochrany 

 rekreační a hospodářské využití, pokud 
to nevylučuje režim ÚSES nebo jiný 
režim ochrany přírody 

 jednotlivé stavby a zařízení, pokud jsou 
nezbytná pro jejich provoz a využívání. 

 jednotlivé stavby a zařízení na využití 
vodní energie 

 

 

ZK 

ZELEŇ KRAJINNÁ 

Je určena pro zachování a 
obnovu krajinných hodnot 
území. Plochy krajinné 
zeleně jsou veřejně 
přístupné. Plochy krajinné 
zeleně chráněné 
ochranným režimem 
(ÚSES, chráněná území 
apod.) podléhají rovněž 
regulačním podmínkám 
příslušného ochranného 
režimu. 

ZK-TP:  

trvalé travní porosty ve 
funkci krajinné zeleně (v 
plochách ÚSES) 

 travní prosty bez dřevin, květnaté 
louky, bylinno-travnatá lada, terénní 
srázy, opuštěné lomy a písníky, stepi, 
mokřady  

 trvalé travní porosty, travnaté sady - 
viz poznámka v závěru textu 
regulačních podmínek. 

 přirozené, přírodě blízké i pozměněné 
dřevinné porosty, skupiny dřevin, 
solitéry s podrostem bylin, keřů i 
travních porostů, břehové porosty 
v koordinaci s požadavky správce 
toků 

 aleje, meze, liniové porosty keřů i 
stromů pro ekologickou stabilizaci 
zemědělské krajiny  

 pěší,  cyklistické a jezdecké stezky  

 drobné sakrální stavby, drobné 
soliterní objekty podporující rekreační 
funkci krajiny (lavičky, přístřešky, 
herní prvky, značky aj) ve vazbě na 
cesty, v měřítku a přírodním  
charakteru úměrném zachování 
krajinného rázu   

 přípustné: jednotlivá oplocení 
přírodního charakteru nenarušující 
volnou průchodnost území, zájmy 
protipovodňové ochrany a krajinný ráz 
(oplocenky, ohrady) 

 Komunikace a liniové stavby TI , malé 
umělé vodní plochy, podmíněné 
souhlasem orgánu ochrany přírody 

 zalesnění pozemku na podkladě 
rozhodnutí o využití území 
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ZPF  

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND  

Zemědělský půdní fond , který 
není součástí zastavěných a 
zastavitelných ploch, tj.orná 
půda, trvalé travní porosty - 
louky, pastviny, zahrady, 
sady, chmelnice a jiné 
pěstební plochy sloužící 
zejména pro hospodaření se 
zemědělskou půdou a pro 
činnosti, které 
s hospodařením souvisejí. 

Plochy ZPF jsou podle druhu 
kultury rozlišeny barvou 
případně dále specifikovány: 

TP  

TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY  

označení pro navrženou 
změnu kultury z orné půdy na 
trvalý travní porost (stávající 
travní porosty jsou vyznačeny 
pouze barvou) 

(V plochách ÚSES jsou 
označeny jako zeleň krajinná 
ZK-TP). 

ZPF(D)  

POZEMKY PRO DROBNÉ 
HOSPODAŘENÍ 

ZPF(K) , TP(K)  

POZEMKY SE ZVÝŠENÝM 
KRAJINNÝM A 
OCHRANNÝM VÝZNAMEM 

Zahrnuje pozemky ve 
svažitých, krajinně 
exponovaných územích a 
pozemky se zastoupením 
krajinné zeleně – dřevin -  
v ploše ZPF, situované mimo 
ÚSES. Tyto pozemky mají 
současně s produkční funkcí i 
význam krajinné zeleně, 
travnaté porosty i protierozní 
význam na svazích, v nivách 
a plochách zátopy poldrů. 
Kapacity a způsob jejich 
hospodářského využití nesmí 
tyto  mimoprodukční funkce 
narušovat. 

 účelové polní cesty, 
meze, soliterní a liniová  
zeleň 

 změny kultur na: trvalé 
travní porosty, travní 
prosty bez dřevin, 
květnaté louky, bylino-
travnatá lada, stepi, 
mokřady, drobné vodní 
nádrže,  

 změny kultur na 
přirozené, přírodě blízké i 
pozměněné dřevinné 
porosty, skupiny dřevin, 
solitéry s podrostem 
bylin, keřů i travních 
porostů  

 pěší,  cyklistické a 
jezdecké stezky  

 drobné sakrální stavby, 
drobné soliterní objekty 
podporující rekreační 
funkci krajiny (lavičky, 
přístřešky, herní prvky) 
ve vazbě na cesty, 
v měřítku a přírodním  
charakteru úměrném 
zachování krajinného 
rázu 

 v plochách ZPF(D) 
stavby studní a úkrytů na 
nářadí, pokud nedochází 
k rozporu se zájmy 
správců toků a 
protipovodňové ochrany  

 V plochách ZPF(K) 
podpora extenzívního 
způsobu hospodaření, 
optimálně převádění orné 
půdy na travní porosty, 
případně i se 
zastoupením rozptýlené 
zeleně 

 TP(K) – pozemky 
navržené k zatravnění, s 
podporou extenzívního 
způsobu hospodaření a 
s možností zastoupení 
rozptýlené zeleně, mezí   

 

 Liniové stavby technické infrastruktury, účelové 
komunikace, polní cesty 

 změna kultury z kultury s vyšším na kulturu 
s nižším stupně  ekologické stability podmíněně 
přípustná po posouzení a schválení orgánem 
životního prostředí 

 změna kultury pozemku na sad, zahradu, 
příp.chmelnici, pokud nedochází ke změně 
krajinného rázu a  narušení zájmů 
protipovodňové ochrany. Rozsáhlejší změny 
kultur jsou podmíněny zpracováním podrobnější 
územně plánovací dokumentace nebo územně 
plánovacího podkladu 

 zalesnění pozemku na podkladě rozhodnutí o 
využití území 

 jednotlivá oplocení ploch ZPF(D), optimálně 
v přírodním charakteru a neomezující 
průchodnost krajiny a přístup k vodním tokům a 
plochám, které nejsou ve vlastnictví majitelů 
oplocovaných pozemků, pokud nedochází 
k rozporu se zájmy protipovodňové ochrany 

 jednotlivé účelové stavby pro zemědělskou 
malovýrobu, přízemní se sedlovou střechou o 
sklonu 35°- 40°, v charakteru a měřítku úměrném 
pro zachování krajinného rázu, pokud nedochází 
k rozporu se zájmy protipovodňové ochrany 

 v plochách ZPF(D) zahradní účelové objekty, 
respektující  prostorové regulativy,  pokud 
nedochází k rozporu se zájmy správců toků a 
protipovodňové ochrany  

 v sadech a  zahradách (i nově vzniklých) mimo 
ZPF(D) stavby studní a úkrytů na nářadí, pokud 
nedochází ke změně krajinného rázu a rozporu 
se zájmy správců toků a protipovodňové ochrany 

 stavby meliorací, polní hnojiště  

 využití pro funkci protipovodňové ochrany 

 využití pro nestavební funkce (např. sportovní), 
pokud způsob využití umožňuje bezodkladné 
navrácení půdy pro hospodaření bez nákladů na 
rekultivaci  

 stavby a zařízení bezprostředně přilehlé ke 
komunikacím a související s funkcí automobilové 
dopravy (zařízení a plochy pro údržbu 
komunikací, parkoviště, odstavné plochy, malé 
odpočívky), které svým charakterem a velikostí 
nevyžadují vyčlenění samostatné funkční plochy 
a které zasahují do nezastavitelných ploch ZPF 
maximálně v šíři ochranného pásma komunikace, 
vždy po individuálním posouzení na základě 
podrobnějšího územně plánovacího podkladu. 

 

OSTATNÍ PLOCHY A PROSTRANSTVÍ 

Využívání bude posuzováno individuálně s ohledem na rozsah a umístění těchto ploch, 
charakter a způsob využití okolních ploch, vždy tak, aby nedocházelo k ohrožení,  nepřípustnému 
zatížení  a omezování využívání okolního území. 
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PŘÍLOHA 2 - PŘEHLED PLOCH ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ  

 

číslo. 
plochy 

kód 
funkce 
v graf. 
části 
ÚPN 

označení plochy výměra 
cca ha 
(v závorce 
plocha mimo 
SZÚO) 

druh 
funkčního  
využití dle  
vyhl. 
135/2001 

plochy nad 0,5 ha 

7a BS Záhumenky (přičlenění pozemku k ploše 7.BS, bez 
předpokladu vzniku nového stavebního místa) 

0,66 A 

20 BV U Čelechovské cesty 0,86 A 

24 TH Na nivách – suchá nádrž 0,53 E 

plochy ostatní 

2a RS Dolní černé - rozšíření hřiště 0,04 C 

19 BV u zemědělského areálu 0,40 A 

21 BV Záhumenky 0,23 A 

22 BV Záhumenky 0,10 A 

23 TV Na louce - ČOV 0,06  E 

25 TH Dolní černé – suchá nádrž 0,16 E 

POZNÁMKA: do jednotlivých ploch zastavitelného území nejsou započteny přilehlé plochy 
zeleně a komunikací příp. uličních prostorů, které jsou spolu s nimi rovněž zahrnuty 
zastavitelného území v zájmu ucelení hranice zastavitelného území.  

označení  funkčního využití - převažující funkce: 

A  - bydleni 
B - vybavenost 
C - rekreace 

D - výroba 

E - jiné 

 

 


