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ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ROKYTNICE V PLATNÉM 
ZNĚNÍ SE MĚNÍ TAKTO: 

ZÁVAZNÉ REGULATIVY ZÁVAZNÉ REGULATIVY ZÁVAZNÉ REGULATIVY ZÁVAZNÉ REGULATIVY     

ad 5. ZÁSADY FUNK ČNÍHO VYUŽITÍ ÚZEMÍ A ZÁSADY FUNK ČNÍ REGULACE  

odst. 1  DOPLŇUJE SE:  

Změnou č.3 ÚPnSÚ Rokytnice dochází ke změně rozsahu funkčních ploch a rozsahu 
území určeného k zastavění dle výkresů č. 2a, 2b grafické části změny. 

odst. (3). DOPLŇUJE SE 

V zájmu sjednocení textové a grafické části se navrhují tyto dílčí změny v seznamu druhů 
ploch použitých v ÚPnSÚ:   

Ad a)  

⇒ B – obytné území: změna názvů ploch BI, BV na: 

BI území pro bydlení individuální čisté 
BV území pro bydlení venkovského charakteru 

⇒ V – výroba: specifikace ploch VZ, VD: 

VD drobná výroba a služby 
VZ zemědělská výroba 

⇒ za položku TI   plochy pro technickou infrastrukturu  se doplňuje nový typ plochy 

TV plochy pro protipovodňová opatření 

⇒ za položku TV  plochy pro protipovodňová opatření se upravuje položka:: 

DI plochy pro dopravu a dopravní zařízení 

⇒ VZ  veřejná zeleň s parkovou úpravou    - ruší se   

⇒ za položku ZV  veřejná zeleň, parky se doplňuje chybějící položka: 

ZO trvalé travní porosty, ostatní travnaté plochy a zeleň 

Ad b)  

⇒ změna názvů ploch P, Z na: 

P přírodní území 

Z zemědělské plochy 

odst. (4)  

Lokalizace ploch „BV - území pro bydlení venkovského charakteru“, „TV – plochy pro 
protipovodňová opatření“, „DI - plochy pro dopravu a dopravní zařízení“,  „ZO - trvalé travní 
porosty, ostatní travnaté plochy a zeleň“ a „P – přírodní území“ je obsahem Návrhu regulativů 
funkčního  a prostorového uspořádání území Změny č.3 ÚPnSÚ Rokytnice. 
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VKLÁDÁ SE 

odst. (6)  

Plocha A rozšířená o plochu změny Az3 a plocha O rozšířená o plochu změny Oz3 
v lokalitě 3/2  jsou pro bydlení podmíněně přípustné při splnění ukazatelů předpisů platných na 
úseku ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v dalším stupni přípravy území. 

ad 6. ZÁSADY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ 

VKLÁDÁ SE 

odst. (4),  

V plochách A rozšířené o plochu změny Az3 a O rozšířené o plochu změny Oz3 se 
požaduje zástavba splňující požadavky na vytvoření protihlukové bariéry vůči potenciálním 
zdrojům hluku z výhledových dopravních tras vedených severně od těchto ploch – v zájmu 
zajištění chráněných vnitřních i venkovních prostorů staveb a venkovních prostorů v jižní části 
těchto ploch přilehlé k uličnímu prostoru. V ploše A rozšířené o plochu změny Az3 se požaduje 
souvislá řadová zástavba v blízkosti severní hranice plochy. V ploše O rozšířené o plochu 
změny Oz3 se požaduje zástavba orientovaná delší stranou rovnoběžně s přilehlou ulicí, a to 
v celé výšce zástavby. 

ad.8. ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ DOPRAVY  

odst. (1)   DOPLŇUJE SE:  

Změnou č.3 ÚPnSÚ Rokytnice dochází ke změně rozsahu ploch vyhrazených pro 
dopravu – místní a účelové komunikace dle výkresu č. 3  grafické části změny.  

VKLÁDÁ SE 

odst. (6)    

Změnou č.3 ÚPnSÚ Rokytnice Změnou se navrhuje dílčí změna vymezení koridoru 
územní rezervy pro přeložku silnice III/43515 severně obce. 

ad.9. ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  

odst. (1) DOPLŇUJE SE:  

Změnou č.3 ÚPnSÚ Rokytnice dochází ke změně rozsahu ploch a tras pro technickou 
infrastrukturu a protipovodňovou ochranu obce dle výkresu č. 4 a 5  grafické části změny.  

Název výkresu č.4 se mění na „4 - VODA, KANALIZACE, PROTIPOVODŇOVÁ 
OCHRANA“ 

odst. (2)   DOPLŇUJE SE:  

e) Změnou č. č.3 ÚPnSÚ Rokytnice se navrhují plochy pro protipovodňová opatření v lokalitách 
dílčí změny 3/1a, b. Související  stavby, zařízení a jiná opatření je možno realizovat také 
v plochách „Z – zemědělské plochy“ a „P – přírodní území“.  

f) Využití ploch pro protipovodňová opatření či jejich částí navržených v ochranném pásmu 
dráhy je podmíněně přípustné na základě posouzení v souvislosti s podmínkami využití 
ochranného pásma dráhy v následných stupních PD.   



 5 

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍLIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍLIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍLIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ    

ad.11. OCHRANA PŘÍRODY, KRAJINY A ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY   

odst. 1 DOPLŇUJE SE:  

Změnou č. 3 ÚPnSÚ Rokytnice dochází k dílčí změně umístění a rozsahu ploch 
zahrnutých do územního systému ekologické stability v lokalitě 3/2 dle výkresu č. 6 grafické 
části změny.  

PLOCHY PLOCHY PLOCHY PLOCHY PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNPRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNPRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNPRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBYÉ STAVBYÉ STAVBYÉ STAVBY    

ad.14. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

odst. (1)   DOPLŇUJE SE:  

Změnou č.3 ÚPnSÚ Rokytnice dochází ke změně rozsahu ploch pro veřejně prospěšné 
stavby dle výkresu č. 3  grafické části změny.  

odst. (4)   DOPLŇUJE SE:  

ad b) stavby místního významu 

odst. (4)    

MĚNÍ SE:  

Původní zn ění  

 A doplnění záhumenní účelové komunikace v jihozápadní části obce 

se mění na 

DM.z3 A Místní a účelová komunikace v jihozápadní části obce - změna rozsahu plochy 
- lokalita Čtvrtiny (3/1a) 

RUŠÍ SE:  

Bez ozn. - Nová distribuční trafostanice, přívodní vedení VN a kabelové propojení do TS2 

DOPLŇUJE SE:  

Z3.TV1a 
Z3.TV1b 

A Protipovodňové opatření na jihozápadním okraji obce – lokalita Čtvrtiny: 
protipovodňová hráz (3/1a) 

Z3.TV2 A Protipovodňové opatření na jihozápadním okraji obce – lokalita Noviny: 
navýšení stávající komunikace, ochranná zídka (3/1a) 

Z3.TV3 A Revitalizační opatření v biokoridoru BK10/44 (3/1b) 
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NÁVRH REGULATIVŮNÁVRH REGULATIVŮNÁVRH REGULATIVŮNÁVRH REGULATIVŮ FUNKČNÍHO A PROSTOR FUNKČNÍHO A PROSTOR FUNKČNÍHO A PROSTOR FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO OVÉHO OVÉHO OVÉHO 

USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍUSPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍUSPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍUSPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ    

1. NÁVRH FUNKČNÍHO VYUŽITÍ ÚZEMÍ    

• Doplňují se podmínky funkční regulace pro plochy „TV – protipovodňová opatření“  

FUNKČNÍ 
PLOCHA  

FUNKCE VHODNÁ, 
DOMINANTNÍ 

FUNKCE PŘÍPUSTNÁ,  
! VÝJIMEČNĚ PŘÍPUSTNÁ 

FUNKCE 
NEPŘÍPUSTNÁ 

TVTVTVTV    

PLOCHY PRO 
PROTIPOVODŇOVÁ 
OPATŘENÍ 

⇒ Stavby, zařízení a 
jiná opatření pro 
protipovodňovou 
ochranu: 

- ochranné hráze a valy 
- ochranné zdi 
- retenční nádrže 
- suché nádrže 
- revitalizace toků 

⇒ zatravněné plochy 
! přípustné jen pokud nenaruší hlavní 
využití plochy pro  protipovodňovou 
ochranu 
⇒ porosty dřevin 
⇒ drobné vodní toky a plochy 
⇒ pozemky dopravní a technické 

infrastruktury 

⇒ Stavby, 
zařízení a jiná 
opatření 
nesouvisející 
s hlavním 
využitím 
plochy a 
narušující je 

• Ruší se podmínky funkční regulace pro plochy „ZV – veřejná zeleň, parky“ a nahrazují se novými.    

FUNKČNÍ 
PLOCHA  

FUNKCE VHODNÁ, 
DOMINANTNÍ 

FUNKCE PŘÍPUSTNÁ,  
! VÝJIMEČNĚ PŘÍPUSTNÁ 

FUNKCE 
NEPŘÍPUSTNÁ 

ZVZVZVZV    

VEŘEJNÁ ZELEŇ, 
PARKY 

⇒ Parky, parkově 
upravené veřejně 
přístupné plochy 
s okrasnou a 
rekreační funkcí 

⇒ Chodníky, pěšiny a pěší prostranství 
⇒ Vjezdy a přístupy do objektů 
⇒ Podzemní vedení technické 

infrastruktury 
⇒ Drobné vodní toky a jejich revitalizace, 

drobné vodní plochy   
⇒ drobná architektura 
! podmíněně přípustné, pokud nenaruší 
hlavní funkci a hodnotu plochy veřejné zeleně, 
ochranu hodnot území – např. památek, 
významných dřevin, průhledů a pokud není 
možné jiné řešení mimo plochu ZV: 
⇒ ! Nadzemní objekty a vedení 

technické infrastruktury 
⇒ ! Nezbytné parkovací a odstavné 

plochy v kapacitě nenarušující funkci 
veřejné zeleně 

⇒ ! Nezbytná oplocení jednotlivých 
přípustných staveb, zařízení, 
pozemků a ploch, pokud nenaruší 
hodnotu a prostupnost plochy 

⇒ Stavby, 
zařízení a 
jiná opatření 
nesouvisející 
s hlavním 
využitím 
plochy a 
narušující je 

• Doplňují se podmínky funkční regulace pro plochy „ZO – trvalé travní porosty, ostatní travnaté 
plochy a zeleň“ ((mimo přírodní území - ÚSES) 

FUNKČNÍ 
PLOCHA  

FUNKCE VHODNÁ, 
DOMINANTNÍ 

FUNKCE PŘÍPUSTNÁ,  
! VÝJIMEČNĚ PŘÍPUSTNÁ 

FUNKCE 
NEPŘÍPUSTNÁ 

ZOZOZOZO    

TRVALÉ TRAVNÍ 
POROSTY, 
OSTATNÍ 
TRAVNATÉ 
PLOCHY A ZELEŇ  

⇒ Trvalé travní 
porosty mimo 
plochy ÚSES 

⇒ Jiné zatravněné 
pozemky  

⇒ Porosty dřevin solitérní, liniové a 
plošné v doplňkové funkci 

⇒ pozemky dopravní a technické 
infrastruktury 

⇒ protipovodňová, protierozní a 
revitalizační opatření 

⇒ drobné vodní toky a plochy 
⇒ drobná architektura 

⇒ Stavby, 
zařízení a jiná 
opatření 
nesouvisející 
s hlavním 
využitím 
plochy a 
narušující je 
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• Ruší se podmínky funkční regulace pro plochy „Z – Krajina zemědělsky využívaná  (ZPF)“ a 
nahrazují se novými. Název plochy se mění a sjednocuje s grafickou částí na: „Z – Zemědělské 
plochy“    

FUNKČNÍ 
PLOCHA  

FUNKCE VHODNÁ, 
DOMINANTNÍ 

FUNKCE PŘÍPUSTNÁ,  
! VÝJIMEČNĚ PŘÍPUSTNÁ 

FUNKCE 
NEPŘÍPUSTNÁ 

ZZZZ    

ZEMĚDĚLSKÉ 
PLOCHY 

⇒ Pozemky 
zemědělského 
půdního fondu , 
které nejsou 
součástí 
urbanizovaného 
území, sloužící 
zejména pro 
hospodaření se 
zemědělskou 
půdou a pro 
činnosti související 

⇒ Porosty dřevin rostoucích mimo les 
pro ekologickou stabilizaci 
zemědělské krajiny (plošné porosty 
o výměře do 0,2 ha, meze, 
rozptýlené, liniové, břehové porosty) 

⇒ Zalesnění pozemků  tvořících souvislý 
celek o výměře do 0,2 ha 

⇒ Drobné vodní toky, vodní plochy, 
mokřady, o výměře do 0,2 ha 

⇒ Protierozní a protipovodňová 
opatření, revitalizace toků, opatření 
pro zvýšení retenčních schopností 
území a udržení vody v krajině 

⇒ Účelové a nemotoristické 
komunikace  

⇒ Pozemky staveb veřejné technické 
infrastruktury 

⇒ stavby pro zemědělství přípustné 
v nezastavěném území, včetně 
související dopravní a technické 
infrastruktury, např. pastevní 
přístřešky pro zvířata, napajedla, 
krmelce, včelíny aj. 

⇒ Drobná architektura  

! Podmín ěně přípustné  při 
respektování zájmů protipovodňové a 
protierozní ochrany a pokud nevede 
k narušení hodnot krajiny a její 
prostupnosti: 
⇒ ! Změna kultury pozemku z kultury s 

vyšším na kulturu s nižším stupněm 
ekologické stability jen pokud 
nenaruší ekologickou stabilitu území 

⇒ ! Pastevní ohrazení a oplocení pro 
zemědělské a lesní účely a 
nezbytná oplocení jednotlivých 
staveb a zařízení přípustných a 
podmíněně přípustných  

⇒ ! Pozemky dalších staveb a zařízení 
zlepšující podmínky pro rekreační 
využití krajiny (např. malá rozhledna 
místního významu), v měřítku a 
charakteru nenarušujícím ochranu 
hodnot krajiny. 

⇒ Jiné stavby 
pro 
zemědělství 

⇒ Jiné stavby 
pro lesnictví 

⇒ Jiné stavby 
dopravní 
infrastruktury, 

⇒ Jiné stavby 
pro vodní 
hospodářství 

⇒ Stavby, 
zařízení a jiná 
opatření pro 
těžbu nerostů 

⇒ Hygienická 
zařízení 

⇒ Ekologická a 
informační 
centra 

⇒ Jiné stavby , 
zařízení a jiná 
opatření 
nesouvisející 
s hlavním 
využitím 
plochy a 
narušující je 
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• Ruší se podmínky funkční regulace pro plochy „P – přírod. prostředí“ a nahrazují se novými. 
Název plochy se mění a sjednocuje s grafickou částí na: „P – Přírodní území“  

FUNKČNÍ 
PLOCHA  

FUNKCE VHODNÁ, 
DOMINANTNÍ 

FUNKCE PŘÍPUSTNÁ,  
! VÝJIMEČNĚ PŘÍPUSTNÁ 

FUNKCE 
NEPŘÍPUSTNÁ 

PPPP    

PŘÍRODNÍ 
ÚZEMÍ  

⇒ Lesní pozemky 

⇒ krajinně významné 
porosty na 
nelesních 
pozemcích 

⇒ trvalé travní porosty    

⇒ Stávající vodní 
plochy a koryta 
vodních toků, 
přírodního 
charakteru, břehové 
porosty, mokřady, 
nové vodní toky, 
vodní plochy o 
výměře do 0,2 ha  

⇒ Úpravy vodních toků a vodních 
ploch se zachováním či 
obnovou přírodního charakteru 
koryt a břehů 

! Podmín ěně přípustné  při 
respektování zájmů ochrany 
přírody a krajiny, v plochách 
ÚSES  za podmínky, že nenaruší 
funkčnost prvků ÚSES: 

⇒ ! Protierozní a protipovodňová 
opatření,  revitalizace vodotečí 
a jiná opatření pro zvýšení 
retenčních schopností území  

⇒ ! Pozemkové úpravy a změny 
druhu pozemků, pokud 
nevedou k narušení ekologicko 
stabilizační funkce, snížení 
diverzity plochy a narušení 
krajinného rázu: 
- zalesnění pozemku o výměře 

větší než 0,2 ha 
- nové vodní toky a vodní 

plochy o výměře větší než 
0,2 ha související 
s revitalizací toků a nivy, 
protipovodňovou a 
protierozní ochranou, bez 
intenzívního hospodářského 
využití (chov ryb či drůbeže) 

⇒ Pozemky staveb dopravní a 
technické infrastruktury jen 
v případě nezbytného a 
nejkratšího křížení ploch P 

⇒ Stavby, zařízení a jiná opatření 
pro ochranu přírody a krajiny 

⇒ ! Drobná architektura  

⇒ Stavby pro 
zemědělství 

⇒ Stavby, zařízení a 
jiná opatření pro 
těžbu nerostů 

⇒ Stavby pro 
bydlení, rekreaci, 
výrobu a jiné 
stavby, zařízení a 
jiná opatření 
nesouvisející 
s hlavním 
využitím plochy a 
narušující je 

 


