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A. Textová ást 
 
1. Výchozí situace 

 Obsah kapitoly vypušt n. 
2. Vymezení zastav ného území 

 Zastav né území je vymezeno k 1. 8. 2007. 
 Hranice zastav ného území je vyzna ena v grafické ásti územního plánu ve výkrese . 1 - 

Výkres základního len ní a ve výkrese . 2 - Hlavní výkres. Hranice zastav ného území je 
dále vyzna ena v grafické ásti od vodn ní územního plánu a to v koordina ním výkrese  
a výkrese p edpokládaných zábor  p dního fondu. 

 Zastav né území bylo aktualizováno k datu 06.06.2016. 

3. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj hodnot území 
3.1. Základní zásady koncepce 

 Dosáhnout vyváženého vztahu podmínek pro p íznivé životní prost edí, pro hospodá ský 
rozvoj a pro soudržnost spole enství obyvatel. 

 Chránit a rozvíjet p írodní, civiliza ní a kulturní hodnoty území v etn  urbanistického  
a architektonického d dictví. 

 Stanovit podmínky pro hospodárné využití zastav ného i nezastavitelného území  
se zajišt ním jeho ochrany. 

3.2. Hlavní cíle rozvoje 
 Vytvo it základní koncep ní rámec pro usm ování rozvoje území obce Zub í na k.ú. Zub í u 

Nového M sta na Morav . 
 Ur it zásady funk ního a prostorového uspo ádání a limit  využití území obce. 
 Reagovat na zvýšený zájem ob an  blízkého i vzdálen jšího okolí o výstavbu rodinného do-

mu v Zub í. 
 ešit rekrea ní kapacity území s ohledem na únosnost území. Up ednost ovat pohybové slož-

ky rekreace. 
 Stanovit zásady ešení dopravy v obci - zvlášt  silni ní. Prov it pot eby na úseku technické 

infrastruktury, ob anské vybavenosti a výrobních ploch. 
 Koncep  vymezit plochy územního systému ekologické stability, zajistit rehabilitaci p írod-

ních hodnot krajiny. 
3.3. Ochrana a rozvoj hodnot 

 Je zabezpe ena p edevším koncepcí územního plánu, kompozi ními vztahy v území 
a plánem využití jednotlivých ploch s rozdílným zp sobem využívání. 

 ešením územního plánu  nedochází k ovlivn ní území s výskytem zvlášt  chrán ných rostlin 
a živo ich . 

 Je respektováno prost edí obce v urbánním i volném prostoru. 
 Zachována z stává p dorysná osnova sídla, respektuje se p dorysná stopa jádra sídla. 
 Územní plán  respektuje objekty výrazn  dotvá ející ráz sídla. 
 Akceptovány jsou zákonná ustanovení týkající se p ípadných archeologických nález   

i zemních pracích na území obce. 
 Významným prvkem p ízniv  ovliv ující kvalitu venkovského prost edí bude mít návrh vý-

sadby zelen  s funkcí optické a hygienické clony zmír ující negativní dopady  
na krajinný ráz. 

 Územní plán vytvá í p edpoklady pro zvýšení obytnosti zem lsky intenzivn  obhospoda o-
vané jihozápadní ásti k.ú. 

 íznivý vliv na estetiku a ekologii území budou mít navržená opat ení na toku Olešná. 
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4. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch p estaveb a systému sídelní 
zelen  

4.1.  Urbanistická koncepce 
 Navazuje na stávající plošné, prostorové i provozní uspo ádání obce, na specifika 

venkovského prost edí a spole enství s pot ebou uchování jejich integrity a základních 
environmentálních proces . 

 Obec Zub í se rozvíjí a bude rozvíjet jako jeden urbanizovaný celek se dv mi významn jšími 
rekrea ními areály situovanými v izolované poloze na k.ú. Zub í u Nového M sta na Morav . 

 evládající funkcí sídla z stává bydlení s menším zastoupením výrobních ploch. Extenzivní 
st obce dominantní funkci bydlení v sídle upev uje. 

 Stavové plochy zastav ného území jsou v ÚP považovány za stabilizované, tj. plochy bez 
výrazných zm n. P edpokládat je tu možno rozvoj kvalitativní nevyvolávající zvláštní 
konflikty v území. 

 Nezastav né území krom  p ípad  uvedených v tomto územním plánu bude nadále sloužit 
edevším zem lství, lesnictví, p ípadn  i rybá ství a pohybovým rekrea ním aktivitám. 

 Koncepce ÚP podporuje maximální vzájemné propojování r zných druh  zelen   
a pronikání krajinné zelen  do prostoru sídel. Up ednost ovat používání autochtonních 

evin. 

4.2. Zastavitelné plochy, plochy p estavby, a ostatní plochy se zm nou v území a plochy zm n v 
 krajin  

 Jsou vymezeny v grafické ásti územního plánu. 
plochy ozna ení 

ploch zastavitelné estavby ostatní 
el plochy (p evažující) kód 

plochy 
vým ra 

plochy (ha) 
1 x   bydlení v rodinných domech BR 0,12 
2 x   bydlení v rodinných domech BR 0,10 
3 x   bydlení v rodinných domech BR 0,10 
5 x   bydlení v rodinných domech BR 0,12 
6 v   bydlení v rodinných domech BR 0,32 
9 x   bydlení v rodinných domech BR 1,12 
10 x   bydlení v rodinných domech BR 0,59  
11 x   technická infrastruktura, vod. hosp. TIv 1,02 
13   x vodní a vodohospodá ské VH 6,72 
14 x   smíšené obytné SO 0,04 
15   x pl.  ú elové komunikace  0,38  
16   x pl.  ú elové komunikace  0,36 
17   x pl.  ú elové komunikace  0,57 
18 x   lovýchovy a sportu Ot 0,87 
19 x   výroby drobné VD 0,02 

 Nové plochy se zm nou v území : 
plochy ozna ení 

ploch zastavitelné p estavby zm n v 
krajin  
 

el plochy (p evažující) kód 
plochy 

vým ra 
plochy (ha) 

I/Z1 x   bydlení v rodinných domech BR 0,54 
I/Z2 x   výroba zem lská VZ 0,18 
I/Z3 x   plochy zem lské - zahrady a sady  ZZ 0,21 
I/Z4 x   ve ejné prostranství VP 0,05 
I/Z5 x   bydlení v rodinných domech BR 0,34 
I/Z6 x   bydlení v rodinných domech BR 0,21 
I/Z7 x   bydlení v rodinných domech BR 0,07 
I/K1   x plochy lesní L 2,40 

 Podmínky využití ploch zastavitelných a ostatních 
Plocha . 1 

 Dopravní obsluhu ešit z místní komunikace. 
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 Zástavbu ešit v kontextu navazující stávající zástavby. 
Plocha . 2 

 Akceptovat svažitost plochy. 
 Zástavbu v proluce ešit v kontextu navazující stávající zástavby. 
 Dopravní obsluhu ešit  z místní komunikace 

Plocha . 3 
 Respektovat místní komunikaci i ú elovou komunikaci k vodojemu. 
 Zachovat danou linii zastav ní. 
 ešit p emíst ní transformátoru. 

Plocha . 4 
 Plocha vy azena z ešení ÚP a navrácena p vodnímu zem lskému využití. 

Plocha . 5 
 Umíst ní RD navrhnout co nejblíže místní komunikaci, bližší podmínky se nestanovují. 
 Dopravní obsluhu ešit z místní komunikace 

Plocha . 6 
 Umíst ní RD ešit po „vrstevnici“ delší stranou RD. 
 Zachovat odstup od místní komunikace, resp. h išt . 
 Dopravní obsluhu ešit z místní komunikace 

Plocha . 7 
 Plocha vy azena z ešení ÚP a navrácena p vodnímu využití. 

Plocha . 8 
 Plocha vy azena z ešení ÚP a navrácena p vodnímu zem lskému využití. 

Plocha . 9 
 Dopravní obsluha pozemk  z ve ejných prostranství 
 Prostorové uspo ádání nových staveb bude ešeno v kontextu stávající zástavby obytného 

souboru rodinných dom . 
 Zástavba bude tvo ena rodinnými domy s využitelným podkrovím, výška zástavby do 1 

nadzemního podlaží. 
Plocha . 10 

 Dopravní obsluha pozemk  z ve ejných prostranství 
 Prostorové uspo ádání nových staveb bude ešeno v kontextu stávající zástavby obytného 

souboru rodinných dom . 
 Zástavba bude tvo ena rodinnými domy s využitelným podkrovím, výška zástavby do 1 

nadzemního podlaží. 
Plocha . 11 

 ešit výsadbu ochranné zelen . P i ú elové cest  pak zelen  doprovodné 
Plocha . 12 

 Plocha vy azena z ešení ÚP a v tší ást navrácena p vodnímu využití. 
Plocha . 13 

 Respektovat zpracovaný investi ní zám r na revitalizaci vodního toku Olešná. 
Plocha . 14 

 Rozší ení hospodá ské usedlosti ešit citliv  k místu a výrazu stavby. 
Plocha . 15, 16 a 17 

 Obnovu cest ešit nejen z hlediska zp ístupn ní polností resp. krajiny, ale i s ohledem  
na erozní projevy v krajin . 

 ešit výsadbu doprovodné zelen . 
Plocha . 18 

 Dodržovat podmínky vydaného územního rozhodnutí na výstavbu sportovního areálu. 
 



Prá vn í  s ta v  Ú zem ní ho  p l án u  Z u b í  p o  vyd á n í  Z m n y  .  I  

 

STUDIO P |  8 

 

Plocha . 19 
 Obsluha plochy bude ešena ze stávající místní komunikace. 
 Na pozemku umožnit parkování osobních automobil  zákazník . 

Plocha . I/Z1 
 Dopravní obsluha plochy bude ešena  ze stávající místní komunikace. 
 Zástavba bude tvo ena rodinnými domy s využitelným podkrovím, výška zástavby do 1 

nadzemního podlaží 
 Charakter zástavby volný 
 Pro plochu bude vypracována územní studie jako podklad pro rozhodování o zm nách v 

území. 
Plocha . I/Z2 

 Rozší ení stávající plochy VZ, dopravní obsluhu ešit z této plochy. 
 Negativní vlivy z provozu na dané ploše nep esáhnou hranice vymezené plochy. 

Plocha . I/Z3 
 V ešení zohlednit umíst ní plochy v návaznosti na volnou krajinu. 
 Respektovat blízkost vedení el. vedení VN. 
 Dopravní obsluhu ešit ze stávajících místních komunikací,p ípadn  ve ejných prostranství 
 Dominantní zp sob využití bude užitková zahrada, lze uplatnit stavby o rozloze do 25 m2 a 

výšky do 5 m nad terénem. 
Plocha . I/Z4 

 Plocha ve ejného prostranství pro obsluhu plochy I/Z3 a I/Z5. 
 Zachovat prostupnost do volné krajiny. 

Plocha . I/Z5 
 Dopravní obsluhu ešit ze stávajícího a navrženého ve ejného prostranství . 
 Zástavba bude tvo ena rodinnými domy s využitelným podkrovím, výška zástavby do 1 

nadzemního podlaží. 
 Vým ra stavebního pozemku se ur uje 1000 - 1200 m2. 
 Podél severní a západní hranice bude nezastavitelný pás pozemku v ší i 10 - 16 m 
 Pro plochu bude vypracována územní studie jako podklad pro rozhodování o zm nách v 

území. 
Plocha . I/Z6 

 Dopravní obsluha plochy bude ešena  ze stávající místní komunikace. 
 Zástavba bude tvo ena rodinnými domy s využitelným podkrovím, výška zástavby do 1 

nadzemního podlaží 
 Charakter zástavby volný 
 Sm rem do volné krajiny zachovat a umožnit další výsadbu vzr stné  zelen   
 Pro plochu bude vypracována územní studie jako podklad pro rozhodování o zm nách v 

území. 
Plocha . I/Z7 

 Dopravní obsluha pozemk  z ve ejných prostranství 
 Prostorové uspo ádání nových staveb bude ešeno v kontextu stávající zástavby obytného 

souboru rodinných dom . 
 Zástavba bude tvo ena rodinnými domy s využitelným podkrovím, výška zástavby do 1 

nadzemního podlaží. 
Plocha . I/K1 

 Zalesn ní ešit s ohledem na skupinu typu geobiocénu a stanovištní podmínky 
 Dopravní obsluha plochy z p ilehlé polní cesty. 

 Podmínky prostorového uspo ádání jsou dále uvedeny v kap. 7.2. 
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 i realizaci zám , které jsou zdrojem emisí hluku, je nutno v rámci územního ízení proká-
zat dodržení limitních hladin hluku na nejbližší chrán ný venkovní prostor v souladu 
s p íslušnými právními p edpisy na ochranu ve ejného zdraví. 

4.3. Návrh systému sídelní zelen  
 zele  ve ejná 

 Koncepce ÚP akceptuje stávající plochy této zelen . 
 Ve ejná zele  bude sou ástí nov  vzniklých ve ejných prostranství  

i ve ejných prostranství v obytných skupinách RD. 
 Ve ejná zele  bude sestávat z trávníkových ploch se vzr stnými d evinami a nízkou 

dopl kovou (ke ovou) zelení. Plochy možno doplnit vodními prvky, mobiliá em obce  
i p šími stezkami. 

 U zelen  ve ejné se preferuje její slu ování do v tších ucelených ástí s ešením požadavk  
snadné údržby. 

 zele  vyhrazená 
 Této zeleni jednozna  dominuje zele  p i rekrea ních za ízeních a ploch t lovýchovy a 

sportu. 
 Význam této zelen  je nezastupitelný, snižování vým ry ploch zelen  zvl. u rekrea ních 

za ízení je možný jen ve zvlášt  zd vodnitelných p ípadech. 
 Jiným významným druhem této zelen  je zele  izola ní, kterou ÚP pro její nesporný 

estetický i hygienický význam využívá p edevším u ploch výrobních a sportovních. 
 zahrad a sad  

 Jde o samostatnou kategorii vyhrazené zelen  velmi ú inn  a pozitivn  se uplat ující  
v organizmu obce. ÚP proto stanovuje požadavek na maximální respektování t chto zahrad 
jak na plochách ur ených k bydlení i smíšených obytných (stabilizovaných i návrhových). 

 U nových ploch bydlení a sm ujících do volné krajiny nutno umožnit výsadbu vzr stných 
strom  na p echodu urbanizovaného území do území neurbanizovaného. 

5. Koncepce ve ejné infrastruktury a dalšího ob anského vybavení, v . podmínek pro její 
umis ování, nakládání s odpady 

5.1. Dopravní infrastruktura 
 Systém napojení obce na silni ní sí  a železnici se územním plánem nem ní. 
 Silnice i železnice vedou v územn  stabilizovaných trasách. U silnice se p edpokládají úpravy 

bodových závad za ú elem zvýšení bezpe nosti provozu. Vymezen je koridor pro 
homogenizaci vybraného úseku stávajícího tahu silnice II/360 (v ZÚR Kraje Vyso ina kód 
DK21). 

 Silnice v zastav ném území zajiš uje rovn ž obsluhu p ilehlých nemovitostí. Cílem je uplatnit 
v zastav ném území prvky dopravního zklidn ní pr tahu silnice. 

 i ešení ulic v zónách s bytovou výstavbou respektovat urbanistický požadavek  
na tvorbu obytných ulic. 

 Pro dopravu v klidu je vymezen dostatek ploch. Ukládá se požadavek, aby každý nov  
vybudovaný byt m l na p íslušející parcele alespo  jedno garážové i odstavné stání pro 
osobní automobil. 

 Nep ipouští se z izování odstavných a parkovacích stání pro vozidla o vyšší hmotnosti jak 
3,5t v centrálních ástech obce, v obytných zónách a rekrea ních zónách. 

 Hromadná ve ejná doprava bude nadále zajiš ována autobusovou a železni ní p epravou. 
Krom  úpravy aut. zastávky v souvislosti se zklid ováním pr jezdního úseku silnice se  
u tohoto druhu dopravy neo ekávají zm ny. 

 Respektovat obnovu polních cest vyzna ených v ÚP. P ípustné je i další dopln ní polních 
cest. 

 Vodní a letecká (civilní) doprava nemají na území obce své zájmy. 
 



Prá vn í  s ta v  Ú zem ní ho  p l án u  Z u b í  p o  vyd á n í  Z m n y  .  I  

 

STUDIO P |  10 

 

5.2 Technická infrastruktura 
 Stávající systém zásobení pitnou vodou je vyhovující i pro výhledové období. 
 ešit výstavbu ve ejné kanalizace zakon ené OV. 
 enos pot ebného výhledového výkonu bude nadále zajiš ován ze stávajících el. vedení VN 

22 kV p es stávající TS s možností jejich úprav, p ípadn  rozší ení. 
 Neuvažovat s výstavbou nad azených soustav el. za ízení VVN, produktovod , VTL 

a VVTL plynovod  ani s výstavbou výroben el. energie pro ryze komer ní ú ely (krom  
vodních s využitím stávajících d l). ešit zm nu umíst ní trafostanice Na kopci. 

 edpokládat vyšší procento domácností využívající k vytáp ní zemního plynu. 
 Neuvažovat s výstavbou centrálního zdroje tepla v obci. 
 Respektovat radioreléový spoj  a ochranné pásmo radioreléového spoje procházející nad úze-

mím obce. 
 Nep edpokládají se zm ny na úseku poštovních služeb. 
 El. sí  NN a sd lovací rozvody budou ešeny v nové postupn  i p vodní zástavb  podzemními 

kabely. 
 Na plochách ur ených pro stavby technické infrastruktury se zakazuje umis ování jiných sta-

veb než staveb souvisejících. 
5.3 Ob anské vybavení ve ejné 

 Stávající ob anská vybavenost tohoto charakteru je na území obce stabilizovaná. 
 Územní plán nevymezuje nové plochy pro tuto ob anskou vybavenost. 

5.4 Ob anské vybavení ostatní 
 Stávající za ízení budou vyhovovat i pro výhledové období. Respektovat zám r na umíst ní 

sportovišt . 
 Umis ování ob anského vybavení úm rné velikosti i rozsahu je možné i do jiných p íhodných 

ploch s rozdílným zp sobem využívání, pokud to nebude v rozporu  
s p ípustným, p ípadn  podmín  p ípustným využíváním dané plochy (ustanovení možno 

im en  uplatnit i pro ve ejnou ob . vybavenost). 
5.5 Ve ejná prostranství 

 ÚP respektuje stavová ve ejná prostranství tvo ená zvlášt  prostory v jádru sídla a prostory 
kolem ulic (komunikací). 

 Ve ejná prostranství, která budou sou ástí v tších obytných skupin RD se budou vyzna ovat 
rozmanitostí v uspo ádání. 

 Vodní plochy budu sou ástí ve . prostranství na návsi. 
 Estetický, hygienický a mikroklimatický p íznivý vliv na utvá ení ve . prostranství bude mít 

vhodn  komponovaná zele . 
5.6 Nakládání s odpady 

 Provozovaný systém nakládání s odpady se považuje za vyhovující i pro výhled. 
 Na území obce se neuvažuje se z izováním ani oživováním žádné skládky. 

6. Koncepce uspo ádání krajiny v . vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm ny 
v jejich využití,ÚSES, prostupnost krajiny, protierozní opat ení, ochranu p ed 
povodn mi, rekreaci, dobývání  ložisek nerostných surovin 

6.1. Uspo ádání krajiny v . vymezení ploch, podmínky pro zm ny v jejich využití 
 Uspo ádání území nedozná návrhem ÚP významných zm n. Urbanizované území se rozši uje 

zvl. o plochy bydlení, které organicky navazují na zastav né území. 
 Zastav né území si ponechává svoji identitu, rekrea ní za ízení jsou stabilizována, z hlediska 

zajišt ní p írodních hodnot se navrhuje asanace dvou objekt  v blízkosti Zuberského rybníka. 
 Ve volné krajin  nebudou zakládána nová sídla i samoty. Dopravní obsluhu území zajiš ují 

plochy a koridory dopravní, prostupnost krajiny i polní a lesní cesty. 
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 Krajina nezastav ného území nadále slouží p edevším zem lství, lesnictví, p ípadn  rybá -
ství a rekrea ním aktivitám. Koncepce ešení sm uje do jejího zvelebování 
a celkového zvýšení její ekologické stability. 

 Aktivními zem lskými plochami jsou plochy pro navrhovanou výstavbu zajiš ující rozvoj 
obce a nové plochy pro dopravu. Zvláštním druhem aktivních ploch jsou plochy pro dopln ní 
územního systému ekologické stability v . ploch pro dopln ní výsadby podél p írodních i 
um lých liniových prvk  v krajin . Ostatní zem lské plochy jsou stabilizované s pot ebou 
vyššího zastoupení trvalých travních porost  a rozptýlené zelen  zejména v jihozápadní ásti 
k.ú. 

 Lesní plochy jsou plochami stabilizovanými, krom  aktivních ploch lesních, ur ených  
pro zajišt ní funk nosti územního systému ekologické stability. 

 Intenzita využívání ploch zem lských a lesních je limitována p írodními podmínkami. 
Optimální zem lské hospoda ení bude kombinací rozumné a ohleduplné výroby  
s individuální údržbou krajiny. Definitivní ešení koordinace výrobních zem lských ploch 
bude p edm tem komplexních pozemkových úprav. 

 V lesních plochách podporovat zvyšování odolnosti lesa dostate ným zastoupením 
zpev ujících d evin, uplat ovat zde meliora ní d eviny s minimalizací nep vodních druh  

evin. ÚP neuvažuje se snižováním celkové plošné vým ry lesa. 
 Plochy p írodní se vymezují pro zajišt ní ochrany p írody a krajiny na pozemcích I. zóny 

odstup ované ochrany CHKO Ž árské vrchy. 
 Plochy smíšené nezastav ného území II. zóny CHKO se vymezují na pozemcích tvo ených II. 

zónou odstup ované ochrany CHKO ž árské vrchy. Plochy nezastav ného území p írodní se 
vymezují na pozemcích p irozených a p írod  blízkých spole enstev zjišt né  
z mapování biotop  a pozemky kultury ostatní plocha. 

 Plochy smíšené nezastav ného území sezónní rekreace pokrývají plochy sloužící letním 
tábor m a plochám pro slun ní a vstup do vody. 

6.2 Územní systém ekologické stability (ÚSES) 
 Územní systém ekologické stability je vzájemn  propojený soubor p irozených  

i pozm ných, avšak p írod  blízkých ekosystém , který udržuje p írodní rovnováhu. Plochy 
ÚSES je možno využít jen takovým zp sobem, který nenaruší obnovu ekosystému a nedojde 
k narušení jeho ekostabiliza ních funkcí. 

 Nadregionální ÚSES se na území obce nenachází, z regionálních prvk  je zde zastoupen 
áste  funk ní regionální biokoridor RBK 1374 s vloženým lokálním biocentrem. 

 Lokální systém tvo í jedno funk ní a 4 r zn áste  funk ní biocentra a sí  8 áste  
funk ních i nefunk ních biokoridor . 

 ÚP pro každý prvek jednotliv  navrhuje opat ení, kterými lze p ízniv  p sobit na okolní mén  
stabilní prost edí 

 Na plochách ÚSES je zakázáno m nit druhy pozemku s vyšším stupn m ekologické stability 
za druh pozemku s nižším stupn m ekologické stability. 

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

 Plochy ÚSES budou respektovány p i ízení o komplexních pozemkových úpravách  
a p i zpracování lesních hospodá ských plán . 

 Interak ní prvky pak budou dopl ovat sí  biokoridor  a biocenter s funkcí rozptýlené zelen  
v krajin . 

6.3. Prostupnost krajiny 
 Plánovanou obnovou polních cest dojde k výraznému zlepšení obsluhy polností i zlepšení 

obytnosti krajiny. 
 Zna ené turistické stezky a cyklotrasy jsou v ÚP akceptovány. 
 Rozvoj obce do zastavitelných ploch nebrání ani neomezuje prostupnosti krajiny. 
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6.4. Protierozní opat ení, ochrana p ed povodn mi 
 Extenzivní formy hospoda ení na svazích kopce nad zastav ným územím s hodnotnými 

travinobylinnými spole enstvy výrazn  omezují rozvoj vodní eroze. 
 ÚP vyžaduje ponechání resp. dopln ní ekologicky cenné p echodové zóny p i vodote ích, 

rybnících, kolem lesa a doprovodné i rozptýlené zelen  v krajin  travinobylinnými 
spole enstvy. 

 Stávající i navržené ekotony jsou výraznými prvky zvyšující reten ní a retarda ní potenciál 
krajiny. 

 Respektovat manipula ní provozní pruh p i vodních tocích pro možnost úpravy tok . 
 U vodních tok  a ploch respektovat obvyklé a p irozené innosti související 

s vodohospodá skými pom ry v území. 
 Nep ipustit výstavbu trvalých objekt  v t sné blízkosti b eh  (mimo stavby vodohospodá ské, 

né liniové stavby, p ípadn  stavby ŽP). 
 Na území obce se nenachází nové vodní nádrže zachycující zvýšené odtoky ani suché poldry. 
 Záplavové území vyhlášené vodohospod. orgánem na toku Nedv di ka je respektováno. 

6.5 Podmínky pro rekreaci 
 ÚP respektuje stávající sportovní za ízení sloužící p edevším pot ebám místních obyvatel, 

krom  dvou objekt  nacházejících se v I. krajinné zón  CHKO respektuje i ostatní za ízení 
pobytové rekreace. 

 Objekty pobytové rekreace (rodinné a hromadné) v etn  dvou sezónních (letních) tábo iš  
jsou územn  stabilizované. Nep edpokládat s intenzifikací t chto rekrea ních aktivit, innosti 
sm ovat do zlepšování standardu služeb. 

 Eventuální možnosti nových rekrea ních pobytových aktivit lze hledat ve stávajících 
objektech zastav ného území nevhodných pro trvalé bydlení. 

 Pro výstavbu objekt  hromadné a rodinné rekreace ani zahrádkové osady nejsou ÚP 
vymezeny zastavitelné plochy. 

 Pro rekreaci u vody slouží plocha Zuberského rybníka. 
6.6 Dobývání ložisek nerostných surovin 

 Na území obce nejsou vyhodnocena výhradní ložiska nerost  nebo jejich prognózní zdroj  
a nejsou zde stanovena chrán ná ložisková území. 

 V registru poddolovaných území nejsou vymezeny plochy z minulých t žeb. 
6.7 Podmínky pro využití ploch koridor  

 Na území obce je vymezen koridor technické infrastruktury pro kanaliza ní sb ra  sm rem od 
jižní ásti zastav ného území k navržené ploše technické infrastruktury. P i severním okraji 
obce je vymezen koridor pro homogenizaci vybraného úseku silnice II/360. 

 Do doby realizace p íslušných staveb a stavebních úprav je na území koridoru zakázáno 
provád t takové innosti, kterými by došlo k významnému zhodnocení území, které by 
realizaci pot ebných úprav znemožnily anebo významn  ztížily (i ekonomicky). 

 sobnost koridoru kon í realizací p íslušné stavby, p ípadn  i zm nou územního plánu, která 
navrhne jiné využití území, anebo územním plánem novým. 

7. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití v etn  stanovení, ve 
kterých plochách je vylou eno umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro ú ely 
uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona, stanovení prostorového uspo ádání v . ochrany 
krajinného rázu. 

7.1. Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití 
 Plochy bydlení v rodinných domech (BR) - hlavní využití : uspokojování pot eb 

individuálního bydlení v nízkopodlažních objektech obklopených soukromou zelení 
v kvalitním prost edí. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky rod. dom , pozemky soukromé i jiné zelen , pozemky ve ejných 
prostranství, dopravní a technické infrastruktury související s obsluhou 
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plochy, integrovaná za ízení nep esahující význam daného místa území 
a nenarušující jeho obytnou pohodu. 

podm. p ípustné: malé prostory obchodu a služeb, menší ubytovací a stravovací za ízení, 
za ízení sociální zdravotnické pé e, dopl kové prostory pro zájmovou 
innost, drobná výrobní innost v rozsahu odpovídajícím velikosti 

a objemu budov, chov drobného hospodá ského zví ectva i drobná 
stitelská innost, p ípadn  rodinná rekreace ve stávajících domech, za 

podmínky, že tyto innosti musí být bez negativních dopad  na sousední 
pozemky. 

nep ípustné: stavby, za ízení, d je a innosti, které svými vlivy zat žují prost edí 
plochy a obytnou pohodu p ímo, anebo druhotn  nad p ípustnou míru 

 Plochy rekreace rodinné (RR) - hlavní využití: uspokojování pot eb individuální pobytové 
rekreace v kvalitním zejména p írodním prost edí. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky staveb rodinné rekreace, pozemky soukromé a jiné zelen , 
pozemky pro slun ní, relaxaci a rekrea ní aktivity venkovního charakteru 
sloužící dané ploše, pozemky související dopravní a technické 
infrastruktury  

nep ípustné: veškeré aktivity, které svými vlivy negativn  p ekra ují ur ující režim 
plochy a  již p ímo anebo druhotn  

pozn.: Do t chto ploch nejsou zahrnuty pozemky v souvisle zastav ném území, které jsou 
trvale anebo do asn  využívány k rekreaci, ve stávajících objektech - tzv. chalupá ská 
rekreace. 

 Plochy rekreace hromadné (RH) - hlavní využití : zabezpe ení pot eb soust ed né rekreace 
s do asným ubytováním i sportovním využitím v kvalitním prost edí. Zp soby využití: 

ípustné:  pozemky staveb pro rekreaci, do asné ubytování, stravování, pozemky 
iš , bazény, drobná architektura,  kondi ní dráhy, vodní plochy, pozem-

ky pro relaxaci, oddych a slun ní, pozemky vyhrazené i jiné sídlení zelen , 
pozemky související dopravní a technické infrastruktury, ve ejná prostran-
ství 

podm. p ípustné:  pozemky pro školící spole enská za ízení, pozemky souvisejícího ob an-
ského vybavení komer ního typu za podmínky, že svým provozováním a 
výkonností nedojde ke snížení hlavní nápln  plochy. Bydlení za podmínky, 
že jde o pohotovostní bydlení i bydlení majitele za ízení. 

nep ípustné:  veškeré aktivity, které svými vlivy negativn  p ekra ují hlavní režim vyu-
žití plochy a  již p ímo anebo druhotn  

 Plochy ob anského vybavení (OV) - hlavní využití : umis ování ob anského vybavení 
zejména místního významu. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky staveb pro ve ejnou správu a administrativu (a), pozemky 
pro za ízení církevní nevýrobní (c), pro obchodní prodej ubytování 
a stravování (d), kulturu (k), pozemky pro t lovýchovu a sport (t), 
pozemky h bitova, pozemky pro vzd lávání a výchovu (v), plochy 
zdravotnictví a sociálních služeb a nevýrobní služby (n), pozemky 
související dopravní a technické infrastruktury, ve ejná prostranství. Pozn.: 
malé písmeno - zpodrobn ní druhu ob . vybavení. Plocha ob anské 
vybavenosti m že obsahovat i n kolik druh  ob anského vybavení. 

podm. p ípustné: bydlení, za podmínky, že je to ke stavebnímu i funk nímu charakteru 
ur ující nápln  plochy vhodné, služby p ípadn emesla za podmínky 
nesnížení kvality prost edí vymezené plochy 

nep ípustné: aktivity, které zhoršují prost edí plochy nad míru p ípustnou, a  již p ímo 
anebo druhotn  
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 Plochy ve ejných prostranství (VP) - hlavní využití: obecní užívání plochy bez ohledu na 
vlastnictví pozemk  mající obvykle významnou prostorovou a komunika ní funkci v 
urbanizovaném území. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky pro ve ejnou zele , pozemky návesních prostor  
a uli ních prostor , p ší stezky a chodníky, zpevn né plochy pro kulturní a 
shromaž ovací ú ely, vodní prvky, pozemky související dopravní 
infrastruktury a technické infrastruktury 

podm. p ípustné: další aktivity a za ízení za podmínky, že p ispívají ke spole enským 
kontakt m a 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, z izování 
parkoviš  pro vozidla o vyšší hmotnosti než 3,5 t, garáží a jiných staveb 
a inností narušujících spole enské, kulturní a provozní funkce t chto 
prostor  

 Plochy  smíšené  obytné  (SO) - hlavní využití : víceú elové využití plochy, v p ípad  obce 
zahrnují p edevším p vodní historické zastav ní. Zp soby využití: 

ípustné: stavby pro bydlení, živnostenské aktivity v objektech odpovídajících 
velikostí vymezených pozemk  a m ítku daného prostoru. Pozemky 
související dopravní a technické infrastruktury, ve ejných prostranství, 
pozemky sídelní zelen  

podm. p ípustné: stavby pro drobnou výrobní innost, zem lskou malovýrobu, stavby 
skladovací s nízkými nároky na skladovací plochy a nízkými rušivými 
vlivy na životní prost edí, za podmínky, že jde o aktivity nesnižující 
kvalitu plochy, nemající negativní dopad na pozemek souseda 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 se d jí v objektech odpovídajících velikosti vymezených pozemk  
a m ítku daného prostoru 

nep ípustné: veškeré stavby, za ízení, innosti a d je, které svými vlivy zat žují 
prost edí plochy nad p ípustnou míru a  již p ímo anebo druhotn . Nap . 
stavby s vysokými plošnými nároky na pozemky, innosti náro né  
na p epravu zboží, erpací stanice pohonných hmot, mycí rampy, apod. 

 Plochy dopravní infrastruktury silni ní (DS) - hlavní využití : umis ování staveb a za ízení 
k zajišt ní dopravní dostupnosti a sloužící pro obsluhu území nekolejovou pozemní dopravou. 
Zp soby využití: 

ípustné: stavby a za ízení silnic a pozemních komunikací (k), stavby a za ízení  
pro dopravu v klidu (p), ostatní dopravní za ízení a stavby v etn  

íslušejících pozemk , doprovodná a izola ní zele , za ízení technické 
infrastruktury, terénní úpravy, protipovod ové opat ení, nutné asana ní 
zásahy; Pozn.: malé písmeno - zpodrobn ní druhu dopravy (dopravního 
za ízení). 

podm. p ípustné: 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  

 Plochy dopravní infrastruktury drážní (DD) - hlavní využití :  umis ování staveb a za ízení k 
zajišt ní dopravní dostupnosti kolejovou železni ní dopravou. Zp soby využití: 
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ípustné: plochy obvodu dráhy v etn  násp , zá ez , op rných zdí, protihlukových 
bariér, most , kolejiš , stavby a za ízení zabezpe ující provoz železni ní 
dopravní soustavy, pozemky doprovodné a izola ní zelen , za ízení 
technické infrastruktury 

nep ípustné: stavby, za ízení a innosti, které nesouvisí s hlavním využitím plochy a 
aktivity narušující hlavní využití 

 Plochy technické infrastruktury (TI) - hlavní využití : umis ování staveb, za ízení a sítí 
technického vybavení na úseku zásobování pitnou vodou (v), išt ní odpadních vod ( ), 
zásobování  el.  energií  (e), zemním plynem a elektronických komunikací. Pozn.: malé 
písmeno - zpodrobn ní druhu technického vybavení. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky, provozní soubory, stavby, za ízení a vedení plnící obslužn  
zásobovací a komunika ní funkce technické povahy a innosti a d je 

ímo související s hlavním využitím plochy 
nep ípustné: ostatní innosti a d je, které nesouvisí s hlavním využitím plochy 

 Plochy výroby zem lské (VZ) - hlavní využití : chov hospodá ských zví at, skladování i 
zpracování produkt  živo išné a rostlinné výroby, poskliz ové úpravy rostlin a zem lské 
služby 
 Zp soby využití: 

ípustné: pozemky, stavby a ú elová za ízení pro zem lství a chovatelství, pozem-
ky dopravní a technické infrastruktury, fotovoltaické lánky na výrobních, 
skladovacích i administrativních objektech, pozemky sídelní zelen  

podm. p ípustné: stavby, za ízení a jiné aktivity za podmínky, že neomezují hlavní využití 
plochy a nep ekra ující rámec využití plochy. P ípadné závodní stravování a 
bydlení ve služebních i pohotovostních bytech je možné za podmínky, že 
tyto innosti nebudou rušeny nad p ípustnou míru. erpací stanice pohon-
ných hmot je možno umístit za p edpokladu, že nebude omezeno hlavní vy-
užití plochy 

nep ípustné: aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití, výroba se 
silným dopadem na životní prost edí 

 Plochy výroby drobné (VD) - hlavní využití : umis ování staveb a za ízení netovární povahy  
Zp soby využití: 

ípustné: pozemky pro umis ování provozoven zakázkové kusové výroby a innostem 
emeslnickým v etn  skladování s nízkými nároky na p epravu zboží, kdy 

negativní vliv z inností nad p ípustnou míru nep ekra uje hranice plochy, 
související administrativa, pozemky dopravní a technické infrastruktury, po-
zemky sídelní zelen   

podm. p ípustné: stavby, za ízení a jiné aktivity za podmínky neomezení p ípustného využití 
plochy a nep ekro ení rámce využití plochy. Fotovoltaické panely za pod-
mínky jejich umíst ní na st nách i st echách staveb. 

nep ípustné: aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití plochy, in-
nosti, které svým charakterem významn  zvyšují dopravní zát ž v území, vý-
roba se silným negativním dopadem na životní prost edí 

 Plochy vodní a vodohospodá ské (VH) - hlavní využití : zajišt ní podmínek pro nakládání 
s vodami  
Zp soby využití: 

ípustné: innosti a za ízení související s vodohospodá skými pom ry území, rybá -
stvím, revitalizací a údržbou koryt vodote í, za ízení pro akumulaci deš o-
vých vod, opat ení zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu území, do-
provodná a krajinná zele  

podm. p ípustné: za ízení pro chov ryb, vodní dr beže za podmínky nevýznamného negativní-
ho dopadu na vodní režim a istotu vod, plochy dopravní a technické infra-
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struktury za podmínky, že nedojde k promítnutí nežádoucích ú ink  této in-
frastruktury na vodní plochy a toky 

nep ípustné: innosti a za ízení, které negativn  ovliv ují kvalitu a istotu vod a vodní re-
žim v území nebo takovéto d sledky vyvolávají druhotn  

 Plochy zem lské - orná p da (ZO) - hlavní využití : plochy zem lské p dy v kultu e orné 
dy  

 Zp soby využití: 
ípustné: v pravidelném sledu p stování obilnin, okopanin, pícnin, technických a ji-

ných plodin. Opat ení zlepšující vodohospodá skou bilanci v povodí, proti-
povod ová a protierozní opat ení, opat ení zvyšující ekologickou, hygienic-
kou i estetickou hodnotu území. Stavby a za ízení sloužící pro ochranu ži-
votního prost edí. P ípustná je zm na kultury na trvale travní porost. Ú elové 
komunikace pro obsluhu pozemk  a k zajišt ní prostupnosti krajiny 

podm. p ípustné: nezbytné stavby a za ízení zem lské prvovýroby, které mají p ímou sou-
vislost se zem lským hospoda ením v daném konkrétním míst , pozemky 
lesních porost  za podmínky, že nedojde k narušení ochrany krajinného rázu 
a zájm  ochrany p írody. Oplocování pozemk  za podmínky, že je to nevy-
hnutelné pro chovné i p stební ú ely a nedojde ke st etu se zájmy ochrany 

írody a krajiny a organizace ZPF. Plochy dopravní a technické infrastruk-
tury za podmínky, že p jde o nezbytná za ízení ve ejného zájmu a nedojde 
k narušení krajinného rázu a životního prost edí. P ší, nau né stezky, cyklos-
tezky, hipostezky za podmínky, že jejich trasování nenaruší organizaci ZPF a 
neomezí prioritní ú el plochy 

nep ípustné: umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad  rozši ování stáva-
jících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, snižování ekologické 
hodnoty území 

 Plochy zem lské - trvalé travní porosty (ZL) - hlavní využití : plochy zem lské p dy v 
kultu e trvalý travní porost  
Zp soby využití: 

ípustné: zem lské obhospoda ování zem lské p dy, na které se nachází stálá 
pastva, pop ípad  souvislý porost s p evahou travin ur ených ke krmným 

el m nebo technickému využití. Opat ení zlepšující vodohospodá skou bi-
lanci v povodí, opat ení zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu území. 
Stavby a za ízení sloužící pro ochranu životního prost edí. Ú elové komuni-
kace pro obsluhu pozemk  a k zajišt ní prostupnosti krajiny. 

podm. p ípustné: nezbytné stavby a za ízení zem lské prvovýroby, které mají p ímou sou-
vislost se zem lským hospoda ením v daném konkrétním míst , pozemky 
lesních porost  za podmínky, že nedojde k narušení ochrany krajinného rázu 
a zájm  ochrany p írody. Oplocování pozemk  za podmínky, že je to nevy-
hnutelné pro chovné i p stební ú ely a nedojde ke st etu se zájmy ochrany 

írody a krajiny a organizace ZPF. Plochy dopravní a technické infrastruk-
tury za podmínky, že p jde o nezbytná za ízení ve ejného zájmu a nedojde 
k narušení krajinného rázu a životního prost edí. P ší, nau né stezky, cyklos-
tezky, hipostezky za podmínky, že jejich trasování nenaruší organizaci ZPF a 
neomezí prioritní ú el plochy. Rozorání za podmínky, že jde o zúrod ovací 
opat ení spojené s následnou obnovou travního porostu. 

nep ípustné: trvalé zorn ní, umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad  roz-
ši ování stávajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, snižo-
vání ekologické hodnoty území. 

 Plochy  zem lské  -  zahrady  a  sady  (ZZ) - hlavní využití : pro zem lskou produkci 
zahradních plodin, ovocných strom  p ípadn  ke . Zp soby využití: 
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ípustné: innosti spojené s p stováním zeleniny, kv tin a dalších zahradních plodin, 
stování ovocných strom  a ke  

podm. p ípustné: oplocení, pozemky dopravní a technické infrastruktury, p ípadn  za ízení a 
stavby  o  rozloze  do  25  m2 bezprost edn  související s hlavním využitím 
plochy za podmínky neomezení hlavního využití plochy a zachování kvality 
prost edí plochy 

nep ípustné: umis ování staveb, za ízení a inností nemajících p ímou souvislost 
s hlavním využitím plochy 

 Plochy lesní (L) - hlavní využití : pozemky ur ené k pln ní produk ní i mimoproduk ní 
funkce lesa. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky s lesním porostem, lesní pr seky a lesní cesty, minimalizace geo-
graficky nep vodních d evin a uplatn ní meliora ních d evin zvyšujících 
ekologickou stabilitu lesa. Lesní pastviny a polí ka pro zv  (pokud nejde o 
ZPF) i nelesní zelen , protipovod ová a protierozní opat ení, opat ení pro 
udržení vody v krajin  

podm. p ípustné: umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro lesní výrobu, ochranu p í-
rody, krajiny a životní prost edí za podmínky, že nebude omezeno využívání 
lesa a nedojde ke st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny. Oplocování po-
zemk  ze podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné a p stební ú ely a ne-
dojde ke st etu se zájmy lesního hospodá ství, ochrany p írody a krajiny. Po-
zemky dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že p jde o ve ejný 
zájem a že se bude jednat o výsledné projednané variantní ešení. Komuni-
kace pro nemotorovou dopravu vždy za podmínky, že se bude jednat o ne-
zbytné úseky dopl ujících celistvost systému v p edem prov ených trasách 

nep ípustné: umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad  rozši ování stáva-
jících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, snižování ekologické 
hodnoty území 

 Plochy p írodní (P) - hlavní využití : pro zajišt ní podmínek ochrany p írody 
v nezastavitelném území p edevším na plochách I. zóny odstup ované ochrany p írody 
CHKO, p ípadn  i jiných pozemcích vysoké ekologické hodnoty. Plochy se nachází 
na pozemcích ZPF (z),  pozemcích PUPFL (l), vodních ploch (v) a druhu pozemku - ostatní 
plocha (o). Zp soby využití: 

ípustné: innosti s prioritou ochrany p írody  
podm. p ípustné: související dopravní a technická infrastruktura za podmínky nenarušení 

hlavního využití plochy 
nep ípustné: zmenšování rozsahu p írodní plochy, jiné innosti, které by svými p ímými 

anebo druhotnými d sledky narušovaly  hlavní využití plochy, innosti ev. 
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. Umis ovat 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 snižování nebezpe í ekologických a p írodních 
katastrof a pro odstra ování jejich d 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. 

 Plochy smíšené nezastav ného území II. zóny (SP) - hlavní využití : pro zajišt ní ekosystém  
vyšší ekologické stability i áste lov kem pozm ných, avšak p írod  blízkých 
spole enstev na plochách II. zóny odstup ované ochrany p írody CHKO. Zp soby využití: 
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ípustné: innosti, které nejsou v rozporu s principy ochrany p írody - viz. Plán pé e 
CHKO  Ž árské  vrchy  na  pozemcích  ZPF  (z), pozemcích  PUPFL  (l), 
vodních ploch (v) a na druhu pozemku ostatních ploch (o) 

podm. p ípustné: liniové stavby dopravní a technické infrastruktury jen v nezbytných 
ípadech budované ve ve ejném zájmu za podmínky slabého zásahu na 
ítomné znaky krajinného rázu a ekologickou a estetickou hodnotu 

plochy. P ší, nau né stezky, cyklostezky a hipostezky za podmínky, že 
nedojde k narušení ekologických a estetických hodnot plochy 

nep ípustné: innosti ev. stavby snižující p írodní a estetickou hodnotu území p ímo 
anebo druhotn , zásahy s negativním dopadem na krajinný ráz v etn  
zásah  stírající p ítomné znaky krajinného rázu, t žbu nerost  hygienická 
za ízení, informa ní centra 

 Plochy smíšené nezastav ného území p írodní (SN) - hlavní využití : pro zajišt ní 
ekologických a estetických hodnot dotvá ející ráz území obce. Zp sob využití: 

ípustné: innosti nenarušující estetickou a p írodní hodnotu místa a zásahy mající 
pozitivní vliv na krajinný ráz 

podm. p ípustné: liniové stavby dopravní a technické infrastruktury jen v nezbytných 
ípadech budované ve ve ejném zájmu za podmínky slabého zásahu na 
ítomné znaky krajinného rázu a ekologickou a estetickou hodnotu 

plochy. P ší, nau né stezky, cyklostezky a hipostezky za podmínky, že 
nedojde k narušení ekologických a estetických hodnot plochy 

nep ípustné: innosti ev. stavby snižující p írodní a estetickou hodnotu území p ímo 
anebo druhotn , zásahy s negativním dopadem na krajinný ráz v etn  
zásah  stírající p ítomné znaky krajinného rázu, t žbu nerost  hygienická 
za ízení, informa ní centra 

 Plochy smíšené nezastav ného území rekrea ní (SR) - hlavní využití : pro letní rekreaci d tí.  
Zp sob využití: 

ípustné: innosti spojené s innostmi letního tábora p i sezónním využívání v 
období letních prázdnin na pozemcích vodních ploch (v) a pozemcích ZPF 
(z) , b žné využívání pozemku mimo sezónu, u vodních ploch možnost 
slun ní a vstupu do vody. 

nep ípustné: terénní úpravy, jiné innosti nesouvisející s hlavním využitím plochy a s 
negativním dopadem na krajinný ráz 

7.2 Podmínky prostorového uspo ádání v . podmínek ochrany krajinného rázu 
 Akceptovat centráln  soust ed né zastav ní kolem návsi s typickou skladbou bývalých 

selských usedlostí po obvod . 
 Nalézt jednotící a zklid ující moment p i úprav  návsi jakožto nejvýznamn jšího ve ejného 

prostranství v obci. 
 Koeficient zastav né plochy stavových ploch nebude významn  m n, respektována bude 

stávající hladina zastav ní. P evod jednopodlažní zástavby na dvoupodlažní je možný jen z 
vodu zachování plynulé návaznosti stavebních prvk  na blízké zastav ní. Preferován je 

tradi ní tvar st ech. 
 Zastav ní novými rodinnými domy zvl. v okrajových ástech zastavitelných ploch koncipovat 

tak, aby se p i dálkových pohledech uplat oval obraz st ech vzr stná zele  zahrad. 
 Smíšené plochy obytné budou polyfunk  v souladu s jejich ur ením využívány.  
 Stávající výrobní plochy nedoznají významných zm n, je požadavek na trvalou modernizaci 

výrobních za ízení a výsadbu zejména ochranné zelen . Modernizací nebudou p ekro eny 
objemové ani výškové parametry staveb. 

 Vysoká zele  ve ejných prostranství, zahrad a humen, bohat  kvetoucí zele  p edzahrádek 
bude nadále pat it k základním znak m obce. U zastavitelných ploch ponechat do volné 
krajiny prostor pro výsadbu alespo  jedné ady vzr stných vysokokmen . 
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 Zelen  izola ní je užito jako významného kompozi ního prvku zmír ující nep íznivé estetické 
i hygienické p sobení areál  výroby (zvl. stavových). 

 ÚP požaduje maximální vzájemné propojení a dopln ní ve ejných ploch zelen  s ostatními 
druhy zelen  v obci. Podporováno je pronikání krajinné zelen  do zastav ného území. 
Kompozice ve ejné zelen  bude spo ívat v preferenci jednoduchých a itelných úprav. 

 Akceptovat terénní expozici nezastav ného kopce p ilehlého k východní stran  zastav ného 
území a nezastav ného h betu sm ujícího severozápadn  od sídla. 

 Akceptovat zám r na revitalizaci vodního toku z d vodu zvýšení ekologické stability 
v minulosti narušeného území této ásti k.ú. 

 Na pozemcích ur ených pro funkci lesa je vyžadováno zvyšování odolnosti lesa dostate ným 
zastoupením zpev ujících d evin, prostorová a výšková diferencovanost lesních porost . 

 Stanovené podmínky využívání území umož ují zvyšování reten ní schopnosti krajiny, 
zlepšení její propustnosti a v zem lsky intenzivn  využívané jihozápadní ásti k.ú. výsadbu 
rozptýlené a doprovodné zelen . 

 ÚP preferuje jak v urbanizovaném území tak volné krajin  používání místn  p íslušných 
evin. 

 Na území obce se nep edpokládá umis ování staveb, jejichž vlastnosti výrazn  p ekra ují 
ostatní krajinné prvky, krajinné soubory anebo vlivy na lov ka. 

8. 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 

8.1. VPS dopravní a technické infrastruktury, v etn  plochy nezbytné k zajišt ní její výstavby 
a ádného užívání pro daný ú el. 

 Dopravní infrastruktura 
I/VD Koridor pro homogenizaci vybraného úseku silnice II/360 (kód DK21 dle ZÚR Kraje Vy-

so ina) 
 Technická infrastruktura 
Pro tyto stavby nejsou VPS tímto územním plánem vymezeny. 

8.2.  Ve ejn  prosp šná opat ení 
I/VU Koridor regionálního biokoridoru ÚSES RBK 1374 Pohledecká skála - Samotín (kód 

U282 dle ZÚR Kraje Vyso ina) 
8.3. Ve ejn  prosp šné stavby a opat ení k zajiš ování ochrany a bezpe nosti státu 

Nejsou tímto územním plánem vymezeny. 
8.4. Plochy pro asanaci 

V-A1 - Asanace rekrea ní stavby parc. . 384 
V-A2 - Asanace rekrea ní stavby parc. . 386 

9. Vymezení ve ejn  prosp šných staveb a ve ejných prostranství, pro které lze uplatnit 
edkupní právo s uvedením v í prosp ch je p edkupní právo z izováno 

Nejsou tímto územním plánem vymezeny. 

10.  Vymezení ploch a koridor  územních rezerv a stanovení podmínek možného budoucího 
využití v . podmínek pro jeho prov ení 
 Územní plán vymezuje územní rezervu R1 pro plochy bydlení v rodinných domech. 
 Využití územní rezervy bude prov eno zejména z d vod : 
 vytvo ení optimálního obytného prost edí p i místní komunikaci s vazbou na ve ejné 

prostranství pod sportovišt m 
 kvalitního napojení na technickou infrastrukturu obce 
 optimalizace ešení plochy ve vztahu k vlastnickým práv m k pozemk m 
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11. 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 innosti 

11.1. Vý et ploch 
 Územní studie jako podmínka pro rozhodování v území bude vyhotovena pro zastavitelné 

plochy  I/Z1, I/Z5 a I/Z6. 

11.2.  Podmínky využití 
 Jsou uvedeny v kap. . 4.2. 
 Spolu s rozsahem a obsahem mohou být podmínky využití up esn ny v zadání územní 

studie. 

11.3.  Stanovení lh t 
 Územní studie bude vyhotovena do 4 let od vydání Zm ny . I územního plánu Zub í. 

12. 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 

 Takové plochy a koridory nejsou tímto územním plánem ur eny. 
13. Stanovení po adí zm n v území (etapizace) 

 Etapizaci není t eba vymezovat, nebo  se nejedná o k. ú. se složitou problematikou 

14.Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které m že 
vypracovávat architektonickou ást projektové dokumentace jen autorizovaný architekt 

Takové stavby nejsou tímto územním plánem ur eny. 

15. Stanovení kompenza ních opat ení podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 
 Orgán ochrany p írody neuplatnil požadavky na kompenza ní opat ení. 

16.Údaje o po tu list  ÚP a po tu výkres  k n mu p ipojené grafické ásti 
Textová ást v etn  titulního listu, záznamu o ú innosti a obsahu textové ásti sestává ze ...... 

list  formátu A4. 
Výkresová ást sestává: 

výkres 
íslo název 

po et list  poznámka 

N1  Výkres základního len ní území 1 1 : 5 000 
N2  Hlavní výkres 1 1 : 5 000 
N3  Ve ejn  prosp šné stavby, opat ení a asanace 1 1 : 5 000 

 
 


