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OBSAH ZMĚNY Č.1 ÚPNSÚ KOKORY A NÁVRH ZÁVAZNÉ ČÁSTI VE FORMĚ 
REGULATIVŮ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ V ČLENĚNÍ ODPOVÍDAJÍCÍM VYHLÁŠCE O 
ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOKORY 
PŘÍLOHA: REGULA ČNÍ PODMÍNKY 

1. ČÁST PRVNÍ 1. ČÁST PRVNÍ 1. ČÁST PRVNÍ 1. ČÁST PRVNÍ –––– ÚVODNÍ USTANOVENÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ    

1.1. DŮVODY A CÍLE  1.1. DŮVODY A CÍLE  1.1. DŮVODY A CÍLE  1.1. DŮVODY A CÍLE  POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚPNSÚPOŘÍZENÍ ZMĚNY ÚPNSÚPOŘÍZENÍ ZMĚNY ÚPNSÚPOŘÍZENÍ ZMĚNY ÚPNSÚ    
Důvodem pro pořízení ÚPD „Změna č. 1 ÚPNSÚ Kokory“ je nedostatek rozvojových ploch 

pro zvýšený zájem o výstavbu rodinných  domů, dostupných v současné době z hlediska 
vlastnických vztahů, zájem vlastníka pozemku umožnit na svém pozemku výstavbu více RD a 
dílčí změna  využívání zemědělských pozemků v sousedství dotčené plochy. Pořízení Změny č. 
1 ÚPNSÚ Kokory bylo schváleno na zasedání obecního zastupitelstva dne12.4.2000 

1.2. ROZSAH PLATNOST1.2. ROZSAH PLATNOST1.2. ROZSAH PLATNOST1.2. ROZSAH PLATNOSTIIII    
(1) Území Řešené Změnou č.1 ÚPNSÚ Kokory je vymezeno plochou v jižní  části zástavby 

obce. Kokory v lokalitě Záhumenky (Záhuličí) , která bude vlastním předmětem Změny. 
Návrh Změny nebude mít důsledky na řešení v širším území.  

(2)  Návrhové období není Změnou dotčeno 

(3) , (4)  Není Změnou dotčeno 

1.3. VYMEZENÍ POJMŮ 1.3. VYMEZENÍ POJMŮ 1.3. VYMEZENÍ POJMŮ 1.3. VYMEZENÍ POJMŮ (ČL. 3 VYHLÁŠKY)(ČL. 3 VYHLÁŠKY)(ČL. 3 VYHLÁŠKY)(ČL. 3 VYHLÁŠKY)    
Informativní text 

1.4.  OBSAH ZMĚNY Č.1.4.  OBSAH ZMĚNY Č.1.4.  OBSAH ZMĚNY Č.1.4.  OBSAH ZMĚNY Č.1 ÚPNSÚ KOKORY1 ÚPNSÚ KOKORY1 ÚPNSÚ KOKORY1 ÚPNSÚ KOKORY    
Změna č. 1 ÚPNSÚ Kokory obsahuje části : 

A. GRAFICKOU ČÁST:  
Ve Změně č. 1 ÚPNSÚ Kokory jsou doloženy výkresy, ve kterých dojde ke změně 

grafické části ÚPNSÚ, ve formátu výřezu  části k.ú. Kokory, která obsahuje dotčenou plochu a 
navazující území v minimálním rozsahu nezbytném pro postižení souvislostí. Pro každý výkres 
je doložen vždy výřez původního návrhu a odpovídající výřez  dle Změny. Měřítko grafické části 
Změny je shodné s měřítkem grafické části schváleného ÚPNSÚ.  

1 zájmové území  (širší vztahy) 
2 Komplexní urbanistický návrh:  
 2a     Návrh funkčního využití území 
 2b    Zásady regulace 
3  Doprava 
4  Vodní hospodářství 
5 Energetika 
7 Zábor ZPF  

Nejsou doloženy výkresy č. 2c – Veřejně prospěšné stavby a č. 6 – Krajinná ekologie, 
zeleň,  které nejsou Změnou č.1 dotčeny. 

B. TEXTOVOU ČÁST  
C. ZÁVAZNOU ČÁST ÚPNSÚ – REGULATIVY  USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ (definování 
změn) v členění dle vyhlášky o závazných částech územního plánu, doplněnou o přílohu 
„Regulační podmínky“ v podrobnosti odpovídající standardu územních plánů zpracovaných 
v současné době. 
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2. ČÁST DRUHÁ 2. ČÁST DRUHÁ 2. ČÁST DRUHÁ 2. ČÁST DRUHÁ ---- ZÁVAZNÉ REGULATIVY  ZÁVAZNÉ REGULATIVY  ZÁVAZNÉ REGULATIVY  ZÁVAZNÉ REGULATIVY 
USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍUSPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍUSPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍUSPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ    

ČL.4 ROZHODUJÍCÍ ÚKOČL.4 ROZHODUJÍCÍ ÚKOČL.4 ROZHODUJÍCÍ ÚKOČL.4 ROZHODUJÍCÍ ÚKOLYLYLYLY    
Není návrhem Změny č.1 dotčeno 

ČL.5:  ZÁSADY FUNKČNČL.5:  ZÁSADY FUNKČNČL.5:  ZÁSADY FUNKČNČL.5:  ZÁSADY FUNKČNÍHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍÍHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍÍHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍÍHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ A  A  A  A 
FUNKČNÍ REGULACE FUNKČNÍ REGULACE FUNKČNÍ REGULACE FUNKČNÍ REGULACE     

Návrhem Změny č.1 ÚPNSÚ Kokory  dochází ke  změně funkčního využití plochy, která je 
předmětem Změny  ze zemědělského půdního fondu na plochu bydlení venkovského 
charakteru.  

Návrhem Změny č.1 ÚPNSÚ Kokory dochází ke změně rozsahu území určeného 
k zastavění dle výkresu č. 2 grafické části Změny. Hranice zastavitelného území není vymezena 
v ÚPNSÚ ani ve Změně č.1, vzhledem k tomu, že ÚPNSÚ Kokory byl zpracován podle 
stavebního zákona a vyhlášky č.84/ 1976 ve znění pozdějších předpisů před 1.7.1998.   

Návrhem Změny č.1 ÚPNSÚ Kokory nedochází ke změně podmínek funkční regulace 
oproti ÚPNSÚ.  Je však doplněna příloha „regulační podmínky“ závazné části ÚPNSÚ – resp. 
uvedena do  podrobnosti odpovídající standardu územních plánů zpracovaných v současné 
době a lépe vyhovující potřebám územního rozhodování. 

ČL.6,7:  PROSTOROVČL.6,7:  PROSTOROVČL.6,7:  PROSTOROVČL.6,7:  PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ OBCE É USPOŘÁDÁNÍ OBCE É USPOŘÁDÁNÍ OBCE É USPOŘÁDÁNÍ OBCE     

• Návrhem Změny č.1 nejsou dotčeny  obecné podmínky prostorové regulace pro celé území 
obce vyjádřené v bodech (1) až (6) článku 6 a v článku 7, s výjimkou zvětšení rozmezí 
přípustného výškového osazení s ohledem na podmínky nové rozvojové plochy. 

• Dotčená lokalita není zařazena do  kategorie urbanisticky exponovaných prostorů.  

• Prostorové regulativy pro dotčenou plochu budou upřesněny v rámci přípravné projektové 
dokumentace lokality jako celku .  

V této PD budou  na základě dohody vymezeny: 

⇒ Charakter zástavby související s šířkou pozemků, upřesněním počtu domů, příp. i s časovým 
předpokladem výstavby. (V lokalitě budou přípustné volně stojící domy)  

⇒ Stavební a uliční čára, jednotný způsob vymezení předzahrádek a situování oplocení 
pozemků 

Jako závazné přitom budou respektovány: 

⇒ Jednotná výška zástavby - přízemí a obytné podkroví 
⇒ Jednotné výškové osazení v rozmezí 0,3 – 1 m nad terénem v závislosti na ověření 

terénních podmínek, zejména hladiny spodní vody. 
⇒ pro případ zvýšeného osazení je stanoveno jako závazné vyloučení prvků, které přispívají 

k narušení uličních prostorů, tj.:  
∗ nepřípustnost vyrovnávacího schodiště v uličním prostoru s výjimkou zápraží do 3 stupňů  
∗ nepřípustnost rampových vjezdů do garáží pod úrovní terénu (resp. přilehlé obslužné 

komunikace) s projevem do veřejného prostoru  
∗ Výjimečně jsou přípustná předsazená schodiště a rampové vjezdy,  pokud se objekty se 

schodišti a rampami nacházejí uvnitř pohledově uzavřeného oploceného prostoru. 

⇒ Střecha sedlová, s orientací hlavního hřebene rovnoběžně s uliční čárou, s přípustnou 
polovalbou 

⇒ Sklon střechy jednotný v rozmezí 35 - 400 
⇒ Vzájemně sladěný způsob prosvětlení podkroví 

• regulativ intenzity stavebního využití pozemků RD – stavby do 20%, přitom podíl zastavěných a 
zpevněných ploch max. 40% výměry pozemku RD 
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ČL.8: ZÁVAZNÉ ZÁSADYČL.8: ZÁVAZNÉ ZÁSADYČL.8: ZÁVAZNÉ ZÁSADYČL.8: ZÁVAZNÉ ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ DOPRAVY USPOŘÁDÁNÍ DOPRAVY USPOŘÁDÁNÍ DOPRAVY USPOŘÁDÁNÍ DOPRAVY    

(dle  výkresu č.3 grafické části Změny)  Návrhem Změny č č.1 ÚPNSÚ Kokory nedochází 
ke změně závazných prvků dopravních systémů. Změna se týká výhradně místních obslužných 
komunikací, které budou sloužit pro vlastní obsluhu plochy a její zapojení do systému místních 
komunikací,  dle výkresu č.3 grafické části Změny. 

ČL.9: USPOŘÁDÁNÍ A LČL.9: USPOŘÁDÁNÍ A LČL.9: USPOŘÁDÁNÍ A LČL.9: USPOŘÁDÁNÍ A LIMITY TECHNICKÉ IMITY TECHNICKÉ IMITY TECHNICKÉ IMITY TECHNICKÉ 
INFRASTRUKTURY INFRASTRUKTURY INFRASTRUKTURY INFRASTRUKTURY     

(1) (dle výkresu č. 4 a 5 grafické části Změny):  

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ: 

(2a,b) Pro zásobování nové rozvojové plochy vodou bude doplněn uliční řad odbočkou ze 
stávajícího řadu DN 80 severovýchodně od lokality. Vodovod v řešeném prostoru je dostatečně 
dimenzován  i na potřebu požární vody. 

(2c)  Stoka jednotné kanalizace  protínající dotčenou plochu je již realizována v souladu 
s ÚPNSÚ (informace obce) a je možné napojení navržené zástavby (při odpovídajícím 
výškovém řešením) na ni. Nad touto stokou je navržen budoucí uliční prostor. Do doby výstavby 
ČOV se navrhuje čištění splaškových vod z RD v samostatných domovních čistírnách. Do 
kanalizace budou odvedeny jen dešťové vody z komunikací, z ostatních ploch budou využívány 
na vlastních pozemcích. 

ENERGETIKA 

 (3a,b) Pro zásobování nové rozvojové plochy plynem bude doplněn uliční řad odbočkou 
ze stávajícího řadu severovýchodně od lokality.  

(3c) Nová rozvojová plocha bude zásobována elektrickou energií z trafostanice TS6, na 
které  bude nutno osadit nový transformátor o výkonu  400 kVA. Rozvody NN budou provedeny 
zemními kabely.  

Ostatní prvky návrhu ÚPNSÚ zůstávají v platnosti nebo byly realizovány nebo podléhají 
jiným změnám mimo rozsah předmětu Změny č.1 Jiné ověření skutečného stavu a příp.změn 
zařízení technické infrastruktury od doby zpracování ÚPNSÚ  není předmětem Změny č.1 

ČL.10:  ČL.10:  ČL.10:  ČL.10:  OCHRANA ZPF OCHRANA ZPF OCHRANA ZPF OCHRANA ZPF     
(dle výkresu č.7 grafické části Změny a přílohy vyhodnocení záboru ZPF v textové části – 

průvodní zprávě).  Návrhem Změny č.1 dojde ke zvětšení rozsahu ZPF pro nově navrženou 
rozvojovou plochu bydlení B15 včetně  nezbytných komunikací o výměře cca 3,08 ha v II. třídě 
ochrany ZPF (BPEJ 3.58.00) 

ČL.11: OCHRANA PŘÍROČL.11: OCHRANA PŘÍROČL.11: OCHRANA PŘÍROČL.11: OCHRANA PŘÍRODY, KRAJINY A ÚZEMNÍDY, KRAJINY A ÚZEMNÍDY, KRAJINY A ÚZEMNÍDY, KRAJINY A ÚZEMNÍ SYSTÉM  SYSTÉM  SYSTÉM  SYSTÉM 
EKOLOGICKÉ STABILITYEKOLOGICKÉ STABILITYEKOLOGICKÉ STABILITYEKOLOGICKÉ STABILITY                        

• Návrhem Změny nejsou dotčená chráněná území přírody ani významné krajinné prvky  

• Návrhem Změny není dotčeno ochranné pásmo lesa 50 m od jeho katastrální hranice.  

• Návrhem Změny nejsou dotčeny stávající ani navržené prvky ÚSES 

ČL.12: OCHRANA KULTUČL.12: OCHRANA KULTUČL.12: OCHRANA KULTUČL.12: OCHRANA KULTURNÍCH A HISTORICKÝCHRNÍCH A HISTORICKÝCHRNÍCH A HISTORICKÝCHRNÍCH A HISTORICKÝCH HODNOT  HODNOT  HODNOT  HODNOT     

• Území řešené Změnou je lokalitou s výskytem archeologických nálezů. Před zahájením 
veškerých zemních prací musí investor stavby  zajistit možnost odborného archeologického 
dohledu a strpět případný záchranný archeologický průzkum. 

• Nemovité kulturní památky nejsou návrhem Změny č.1 dotčeny. 
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ČL.13: ZÁSADY OCHRANČL.13: ZÁSADY OCHRANČL.13: ZÁSADY OCHRANČL.13: ZÁSADY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍÍÍÍ    

• Zásady ochrany životního prostředí uvedené v bodech (1) a (2)  nejsou návrhem Změny 
dotčeny. Pro novou výstavbu je uvažováno vytápění plynem a napojení na budoucí ČOV.  

• Do doby výstavby ČOV je do stávajících kanalizačních stok, které mají vyústění do povrchových 
vod toku Kopřivnice, přípustné vypouštění pouze předčištěných vod (domovní ČOV) 

ČL.14:  LIMITY VYUŽIČL.14:  LIMITY VYUŽIČL.14:  LIMITY VYUŽIČL.14:  LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ VYPLÝVAJÍCÍTÍ ÚZEMÍ VYPLÝVAJÍCÍTÍ ÚZEMÍ VYPLÝVAJÍCÍTÍ ÚZEMÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z Z Z Z    ŘEŠENÍ ŘEŠENÍ ŘEŠENÍ ŘEŠENÍ 
DOPRAVY A  TECHNICKÉDOPRAVY A  TECHNICKÉDOPRAVY A  TECHNICKÉDOPRAVY A  TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A DA INFRASTRUKTURY A DA INFRASTRUKTURY A DA INFRASTRUKTURY A DALŠÍCH LŠÍCH LŠÍCH LŠÍCH 
TECHNICKÝCH PODMÍNEKTECHNICKÝCH PODMÍNEKTECHNICKÝCH PODMÍNEKTECHNICKÝCH PODMÍNEK OMEZUJÍCÍCH VÝSTAVB OMEZUJÍCÍCH VÝSTAVB OMEZUJÍCÍCH VÝSTAVB OMEZUJÍCÍCH VÝSTAVBUUUU    

1. OCHRANNÁ PÁSMA DOPRAVNÍCH ZA ŘÍZENÍ : 
• Limity nejsou návrhem Změny č.1 dotčeny. Úprava šířek ochranných pásem komunikací není 

předmětem Změny a  nemá k navržené rozvojové ploše vztah 

2.  OCHRANNÁ PÁSMA ZA ŘÍZENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
• Limity nejsou návrhem Změny č.1 dotčeny. V rozvojové ploše bude respektována  stávající 

stoka kanalizace, tak, aby nad celým jejím průběhem byl situován veřejný uliční prostor 
Rozvojová plocha se nachází mimo jiná ochranná pásma technických zařízení.  

3. PÁSMA HYGIENICKÉ OCHRANY (PHO)  PROVOZ Ů A ZAŘÍZENÍ 
• Limity nejsou návrhem Změny č.1 dotčeny. PHO živočišné výroby zasahuje okraj rozvojové 

plochy bydlení, nemůže být dále rozšiřováno.  

4. ZÁTOPOVÉ ÚZEMÍ 

• Území řešené Změnou č.1 leží mimo vyhlášená zátopová území  

5. OCHRANA  VYUŽITELNÝCH PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ : 

5.a. OCHRANA LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A DOBÝVACÍC H PROSTORŮ 

• Plocha řešená návrhem Změny č.1 nezasahuje do ložisek nerostných surovin 

5.b. OCHRANA VODNÍCH ZDROJ Ů  

• Návrh změny nemá vliv na ochranná pásma vodních zdrojů. Plocha řešená návrhem Změny č.1 
leží mimo ochranná pásma vodních zdrojů 

5.c. OCHRANA  ZDROJŮ PŘÍRODNÍCH MINERÁLNÍCH VOD 

• Plocha řešená návrhem Změny č.1 leží mimo ochranná pásma zdrojů přírodních minerálních 
vod  

3. ČÁST TŘETÍ 3. ČÁST TŘETÍ 3. ČÁST TŘETÍ 3. ČÁST TŘETÍ ---- VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ S VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ S VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ S VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY   TAVBY   TAVBY   TAVBY   
(ČL. 15 VYHLÁŠKY, PŘ(ČL. 15 VYHLÁŠKY, PŘ(ČL. 15 VYHLÁŠKY, PŘ(ČL. 15 VYHLÁŠKY, PŘÍLOHA) ÍLOHA) ÍLOHA) ÍLOHA)     

• Návrhem Změny č.1 ÚPNSÚ Kokory nedojde ke změně návrhu veřejně prospěšných staveb 
v rozsahu a podrobnosti staveb uvedených v ÚPNSÚ (tj. staveb celoobecního významu)  

3. ČÁST ČTVRTÁ 3. ČÁST ČTVRTÁ 3. ČÁST ČTVRTÁ 3. ČÁST ČTVRTÁ –––– ZÁVĚREČNÁ USTANOVEN ZÁVĚREČNÁ USTANOVEN ZÁVĚREČNÁ USTANOVEN ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ   (ČL. Í   (ČL. Í   (ČL. Í   (ČL. 
16, 17 VYHLÁŠKY)16, 17 VYHLÁŠKY)16, 17 VYHLÁŠKY)16, 17 VYHLÁŠKY)    

Nejsou návrhem Změny č.1 dotčeny 
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PŘÍLOHA 1 PŘÍLOHA 1 PŘÍLOHA 1 PŘÍLOHA 1 –––– REGULAČNÍ PODMÍNKY REGULAČNÍ PODMÍNKY REGULAČNÍ PODMÍNKY REGULAČNÍ PODMÍNKY    
PRO ÚZEMÍ URBANIZOVANÉ  A ÚZEMÍ NEURBANIZOVANÉ  

PŘÍPUSTNOST STAVEB A ZPŮSOBU VYUŽITÍ PLOCH V JEDNOTLIVÝCH   FUNK ČNÍCH 
PLOCHÁCH:     
    

LEVÝ SLOUPEC:  STŘEDNÍ SLOUPEC  PRAVÝ SLOUPEC 

charakteristika funkce, 
hlavní, převládající 
funkce 

přípustné funkce tj. funkce 
doplňkové, které neruší hlavní 
funkci 

podmíněně přípustné funkce – jejichž 
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, jsou považovány za 
nepřípustné 

URBANIZOVANÉ ÚZEMÍ 
Urbanizované území obsahuje plochy stávající zástavby a plochy navrhované zástavby 

nebo plochy určené pro jiné urbanizační záměry 

V plochách  všech funkčních typů zastavitelného 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 a které svým 
významem a velikostí není účelné vymezit samostatnou dopravní  plochou 

• 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, lokální prostory pro sběr 
komunálního odpadu), pokud jejich negativní vlivy nepřesahují míru přípustnou pro základní 
funkci plochy a které svým významem a velikostí není účelné vymezit samostatnou  funkční 
plochou technické infrastruktury 

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

• zeleň veřejná (parková, rekreační, ostatní), ochranná 

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

• malé vodní plochy 

⇒ To vše plochy, které svým významem, velikostí  a charakterem není účelné 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: BI, BV, BP, BZ, BPZ 
     

BI  

BYDLENÍ 
VENKOVSKÉHO 
CHARAKTERU 
ČISTÉ, INTENZÍVNÍ 

Slouží pro bydlení 
individuálního i 
hromadného 
charakteru 
s omezeným 
podílem nebytových 
činností, podíl HPP 
(hrubá podlažní 
plocha) bydlení ve 
vymezené funkční 
ploše 80 - 100 % 

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

∗ objekty statické dopravy 
integrované v objektech  
s jinou přípustnou funkcí  

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

∗ změny kultur zemědělských 
pozemků, které jsou součástí 
vymezené funkční plochy 

∗ objekty pro obhospodařování 
pozemků jen jako drobné 
stavby 

 

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

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

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

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

∗ chov domácího zvířectva výhradně pro samozásobení 
∗ individuální rekreační bydlení ve stávajících objektech 
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BV 

BYDLENÍ 
VENKOVSKÉHO 
CHARAKTERU  
VŠEOBECNÉ 
(SMÍŠENÉ) 

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

∗ individuální bydlení 
venkovského typu s užitkovými 
zahradami,  

∗ byty v nebytových domech 
∗ doplňkové stavby u stavby 

hlavní  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 maloobchodní zařízení, 
zařízení veřejného stravování 
a nerušících (hlukem, 
exhalacemi, provozem nebo 
dlouhodobým odstavováním 
vozidel na veřejném 
prostranství) služeb ,  to vše 
situované v budovách 
sloužících převážně pro 
bydlení nebo na jejich  
pozemcích jako součást 
 komplexu hlavní stavby,  

∗ drobná sportovní zařízení , 
⇒ 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 součást komplexu 
individuálního bydlení, jinak 
jen jako stavby dočasné a 
s umístěním neomezujícím 
využití plochy pro hlavní funkci 

 
 

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

∗ individuální rekreační bydlení ve stávajících objektech 
∗ 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 hl.funkci 

∗ skupinové garáže pro lokální potřebu jen po individuálním 
posouzení,v počtu max.2 ks 

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

∗ maloobchodní zařízení do 300 m2 prodejní plochy, 
prodejní sklady zboží dlouhodobé spotřeby do 500 m2 
pozemku, zařízení veřejného stravování a nerušících 
(hlukem, exhalacemi, provozem nebo dlouhodobým 
odstavováním vozidel na veřejném prostranství) služeb, 
sportovní zařízení, malá ubytovací zařízení (penziony) vč. 
zajištění dlouhodobého odstavení vozidel ubytovaných 
návštěvníků na vlast. 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 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 

∗ nerušící (hlukem, exhalacemi, provozem mechanismů 
nebo dlouhodobým odstavováním vozidel na veřejném 
prostranství) drobná výroba a hospodářské provozy, 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 PHO 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.  
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BP 

SMÍŠENÉ 
PLOCHY 
BYDLENÍ A 
DROBNÉ 
VÝROBY  

BZ, BPZ 

SMÍŠENÉ 
PLOCHY 
BYDLENÍ 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 % 

BP, BPZ:  
předpoklad 
vyššího 
zastoupení 
podnikatelských 
aktivit (obchod, 
služby, drobná 
výroba)  

BZ: 
předpoklad 
vyššího 
zastoupení 
zemědělské 
činnosti 

∗ objekty bydlení venkovského charakteru vč. 
drobného chovu hosp. zvířectva pro 
samozásobení,  

∗ byty v polyfunkčních objektech a nebytových 
zařízeních venkovského charakteru  

∗ maloobchodní zařízení do200 m2 prodejní 
plochy, drobné prodejní a distribuční sklady  

∗ provozovny služeb včetně motoristických  
∗ 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 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  
∗ 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 součást 
komplexu individuálního bydlení, jinak jen 
jako stavby dočasné a s umístěním 
neomezujícím využití plochy pro hlavní funkci 

⇒ PRO FUNKCE BZ, BPZ:  
∗ chov hospodářských zvířat ve větším 

rozsahu, avšak splňující hygienické 
podmínky (vztah PHO chovu včetně jeho 
odpadového hospodářství) vůči sousední 
zástavbě 

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

∗ 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 provozy autodopravců za předpokladu 

zajištění nezávadného přístupu, tj. 
přístupné z hlavních komunikací nebo 
místních komunikací vedených mimo 
obytné území a se zajištěním statické 
dopravy v převážné  míře v objektu (areálu) 
zařízení  

∗ samostatné a skupinové garáže 
∗ individuální rekreační bydlení ve stávajících 

objektech 

⇒ PRO FUNKCE BZ, BPZ: 
∗ rodinné farmy, pokud je lze v území 

specifikovat,  
∗ zařízení pro agroturistiku 
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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 PL,  ZV 

V grafické části ÚPnSÚ a Změny č.1 tyto plochy nejsou označeny kódem funkce, ale jen grafickým 
znázorněním příslušné funkční plochy dle legendy 

 
 

PL 

LEHKÁ VÝROBA, 
SKLADY, 
PROVOZNÍ 
AREÁLY 

Slouží pro umístění 
výrobních 
provozoven , skladů 
a výrobních služeb  
se slabými až 
mírnými negativními 
vlivy na okolí  

 

 

∗ zařízení pro  výrobní služby a lehkou 
nespecifikovanou výrobu, servisní 
zařízení,   sklady, skladovací a 
manipulační plochy  

∗ plochy pro odstavování mechanismů, 
garáže, odstavné plochy, parkoviště i 
přesahující vlastní  potřebu funkční 
plochy,  

∗ provozy služeb autodopravy přístupné 
z hlavních komunikací nebo místních 
komunikací vedených mimo obytné 
území a se zajištěním statické dopravy 
v převážné  míře v objektu (areálu) 
zařízení 

∗  autoopravny, autoservisy,  autobazary, 
autoprovozy, čerpací stanice pohonných 
hmot vnitroareálové  pro vlastní potřebu 
provozovatele  

∗ stavební dvory a zařízení pro údržbu 
pozemních komunikací, komunální 
provozovny, - to vše se slabými až 
mírnými negativními vlivy na okolí  

∗ administrativní budovy (a jejich sociální 
a hygienické zařízení) ve vazbě na 
hlavní funkci  

∗ drobné maloobchodní provozovny ve 
vazbě na hlavní funkci ,  

∗ stavby technického vybavení  i 
nesouvisející s hlavní funkcí  

∗ zeleň izolační v rámci samotného 
areálu, vodní plochy doplňující potřeby 
funkcí (včetně požárních, usazovacích 
nádrží apod.) 

∗ byty vlastníků , správců a provozovatelů 
zařízení, pohotovostní ubytování pracovníků 
(ubytovny),  

∗ velkoobchodní aktivity ve vazbě na skladové 
či výrobní kapacity 

∗ maloobchodní zařízení a prodejní sklady do 
500 m2 prodejní plochy, větší prodejní sklady 
s celkovou plochou pozemku 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 v převážné  míře 
v areálu zařízení 

∗ zařízení veřejného stravování, zařízení 
sportovní, kulturní, a zábavní,  zdravotní , to 
vše související s hlavní funkcí  

∗ čerpací stanice pohonných hmot veřejně 
přístupné v komplexu s jinou přípustnou 
funkcí 

∗ chov hospodářských zvířat příp. zvířat pro 
sportovně rekreační  účely oboustranně 
splňující hygienické podmínky a vzájemně se 
nenarušující  s jinými přípustnými funkcemi  

∗ třídírny,  recyklace a zpracování odpadů,  
obalovny 
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ZV  
ZEMĚDĚLSKÁ 
VÝROBA 

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

(poznámka: oprava 
chybného označení 
v textové části 
ÚPnSÚ a Vyhlášce 
– pův. „VZ“)      

          

∗ 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,  

∗ zeleň izolační. 

∗ 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, 

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

 

 

 

 

PLOCHY PRO VYBAVENOST A REKREACI   

OV 
AREÁLOVÉ 
PLOCHY 
OBČANSKÉ  
VYBAVENOSTI  

V grafické části 
ÚPnSÚ a Změny č.1 
tyto plochy nejsou 
označeny kódem 
funkce, ale jen 
grafickým 
znázorněním 
příslušné funkční 
plochy dle legendy.  
 
 

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

∗ maloobchodní zařízení a prodejní sklady do 
500m2 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), za 
předpokladu zajištění nezávadného přístupu, 
tj. přístupná z hlavních komunikací nebo 
místních komunikací vedených mimo obytné 
území 

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

∗ zahradnictví 
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RS  

PLOCHY A ZAŘÍZENÍ  
PRO SPORT A 
REKREACI   

V grafické části ÚPnSÚ a 
Změny č.1 tyto plochy 
nejsou označeny kódem 
funkce, ale jen grafickým 
znázorněním příslušné 
funkční plochy dle legendy 

Slouží pro umístění 
staveb, zařízení a ploch 
pro  sportovní a sportovně 
rekreační i 
víceúčel.zařízení, 
významem a velikostí 
vyžadující vyčlenění 
samost.plochy, jak 
s možností většího podílu 
zastavěných a  
zpevněných ploch, tak 
s převážně přírodním 
charakterem uměle 
uprav.ploch 

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

 

 

∗ chov zvířat související s hlavní funkcí (pro 
sport. účely),  

∗ bydlení vlastníků, správců a provozovatelů 
zařízení,  

∗ oplocení areálů neomezující průchodnost 
širšího území 

 

 

 

ZR 

ZAHRÁDKOVÉ 
LOKALITY  
(ZAHRADY SE 
ZAHRADNÍMI DOMKY)  

Slouží pro individuální 
obhospodařo-vání 
vymezených pozemků, 
zejména zahrad,  
v samostatných lokalitách 
a pro individuální rekreaci 
v těchto plochách. 

∗ výsadba užitkových a okrasných 
rostlin 

∗ zahrádkářské chaty  
∗ drobné stavby (skleníky, altány, 

pergoly, zahradní krby), studny 
∗ společná parkoviště v komplexu 

s danou přípustnou funkcí 
∗ změny kultur zemědělských 

pozemků, které jsou součástí 
vymezené funkční plochy 

∗ chov drobných hospodářských 
zvířat při splnění hygienických 
podmínek vůči okolní zástavbě 

 

∗ oplocení neomezující průchodnost území a 
přístup k vodním  tokům  

∗ společné hygienické zařízení, plocha pro 
shromažďování odpadů,  

 

 

Mimo tyto plochy je možno umisťovat pouze zahrádkářské chaty a zahradní účelové objekty dle regulativu 
pro plochy bydlení venkovského charakteru nebo smíšeného bydlení (jako součást komplexu stavby hlavní) a dále 
jako  dočasné v rozvojových nebo výhledových plochách jiných funkcí zastavitelných jen tak, aby neomezovaly 
budoucí využití pro příslušnou přípustnou funkci  
Jako zahrádkářská chata jsou v ÚPNSÚ specifikovány jednoduché stavby do max. výměry zastavěné plochy 
50m2,  přízemní s sedlovou střechou a využitelným podkrovím  se sklonem střešní roviny v rozmezí 35 - 45 °, 
s možností podsklepení. Obestavěný prostor části stavby nad upraveným terénem nesmí překročit 230  m3. 
 Jako zahradní účelový objekt jsou v  ÚPNSÚ specifikovány drobné stavby pro  uschování nářadí a prostředků 
nezbytných k údržbě zahrady a zahradních výpěstků do  max. výměry zastavěné plochy 16 m2,  přízemní se 
sedlovou střechou   se sklonem střešní roviny v rozmezí 35 - 45 °, s možností podskle pení. Obestavěný prostor 
části stavby nad upraveným terénem nesmí překročit 70  m3. 
U staveb, které nemají příslušné povolení dle platných právních předpisů, bude stavební úřad přiměřeně přihlížet k 
regulativům v ploše. 

 



 14 

 

D – STAVBY, ZAŘÍZENÍ A PLOCHY PRO DOPRAVU   

V grafické části ÚPnSÚ a Změny č.1 tyto plochy nejsou označeny kódem funkce, ale jen grafickým 
znázorněním příslušné funkční plochy dle legendy.  

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

liniové stavby - silni ční  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)  

 

statická doprava a 
dopravní zařízení 

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 čerpací stanice pohonných hmot 
v integraci s odstavnými plochami pro užitková 
vozidla, podmíněné souhlasem 
vodohospodářského orgánu   

∗ 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 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 dominantní funkcí, nezbytná zařízení a plochy dopravy (vč.statické dopravy) a 
technického vybavení,  ochranná zeleň 

Podmíněně přípustné :  malé provozovny služeb související s dominantní funkcí 
Podrobnější účel využití je v řešeném území stanoven funkčními typy  TV, TE, TO 

V grafické části ÚPnSÚ a Změny č.1 tyto plochy nejsou označeny kódem funkce, ale jen grafickým 
znázorněním příslušné funkční plochy dle legendy 

 

 

(TV) BEZ OZNAČENÍ 

STAVBY PRO VODNÍ 
HOSPODÁŘSTVÍ 

∗ čerpací stanice, úpravny vod 
∗ vodojemy 
∗ čistírny odpadních vod, čerpací 

stanice kanalizace 

  

(TE) BEZ OZNAČENÍ 

 STAVBY PRO 
ENERGETIKU  

∗ regulační stanice plynu 
∗ malé vodní elektrárny 
 

  

(TO) BEZ OZNAČENÍ 
 NAKLÁDÁNÍ 
S ODPADY  

Slouží pro umisťování 
ploch a zařízení na 
manipulaci s odpady 
a jejich 
zneškodňování  

∗ sběrové dvory většího rozsahu  
 

∗ řízené  ukládání inertního odpadu podmíněné 
souhlasem orgánu ochrany přírody 
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2. NEURBANIZOVANÉ  ÚZEMÍ    
Neurbanizované území obsahuje plochy mimo  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 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.i 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 ÚPnSÚ je není možné vymezit samostatnou funkční plochou technické 
infrastruktury (např. trafostanice, regulační stanice, výměníkové stanice, radiokomunikační 
vysílače, základnové telekomunikační stanice a stožáry, malé spojové uzly, malé čistírny 
odpadních vod, přečerpávací stanice, úpravny vody, vodojemy, potrubní mosty)  

• stavby protierozní a protipovodňové ochrany 

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

Poznámka: V grafické části ÚPnSÚ a Změny č.1 nezastavitelné plochy nejsou označeny kódem 
funkce, ale jen grafickým znázorněním příslušné funkční plochy dle legendy. 

.  
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BEZ OZNAČENÍ 

VODNÍ TOKY A PLOCHY   

Zahrnují vodní toky, jezera, rybníky a 
nádrže. Mají důležitou krajinotvornou 
funkci. Vodní toky a plochy chráněné 
ochranným režimem (ÚSES, 
chráněná území, apod.) podléhají 
rovněž regulačním podmínkám 
příslušného ochranného režimu. 
Pokud to tento režim nevylučuje, 
mohou být využívány rekreačně a 
hospodářsky. 

∗ přirozené i umělé vodní toky a 
plochy 

∗ břehové porosty 

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

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

∗ jednotlivé stavby a zařízení na využití 
vodní energie 

 

 

 

VZ   
PLOCHY URBANIZOVANÉ  ZELEN Ě 
(V grafické části ÚPnSÚ uvedeno jako 
„veřejná zeleň) 

Parky, parkově upravená veřejná 
prostranství, 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,  

∗ parkoviště, stavby technického 
vybavení.  

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

 

 

 

(RZ)  BEZ OZNAČENÍ 

(V ÚPnSÚ uvedeno jako „sportovní a 
sportovně rekreační areály“ mimo 
plochy označené jako „účelové 
sportovní plochy“, ve výkrese č.2b 
zahrnuto do ploch  „krajinné zeleně“) 

ZELEŇ REKREAČNÍ zahrnuje 
přírodně krajinářské rekreační areály, 
hřiště s přírodním povrchem bez  
stavebních objektů 

 

∗ vegetační úpravy umožňující 
sportovní činnost 

∗ modelace terénu sloužící sportovně 
rekreační činnosti, jednotlivé  stavby  
nezbytného zázemí rekreačních 
ploch a to v měřítku úměrném 
charakteru funkční plochy, 

∗ jednotlivá oplocení  živým plotem, 
neomezující volnou průchodnost 
území  

 

 

    

(OZ)  
BEZ OZNAČENÍ 

(V ÚPnSÚ jsou takto uvedeny „ostatní 
travnaté plochy, které nejsou ve 
výkrese č.2b označeny jako „krajinná 
zeleň“  (zejména zeleň u přeložky 
silnice I/55) 

ZELEŇ OSTATNÍ zahrnuje zejména 
ochrannou a izolační zeleň, liniovou 
zeleň a uliční stromořadí 

 

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

PLOCHY KRAJINNÉ ZELEN Ě 

(V ÚPnSÚ jsou takto uvedeny 
„urbanisticky významné porosty 
mimo  lesní pozemky“, navržené 
„lesy“ v  prvcích ÚSES  a také 
„ostatní travnaté plochy“ a zahrady a 
sady s krajinotvorným významem, 
které jsou ve výkrese č.2b označeny 
jako „krajinná zeleň“   

Jsou určeny 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. 

 

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

⇒ trvalé travní porosty, travnaté 
sady - viz poznámka.: 

∗ přirozené, přírodě blízké i 
pozměněné dřevinné porosty, 
skupiny dřevin, solitéry 
s podrostem bylin, keřů i 
travních porostů v koordinaci 
s požadavky 
vodohospodářských orgánů 

∗ aleje, meze, liniové porosty 
keřů i stromů pro ekologickou 
stabilizaci zemědělské krajiny 
(liniové prvky ÚSES 
v plochách ZPF, v koordinaci 
s požadavky 
vodohospodářských orgánů 

∗ 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 a krajinný ráz 
(oplocenky, ohrady 

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

 
 

(LPF)  BEZ OZNAČENÍ   

LESNÍ PŮDNÍ  FOND (POZEMKY 
URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ 
LESA)   

Tvoří pozemky, které jsou trvale 
určeny k plnění funkcí lesů. 
Využívání je možné v souladu 
s příslušnými právními předpisy. 

∗ pěší komunikace, cyklistické 
stezky, účelové cesty,  

∗ jednotlivé účelové stavby a 
zařízení pro lesní 
hospodářství. Z těchto staveb 
jsou vyloučeny objekty, které 
mohou sloužit individuální 
rekreaci. 

 

∗ myslivny, hájovny, oplocení nových 
lesních porostů a obor,  

∗ drobná architektura přírodního 
charakteru (altány, informační tabule, 
lavičky),  

∗ drobná rekreační a sportovní zařízení 
nekrytá přírodního charakteru (dětská 
hřiště, areály zdraví), drobné vodní 
plochy, jezdecké a běžecké cesty,  

∗ zařízení technického vybavení (liniová 
vedení) 
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(ZZ) BEZ 
OZNAČENÍ   

ZEMĚDĚLSKÝ 
PŮDNÍ FOND  

 

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

trvalé travní porosty, 
travnaté sady- viz 
poznámka.:   

Z – označení pro 
SAMOSTATNÉ 
ZAHRADY A SADY 
bez předpokladu 
výstavby 
zahrádkářských chat 

∗ 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 
v koordinaci s požadavky 
vodohospodářských orgánů 

∗ 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 

∗ ve stávajících zahradách 
stavby studní a úkrytů na 
nářadí pokud nedochází ke 
změně krajinného rázu 

(úkryt na nářadí: tímto pojmem je 
v ÚPNSÚ specifikovaná 
drobná stavba se zastavěnou 
plochou max. 6m2, výškou 
objektu maximálně 3,5 m od 
rostlého terénu po nejvyšší 
bod stavby, s možností 
podsklepení, střecha   sedlová  

∗ Liniové stavby technické infrastruktury, účelové 
komunikace, polní cesty 

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

∗ jednotlivá oplocení zahrad v přírodním charakteru a 
neomezující volnou průchodnost krajiny a přístup 
k vodním tokům 

∗ účelové stavby pro zemědělskou malovýrobu, přízemní 
se sedlovou střechou o sklonu 35°- 40°, v charakteru a 
měřítku úměrném pro zachování krajinného rázu, 
s přípustným  bydlením vlastníka či provozovatele 
stavby, které svým objemem nebo významem 
nepřevyšuje hospodářskou část celku Z těchto staveb 
jsou vyloučeny objekty určené pro  individuální 
rekreaci a objekty zemědělské velkovýroby. 

∗ stavby pro agroturistiku doplňkové k zařízení 
zemědělské hospodářské malovýroby,  v charakteru a 
měřítku úměrném pro zachování krajinného rázu 

∗ drobné stavby v zahradách v nezastavitelném území, 
pokud nedochází ke změně krajinného rázu  

∗ stavby meliorací, polní hnojiště 
∗ 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. 

 

⇒ poznámka:  trvalé travní porosty a travnaté sady mají význam krajinné zeleně a protierozní význam a současně 
i produkční význam. V grafické části jsou tyto plochy zařazeny do ZPF. Kapacity a způsob jejich hospodářského 
využití však nesmí narušovat jejich protierozní příp krajinotvornou. funkci 


