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ÁST DRUHÁ 

Závazné ásti územního plánu 
 

lánek 5 
Urbanistická koncepce 

 
(1) Z hlediska zastavitelnosti jsou rozlišena: 

a) území urbanizovaná - území zastav ná i k zastav ní ur ená v tomto územním plánu 
b) území neurbanizovaná - území nezastav ná a nezastavitelná. Na t chto plochách není 

  dovoleno umis ovat a povolovat  stavby, s výjimkou staveb, které jsou ur eny  pro 
  funk ní využití t chto ploch - krajinných zón. 

c) území obsluhy dopravní a technickou infrastrukturou 
(2) Z hlediska koncepce rozvoje je ešené území d leno: 

a) stabilizované území - území s dosavadním charakterem využívání, tj. území bez výrazných 
zm n 

b) aktivní území - plochy rozvojové i p estavbové, tj. území se zásadními zm nami ve 
   využití  

(3) Zásady urbanistické koncepce jsou vymezeny v grafické ásti územního plánu. 
(4) Sídlo K ídla se rozvíjí a bude se nadále rozvíjet jako jeden urbanizovaný územní celek na jed-

nom katastrálním území. 
(5) Urbanizované území je využíváno p edevším pro funkci bydlení, požadován je alespo áste ný 

návrat k jeho polyfunk nímu využívání. 
(6) Plochy mimo zastav né a zastavitelné území slouží a nadále budou sloužit pro pot eby zem l-

ské výroby a lesního hospodá ství, omezen  rybá ství a rekrea ním pohybovým aktivitám. 
(7) V neurbanizovaném území nebudou zakládána nová sídla, samoty, nebudou zde umis ovány 

stavby sloužící pro rekrea ní ú ely, ani zahrádká ské osady. 
(8) Zachovat identitu obce s rozsáhlým návesním prostorem uzav eným z jedné strany objektem 

vodní rychty z prot jší strany otev ené do volné krajiny. Respektovat historicky danou stopu 
zástavby a do ve ejného prostoru p ed takto vymezenou linii zastav ní neumis ovat žádné nové 
objekty. 

(9) Akceptovat požadavek na transfer zvoni ky. 
(10) Odstavec zrušen. 
(11) Za ízení ob anské vybavenosti a sportu využívá stávajících ploch uvnit  sou asn  zastav ného 

území obce. Vymezena je plocha rozvoje sportu a t lovýchovy v etn  p ístupové komunikace 
i rybníce na jihovýchodním okraji ešeného území. 

(12) Výrobní plochy jsou vesm s územn  stabilizovány s požadavkem na modernizaci provozu, mír-
ný územní rozvoj farmy SHR se o ekává na severovýchodním okraji sídla. 

(13) ípadný rozvoj rekrea ních aktivit tzv. druhého bydlení se m že odehrávat ve stávajících ob-
jektech sou asn  zastav ného území obce nevhodných k jiným ú el m. 

(14) Novou zástavbu koncipovat tak, aby nedocházelo k narušení p íznivého p echodu urbanizované 
ásti obce do území neurbanizovaného. 

(15) U ploch vymezených pro bydlení tvo ících rozhraní mezi zastavitelným územím a volnou kraji-
nou nutno ponechat nezastavitelný pruh území pro výsadbu vzr stných strom . U ploch výrob-
ních a sportovních tuto funkci p ebírá zele  izola ní i zele  krajinná doprovodná nebo rozptý-
lená. 

(16) Zelen  izola ní je využito jako významného kompozi ního prvku zmír ujícího estetické závady 
i nedostatky zp sobené negativními dominantami p edevším výrobního charakteru. 

(17) Územní plán sleduje maximální vzájemné propojení a dopln ní ve ejných ploch zelen  s ostat-
ními druhy zelen  v obci, podporováno je pronikání krajinné zelen  do zastav ného území obce. 
Požadují se stavebn  technické a sadové úpravy p ed polyfunk ním objektem. 

(18) Kompozice ve ejné zelen  v jádru sídla spo ívá v preferenci jednoduchých itelných úprav, s 
vhodným zapojením zelen  a ploch h iš . 
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(19) Zatravn ní (trvalými travními porosty) je nutno doplnit, p i okrajích les , kolem vegetace ros-
toucí mimo les i vodních tocích. Alternativními zp soby je t eba bránit projev m vodní eroze 
zejména p i severovýchodním okraji katastru obce. 

(20) i obnov  zelen  bude využíváno p edevším autochtonních druh  d evin. 
(21) Umis ování staveb pro reklamu se v sídle zakazuje, ve volné krajin  je nutné posouzení z hle-

diska ochrany krajinného rázu. 
(22) Koncepce územního plánu vytvá í p edpoklady pro zajišt ní kvalitní obsluhy území obce do-

pravní a technickou infrastrukturou. 
 

lánek 6 
Funk ní využití ploch a jejich uspo ádání   

 
(1) Území obce je len no na funk ní plochy (zóny)  se shodnými nebo blízkými podmínkami ve 

využívání tohoto území. 
(2)   Návrh funk ního uspo ádání ploch je zobrazen v grafické ásti územního plánu obce. 
(3) Vymezenému funk nímu  využití musí odpovídat zp sob jeho užívání, zejména pak ú el umis-

ovaných a povolovaných staveb, d  a inností v nich v etn  jejich zm n i zm n v jejich 
užívání. 

(4) P ípustnost využití území je dáno t emi možnostmi funk ního využití dané plochy: 
-    stupe    p  í p u s t n é - optimální využití plochy, spl ující podmínky, které jsou v území 

žné, bezkolizní vztahy 
- stupe   p o d m í n  n   p  í p u s t n é - využití plochy innostmi a d ji, které nejsou ve 

funk ní ploše b žné, ale nenarušují funkci území jako celku 
- stupe    n e p  í p u s t n é - zakázaný, nedovolený zp sob využívání funk ní plochy. Jde o 

innosti i d je, které nespl ují ur ující funkci dané plochy a jsou s ní v rozporu. Vzhledem 
k tomu, že se v tšinou jedná o množiny t chto aktivit, u stupn  nep ípustné nejsou uvedeny 
innosti stojící v jasném a zásadním protikladu s funkcí ur ující 

(5)  V grafické ásti územního plánu je funkce plochy vyzna ena barvou, šrafou a písemnými 
znaky. 

(6) Specifické postavení je u ploch zelen , vodních ploch a ploch ÚSES, které pronikají z volné 
krajiny do urbanizovaného území. Jedná se o plochy nezastavitelné. 

(7) Vymezenému funk nímu využití území musí odpovídat zp sob jeho užívání, zejména pak ú el 
umis ovaných a povolovaných staveb a inností v etn  jejich zm n a zm n v jejich využívání. 

(8) Odstavec zrušen. 
(9) Dosavadní zp sob využívání ploch, který neodpovídá vymezenému funk nímu využití dle 

ÚPO, lze trp t, pokud není narušen ve ejný zájem, (d vody hygienické, bezpe nostní, požární, 
provozní, ohrožení ŽP, estetické) a zde provád né innosti nepoškozují ŽP nad p ípustnou míru. 

(10) Odstavec zrušen. 
(11) Na území obce jsou vymezeny tyto funk ní plochy (plochy s rozdílným zp sobem využití): 
a) Území sou asn  zastav né a zastavitelné: 
1) Plochy smíšené (S) 

ípustné: pro mnoho etné využití zahrnující p edevším bydlení, malé prostory obchodu 
a služeb , ve ejné stravování a ubytování, administrativu, správu, kulturu a 
osv tu, zdravotnictví v objektech odpovídajících velikosti vymezených 
pozemk  a m ítku daného prostoru, pozemky související dopravní  a 
technické infrastruktury, ve ejných prostranství a sídelní zelen . 

podmíne  p ípustné: stavby pro sociální pé i, výchovu, t lovýchovu, emeslnickou p ípadn  
drobnou výrobní innost, stavby skladovací, za podmínky, že jde o aktivity 
nesnižující kvalitu plochy, nemající negativní dopad na pozemek souseda a 
jsou nenáro né na p epravu zboží,  tj. nezvyšují dopravní zát ž v území. 
Rekrea ní aktivity za podmínky využití stávajícího domovního fondu 
nevhodného k trvalému bydlení i jeho p vodnímu ur ení. innosti a aktivity 
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se d jí v objektech odpovídajících velikosti vymezených pozemk  a m ítku 
daného prostoru 

 nep ípustné: hromadná pozemní parkovišt , erpací stanice pohonných hmot v etn  
za ízení pro manipulaci s nimi, mycí rampy, servisy a jiné komer ní aktivity. 
Nep ípustné jsou obt žující služby a emesla v etn  obt žující drobné výroby, 
innosti náro né na p epravu zboží, stavby s vysokými plošnými nároky na 

pozemky, stavby pro sport 
2) Plochy bydlení (B) 

ípustné: pro plochy sloužící k uspokojování pot eb na úseku bydlení. Jiné integrované 
funkce se pod izují obytné pohod  území, plochy ve ejné zelen  i soukromé 
zelen , za ízení služeb a inností s funkcí bydlení souvisejících, které 
nep esahují význam daného místa. Malé prostory obchodu a služeb, za ízení 
sociální pé e, stravovací a ubytovací za ízení, dopl kové prostory pro 
zájmovou innost, správu, za ízení dopravní a technické infrastruktury pro 
místní obsluhu území, p ípadn  i rekreace ve stávajícím bytovém fondu 

nep ípustné:    innosti, které svojí podstatou jsou neslu itelné s ur ující funkcí plochy jako 
obt žující služby a emesla, zem lská malovýroba, sklady, innosti s 
vyššími nároky na p epravu zboží 

3) Plochy ob anského vybavení (O)  
ípustné: pozemky staveb pro školství a výchovu, zdravotnictví a sociální pé i, kulturní 

za ízení, církevní nevýrobní za ízení, administrativu a ve ejnou správu, 
obchod, ubytování a stravování v etn  nevýrobních služeb, pozemky 
související dopravní a technické infrastruktury, ve ejná prostranství 

podmín  p ípustné: bydlení za podmínky, že je to ke stavebnímu a funk nímu charakteru hlavní 
stavby vhodné, emesla a služby bez negat. vlivu na ŽP, související sportovní 
a t lovýchovná za ízení, ve ejná i vyhrazená zele , za podmínky nesnížení 
kvality prost edí vymezené plochy 

nep ípustné: drobná výroba, obt žující služby a emesla, drobná p stitelská innost, chov 
drobného hospodá ského zví ectva a další aktivity, které zhoršují prost edí 
plochy nad míru p ípustnou, a  již p ímo anebo druhotn  

4) Plochy sportu a t lovýchovy (TS)  
ípustné: pozemky staveb a za ízení pro organizovanou i neorganizovanou t lovýchovu 

a sport, otev ená i krytá sportovišt , p íslušná doprovodná za ízení a 
íslušenství. Pozemky související dopravní a technické infrastruktury, 

pozemky ve ejných prostranství, sídelní zele  
 nep ípustné: drobná p stitelská innost, chov drobného hospodá ského zví ectva, obt žující 

služby a emesla, stavby skladovací s nízkými nároky na skladovací plochy, 
stavby pro bydlení, erpací stanice PHM s doprovodnými innostmi, zábavní 
centra, dále aktivity narušující kvalitu prost edí p ímo anebo druhotn  a 
aktivity, které narušují estetické a kulturní hodnoty místa 

5) Plochy výroby (V)  
ípustné: pozemky pro umis ování ekonomického a hospodá ského potenciálu v obci, 

kdy negativní vliv z inností nad p ípustnou míru nep ekra uje hranice plochy, 
pozemky související dopravní a technické infrastruktury, ve ejná prostranství.   

podmín  p ípustné: stavby, za ízení a jiné aktivity za podmínky, že neomezují hlavní využití 
plochy a nep ekra ující rámec využití plochy. P ípadné závodní stravování a 
bydlení ve služebních i pohotovostních bytech je možné za podmínky, že tyto 
innosti nebudou rušeny nad p ípustnou míru. erpací stanice pohonných hmot 

je možno umístit za p edpokladu, že nebude omezeno hlavní využití plochy 
nep ípustné: bydlení, ob anské vybavení (mimo nevýrobní služby a administrativu), plochy 

rekreace (mimo agroturistiku), sportu a t lovýchovy, innosti narušující 
primární funkci plochy, výroba ze silným negativním dopadem na ŽP 
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6) Plochy zelen  sídelní ve ejné (ZS) 
ípustné: obecní užívaní plochy bez ohledu na vlastnictví pozemk , p evážn  však 

ve ejn  p ístupné plochy tvo ící významný kompozi ní prvek sídla plnící 
funkci rekrea ní, pietní, ekologickou i estetickou, z ízení p ších event. 
cyklistických stezek, z izování objekt  drobné architektury, vodních prvk , 
umis ování mobiliá e obce, v etn  malých h iš , pozemky související dopravní 
a technické infrastruktury  

podmín  p ípustné:  další aktivity a za ízení za podmínky, že p ispívají ke spole enským kontakt m 
a podporují sociální soudržnost, vodní plochy, erpací místa pro požární 
techniku za podmínky zajišt ní odb ru požární vody 

nep ípustné:     umis ování staveb pro reklamu, staveb provizorního charakteru, garáží a 
jiných staveb a inností narušujících spole enské, kulturní a provozní funkce 

chto prostor  tedy aktivity narušující kvalitu prost edí p ímo anebo druhotn  
7) Plochy zelen  sídelní vyhrazené (ZV) 

ípustné: plochy zelen  ochranné u technických i výrobních za ízení. Pln  zapojená 
výsadba stromového patra s podsadbou ke ového patra, z izování oplocení 

nep ípustné:  ostatní innosti a aktivity nesouvisející s ur ují funkcí plochy 
8) Plochy zahrad a sad  (Z) 

ípustné: vyhrazená zele  pro zahrádká skou innost na v tších užitkových zahradách, 
ípadn  zem lská rostlinná innost samozásobitelského charakteru bez 

negativního dopadu na obytné prost edí.  
podmín  p ípustné: stavby a dopl ková za ízení bezprost edn  související s využitím plochy, 

oplocení, pozemky související dopravní a technické infrastruktury, vše za 
podmínky, že nedojde k potla ení p ípustného využití plochy a snížení kvality 
prost edí plochy 

nep ípustné:  stavby pro bydlení, rekreaci, podnikání a jiné stavby a innosti nesouvisející 
s ur ující funkcí plochy 

9)  Vodní plochy a toky (H) 
ípustné:   innosti a za ízení pro vodohospodá ské ú ely, rybá ství, za ízení pro akumu-

laci deš ových vod,  opat ení pro utvá ení krajinného rázu a zvyšující ekolo-
gickou stabilitu území, innosti související s údržbou vodních plocha a tok  

podmín  p ípustné: za ízení pro chov ryb, vodní dr beže, innosti spojené s rekreací za podmínky 
nevýznamného negativního dopadu na vodní režim a istotu vod, plochy do-
pravní a technické infrastruktury za podmínky, že nedojde k promítnutí nežá-
doucích ú ink  této infrastruktury na vodní plochy a toky 

nep ípustné: innosti negativn  ovliv ující istotu vod a vodní režim v území, z izování 
funk  nesouvisejících staveb v bezprost ední návaznosti na vodní plochu a 
tok 

b) Území nezastavitelné(volné) 
1) - I. krajinná zóna je tvo ena p írod  blízkými nebo lov kem málo pozm nými ekosystémy s 

vysokou ekologickou stabilitou. 
ípustné: - nejjemn jší formy lesního hospoda ení v od vodn ných p ípadech ponechání 

vybraných ástí p irozenému vývoji 
 - p evedení veškeré zem lské p dy pokud není vy ata ze ZPF do luk a pastvin, 

elové extenzivní obhospoda ování luk a mok ad , v p ípad  p írod  blízkých 
ekosystém  lze ponechat p irozenému vývoji 

 - extenzivní chov ryb na stávajících vodních plochách 
 - z izování, realizování a rozši ování ploch prvk  ÚSES 
nep ípustné: - holose ný zp sob hospoda ení v lesích, snižování biodiverzity 
 -  zm na stávajícího vodního a vláhového režimu, s výjimkou povrchových stružek 
 -  umis ování veškerých staveb, z izování zahrádká ských kolonií, stavby, za ízení a 

jiná opat ení pro zem lství, lesnictví, vodní hospodá ství, t žbu nerost , pro 
ochranu p írody a krajiny, pro ve ejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro 
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snižování nebezpe í ekologických a p írodních katastrof a pro odstra ování jejich 
sledk , a dále taková technická opat ení a stavby, které zlepší podmínky pro ú ely 

rekreace a cestovního ruchu, nap . cyklistické stezky, hygienická za ízení, 
ekologická a informa ní centra. 

 -  z izování skládek, provád ní rozsáhlejších terénních úprav a zm ny kultur 
 - degradace ekosystém , snižování ekologické stability a biodiverzity, rozši ování 

geograficky nep vodních druh , zejména druh  s invazním chováním, jež ohrožují 
domácí genofond 

2) - II. krajinná zóna zaujímá lov kem áste  p em né ekosystémy s vyšší ekologickou 
stabilitou 

ípustné:  - maloplošný podrostní zp sob hospoda ení v lesích s max. využitím p irozené 
obnovy 

 - zachování vhodné struktury porost  d evin mimo les, p ípadné rozší ení 
chto ploch 

 - nejšetrn jší pobytové i pohybové formy rekreace 
 - tradi ní obhospoda ování zem lské p dy s cílem udržet její druhové 

bohatství, p izp sobení velikosti pozemkových blok  konkrétním 
podmínkám z hlediska ohrožení erozí 

 - udržení pop ípad  zlepšení kvality vody u vodních ploch, udržení druhového 
bohatství p íb ežních porost  a na n  vázaných živo ich  

 - innosti sm ující k zachování, respektive zvýšení kvality prost edí zóny 
 - z izování, realizování a rozši ování ploch prvk  ÚSES 
podmín  p ípustné: - chov ryb na stávajících vodních plochách za podmínky extenzivního chovu 
 - umis ování staveb pro lesní a zem lské hospoda ení za podmínky 

prokázání jejich nezbytnosti ve vztahu k obhospoda ování souvisejících 
pozemk  a prokázání, že jejich umíst ním nedojde ke k narušení 
ekologických a estetických hodnot plochy 

 - umis ování staveb souvisejících s ochranou životního prost edí, liniových 
staveb technické infrastruktury a dopravy pro místní obsluhu území za 
podmínky slabého zásahu na p ítomné znaky krajinného rázu  a ekologickou 
a estetickou hodnotu plochy 

nep ípustné: - rozši ování geograficky nep vodních druh , zejména druh  s invazním 
chováním, jež ohrožují domácí genofond 

 - degradace ekosystém , snížení ekologické stability a biodiverzity 
 - p ekro ení souvislé plochy jedné plodiny nad 20 ha 
 - narušení vodního a vláhového režimu, odvodn ní drenáží 
 - rozvíjení urbanizace prostoru, stavební úpravy narušující charakter narušující 

charakter stávající rozptýlené zástavby v této zón  
 - terénní úpravy zna ného rozsahu, stavby, za ízení a jiná opat ení t žbu 

nerost , hygienická za ízení, ekologická a informa ní centra 
3) - III. krajinná zóna  ekosystémy lov kem siln  pozm né, b žn  hospodá sky využívané. 

ípustné: - žné obhospoda ování les  s uplatn ním meliora ních d evin 
 - b žné obhospoda ování luk a pastvin p i navržení resp. zvýšení jejich 

plošného zastoupení 
 - provád ní organizace ZPF s p ihlédnutím ke konfiguraci terénu a s ohledem 

na ochranu ZPF p ed erozí (zachování a obnovování protierozních opat ení - 
terasy, b ehové porosty, meze, úvozové cesty s ozelen ním, apod.) 

 - z izování, realizování a rozši ování ploch prvk  ÚSES, innosti sm ující ke 
zvyšování ekologické stability zóny 

podmín  p ípustné: - výstavba vodních ploch, úpravy vodního a vláhového režimu za podmínky 
zlepšení vodohospodá ských pom  území, p ípadn  zvýšení ekologické i 
estetické hodnoty území  

 - chov ryb na vodních plochách za podmínky polointenzifika ního chovu 
 - umis ování staveb pro lesní, zem lské hospoda ení, p ípadn  rybá ství za 

podmínky prokázání jejich nezbytnosti ve vazb  na zdrojové možnosti 
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ilehlých ploch (pozemk ) a prokázání, že jejich umíst ním nedojde ke k 
narušení ekologických a estetických hodnot plochy. Stavby musí být 
ekologicky bezpe né, vhodn  situované, s ohledem na zachování krajinného 
rázu . 

 - liniové stavby technické a dopravní infrastruktury pro místní obsluhu území, 
ší, nau né stezky, cyklostezky a hipostezky za podmínky slabého zásahu 

na p ítomné znaky krajinného rázu a ekologickou a estetickou hodnotu 
plochy 

nep ípustné: - rozši ování geograficky nep vodních druh , zejména druh  s invazním 
chováním, jež ohrožují domácí genofond 

 - urbanizace krajinného prost edí 
 - chov vodní dr beže 
 - innosti event. stavby snižující p írodní a estetickou hodnotu území p ímo 

anebo druhotn , zásahy s negativním dopadem na krajinný ráz v etn  zásah  
stírající p ítomné znaky krajinného rázu 

4) - IV. krajinná zóna lov kem zcela pozm né ekosystémy 
ípustné: - hospoda ení v lesích, na zem lských pozemcích a vodních plochách bez 

zvláštního omezení 
 - innosti pro zvyšování ekologické stability zóny 
podmín  p ípustné: - intenzivní chov ryb v etn  chovu vodní dr beže za podmínky nevýznamného 

negativního dopadu na vodní režim a istotu vod 
 - nezbytné stavby a za ízení zem lské prvovýroby a lesní výroby za 

podmínky, že nedojde k narušení krajinného rázu, ochrany p írody a ochrany 
dního fondu 

 - liniové stavby dopravní a technické infrastruktury jen v nezbytných p ípadech 
za podmínky slabého zásahu na p ítomné znaky krajinného rázu a 
ekologickou a estetickou hodnotu plochy. P ší, nau né stezky, cyklostezky a 
hipostezky za podmínky, že nedojde k narušení ekologických a estetických 
hodnot plochy 

nep ípustné: - urbanizace krajinného prostoru 
 - t žba nerost  nadmístního významu 
 - rozsáhlé terénní úpravy 
 - výstavba výroben elektrické energie krom  malých vodních elektráren 
 - z izování zahrádká ských kolonií 
Pozn.: Vymezení krajinných zón vychází z vymezení zón odstup ované ochrany p írody v CHKO 

árské vrchy. Zásadou funk ního využití ploch (zón) je, že nep ípustná využití v zón  ekologicky 
mén  stabilní platí i u zóny ekologicky stabiln jší.  
c) Plochy obsluhy území dopravní a technickou infrastrukturou 
1) Plochy dopravy a dopravních za ízení (D)  

ípustné: stavby a za ízení silnic II. a III. t ídy a místních komunikací I. a II. t ídy v . 
pozemk , na kterých jsou umíst ny sou ásti komunikace, pozemky 
doprovodné a izola ní zelen , pozemky staveb dopravního za ízení a 
dopravního vybavení, stavby a za ízení pro dopravu v klidu, terénní úpravy, 
protipovod ová opat ení, nezbytné asana ní zásahy. Za ízení a stavby 
technické infrastruktury 

podmín  p ípustné: místní komunikace III. t ídy za podmínky, že nebude zahrnuta do jiných ploch, 
umis ování erpacích stanic pohonných hmot, skládky údržbového materiálu, 
místní komunikace, umis ování cyklotras a chodník  pro p ší, i záliv  
hromadné dopravy na t lese silni ní komunikace za podmínky, že svým 
provozováním a technickým uspo ádáním nebude narušeno i znemožn no 
hlavní využití plochy 

nep ípustné: stavby, za ízení a innosti, které nesouvisí s hlavním využitím plochy 
a aktivity narušující hlavní využití a bezpe nost a plynulost dopravy 
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2) Plochy technické infrastruktury (T) 
ípustné: pro umis ování staveb, za ízení a sítí technického vybavení na úseku vodního 

hospodá ství, energetiky a spoj  plnící obslužn  zásobovací a komunika ní 
funkce  

podmín  p ípustné: innosti a d je p ímo související s náplní plochy, pozemky související 
dopravní infrastruktury, za podmínky, že jejich provozováním a technickým 
uspo ádáním nebude narušeno i znemožn no hlavní využití plochy  

nep ípustné: ostatní innosti a d je a stavby, které nesouvisí s hlavním využitím plochy 
 
(12) Na území obce je vymezen navržený koridor technické infrastruktury pro stavbu splaškové ka-

nalizace.  Do doby realizace p íslušných staveb a stavebních úprav je na území koridoru zakázá-
no provád t takové innosti, kterými by došlo k významnému zhodnocení území, které by reali-
zaci pot ebných úprav znemožnily anebo významn  ztížily (i ekonomicky). P sobnost koridoru 
kon í realizací p íslušné stavby, p ípadn  i zm nou územního plánu, která navrhne jiné využití 
území anebo územním plánem novým. 

 
lánek 7 

Vymezení zastavitelného území a zastavitelných ploch 
 
(1) Vymezení zastavitelných území je zobrazeno ve výkrese základního len ní území a hlavním vý-

krese 
(2) Využití zastavitelných území je z ejmé z hlavního výkresu grafické ásti a z textové ásti územ-

ního plánu. 
(3) Zm na . II Územního plánu obce K ídla vymezuje tyto zastavitelné plochy a ur uje pro n  ná-

sledující podmínky využití. 
evažující ú el plochy a kód plochy Ozn. 

plochy charakteristika kód 
podmínky využití vým -

ra (ha) 

Plochy bydlení individuálního  

 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ípustné 

II/Z1 

  

B 

Zástavba rodinnými domy s využitelným podkrovím. 
Charakter zástavby otev ený. Výška zástavby do 1 
nadzemního podlaží. Akceptovat trasy podzemních 
kabel  a vodovodního ádu. Dopravní obsluhu plochy 
ze stávající místní komunikace p ípadn  z p ilehlé 
silnice III. t ídy. 

0,85 

Plochy bydlení individuálního  
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ípustné 
II/Z2 

  

B 

Zástavba rodinnými domy s využitelným podkrovím. 
Charakter zástavby otev ený. Výška zástavby do 1 
nadzemního podlaží. Dopravní obsluha ze stávající 
komunikace. 

0,77 

Plochy bydlení individuálního  

 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ípustné 
II/Z3 

  

B 

Zástavba rodinnými domy s využitelným podkrovím. 
Zástavba ponese znaky soudobého bydlení, výšková 
hladina do 1. nadzemního podlaží. Akceptovat vedení 
VTL plynovodní p ípojky v etn  za ízení na VTL 

ípojce. Zohlednit ochranné a bezpe nostní pásmo 
VTL plynovodních za ízení. Dopravní obsluha z míst-
ní komunikace. 

0,26 

Plochy technické infrastruktury - 
išt ní a odvád ní odpadních vod  

Zvláštní podmínky využití: 
územní studie podm. p ípustné 

II/Z4 

  

 

Plocha pro umíst ní stavby za ízení pro odvád ní, 
išt ní a likvidaci splaškových vod v etn  p ístupové 

komunikace. Za ízení umístit v bezpe né úrovni nad 
vodním tokem. 

0,18 

Plochy sportu a t lovýchovy - 
organizované i neorganizované 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ípustné 
II/Z5 

 s 

TS 

Vytvo it podmínky pro kultivaci prost edí na b ehu 
vodní plochy ur ené ke sportovnímu rybolovu. Ne-
zbytné související stavby budou trvalého i mobilního 
charakteru, jednoduchých a ú elných tvar  výšky do 
3,5 m. dopravní obsluha stávajícím sjezdem ze silnice 
II. t ídy. 

0,15 

 .... podmín nost využití plochy se zm nou v území je dána prokázáním nep ekro ení maximální p ípustné hladiny hluku v chrá-
ných vnit ních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací 

s....podmín nost využití plochy se zm nou v území je dána bezpe ností umis ovaných staveb, zachováním obsluhy lesa a hospo-
da ení v lese a nepoškozením lesa 
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lánek 8 
Zásady uspo ádání dopravy 

 
(1) Funk ní a technické ešení je znázorn no v grafické ásti ÚPO. 
(2) Napojení obce na silni ní sí  z stává beze zm n. 
(3) Pr h silnic je uvažován ve stávajících trasách s díl ími úpravami na odstran ní bodových závad 

a dalším zlepšením technických parametr  silnic. 
(4) i silnicích v urbanizované ásti obce dobudovat alespo  jednostranné chodníky. Nevylu uje se 

možnost u t chto pr jezdních úsek  silnic uplatnit progresivní trendy zklid ování dopravy. 
(5) Pro dopravu v klidu je vymezen dostatek ploch s požadavkem, že každý nový rodinný d m musí 

mít min. 1 odstavné stání pro osobní automobil na vlastní parcele. 
(6) Nep ípustné je z izování odstavných a parkovacích stání pro vozidla o hmotnosti nad 3,5t na 

návsi a v obytných zónách. 
(7) Žádoucí je dopln ní sít  polních a lesních cest ve volné-neurbanizované krajin . 
(8) Hromadná doprava nadále bude zajiš ována p edevším autobusovou p epravou. 

 
 

lánek 9 
Zásady uspo ádání technického vybavení 

 
(1) Vodní hospodá ství 

a) Neuvažovat se zm nou koncepce v zásobování obce pitnou vodou. 
b) Koncep ešit odkanalizování sídla oddílnou kanalizací, kdy splašková kanalizace bude 

ukon ena celoobecní OV pod sídlem s maximálním využitím stávajících investic. 
c) Pro vedení splaškové kanalizace je vymezen navržený koridor technické infrastruktury. Pro 

umíst ní OV v etn  p ístupové cesty je navržena zastavitelná plocha. 
(2)  Energetika 

a) enos pot ebného výhledového výkonu bude nadále zajiš ován ze stávajícího el. vedení VN 22 
kV p es stávající TS. 

b) Text zrušen. 
c) Dobudovat STL rozvody plynu v nových rozvojových plochách v etn  el. vedení NN v zem-

ních kabelech. 
d) Zásobení teplem je p edur eno provedenou plošnou plynofikací, neuvažuje se s centrálním 

zdrojem tepla. 
(3) Telekomunikace 

a) V obci jsou vytvo eny p edpoklady pro 100 % telefonizaci, cílovým stavem je kabelizace 
vzdušných vedení. 

b) Respektovat trasy komunika ních vedení procházejících územím obce. 
c) Text zrušen. 
d) Nep edpokládají se zm ny na úseku poštovních služeb. 

(4)  Spole ná ustanovení 
a) Navržené sm ry inženýrské infrastruktury jsou závazné. Ke vzdušným stavbám musí být za-

chován volný p ístup dle požadavk  provozovatele. Žádoucí je slu ování sítí do obslužných ko-
ridor .  

b) Na plochách ur ených pro stavby technické infrastruktury se zakazuje umis ování jiných staveb 
než staveb souvisejících. 

c) Elektrická sí  NN a sd lovací rozvody budou ešeny jak v nové tak postupn  i v p vodní zá-
stavb  podzemními kabely. 

d) Plošné nároky na umíst ní nových staveb technické infrastruktury jsou znázorn ny v grafické 
ásti. 
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lánek 10 
Limity využití území 

(1)  Ochrana územních jednotek 
a) respektovat katastrální území K ídla jako území ešené územním plánem obce 

(2)  Ochrana kulturního d dictví a památek 
a) vytvo it p edpoklady pro místní ochranu objekt  vytvá ejících charakter sídla v centrální ásti síd-

la 
b) stavby tzv. drobné architektury - boží muka, k íže p ípadn  jiné artefakty budou zahrnuty do 

ochrany památek místního významu 
c) výšková hladina zástavby je dána p evládající výškou zastav ní v sídle, u nové zástavby zohlednit 

stávající tvar st ech 
(3)  Ochrana p írody a krajiny 

a) respektovat podmínky dané zonací krajiny umož ující diferencovaný p ístup k ochran  p írody a 
krajiny. 

b) respektovat pot ebu mimoproduk ního využívání krajiny s obnovou ekologické rovnováhy hos-
podá sky využívané krajiny 

c) zachovat, resp. doplnit ekologicky cennou p echodovou zónu p i vodote ích, rybnících, kolem le-
sa i vegetace rostoucí mimo les tvo enou travinatými a ke ovými liniovými spole enstvy - eko-
tony, které zárove  zvyšující reten ní a retarda ní potenciál krajiny. 

d) nezvyšovat podíl orné p dy na celkové rozloze ZPF, bránit ekonomickému nadužívání ZPF 
e) respektovat principy a zájmy ochrany ZPF 
f) ešit lepší prostupnost zem lské krajiny dopln ním systému polních cest 
g) realizovat územní systém ekologické stability. Omezit výsadbu nep vodních druh  rostlin, 

zejména pak d evin. 
(4) Ochrana p írodních zdroj  

a) užívání vod je možné jen tak, aby nedošlo k ohrožení jakosti vod a vodních ekosystém  
b) respektovat ochranu povrchových zdroj  vod 
c) respektovat krajinný ráz území 

(5) Ochrana hygieny prost edí 
a) respektovat stanovené podmínky (regulativy) pro využívání jednotlivých funk ních ploch 
b) nov  navrženou soust ed nou obytnou a rekrea ní zástavbu situovat mimo zdroj plynných i pa-

chových imisí a emisí hluku 
c) zne išt ní ovzduší omezit rozši ováním plynofikace obce 
d) pokra ovat v nastoleném koncep ním odstra ování komunálního i nebezpe ného odpadu 
e) na území obce nebude z izována žádná skládka odpad  
f) respektovat požadavek ádné likvidace splaškových vod 

(6) Ochranná a bezpe nostní pásma 
a) územnímu plánu nep ísluší vymezovat ochranná ani bezpe nostní pásma  

(7) Ochrana protipovod ová 
a) akceptovat zonaci krajiny a požadované komplexní pozemkové úpravy upravující zem lské 

hospoda ení snižující možnosti vodní eroze a p dního smyvu 
b) respektovat manipula ní provozní pruh p i vodních tocích pro možnost úpravy tok  
c) u vodních tok  a ploch  respektovat obvyklé a p irozené innosti související s vodohospodá -

skými pom ry v území 
d) nep ipustit výstavbu trvalých objekt  v t sné blízkosti b eh  (mimo stavby vodohospodá ské, 

né liniové stavby, p ípadn  stavby ŽP) 
 

lánek 11 
Územní systém ekologické stability 

 
(1) Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vzájemn  propojený soubor p irozených i po-

zm ných avšak p írod  blízkých ekosystém , který udržuje p írodní rovnováhu. 
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(2) Plochy ÚSES jsou vymezeny v grafické ásti územního plánu a je možno je využít jen takovým 
zp sobem, který nenaruší jejich obnovu a nedojde k narušení jeho ekostabilizujících funkcí. Na 

chto plochách je zakázáno m nit kultury s vyšším stupn m ekologické stability za kultury 
s nižším stupn m ekologické stability. 

(3) Plochy ÚSES jsou nezastavitelné, vylu uje se t žba nerost  (zcela výjime  je možno za p esn  
stanovených podmínek p ipustit stavbu liniovou, p ípadn  stavbu související s ochranou ŽP). 

(4) Interak ní prvky budou dopl ovat sí  biokoridor  a biocenter s funkcí rozptýlené zelen  v krajin  
(5) Plochy ÚSES budou respektovány p i ízení o komplexních pozemkových úpravách. 

 
lánek 12 

Vymezení ve ejn  prosp šných staveb (VPS), ve ejn  prosp šných opat ení (VPO), staveb a 
opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva 

k pozemk m a stavbám vyvlastnit 
 

(1) Plochy pro ve ejn  prosp šné stavby jsou vyzna eny v grafické ásti. 
(2) Ve ejn  prosp šné stavby, pro které lze pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit, nebo vlastnická 

práva k nim omezit dle územního plánu jsou vymezeny následn : 
Ve ejná infrastruktura - technická infrastruktura 
II/VT1 Stavba istírny odpadních vod v etn  p ístupové komunikace. 
II/VT2 Stavba splaškové kanalizace (koridor š. 4m) 

(3) Asanace, asana ní úpravy - neuvažují se. 
(4) Ve ejn  prosp šná opat ení nejsou územním plánem vymezena. 
(5) Stavby a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu nejsou územním plánem vymezeny. 
 

lánek 12a 
Vymezení zastav ného území  

(1) Územním plánem obce K ídla vymezené sou asn  zastav né území obce se považuje za zastav -
 né území. Zastav né území bylo aktualizováno k datu 07.03.2017. 
 

lánek 12b 
Kompenza ní opat ení  

(1) Kompenza ní opat ení podle §50 odst. 6 stavebního zákona nebyla p íslušným orgánem ochrany 
 p írody uplatn na. 
 

lánek 12c 
Stanovení po adí zm n v území (etapizace) 

(1) Po adí zm n v území  se nestanovuje. 
 

lánek 12d 
Grafická ást výroku 

(1) Nedílnou sou ástí výroku opat ení obecné povahy je grafická ást zm ny . II. ÚPO K ídla, která je 
obsažena v t chto výkresech : 

Výkres 
íslo název 

po et list  ítko 

1 Výkres základního len ní území 
 

1 
 

1: 5 000 
2 
 

Hlavní výkres 
 

1 
 

1: 5 000 
3 
 

Výkres ve ejn  prosp šných staveb a opat ení, asanace 1 1: 5 000 
 

lánek 12e 
Vymezení ve ejn  prosp šných staveb a ve ejných prostranství, pro které lze uplatnit p edkupní právo s 

uvedením v í prosp ch je p edkupní právo z izováno 
 
(1) Nejsou tímto územním plánem vymezeny. 
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lánek 12f 
Vymezení ploch a koridor  územních rezerv a stanovení podmínek možného budoucího využití v . 

podmínek pro jeho prov ení  
 
(1) Územní plán vymezuje pro zajišt ní ochrany území a pro prov ení možnosti využití plochy územní 
rezervy pro další p ípadný rozvoj ploch smíšených  - výrobn  obytných (Sv), ploch bydlení individuál-
ního (B) a ploch výroby - drobné výroby a služeb (Vd). Další rezervy jsou vymezeny v oblasti ploch 
dopravy a dopravních za ízení (D) jako rezervní vymezení místních komunikací a hlavních polních 
(lesních) cest. 
(2) Na plochách územních rezervy lze povolovat jen takové zm ny v území, které neznemožní nebo 
podstatn  neztíží p ípravu a realizaci budoucího zám ru. 
(3) Zám ry vymezené v územních rezervách k prov ení nelze územním plánem povolit. Pokud má do-
jít k povolení prov ovaného ú elu, zám r pro který byla plocha územní rezervy vymezen je t eba zm -
nou územního plánu z ploch územních rezerv do zastavitelných ploch. 
(4) Prokáže li se p i prov ování ploch územních rezerv nemožnost ú elu pro který byla územní rezerva 
vymezena, bude p edm tná územní rezerva z této územn  plánovací dokumentace vylou ena. 
 

lánek 12g 
Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o zm nách v území 

 podmín no dohodou o parcelaci  
 
(1) Koncepce územního plánu nevyžaduje vymezovat tyto plochy. 
 

lánek 12h 
Vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no zpracováním 

územní studie, stanovení podmínek pro její po ízení a p im ené lh ty pro vložení dat o této studii do 
evidence územn  plánovací  

 
(1) Nejsou tímto územním plánem vymezeny. 
 

lánek 12i 
Vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no vydáním 

regula ního plánu, zadání regula ního plánu v rozsahu dle p ílohy . 9, stanovení, zda se bude 
jednat o regula ní plán z podn tu nebo na žádost 

 
(1) Nejsou tímto územním plánem vymezeny. 
 

lánek 12j 
Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které m že vypracovávat 

architektonickou ást projektové dokumentace jen autorizovaný architekt 
 
(1) Nejsou tímto územním plánem vymezeny. 
 
 



 

 


