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I. ÚZEMNÍ PLÁN – TEXTOVÁ ČÁST
(PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1)

A)

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Zastavěné území bylo aktualizováno k 15. 5. 20141.4.2022.
Zastavěné území je vymezeno ve výkrese I.1 Výkres základního členění území a výkrese I.2 Hlavní
výkres.

B)

ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

Je vyznačena v grafické části ve výkrese I.2 Hlavní výkres.

B)1.

ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE

hlavní cíle rozvoje:
❑

Hlavním cílem řešení územního plánu je stanovení účelné koncepce využití území a jeho
organizace tak, aby přispívala k zajištění souladu ekonomického a kulturního rozvoje obce
s podmínkami ochrany přírody, krajiny a životního prostředí - tzn. dnešní rozvoj nesmí být na úkor
potřeb dalších generací.

❑

Posílení funkce a významu Jarošova n/N ve struktuře osídlení – jako významného střediska
osídlení v blízkosti města Jindřichova Hradce.

❑

Hospodářská prosperita, sociální soudržnost – obec nabízející kvalitní podmínky pro bydlení a
podnikání občanů.

❑

•

Zastavení úbytku obyvatel, tj. vytvoření předpokladů pro uspokojování potřeb obyvatel na
bydlení, vytvoření podmínek pro zamezení odchodu mladšího obyvatelstva ze sídla s tím, že
hlavní rozvojové plochy jsou směrovány do sídla vybaveného veřejnou infrastrukturou – do
Jarošova nad Nežárkou.

•

Zajištění nových ploch pro výstavbu - stabilizace funkce bydlení a její rozvíjení s ohledem na
zachování urbanistických a stavebních forem charakteristických pro danou oblast.

•

Vytvoření podmínek pro umístění dalších pracovních příležitostí, s důrazem na služby,
občanskou vybavenost, výrobu - hlavní rozvojové plochy jsou směrovány do Jarošova nad
Nežárkou.

•

Zajištění podmínek pro rekreační a sportovní aktivity obyvatel i návštěvníků a pro zvýšení
turistického ruchu.

•

Zajištění dobré obslužnosti území - navržení koridorů dopravní a technické infrastruktury.

Kvalitní životní prostředí
•

Respektování a zkvalitňování přírodního a životního prostředí, které je jednou z nejcennějších
hodnot území.

•

Koncepce řešení místních a regionálních systémů ekologické stability s novými požadavky na
území, návrh opatření k jejich realizaci, akceptování záplavového území, podpora využití
netradičních zdrojů energie.

•

Definování předmětu veřejného zájmu (veřejně prospěšné stavby) pro realizaci staveb
dopravní a technické infrastruktury – např. přeložku silnice I/23 mimo urbanizované území,
zajištění pitné vody pro celé řešené území, dále pro realizaci staveb občanského vybavení rozvoj sportu v řešeném území.
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B)2.

KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ

Je vyznačena v grafické části ve výkrese I.2 Hlavní výkres.
b)2.1. Ochrana kulturních a přírodních hodnot
Koncepce spočívá v zachování jedinečné urbanistické struktury území a jedinečné kulturní krajiny,
která je výrazem identity území, jeho historie a tradice. V grafické části vymezeno překryvnou linií
nebo symbolem.
OCHRANA KULTURNÍCH HODNOT ÚZEMÍ
•

ochrana historického charakteru zástavby
podmínky ochrany – ve vymezených plochách v sídlech řešeného území (vyznačeno
v grafické části /h, příp. vymezeno hranicí - rozhraní ploch s rozdílnou regulací) respektovat
urbanistickou strukturu tradiční zástavby, měřítko zástavby, původní půdorysnou stopu a
upřednostnit použití tradičních materiálů, v maximální míře zachovat autentické historické
prvky
❑

•

významná stavební dominanta
podmínky ochrany - respektovat významné stavební dominanty – farní kostel
v Jarošově nad Nežárkou, návesní kaple ve Zdešově - nepřipustit činnosti, výstavbu a
záměry, které by mohly nepříznivě ovlivnit jejich vzhled, prostředí, estetické působení
v prostoru sídla a krajiny a narušit jejich funkci dominanty, při všech záměrech výstavby
v území zachovat průhledy i dálkové pohledy na tuto dominantu
❑

•

významný vyhlídkový bod
podmínky ochrany - respektovat místo jedinečných výhledů severně od Zdešova –
nepřipustit činnosti, výstavbu a záměry, které by mohly toto místo a výhledy narušit, místo
výhledů zpřístupnit a podpořit odpočívadlem
❑

•

historicky významné stavby – stavby, drobná architektura
podmínky ochrany – respektovat historicky cenné stavby (vymezeno v grafické části
symbolem) - památky a místní památky, např. drobnou architekturu (kříže, boží muka,…),
nepřipustit stavby a záměry, které by mohly nepříznivě ovlivnit jejich prostředí a estetické
působení, přemístění drobné architektury na vhodnější místo je přípustné v případě, že novým
umístěním nedojde k narušení hodnoty stavby a jejího působení v sídle nebo krajině
❑

•

pietní pásmo hřbitova
podmínky ochrany - respektovat pietní pásmo hřbitova u farního kostela v Jarošově
nad Nežárkou, ve vymezené ploše nepřipustit činnosti, výstavbu a záměry, které by mohly
pietu hřbitova narušit
❑

•

území s archeologickými nálezy - celé řešené území lze označit jako území s archeologickými
nálezy.
podmínky ochrany - při stavebních aktivitách může dojít k porušení pravěkého raně a
středověkého osídlení - v případě výstavby zajistit provedení záchranného archeologického
výzkumu některou z oprávněných institucí při samotných stavebních pracích
❑

OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT ÚZEMÍ
•

území se zvýšenou ekologickou hodnotou
o

1 – mokřadní lokalita v návaznosti na rybník Velká Pískovna v k.ú. Lovětín

o

2 - mokřadní lokalita severovýchodně od Nekrasína na hranici s katastrem Nové Včelnice
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o

3 – část nivy řeky Žirovnice severovýchodně od Hostějevsi

o

4 – vodní tůň s navazující mokřadní lokalitou v k.ú. Pejdlova Rozsička

o

5 – doprovodná zeleň v. k.ú. Hostějeves

o

6 – rybník s navazujícími mokřadními enklávami v k.ú. Hostějeves

o

7 – lokalita pod hrází Hánovského rybníka v k.ú. Jarošov nad Nežárkou

o

8 – lokalita v návaznosti na vodní tok Kamenice v k.ú. Jarošov nad Nežárkou

o

9 - mokřadní lokalita – Voglův rybník v k.ú. Jarošov nad Nežárkou

o

10 – mokřadní lokalita jihovýchodně od sídla v k.ú. Matějovec nad Nežárkou

o

11 – Obecní rybník s navazujícími břehovými porosty v k.ú. Jarošov nad Nežárkou

o

12 – mokřadní louka v nivě Kamenice v k.ú. Lovětín (přesah na území obce Nová
Včelnice)

o

13 – mokřadní lokalita v katastru Lovětín na Lovětínském potoce

o

14 – Horní a Dolní rybník a navazující pobřežní a mokřadní společenstva v k.ú. Lovětín

podmínky ochrany - ve vymezeném území (lokality 1-14) nebudou prováděny činnosti,
které by narušily přírodní hodnoty území, např. nevratně poškozovat půdní povrch, provádět
terénní úpravy, měnit způsob vyžívání území takovým způsobem, který by snížil druhovou
diverzitu území, obecně se vyvarovat zásahů, které by vedly k ohrožení nebo redukci zvláště
chráněných druhů
❑

•

Dále respektovat podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu viz kap. F)2., E)1.

b)2.2. Ochrana zdravých životních podmínek
V grafické části vymezeno překryvnou linií.
Na ochranu zdravých životních podmínek jsou navrženy podmínky pro výstavbu:
•

•

limitní hranice negativního vlivu ČOV
–

okolo plochy ČOV (v Lovětíně, Nekrasíně, Hostějevsi, Zdešově - dle grafické části v rozsahu
50 m až 70 m) je navržena hranice negativního vlivu ČOV pro území, které ČOV ovlivňuje

–

ve vymezeném území nepřipustit stavby, které by provoz ĆOV mohl negativně ovlivňovat

–

v budoucnu vyhlašované POP (pásmo ochrany prostředí) nesmí tuto maximální hranici
překročit

limitní hranice negativního vlivu zemědělského areálu (VZ)
–

okolo zemědělského areálu v Jarošově nad Nežárkou, Matějovci, Lovětíně, Nekrasíně,
Hostějevsi, Zdešově, je navržena hranice negativního vlivu pro území, které je areálem
ovlivňováno; ve vymezeném území lze realizovat stavby pro bydlení a občanské vybavení
typu staveb pro účely školní a předškolní výchovy a pro zdravotní, sociální účely a pro sport a
funkčně obdobné stavby a plochy vyžadující ochranu před hlukem (chráněný venkovní
prostor) až po splnění hygienických limitů z hlediska hluku či vyloučení předpokládané
hlukové zátěže; v budoucnu vyhlašované ochranné pásmo nesmí tuto maximální hranici
překročit

•

Obecně platí:

•

ochrana před negativními vlivy z dopravy
–

Ve stabilizovaných a rozvojových plochách v blízkosti silnic I., II. a III. tř. a železnice mohou
být situovány stavby pro bydlení, stavby pro občanské vybavení typu staveb pro účely školní a
předškolní výchovy a pro zdravotní, sociální účely a pro sport a funkčně obdobné stavby a
plochy vyžadující ochranu před hlukem (chráněný venkovní prostor) až po splnění
hygienických limitů z hlediska hluku či vyloučení předpokládané hlukové zátěže.
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•

ochrana před negativními vlivy z provozu
–

•

ochrana před negativními vlivy z výroby
–

•

•

Pro plochy smíšené obytné SO, SV, plochy drobné výroby a služeb VD, plochy technické
infrastruktury, plochy občanského vybavení včetně sportu (jedná se o plochy stávající i
navrhované) platí – hranice negativních vlivů (např. hluk, prašnost apod.) bude max. na
hranici této plochy rozdílného využití (případně na hranici vlastního pozemku). Tzn., že
negativní vlivy z těchto ploch nesmí zasahovat do ploch stávajícího i navrhovaného
chráněného venkovního prostoru staveb.

Ve stabilizovaných a rozvojových plochách v blízkosti ploch výroby a skladování VP mohou
být situovány stavby pro bydlení, stavby pro občanské vybavení typu staveb pro účely školní a
předškolní výchovy a pro zdravotní, sociální účely a pro sport a funkčně obdobné stavby a
plochy vyžadující ochranu před hlukem (chráněný venkovní prostor) až po splnění
hygienických limitů z hlediska hluku či vyloučení předpokládané hlukové zátěže.

likvidace odpadních vod
–

Realizace navrhované zástavby je podmíněna předchozí realizací kanalizace se zaústěním
na centrální čistírnu odpadních vod. Do doby realizace v ÚP navrženého řádného
odkanalizování je možná likvidace odpadních vod žumpami nebo domácími ČOV s napojením
na trvale zvodnělou vodoteč.

–

Pro zástavbu situovanou v krajině (RH, RI, SO, OV) platí - likvidaci odpadních vod řešit
žumpami nebo domácí ČOV s napojením na trvale zvodnělou vodoteč.

ochrana ovzduší
-

Respektovat požadavky na ochranu ovzduší vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší a
krajského programu snižování emisí tak, aby pro dané území byla dodržena přípustná úroveň
znečištění ovzduší.

b)2.3. Ochrana proti povodním, přívalovým vodám a vodní erozi
Na ochranu proti povodním, přívalovým vodám a vodní erozi jsou navrženy podmínky pro výstavbu:
•

ochrana proti povodním
–

umísťování objektů do aktivní zóny záplavového území je nepřípustné

–

využití zastavitelných ploch zasahujících do záplavového území je možné až po
hydrotechnickém posouzení a z toho vyplývajících protipovodňových opatření

–

ve stabilizovaném území, které zasahuje do záplavového území je možná pouze údržba
stávajících objektů; v případě požadavku na nový objekt, přístavbu nebo jiné zhodnocení
staveb je nutno prokázat ochranu proti povodni hydrotechnickým posouzením

–

umístění nadzemní stavby do záplavového území v krajině je možné pouze za předpokladu
provedené komplexní ochrany před záplavami na základě hydrotechnického posouzení

–

stavební i provozní činností nesmí být zmenšen stávající rozsah retenčního prostoru pro rozliv

– činnosti, opatření a využití, které by zhoršily odtokové poměry, nebo by k tomuto zhoršení
mohly druhotně vést (např. nadzemní stavby, plochy pro odstavení vozidel) jsou nepřípustné
–

•

ochrana melioračních zařízení
–

•

umísťovat látky škodlivé vodám, např. zřizování skládek, stavby pro chov hospodářských
zvířat, silážní zařízení, plochy a pozemky s volně odplavitelným materiálem, je nepřípustné

u meliorovaných ploch, které jsou částečně, nebo celé navrženy k zástavbě platí - před
zahájením výstavby provést úpravu drenážního systému tak, aby nedocházelo k narušení
jeho funkčnosti nebo ovlivnění zamokřením navazujících ploch.

ochrana přístupu k vodotečím
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–

podél toků ponechat manipulační pruh v šířce 6 (8) m dle významu toku, v němž nebudou
přípustné činnosti a stavby, které by zamezily volnému přístupu k vodoteči, například oplocení

C)
URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, VYMEZENÍ
ZASTAVITELNÝCH PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, ZASTAVITELNÝCH PLOCH,
PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
Je vyznačena v grafické části ve výkrese I.2 Hlavní výkres.

C)1.

NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE

Pro urbanistickou koncepci rozvoje obce z hlediska funkčního uspořádání ploch a
obsluhy území platí tyto hlavní zásady:
❑

❑

❑

Rozvoj bydlení je řešen v rámci ploch smíšených obytných - SO – jejichž vymezením ve všech
sídlech a samotách řešeného území je podpořena možnost variabilnějšího způsobu využití území
nejen pro bydlení, ale i pro občanské vybavení, služby, řemesla, cestovní ruch, zemědělství a
pod.
–

hlavní rozvoj ploch smíšených obytných je směrován do Jarošova nad Nežárkou – do
hlavních rozvojových lokalit na jihovýchodní a západní okraj sídla

–

v Lovětíně, Hostějevsi, Zdešově - bydlení trvalé i rekreační v rodinných domech a
venkovských usedlostech je rozvíjeno zejména jako doplnění okrajových částí stávající
struktury sídel a dostavbou proluk

–

v Matějovci, Kruplově
stabilizovaného území

–

dostavba samostatně stojící usedlosti – rozšíření samoty jižně od sídla Lovětín

–

rozvoj

je

řešen

dostavbou

proluk,

v Nekrasíně

využitím

Rozvoj bydlení a drobné výroby je řešen v rámci ploch smíšených obytných – bydlení a
drobná výroba - SV – jejich vymezením je podpořena možnost variabilnějšího způsobu využití
území nejen pro bydlení, ale i pro drobnou výrobu.
–

rozvoj ploch smíšených obytných je navržen v Jarošově nad Nežárkou – do rozvojových
lokalit na severozápadní a jihovýchodní okraj sídla

Rozvoj ploch výroby a skladování - VP, VF, VZ, VD je navržen v Jarošově nad Nežárkou, v
ostatních sídlech řešeného území pro výrobu využít stabilizované plochy zemědělských areálů.
❑

–

podnikatelské aktivity charakteru průmyslové výroby VP jsou soustředěny do Jarošova nad
Nežárkou - do průmyslové zóny u nádraží (kde jsou navrženy plochy pro rozvoj) a do lokality
Hlubokodol západně od Jarošova n/N

–

pro podnikatelské aktivity charakteru drobné výroby a služeb VD jsou stabilizovány a rozvíjeny
plochy na severním okraji Jarošova n/N a jihozápadně od Jarošova n/N v průmyslové zóně u
nádraží

–

podnikatelské aktivity charakteru zemědělské výroby VZ lze řešit intenzivnějším využitím
stabilizovaných zemědělských areálů situovaných v okrajových částech sídel

–

plochy pro fotovoltaické elektrárny VF rozšiřují plochy průmyslové zóny u nádraží v k.ú.
Jarošov nad Nežárkou

❑

Plochy občanského vybavení - viz kap. D)3. Koncepce občanského vybavení.

❑

Plochy rekreace - viz kap. E)6. Koncepce rekreačního využívání krajiny.

❑

Plochy veřejných prostranství – viz kap. D)4. Koncepce veřejných prostranství.

❑

Plochy sídelní zeleně - viz kap. C)4. Vymezení systému sídelní zeleně.

Plochy dopravní infrastruktury - je navrženo omezení negativních vlivů dopravy – zejména
realizací přeložky silnice I/23 v Jarošově nad Nežárkou. Dále viz kap. D)1. Koncepce dopravní
infrastruktury.
❑
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Plochy technické infrastruktury – je navrženo dobudování a zkvalitnění technické infrastruktury
– především systému odkanalizování včetně výstavby malých ČOV v jednotlivých sídlech, napojení
sídel na pitnou vodu, postupné nahrazení vytápění pevnými palivy plynofikací, případně využitím
alternativních paliv. Dále viz kap. D)2. Koncepce technické infrastruktury.
❑

❑

Plochy vodní a vodohospodářské - viz kap. E)4.

C)2.

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

V řešeném území jsou vymezeny zastavitelné plochy, viz výkres I.1 Výkres základního členění území
a ve výkrese I.2 Hlavní výkres.
Zastavitelné plochy:
identifikace
ploch
1
2
3
4

způsob
plochy

využití k.ú.

SV

charakteristika
– specifické podmínky
Realizováno – zařazeno do stabiliz. ploch.
Realizováno – zařazeno do do stabiliz. ploch.
Realizováno – zařazeno do do stabiliz. ploch..
Plocha pro smíšené využití.

Jarošov nad Nežárkou
Jarošov nad Nežárkou
Jarošov nad Nežárkou
Jarošov nad Nežárkou

–

respektovat podmínky pro výstavbu, viz. ochrana před
negativními vlivy z dopravy, kap. b)2.2.

–
5
6

SV

respektovat podmínky pro výstavbu, viz. ochrana před
negativními vlivy z provozu, kap. b)2.2
Je součástí plochy pro smíšené využití Z2/09b.
Realizováno – zařazeno do stabiliz. ploch.
Plocha pro smíšené využití.

Jarošov nad Nežárkou
Jarošov nad Nežárkou

–

respektovat podmínky pro výstavbu, viz. ochrana před
negativními vlivy z dopravy, kap. b)2.2.

–
7

SV

respektovat podmínky pro výstavbu, viz. ochrana před
negativními vlivy z provozu, kap. b)2.2
Je součástí plochy pro smíšené využití Z2/09b.
Plocha pro smíšené využití.

Jarošov nad Nežárkou

–

respektovat podmínky pro výstavbu, viz. ochrana před
negativními vlivy z dopravy, kap. b)2.2.

–
8
9
10

SO

Jarošov nad Nežárkou
Jarošov nad Nežárkou
Jarošov nad Nežárkou

11
12

SO

Jarošov nad Nežárkou
Jarošov nad Nežárkou

respektovat podmínky pro výstavbu, viz. ochrana před
negativními vlivy z provozu, kap. b)2.2
Realizováno – zařazeno do stabiliz. ploch.
Realizováno – zařazeno do stabiliz. ploch.
Plocha pro smíšené využití.
Nezbytná podmínka pro rozhodování - zpracování územní
studie - respektovat podmínky definované v kap. K)
Začleněno do stabilizovaných ploch OV jako proluka.
Plocha pro smíšené využití.

13

SO

Jarošov nad Nežárkou

Plocha pro smíšené využití.

14

SO

Jarošov nad Nežárkou

Plocha pro smíšené využití.

15

SV

Jarošov nad Nežárkou

Plocha pro smíšené využití.
–

respektovat podmínky pro výstavbu, viz. ochrana před
negativními vlivy z dopravy, kap. b)2.2.

–
16

SO

respektovat podmínky pro výstavbu, viz. ochrana před
negativními vlivy z provozu, kap. b)2.2
Plocha pro smíšené využití.

Jarošov nad Nežárkou

–

11

respektovat podmínky výstavby, viz. ochrana před
negativními vlivy z dopravy, kap. b)2.2.
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identifikace
ploch
17

způsob
plochy

využití k.ú.
SV

charakteristika
– specifické podmínky
Plocha pro smíšené využití.

Jarošov nad Nežárkou

–
18

SO

Matějovec

respektovat podmínky pro výstavbu, viz. ochrana před
negativními vlivy z provozu, kap. b)2.2
Plocha pro smíšené využití.

19
20

SO
SO

Lovětín
Lovětín

Plocha pro smíšené využití.
Plocha pro smíšené využití.
–

21

SO

ponechat prostor pro rozšíření stávajícího veřejného
prostranství dle platné legislativy
Plocha pro smíšené využití.

Lovětín

–
22
23a

SO

ponechat prostor pro rozšíření stávajícího veřejného
prostranství dle platné legislativy
Začleněno do stabilizovaných ploch jako proluka.
Plocha pro smíšené využití.

Lovětín
Hostějeves

–

respektovat podmínky výstavby, viz. ochrana před
negativními vlivy z dopravy, kap. b)2.2.

–
23b

SO

ponechat prostor pro rozšíření stávajícího veřejného
prostranství dle platné legislativy
Plocha pro smíšené využití.

Hostějeves

–
24a
24b

SO

ponechat prostor pro rozšíření stávajícího veřejného
prostranství dle platné legislativy
Zařazeno do stabilizovaných ploch jako proluka.
Plocha pro smíšené využití.

Hostějeves
Hostějeves

–
25
26

SO

ponechat prostor pro rozšíření veřejného prostranství dle
platné legislativy
Zařazeno do stabilizovaných ploch jako proluka.
Plocha pro smíšené využití.

Hostějeves
Pejdlova Rosička

–
27
28

SO

respektovat podmínky využití plochy vymezené jako
územní rezerva pro vodohospodářské stavby, viz kap. J)
Realizováno – zařazeno do stabiliz. ploch.
Plocha pro smíšené využití.

Zdešov
Zdešov

–
29

SO

respektovat podmínky využití
infrastruktury, viz kap. D)2.
Plocha pro smíšené využití.

Zdešov

koridorů

technické

–
30

31

SO

SO

respektovat podmínky pro výstavbu, viz. ochrana před
negativními vlivy z dopravy, kap. b)2.2.
Plocha pro smíšené využití.

Zdešov

Zdešov

32

SO

Zdešov

33

OV

Jarošov nad Nežárkou

34

OS

Jarošov nad Nežárkou

35
36

OS

Hostějeves
Jarošov nad Nežárkou

–

respektovat podmínky využití
infrastruktury, viz kap. D)2.
Plocha pro smíšené využití.

koridorů

technické

–

koridorů

technické

respektovat podmínky využití
infrastruktury, viz kap. D)2.
Plocha pro smíšené využití.

–
umožnit přístup do krajiny a zahrádkářské lokality
Plocha pro občanské vybavení - sport.
Vymezeno jako plocha veřejných prostranství Z2/15.
Plocha pro sport.
Vymezeno jako součást plochy veřejných prostranství Z2/07.
Zařazeno do stabilizovaných ploch jako proluka.
Plocha pro sport.
–
–

36a

U

respektovat podmínky pro výstavbu, viz. ochrana před
negativními vlivy z provozu, kap. b)2.2

respektovat podmínky pro výstavbu, viz. ochrana před
negativními vlivy povodní, kap. b)2.3.
Plocha pro komunikaci a technickou infrastrukturu.

Jarošov nad Nežárkou
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identifikace
ploch
37

způsob
plochy

využití k.ú.
OS

charakteristika
– specifické podmínky
Plocha pro návrh sportu.

Jarošov nad Nežárkou

–
38

OS

respektovat podmínky pro výstavbu, viz. ochrana před
negativními vlivy povodní, kap. b)2.3
Vymezeno jako součást plochy veřejných prostranství Z2/07
Plocha pro sportoviště.

Nekrasín

–

respektovat podmínky využití
infrastruktury, viz kap. D)2.

koridorů

technické

–
39

OS

respektovat podmínky pro výstavbu, viz. ochrana před
negativními vlivy z provozu, kap. b)2.2.
Plocha pro sportoviště.

Zdešov

–

respektovat podmínky pro výstavbu, viz. ochrana před
negativními vlivy z provozu, kap. b)2.2.

–

podél západního okraje lokality realizovat pás izolační
zeleně

–

respektovat podmínky využití
infrastruktury, viz kap. D)2
Plocha pro drobnou výrobu.
respektovat OP vodního zdroje

40

VD

Jarošov nad Nežárkou

41

VD

Jarošov nad Nežárkou

Plocha pro drobnou výrobu.

42

VD

Jarošov nad Nežárkou

Plocha pro drobnou výrobu.

koridorů

technické

–
43
44

VP

Jarošov nad Nežárkou

45
46
47
48

VP
VD
DS
ZV

Matějovec
Jarošov nad Nežárkou
Jarošov nad Nežárkou
Jarošov nad Nežárkou

49
50
51
52

ZV
ZO

Matějovec
Nekrasín
Jarošov nad Nežárkou
Hostějeves

ZV

–

respektovat podmínky využití
infrastruktury, viz kap. D)2.

–

respektovat podmínky pro výstavbu, viz. ochrana před
negativními vlivy z dopravy, kap. b)2.2.

–

respektovat podmínky pro výstavbu, viz. ochrana před
negativními vlivy povodní, kap. b)2.3

Zdešov

–
55
56

technické

respektovat podmínky využití koridorů technické
infrastruktury, viz kap. D)2.
Plocha pro veřejnou zeleň zrušena - začleněna do
stabilizovaných ploch SO (respektování majetkoprávních
vztahů).
plocha v nezastavěném území – viz kap E)
Vymezeno jako součást plochy pro smíšené využití Z2/06.

Zdešov
ZX

koridorů

–
respektovat podmínky využití biokoridorů, viz kap. E)2
Plocha pro rekreační zeleň zrušena – jedná se o plochu
biocentra zařazenou do ploch přírodních.
Plocha pro veřejnou zeleň.
Plocha pro izolační zeleň.
Plocha pro návrh veřejné zeleně zrušena – začleněna do
stabilizované plochy OV, která veřejnou zeleň připouští.
Plocha pro návrh veřejné zeleně zrušena – začleněna do
stabilizované plochy U, která veřejnou zeleň připouští.
Plocha pro veřejnou zeleň.

Jarošov nad Nežárkou

53
54

respektovat podmínky pro výstavbu, viz. ochrana před
negativními vlivy z provozu, kap. b)2.2
Realizováno – zařazeno do stabiliz. ploch.
neobsazeno
Plocha pro výrobu.
Realizováno – zařazeno do stabiliz. ploch.
Plocha pro výrobu.
Plocha pro drobnou výrobu.
Plocha pro úpravu křižovatky.
Plocha pro park.

Jarošov nad Nežárkou
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Změna č.2 ÚP Jarošov n/N – srovnávací text

identifikace
ploch
57a

způsob
plochy

využití k.ú.
SO

charakteristika
– specifické podmínky
Plocha pro smíšené využití.

Jarošov nad Nežárkou

–

nezbytná podmínka pro rozhodování - zpracování
územní studie - respektovat podmínky definované v kap.
K)

–
57b

SO

Vymezeno částečně jako stabilizované plochy SO,
částečně, částečně jako plochy pro smíšené využití
Z2/14j, Z2/14l, Z2/30 a Z2/31.
Plocha pro smíšené využití.

Jarošov nad Nežárkou

–

nezbytná podmínka pro rozhodování - zpracování
územní studie - respektovat podmínky definované v kap.
K)

–

57c

U

Jarošov nad Nežárkou

respektovat podmínky výstavby, viz. ochrana před
negativními vlivy z dopravy, kap. b)2.2.
Vymezeno jako plocha sídelní zeleně veřejné Z2/09 c a plocha
pro smíšené využití Z2/09d.
Plocha pro komunikaci a technickou infrastrukturu.

57d

U

Jarošov nad Nežárkou

–
řešit průchod cyklotrasy a pěšího propojení k nádraží
Plocha pro odpočinek a setkávání obyvatel.
–

58
59*
59a

ZX
SO

Hostějeves
Hostějeves

59b*
60
61*
62

ZX
ZZ
ZX
N

Hostějeves
Zdešov
Zdešov
Jarošov nad Nežárkou

nezbytná podmínka pro rozhodování - zpracování
územní studie - respektovat podmínky definované v kap.
K)
Vymezeno jako plocha pro smíšené využití Z2/09d.
neobsazeno
plocha v nezastavěném území – viz kap E)
Plocha pro smíšené využití.
Realizováno – zařazeno do stabiliz. ploch.
plocha v nezastavěném území – viz kap E)
Plocha pro zahradu.
plocha v nezastavěném území – viz kap E)
Plocha pro rybník.
–

63

N

respektovat podmínky ochrany, viz. území se zvýšenou
ekologickou hodnotou, kap. b)2.1.
Plocha pro rybník.

Jarošov nad Nežárkou

–
64

N

respektovat podmínky ochrany hodnot, viz. území se
zvýšenou ekologickou hodnotou, kap. b)2.1.
Plocha pro rybník.

Jarošov nad Nežárkou

–
65
66
67
68*
69*
70*
71*
72
73*
74*
75*
76a,b*
77*
78*
79*
80a

N
L
L
K
K
K
K

Lovětín
Jarošov nad Nežárkou
Jarošov nad Nežárkou
Jarošov nad Nežárkou
Jarošov nad Nežárkou
Jarošov nad Nežárkou
Jarošov nad Nežárkou

K
K
K
K
K
K
K
SO

Matějovec
Lovětín
Lovětín
Nekrasín
Nekrasín
Nekrasín
Nekrasín
Hostějeves

respektovat podmínky ochrany hodnot, viz. území se
zvýšenou ekologickou hodnotou, kap. b)2.1.
Plocha pro rybník.
plocha zrušena – plocha DS pro přeložku
plocha zrušena – stav SN – suchý poldr
plocha v nezastavěném území – viz kap E)
plocha v nezastavěném území – viz kap E)
plocha v nezastavěném území – viz kap E)
plocha v nezastavěném území – viz kap E)
neobsazeno
plocha v nezastavěném území – viz kap E)
plocha v nezastavěném území – viz kap E)
plocha v nezastavěném území – viz kap E)
plocha v nezastavěném území – viz kap E)
plocha v nezastavěném území – viz kap E)
plocha v nezastavěném území – viz kap E)
plocha v nezastavěném území – viz kap E)
Plocha pro smíšené využití.
–
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respektovat podmínky využití plochy vymezené jako
územní rezerva pro vodohospodářské stavby, viz kap. J)

Změna č.2 ÚP Jarošov n/N – srovnávací text

identifikace
ploch
80b

způsob
plochy

využití k.ú.
SO

charakteristika
– specifické podmínky
Plocha pro smíšené využití.

Hostějeves

–

respektovat podmínky využití
infrastruktury, viz kap. D)2.

koridorů

technické

–
80c

U

respektovat podmínky využití plochy vymezené jako
územní rezerva pro vodohospodářské stavby, viz kap. J)
Plocha pro komunikaci a technickou infrastrukturu.

Hostějeves

–
81
82*
83*
84*
85
86
87

L
K
K
K
DP

88

-

Zdešov

89
90
91

T
T
T

Lovětín
Nekrasín
Hostějeves

respektovat podmínky využití plochy vymezené jako
územní rezerva pro vodohospodářské stavby, viz kap. J)
plocha v nezastavěném území – viz kap E)
plocha v nezastavěném území – viz kap E)
plocha v nezastavěném území – viz kap E)
plocha v nezastavěném území – viz kap E)
Plocha pro návrh garáží zrušena - začleněna do č.17.
zrušeno – začleněno do stabilizovaných ploch
Plocha pro parkování a odstavení vozidel.
Vymezeno jako plocha veřejných prostranství Z2/13 a
stabilizovaná plocha pro smíšené využití.
Plocha pro řadové garáže zrušena - začleněna do
zastavěného území.
Plocha pro ČOV.
Plocha pro ČOV.
Plocha pro ČOV.

Hostějeves
Zdešov
Zdešov
Jarošov nad Nežárkou
Jarošov nad Nežárkou
Jarošov nad Nežárkou
Jarošov nad Nežárkou

–
92
93
94

T
U

Zdešov
Jarošov nad Nežárkou
Jarošov nad Nežárkou

95

U

Jarošov nad Nežárkou

96

U

Jarošov nad Nežárkou

97

U

Jarošov nad Nežárkou

98
99

U

Jarošov nad Nežárkou
Jarošov nad Nežárkou

100
101a
101b
102

U
DS
DU

Jarošov nad Nežárkou
MatějovecJjarošov nad Nežárkou
Jarošov nad NežárkouMatějovec
Matějovec

103

DS

Jarošov nad Nežárkou, Matějovec

respektovat podmínky využití plochy vymezené jako
územní rezerva pro vodohospodářské stavby, viz kap. J)
Plocha pro ČOV.
Doprava – zrealizováno
Plocha pro komunikaci a technickou infrastrukturu.
Nerealizovatelné, vymezeno jako stabilizovaná plocha
občanského vybavení – veřejná vybavenost
Plocha pro komunikaci a technickou infrastrukturu.
Vymezeno jako plocha pro smíšené využití Z2/09b.
Plocha pro komunikaci a technickou infrastrukturu.
Nerealizovatelné, vymezeno jako stabilizovaná plocha
veřejných prostranství a plocha pro smíšené využití.
Plocha pro komunikaci a technickou infrastrukturu.
Vymezeno jako součást plochy veřejných prostranství Z2/07
Plocha dopravy zrušena – začleněna do stabilizovaných ploch
Plocha pro komunikaci a technickou infrastrukturu.
Nerealizovatelné, vymezeno jako stabilizovaná plocha pro
smíšené využití.
Plocha pro komunikaci a technickou infrastrukturu.
Plocha pro komunikaci a technickou infrastrukturu.
Plocha pro účelovou komunikaci a technickou infrastrukturu.
Plocha pro komunikaci zrušeno – začleněna
do
stabilizovaných ploch veřejných prostranství.
Plocha pro přeložku silnice I/23 a související stavby, příp.
demolice.
–

respektovat podmínky pro výstavbu, viz. ochrana před
negativními vlivy povodní, kap. b)2.3

–

řešit pěší propojení ke hřbitovu

–

řešit průchod LBK XVI - respektovat podmínky využití
biokoridorů, viz kap. E)2

–

řešit průchod do krajiny

–

řešit zastávku veřejné dopravy

–
řešit průchod cyklotras
vymezeno jako koridor DK-1
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Změna č.2 ÚP Jarošov n/N – srovnávací text

identifikace
ploch

způsob
plochy

využití k.ú.

104

charakteristika

Hostějeves

105

DU

Jarošov nad Nežárkou

106
107
108
109a,
109b
110*
111*
112
113

DU
U
T
ZO
ZO
SN
SN
U
T

Jarošov nad Nežárkou
Zdešov
Lovětín
Zdešov
Zdešov
Jarošov nad Nežárkou, Lovětín
Lovětín
Jarošov nad Nežárkou
Jarošov nad Nežárkou

– specifické podmínky
zrealizováno – začleněno do stabilizovaných ploch veřejných
prostranství
Plocha pro účelovou komunikaci a propojení pro pěší a
cyklisty k železniční stanici Jarošov n/N.
Plocha pro účelovou komunikaci v krajině.
Plocha pro komunikaci a technickou infrastrukturu.
Plocha pro regulační stanici.
Plocha pro izolační zeleň.
Plocha pro izolační zeleň.
plocha v nezastavěném území – viz kap E)
plocha v nezastavěném území – viz kap E)
Plocha pro komunikaci a technickou infrastrukturu.
Plocha pro sběrný dvůr.
–

114

SO

respektovat podmínky pro výstavbu, viz. ochrana před
negativními vlivy povodní, kap. b)2.3.
Realizováno – zařazeno do stabiliz. ploch.
Plocha pro smíšené využití.

Jarošov nad Nežárkou

–
115
116
117

DU
DU
SO

Lovětín
Nekrasín
Jarošov nad Nežárkou

118

U

Jarošov nad Nežárkou

respektovat podmínky pro výstavbu, viz. ochrana před
negativními vlivy povodní, kap. b)2.3.
Plocha pro komunikaci.
Plocha pro komunikaci.
Plocha pro smíšené využití.
Plocha pro pěší propojení.
Nerealizovatelné, vymezeno jako stabilizovaná
občanského vybavení – veřejná vybavenost
Nežárkou, Plocha pro účelovou komunikaci.

119

DU

120
121
122
123*
124
125*
126*
127

ZOK
ZOK
ZO
K
U
K
K
VF

Jarošov
nad
MatějovecZdešov
Matějovec
Matějovec
Jarošov nad Nežárkou
Matějovec
Jarošov nad Nežárkou
Lovětín
Lovětín
MatějovecJarošov nad Nežárkou

128*
129*
130
131

SN
SN
T
U

Zdešov
Zdešov
Jarošov nad Nežárkou
Jarošov nad Nežárkou

plocha

Plocha pro izolační zeleň.pro krajinnou zelen
Plocha pro izolační zeleň. pro krajinnou zeleň
Plocha pro sídelní zeleň.
plocha v nezastavěném území – viz kap E)
Plocha pro komunikaci a technickou infrastrukturu.
plocha v nezastavěném území – viz kap E)
plocha v nezastavěném území – viz kap E)
Plocha pro výrobu.
Realizováno - vymezeno jako stabilizovaná plocha pro výrobu.
plocha v nezastavěném území – viz kap E)
plocha v nezastavěném území – viz kap E)
Technická infrastruktura- odlehčovací kanál.
Plocha pro komunikaci a technickou infrastrukturu.

Poznámka:
–

v tabulce jsou z důvodu kontinuity zařazeny i plochy, které nejsou vymezeny jako zastavitelné
plochy - tyto plochy jsou vyznačeny - *

Změnou č.1 je navrženo:
identifikace
ploch

způsob
plochy

využití k.ú.

charakteristika
–
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specifické podmínky

Změna č.2 ÚP Jarošov n/N – srovnávací text

identifikace
ploch

způsob
plochy

Z1/01a

využití k.ú.

charakteristika
–

SO

Jarošov nad Nežárkou

specifické podmínky

Plocha pro smíšené využití.
–

dopravní napojení řešit z v ÚP navržené místní
komunikace – plochy veřejných prostranství

–

respektovat podmínky pro výstavbu, viz ochrana před
negativními vlivy z dopravy, kap. b)2.2.
podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu
–

Z1/01b

SO

výšková regulace zástavby – max. 1 NP s možností
podkroví

–
Vymezeno jako plocha pro smíšené využití Z2/09j.
Plocha pro smíšené využití.

Jarošov nad Nežárkou

–

dopravní napojení řešit z v ÚP navržené místní
komunikace – plochy veřejných prostranství

–

respektovat podmínky pro výstavbu, viz ochrana před
negativními vlivy z dopravy, kap. b)2.2.
podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu
–

Z1/02
Z1/03

SO

výšková regulace zástavby – max. 1 NP s možností
podkroví

–
Vymezeno jako plocha pro smíšené využití Z2/09i.
vypuštěno
Plocha pro smíšené využití.

Lovětín

–

respektovat podmínky využití koridorů technické
infrastruktury, viz kap. D)2.
podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu
–

výšková regulace zástavby – max. 1 NP

–
Z1/04

SO

charakter a struktura zástavby – respektovat měřítko
navazující zástavby,
Realizováno – zařazeno do stabiliz. ploch.
Plocha pro smíšené využití.

Jarošov nad Nežárkou

–

dopravní napojení řešit z místní komunikace – plochy
veřejných prostranství

–

respektovat podmínky pro výstavbu, viz ochrana před
negativními vlivy z dopravy, kap. b)2.2.
podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu
Z1/05a

SO

–
výšková regulace zástavby – max. 1 NP
Plocha pro smíšené využití.
podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu

Zdešov

–

výšková regulace zástavby – max. 1 NP

–
Z1/05b

ZZ

charakter a struktura zástavby – respektovat měřítko
navazující zástavby
Realizováno – zařazeno do stabiliz. ploch.
Plocha pro zahradu. Zrušeno - tisková chyba.

Zdešov

Změnou č.2 je navrženo:
identifikace
ploch

způsob
plochy

využití k.ú.

charakteristika
–
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specifické podmínky

Změna č.2 ÚP Jarošov n/N – srovnávací text

identifikace
ploch
Z2/01

způsob
plochy

využití k.ú.
SO

charakteristika
– specifické podmínky
Plocha pro smíšené využití.
podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu

Zdešov

–

dopravní napojení řešit z ze stávající a navržené plochy
sídelní zeleně ZZ

–

výšková regulace zástavby – max. 1 NP

–
Z2/02

SO

charakter a struktura zástavby – respektovat měřítko
navazující zástavby,
Plocha pro smíšené využití.
podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu

Zdešov

–

výšková regulace zástavby – max. 1 NP

–
Z2/04

SO

charakter a struktura zástavby – respektovat měřítko
navazující zástavby
Plocha pro smíšené využití.
podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu

Zdešov

–

výšková regulace zástavby – max. 1 NP

–
Z2/05

VD

charakter a struktura zástavby – respektovat měřítko
navazující zástavby
Plocha pro smíšené využití.
podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu

Zdešov

–

výšková regulace zástavby – totožná se stávající
zástavbou

–
Z2/06

SO

charakter a struktura zástavby – respektovat měřítko
navazující zástavby
Plocha pro smíšené využití.
podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu

Jarošov nad Nežárkou

–
Z2/07

U

Jarošov nad Nežárkou

Z2/08a

SO

Jarošov nad Nežárkou

Z2/08b

U

Jarošov nad Nežárkou

Z2/09a

U

Jarošov nad Nežárkou

nezbytná podmínka pro rozhodování - zpracování
územní studie - respektovat podmínky definované v kap.
K)

plocha pro komunikace, parkoviště a veřejnou zeleň
Plocha pro smíšené využití.
podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu
–

výšková regulace zástavby – max. 1 NP “

–
plocha pro komunikaci a technickou infrastrukturu
Plocha pro smíšené využití.
podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu
–
výšková regulace zástavby – max. 1 NP
podrobně viz registrovaná ÚS „Jarošov nad Nežárkou, plocha
smíšená obytná SO 57b“

Z2/09b

SV

Jarošov nad Nežárkou

Plocha pro smíšené využití.
podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu
–

výšková regulace zástavby – max. 1 NP

–
Z2/09c
Z2/09d

ZV
SO

podrobně viz registrovaná ÚS „Jarošov nad Nežárkou,
plocha smíšená obytná SO 57b“
Plocha pro veřejnou zeleň
Plocha pro smíšené využití.
podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu

Jarošov nad Nežárkou
Jarošov nad Nežárkou

–
–
Z2/09e
Z2/09f
Z2/09g

ZV
ZV
ZV

výšková regulace zástavby – max. 1 NP

podrobně viz registrovaná ÚS „Jarošov nad Nežárkou,
plocha smíšená obytná SO 57b“
Plocha pro veřejnou zeleň
Plocha pro veřejnou zeleň
Plocha pro veřejnou zeleň

Jarošov nad Nežárkou
Jarošov nad Nežárkou
Jarošov nad Nežárkou
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Změna č.2 ÚP Jarošov n/N – srovnávací text

identifikace
ploch
Z2/09h
Z2/09i

způsob
plochy

využití k.ú.
ZV
SO

charakteristika
– specifické podmínky
Plocha pro veřejnou zeleň
Plocha pro smíšené využití.
podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu

Jarošov nad Nežárkou
Jarošov nad Nežárkou

–

výšková regulace zástavby – max. 1 NP

–
Z2/09j

SO

Jarošov nad Nežárkou

Z2/13

U

Jarošov nad Nežárkou

Z2/15
Z2/28
Z2/29
Z2/30
Z2/31

U
SO
SO
SO
SO

Jarošov nad Nežárkou
Jarošov nad Nežárkou
Jarošov nad Nežárkou
Jarošov nad Nežárkou
Jarošov nad Nežárkou

C)3.

charakter a struktura zástavby – respektovat měřítko
navazující zástavby
Plocha pro smíšené využití.
podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu
–

výšková regulace zástavby – max. 1 NP

–

charakter a struktura zástavby – respektovat měřítko
navazující zástavby

–
Plocha pro veřejné prostranství
Plocha pro smíšené využití.
Plocha pro smíšené využití.
Plocha pro smíšené využití.
Plocha pro smíšené využití.

VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY

V řešeném území nebyly plochy přestavby vymezeny.

C)4.

VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

Sídelní zeleň je důležitým článkem urbanistické struktury sídla. Plochy tvoří v urbanizovaném území
vzájemně propojený systém, který navazuje na plochy zeleně v nezastavěném území. Sídelní zeleň
byla v ÚP zařazena do výčtu ploch s rozdílným způsobem využití jako:
Plochy sídelní zeleně veřejné – ZV – plní funkci kompoziční a místo pro setkávání obyvatel
v Jarošově nad/Než., Lovětíně, Nekrasíně, Zdešově a Matějovci.
❑

–

Je navržena plocha v centru Jarošova n/N a v návaznosti na navržený sportovní areál ve
Zdešově.

Plochy sídelní zeleně ostatní – ZO – plní funkci izolační, příp. kompoziční – odclonění zástavby
od negativních vlivů dopravy, výroby, sportu, vytváří odstup zástavby od vodotečí a vodních ploch.
Jsou navrženy plochy izolační zeleně v Jarošově n/N, Nekrasíně, Zdešově, odcloňující plochy výroby
od ploch smíšených obytných.
❑

–

Řešit zeleň s funkcí izolační odcloňující plochy výroby a skladování, plochy dopravní
infrastruktury,….od ploch s možností bydlení.

–

Posilovat podíl stromové zeleně v sídle, zejména v uličních prostorech.

Plochy sídelní zeleně ostatní – zeleň zahrad – ZZ - plní funkci kompoziční pro zachování
hodnot území a při přechodu zástavby do krajiny, slouží pro odpočinek obyvatel ve všech sídlech
řešeného území, příp. samotách.
❑

–

Jsou navrženy plochy zeleně ve Zdešově.
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D)
KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ,
VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU, VČETNĚ STANOVENÍ
PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ
D)1.

KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Je vyznačena v grafické části ve výkrese I.2 Hlavní výkres, I.3 Koncepce dopravní a technické
infrastruktury.
Železniční doprava
❑

Plochy dopravní infrastruktury – železniční doprava - DZ
–

Respektovat stabilizované plochy dopravní infrastruktury (železniční doprava – DZ) vymezené
pro průchod trati č.225 Veselí nad Lužnicí – Jihlava a trati č.228 Jindřichův Hradec – Obrataň,
včetně žel. stanice Jarošov n. Nežárkou a zastávek Lovětín, Lovětín obec a Nekrasín (stanice
a zastávky veřejné dopravy jsou v grafické části vyznačeny překryvným symbolem.

Silnice
koridory pro dopravní infrastrukturu – DK
❑

Je navržen koridor pro dopravní infrastrukturu – DK – 1.

Koridor je navržen jako ochrana území pro realizace záměrů výstavby dopravní infrastruktury.
V grafické části je vymezeny překryvnou funkcí.
❑

❑

Související stavby mohou být umístěny s přesahem mimo vymezený koridor

podmínky využití koridorů dopravní infrastruktury
Hlavní využití:
–

stavba hlavní - přeložka silnice I/23 a úprava křižovatek I/23 a I/34.

Přípustné využití
–

stavby vedlejší a související včetně staveb technické infrastruktury

–

plochy pro ochrannou a izolační zeleň, zeleň zahrad

–

nutné asanační úpravy

Nepřípustné využití
–

činnosti a využití, které by znemožnilo realizaci navrženého záměru

Seznam navržených koridorů:
–

DK-1 obchvat Jarošova nad Nežárkou - přeložka silnice I/23, který je trasován severovýchodně od
zastavěného území - návrh nové komunikace, návrh nových křižovatek se sil. I/34 a II/132, nové
mimoúrovňové křížení se železnicí Veselí nad Lužnicí – Horní Cerekev – Jihlava, křižovatka se
sil. II/134, propojení mezi přeložkou a stávající sil. I/23, příjezd k železniční stanici a do
průmyslové zóny a úprava napojení silnice III/1342.

❑

Plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava – DS - jsou vymezeny pro průchod silnic
I. - III. třídy.
–

Je navržen obchvat Jarošova nad Nežárkou - přeložka silnice I/23 je trasován
severovýchodně od zastavěného území - návrh nové komunikace, návrh nových křižovatek se
sil. I/34 a II/132, nové mimoúrovňové křížení se železnicí Veselí nad Lužnicí – Horní Cerekev
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– Jihlava, křižovatka se sil. II/134, propojení mezi přeložkou a stávající sil. I/23, příjezd
k železniční stanici a do průmyslové zóny a úprava napojení silnice III/1342.
–

V centru Jarošova nad Než. je navržena plocha pro úpravu křižovatky na stávající silnici I/23.

–

Je navržena komunikace pro obsluhu průmyslové zóny v lokalitě u nádraží východně od
Jarošova n/N.

Účelové komunikace
Plochy dopravní infrastruktury - účelové komunikace – DU - jsou vymezené pro zemědělskou
a lesní dopravu, přístup na pozemky, prostupnost krajiny a průchod tras pro pěší a cyklisty. Jsou
navrženy:
❑

–

komunikace pro obsluhu ploch výroby a skladování východně od Jarošova nad Nežárkou
v lokalitě u nádraží

–

propojení z Jarošova nad Nežárkou k železniční stanici a zpřístupnění krajiny v k.ú. Jarošov
nad Nežárkou.

–

komunikace pro obsluhu ČOV v k.ú. Zdešov, Nekrasín a Lovětín¨¨

–

komunikace pro obsluhu samoty v krajině jižně od Jarošova nad Nežárkou

Místní komunikace
Respektovat stabilizované a navržené plochy veřejných prostranství – U, jejichž součástí jsou
místní komunikace, vymezené pro obsluhu stabilizovaného území a rozvojových ploch, viz kap. D)4.
❑

Doprava v klidu
❑

Plochy dopravní infrastruktury – doprava v klidu – DP

Je navržena plocha pro hromadné nebo řadové garáže v návaznosti na bytové domy v jižní části
obce Jarošov n/N.
❑

Plochy pro parkování a odstavení vozidel řešit v případě potřeby v rámci ploch dopravní
infrastruktury, ploch veřejných prostranství dle příslušných norem, příp. v rámci dalších ploch
s rozdílným způsobem využití, které plochy dopravní infrastruktury připouštějí jako související
dopravní infrastrukturu, např. ploch smíšených obytných SO, SV,….
❑

Kapacity dopravy v klidu pro nově navrhovanou zástavbu řešit na pozemku stavby, příp. v těsné
vazbě na tuto zástavbu.
❑

Veřejná doprava
Koncepce veřejné dopravy, spočívající v zajištění dopravy autobusovými a vlakovými linkami,
zůstane zachována.
❑

–

V plochách dopravní infrastruktury a plochách veřejných prostranství je přípustnými činnostmi
umožněno budování zastávek a zálivů veřejné dopravy (silniční linkové) dle platných norem,
např. přesunutí autobusové zastávky Jarošov ČD v souvislosti s přeložkou sil. I/23 (zastávky
veřejné dopravy jsou v grafické části vyznačeny překryvným symbolem).

Nemotorová doprava
❑

Respektovat stabilizované a navržené plochy dopravní infrastruktury (účelové komunikace – DU),
vymezené pro zemědělskou dopravu, přístup na pozemky, prostupnost krajiny a pro průchod tras
a stezek pro pěší a cyklisty.

❑

V rámci ploch silniční dopravy – DS, ploch veřejných prostranství – U a ploch účelových
komunikací – DU jsou trasovány stávající a navržené cyklotrasy (v grafické části vyznačeny
překryvnou linií):
–

Je respektována stávající cyklotrasa č. 1237 Jindřichův Hradec – Kamenice nad Lipou
procházející severozápadním okrajem k. ú. Lovětín.
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–

Cyklotrasa je navržena z Jarošova nad Nežárkou do Matějovce přes žel. stanici s využitím
stávajících a navržených ploch dopravní infrastruktury, dále do Rodvínova.

–

Z Matějovce je navržena cyklotrasa na jihovýchod po zpevněné účelové komunikaci na Oldřiš.

–

V rámci navrhovaného cyklistického okruhu kolem Jindřichova Hradce je navržena trasa pro
cyklisty podél železnice od žel. stanice Jarošov do Rodvínova a dále směrem na Jindřiš.

–

V rámci navrhovaného cyklistického okruhu kolem Jindřichova Hradce je navržena cyklistická
trasa od železniční stanice Jarošov nad Nežárkou, přes Kruplov do centra Jarošova n/N a
dále po sil. III/128 35 na sever k Hánovskému a Fajtovskému rybníku až do Lovětína.

–

Je navrženo propojení stávajících a navržených cyklistických tras – z Lovětína na stávající
cyklotrasou č. 1237.

–

Je navrženo místní cyklopropojení mezi Kamenným Malíkovem, Hostějevsí, Nekrasínem a
Novou Včelnicí.

–

Přes řešené území k.ú Zdešov prochází navržený cyklistický okruh Počátky, Popelín, Česká
Olešná, Kamenný Malíkov, Zdešov, V koncích, Štítné, Žirovnice, zpět do Počátek.

D)2.

KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Je vyznačena v grafické části ve výkrese I.2 Hlavní výkres, I.3 Koncepce dopravní a technické
infrastruktury.
plochy technické infrastruktury – T
Jsou vymezeny stabilizované a rozvojové plochy technické infrastruktury - T, určené pro umístění
zařízení technické infrastruktury. Podmínky využití ploch technické infrastruktury, viz kap. F)1.
❑

koridory pro technickou infrastrukturu - TK
Jsou navrženy koridory pro technickou infrastrukturu - TK, určené pro umístění vedení TI a jeho
přeložek.
❑

Koridory jsou navrženy jako ochrana území pro realizace záměrů výstavby technické
infrastruktury. V grafické části jsou vymezeny překryvnou funkcí.
❑

podmínky využití koridorů technické infrastruktury
Hlavní využití:
Koridory sloužící pro průchod vedení technické infrastruktury.
Přípustné využití
–

činnosti, děje a zařízení technické infrastruktury, včetně dílčích úprav a napojení na stávající
zařízení

–

dopravní a technická infrastruktura

–

plochy pro ochrannou a izolační zeleň, zeleň zahrad

–

nutné asanační úpravy

Podmíněně přípustné využití
–

propojení pěších a cyklistických tras, účelových komunikací před realizací záměru za podmínky co
nejkratšího možného křížení s navrženou plochou
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Nepřípustné využití
–

činnosti a využití, které by znemožnilo realizaci navrženého záměru

–

nepřípustné je povolovat stavby ani dočasné vyjma navrhovaných staveb technické infrastruktury
(a staveb přímo souvisejících), pro které je toto území chráněno

Seznam navržených koridorů:
o

TK-V1

koridor pro vodovod – propojení Jarošova nad Nežárkou, Nekrasína, Lovětína,
Hostějevsi, Nová Včelnice

o

TK-V2

koridor pro vodovod – propojení Zdešova s vodovodem Nové Včelnice

o

TK-V3

koridor pro vodovod – propojení Zdešova a Kamenného Malíkova

o

TK-1 –

koridor pro vodovod, kanalizaci a plynovod

o

TK-2 –

koridor pro vodovod a kanalizaci v Jarošově nad Nežárkou u nádraží

o

TK-3 –

koridor pro vodovod, kanalizaci a plynovod v Matějovci

o

TK-4 –

koridor pro vodovod a kanalizaci ve Zdešově

o

TK-5 –

koridor pro kanalizaci a plynovod včetně regulační stanice v Lovětíně

o

TK-6 –

koridor pro kanalizaci v Nekrasíně

o

TK-7 –

koridor pro kanalizaci v Hostějevsi a Pejdlově Rosičce

o

TK-10 –

koridor pro nadzemní vedení VN včetně trafostanice v Lovětíně

o

TK-11 –

koridor pro nadzemní vedení VN včetně trafostanice v Hostějevsi

o

TK-12 –

koridor pro nadzemní vedení VN včetně trafostanice v Pejdlově Rosičce

o

TK-13 –

koridor pro nadzemní vedení VN včetně trafostanice ve Zdešově

o

TK-14 –

koridor pro přeložku STL plynovodu v Jarošově nad Nežárkou

o

TK-15 -

koridor pro nadzemní vedení VN pro Kamenný Malíkov

o

TK-16a -

koridor pro kanalizaci – odkanalizování Karlova (k.ú. Nová Včelnice) na k.ú. Lovětín

o

TK-16b -

koridor pro kanalizaci – odkanalizování Karlova (k.ú. Nová Včelnice) na k.ú. Nekrasín

o

TK-17 - koridor pro průleh – zlepšení odtokových poměrů

d)2.1. Koncepce vodního hospodářství
Zásobování vodou
Koncepce zásobování vodou je v řešeném území stabilizována. Obec bude i nadále zásobována
z vlastních zdrojů.
Pro výhledové zdrojové zabezpečení stávajících systémů jsou navrženy koridory pro technickou
infrastrukturu TK-V1, TK-V2, TK-V3.
Koridory pro TI jsou rovněž navrženy pro doplnění stávajících systémů o vodovodní řady (viz seznam
navržených koridorů).
Odkanalizování
•

likvidace odpadních vod v Jarošově nad Nežárkou bude řešena na stávající čistírně odpadních
vod

•

jsou navrženy plochy pro umístění ČOV v Lovětíně, Nekrasíně, Zdešově a Hostějevsi respektovat podmínky definované pro limitní hranici negativního vlivu ČOV, viz kap. b)2.2.

•

pro průchod kanalizačních stok jsou navrženy koridory pro technickou infrastrukturu (viz seznam
koridorů)
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•

rozvojové lokality budou řešeny kombinovaným systémem (jednotná, splašková) dle návrhu

•

Matějovec a lokalita u nádraží budou odkanalizovány na stávající ČOV v Jarošově nad Nežárkou

•

dešťové vody uvádět přednostně do vsaku

•

respektovat podmínky viz kap. b)2.2., odst. likvidace odpadních vod

•

je navržena plocha technické infrastruktury pro vybudování odlehčovacího kanálu na Žirovnici
v Jarošově nad Nežárkou

d)2.2. Koncepce energetiky
Zásobování elektrickou energií
•

koncepce zásobování el. energií je v řešeném území stabilizována - obec bude i nadále připojena
na rozvodnu 110/22 kV Jindřichův Hradec

•

pro zajištění výhledových potřeb dodávky bude využito výkonu stávajících trafostanic, v případě
nutnosti je možno stávající trafa vyměnit za výkonnější pokud je to technicky možné, příp. doplnit
v plochách, které technickou infrastrukturu připouštějí

•

je navrženo posílení stávajících systémů o nová nadzemní vedení VN včetně trafostanic – jsou
navrženy koridory (TK-10, TK-11, TK-12, TK-13, TK-15)

Zásobování plynem
•

dodávku zemního plynu bude v řešeném území zajišťovat stávající VTL a STL plynovod

•

je navržena plynofikace Lovětína včetně regulační stanice – koridor TK-5

•

je navržena přeložka STL plynovodu v Jarošově nad Nežárkou – koridor TK-14 – na
jihovýchodním okraji sídla

•

sídla Zdešov, Nekrasín, Pejdlova Rosička, Matějovec a Hostějeves nejsou navržena k plynofikaci

Zásobování teplem
•

zásobování teplem v Jarošově nad Nežárkou je stabilizováno – zemní plyn

•

alternativní a obnovitelné zdroje energie budou využívány lokálně

•

je navržena plynofikace Lovětína

d)2.3. Koncepce spojů a telekomunikací
•

v řešeném území budou i nadále využívány stávající zařízení

•

respektovat radioreléovou trasu a telekomunikační zařízení

•

výstavba mobilních operátorů se připouští v celém řešeném území, v případě dalšího rozvoje
navrhnout společný objekt

d)2.4. Koncepce nakládání s odpady
•

Je navržena plocha technické infrastruktury pro nakládání s odpady - plocha pro sběrný dvůr u
ČOV v Jarošově nad Nežárkou.

•

Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad, včetně odpadu inertního (shromažďovací místa) se
připouštějí v plochách jako související technická infrastruktura.

•

Sběrné dvory a sběrná místa komunálního odpadu se připouštějí v plochách výroby VP, VZ, VD a
v plochách technické infrastruktury T.

•

Kompostárny se připouštějí v plochách technické infrastruktury T při dodržení stanovených
podmínek.
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D)3.

KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

Je vyznačena v grafické části ve výkrese I.2 Hlavní výkres.
❑

Respektovat stabilizované a navržené plochy občanského vybavení:

Plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost - OV – respektovat stabilizované plochy
soustředěné v Jarošově nad Nežárkou v návaznosti na kostel a jižně od centra (Obecní úřad, MŠ,
ZŠ), na návsi ve Zdešově.
❑

–

rozvoj je směrován do Jarošova nad Nežárkou - pro veřejné občanské vybavení je navržena
lokalita u kostela (např. penzion pro seniory, dům s pečovatelskou službou,…), další rozvoj lze
řešit využitím kapacitních ploch školských zařízení v jihovýchodní části Jarošova n/N, příp. v
plochách se smíšeným využitím

–

ostatní sídla – v případě potřeby lze zařízení typu občanského vybavení realizovat v rámci
ploch smíšených obytných

Plochy občanského vybavení – veřejná pohřebiště – OH – nároky řešit využitím
stabilizovaných ploch hřbitova východně od Jarošova n/N, respektovat hřbitov u kostela v Jarošově
n/N.
❑

Plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport - OS – jsou respektovány stabilizované
plochy sportu v Jarošově n/N.
❑

–

hlavní rozvojové plochy jsou směrovány do Jarošova nad Nežárkou - rozvoj ploch pro sport
s možností vybudování přírodního koupaliště je soustředěn do kapacitní plochy navržené
v návaznosti na vodní tok Nežárky na jihozápadním okraji Jarošova n/N

–

je navrženo víceúčelové hřiště na jižním okraji Zdešova, západně od návsi v Nekrasíně

–

hřiště a dětská hřiště lze v případě potřeby situovat v plochách občanského vybavení,
plochách smíšených obytných, v plochách veřejných prostranství, sídelní zeleně

Další chybějící zařízení občanského vybavení (např. zařízení sociálního bydlení, zařízení
zdravotnictví, pro seniory) řešit:
❑

–

ekonomičtějším využitím stávajících ploch občanského vybavení

–

využitím stávajících a navržených ploch smíšeného využití – např. ploch smíšených obytných,
kde se zařízení občanského vybavení připouštějí

D)4.

KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Je vyznačena v grafické části ve výkrese I.2 Hlavní výkres.
❑

Respektovat stabilizované a navržené plochy veřejných prostranství:

❑

Plochy veřejných prostranství – U
–

Jsou stabilizovány plochy veřejných prostranství (pěší prostranství, chodníky a pěší propojení,
uliční prostory pro průchod místních komunikací, prostory návsí v sídlech).

–

Jsou navržena veřejná prostranství pro obsluhu rozvojových ploch - průchod místních
obslužných komunikací a technické infrastruktury v Jarošově nad Nežárkou, Hostějevsi,
Zdešově.

–

Je navrženo veřejné prostranství pro pěší propojení v Jarošově nad Nežárkou.

–

Respektovat stabilizované plochy veřejných prostranství vymezená v centru sídel pro možnost
setkávání a odpočinku.

–

Je navrženo veřejné prostranství pro oddych a setkávání občanů v rozvojové lokalitě na
jihovýchodním okraji Jarošova nad Nežárkou.
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E)
KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY
V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOSTI KRAJINY,
PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANU OCHRANY PŘED POVODNĚMI, REKREACI REKREACE,
DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ.
E)1. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ
PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ
Je vyznačena v grafické části ve výkrese I.2 Hlavní výkres.
❑

Je navržena koncepce uspořádání krajiny v členění na plochy:
•

plochy zemědělské – Z

•

plochy zemědělské specifické – ZX

•

plochy lesní – L

•

plochy přírodní - P

•

plochy smíšené nezastavěného území – SN

•

plochy krajinné zeleně - K

Koncepce rozvoje ploch s rozdílným způsobem využití – nezastavěné území (krajina):
Plochy zemědělské - Z
•

zahrnují plochy, které jsou součástí zemědělského půdního fondu vhodného pro intenzivní
využívání bez rozlišení druhů pozemků; stávající rozsah zemědělských ploch bude zmenšen o
plochy, u kterých je předpokládán zábor ZPF pro navrhované plochy

Plochy specifické zemědělské –ZX
•

plochy specifické zemědělské (zahrady, záhumenky) tvoří přechod mezi zástavbou a zemědělsky
využívanou krajinou, navrženy jsou podél jihozápadního okraje Jarošova n/N a v Hostějevsi a na
jižním okraji Zdešova

Plochy lesní - L
•

jedná se o stávající plochy plnící funkci lesa, v řešeném území jsou stabilizované; navrženo je
rozšíření ploch lesních v k.ú. Hostějeves

Plochy přírodní - P
•

plochy přírodní jsou tvořeny plochami existujících biocenter lokálních a regionálních včetně
vodních ploch; nové plochy nejsou navrženy; v plochách je umožněn průchod komunikací pro
obsluhu krajiny a samot, tras a stezek pro cyklisty, turisty a lyžaře

Plochy smíšené nezastavěného území –SN
•

zahrnují plochy, které jsou součástí zemědělského půdního fondu s podmínkami pro neintenzivní
hospodaření bez rozlišení druhů pozemků

•

navržené jsou pro založení prvků ÚSES na rozhraní k.ú. Jarošov nad Nežárkou a Lovětín a v k.ú.
Zdešov

•

stávající rozsah ploch bude zmenšen o plochy, u kterých je předpokládán zábor ZPF pro
navrhované plochy.

Plochy krajinné zeleně - K
•

zahrnují stávající plochy krajinné zeleně (zeleně v krajině rostoucí mimo les), které mají podíl na
utváření krajinného rázu a ekologické stabilitě území

•

respektovat stabilizované plochy krajinné zeleně, rozvíjet jejich funkci izolační a kompoziční
v návaznosti na plochy výroby - je navrženo rozšíření těchto ploch v návaznosti na plochy výroby průmyslové a zemědělské areály - v Jarošově nad Nežárkou, Lovětíně, Nekrasíně, Zdešově,
Matějovci
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Podmínky ochrany krajinného rázu:
Stavby nesmí narušit obraz sídla a krajiny, preferovány budou horizontální hmoty, aby bylo
zabráněno vzniku nežádoucích pohledových dominant v krajině, stavby pro bydlení situovat tak, aby
zeleň zahrad tvořila mezičlánek při přechodu zástavby do krajiny, stavby pro výrobu a skladování,
zemědělské stavby odclonit izolační zelení.
❑

❑

Rozvíjet zastoupení a podíl doprovodné zeleně podél cest, mezí, apod.

❑

Podporovat zvyšování podílu ovocných dřevin v zahradách a v záhumencích, tvořící přechod
zástavby do krajiny.

❑

Při realizaci záměrů je nutno zachovat stávající účelové komunikace zajišťující přístup
k pozemkům a průchodnost krajiny, v případě že k zamezení přístupu dojde, je nezbytné řešit
náhradní přístupové cesty.

Obecně respektovat v celém řešeném území tyto podmínky:
❑

Chránit význačné stávající solitérní stromy a stromořadí v sídle i v krajině (v případě nezbytných
zásahů nahradit ve vhodnějším místě).

❑

Posilovat podíl stromové zeleně v sídle, zejména v uličních prostorech.

❑

Udržovat a zlepšovat estetickou hodnotu krajiny výsadbami alejí podél komunikací a cest,
revitalizací toků s doplněním břehových porostů a obnovením nebo výstavbou nových vodních
ploch.

❑

V krajině je přípustné realizovat ve vazbě na turistické, cyklistické a běžecké stezky a trasy
odpočívadla, informační přístřešky a pod.

❑

V krajině jsou přípustné stavby rozhleden, drobných staveb (např. kapličky, boží muka, křížky,
památníky) v případě, že nedojde k narušení krajinného rázu.

❑

V krajině je přípustné realizování staveb dopravní a technické infrastruktury, vodních ploch a toků,
opatření na udržení vody v krajině, proti přívalovým dešťům, protierozních opatření a zalesňování
při dodržení zákonných podmínek.

❑

Situování dalších staveb, např. pro myslivost a zemědělství je definováno přípustným, příp.
podmíněně přípustným využitím ploch s rozdílným způsobem využití, vymezených v krajině.

❑

Respektovat charakter přírodních horizontů sídla (nesmí se trvale odlesnit, vykácet vzrostlá zeleň
na pohledově exponovaných horizontech).

❑

Nepřípustné jsou činnosti, které narušují přírodní hodnoty území, například rušení mezí.

Plochy navržené v nezastavěném území:
identifikace
ploch

způsob
plochy

využití k.ú.

charakteristika
–

56

ZX

Jarošov nad Nežárkou

59
59b
61

ZX
ZX
ZX

Hostějeves
Hostějeves
Zdešov

specifické podmínky

Plocha pro zahradu bez možnosti staveb.
Vymezeno jako součást plochy pro smíšené využití Z2/06

Plocha pro zahradu bez možnosti staveb.
Plocha pro zahradu bez možnosti staveb.
Plocha pro zahradu bez možnosti staveb.
–

68
69

K
K

Jarošov nad Nežárkou
Jarošov nad Nežárkou

respektovat podmínky využití koridorů technické
infrastruktury, viz kap. D)2.
Plocha pro krajinnou zeleň.
Plocha pro krajinnou zeleň.

70
71
73
74
75

K
K
K
K
K

Jarošov nad Nežárkou
Jarošov nad Nežárkou
Matějovec
Lovětín
Lovětín

Plocha pro krajinnou zeleň.
Plocha pro krajinnou zeleň.
Plocha pro krajinnou zeleň.
Plocha pro krajinnou zeleň.
Plocha pro krajinnou zeleň.
–
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identifikace
ploch

způsob
plochy

využití k.ú.

charakteristika
–

76a

K

Nekrasín

specifické podmínky

Plocha pro krajinnou zeleň.
–

76b

K

respektovat podmínky využití koridorů technické
infrastruktury, viz kap. D)2.
Plocha pro krajinnou zeleň.

Nekrasín

–
77

K

respektovat podmínky využití koridorů technické
infrastruktury, viz kap. D)2.
Plocha pro krajinnou zeleň.

Nekrasín

–

78
79
81
82
83
84
110
111
123
125
126

K
K
L
K
K
K
SN
SN
K
K
K

128
129

SN
SN

respektovat navržený koridor pro technickou
infrastrukturu
Nekrasín
Plocha pro krajinnou zeleň.
Nekrasín
Plocha pro krajinnou zeleň.
Hostějeves
Plocha pro zalesnění.
Zdešov
Plocha pro krajinnou zeleň.
Zdešov
Plocha pro krajinnou zeleň.
Jarošov nad Nežárkou
Plocha pro krajinnou zeleň.
Jarošov nad Nežárkou, Lovětín Plocha pro založení ÚSES.
Lovětín
Plocha pro založení ÚSES.
Matějovec
Plocha pro krajinnou zeleň.
Lovětín
Plocha pro krajinnou zeleň.
Lovětín
Zdešov
Zdešov

Plocha pro krajinnou zeleň.
Plocha pro založení ÚSES.
Plocha pro založení ÚSES.

Stanovení podmínek pro změny ve využití ploch:
viz kap. F)1. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.

E)2.

NÁVRH ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY

Územní rozsah: je vyznačen v grafické části dokumentace ve výkresech I.2 – Hlavní výkres.
Vyznačeno překryvnou funkcí.
Plochy biocenter – začleněny do ploch přírodních – P, podmínky využití viz kap. F)1. Stanovení
podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.
Plochy biokoridorů
V ploše vymezené pro biokoridor platí:
Podmínky využití:
Přípustné využití:
o

využití, které zajišťuje vysoké zastoupení druhů organismů odpovídajících trvalým stanovištním
podmínkám při běžném extenzivním zemědělském nebo lesnickém hospodaření (trvalé travní
porosty, extenzivní sady, lesy apod., vodní plochy a toky), případně rekreační plochy přírodního
charakteru

Podmíněně přípustné využití:
o

jiné využití za podmínky, že nezhorší ekologickou stabilitu; přitom změnou nesmí dojít ke
znemožnění navrhovaného využití a narušení přírodní funkce současných funkčních biokoridorů

o

nezbytně nutné liniové stavby dopravní a technické infrastruktury, vodohospodářská zařízení,
ČOV atd., za podmínky co nejmenším zásahu a narušení funkčnosti biokoridoru

Nepřípustné využití:
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o

změny využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území zařazeného
do ÚSES (změny druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na druh s nižším stupněm
ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), které jsou v rozporu s funkcí biokoridoru

o

jakékoli změny funkčního využití, které by znemožnily nebo ohrozily územní ochranu a založení
chybějících částí biokoridorů

o

rušivé činnosti, jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných surovin,
apod., mimo činností podmíněných.

Regionální systém
Vymezené skladebné části – biocentra, biokoridory:
OZNAČENÍ

VÝZNAM

POPIS

CÍLOVÁ SPOLEČENSTVA, NÁVRH

RBC
673
Hlubokodol

biocentrum
regionálního
významu

Výměra biocentra činí cca 28 ha.
Biocentrum tvoří široká říční niva s
meadrujícím tokem říčky Kamenice.

RBK
1609
Hlubokodol –
U malíře

biokoridor
regionálního
významu

Existující funkční regionální biokoridor
na jihu katastru obce v údolí Nežárky.
V trase biokoridoru jsou vložena tři
biocentra místního významu (lokální).

RBK
473
Hlubokodol –
Krupčiny

biokoridor
regionálního
významu

Existující funkční regionální biokoridor
na severu katastru obce v údolí
Kamenice. V trase biokoridoru je
vymezeno jedno biocentrum místního
významu.

Zachovat přirozeně meandrující tok řeky
Kamenice, včetně procesu vzniku, vývoje a
zániku odstavených ramen a tůní. Obnova
kosení luk v nivě, případně zalesnit. V lesních
porostech zahájit postupnou obnovu porostů s
cílem zvýšit zastoupení přirozených druhů za
použití melioračních dřevin.
Lesní, luční, mokřadní a vodní společenstva,
zachovat stávající využívání. Do LHP a LHO
zapracovat zásadu podpory přirozené obnovy
lesních porostů a posílení podílu melioračních
dřevin, pro biokoridory je vhodné tyto principy
prosazovat v rámci porostů a porostních skupin
v trase vymezeného biokoridoru.
Lesní, luční, mokřadní a vodní společenstva,
zachovat stávající využívání. Do LHP a LHO
zapracovat zásadu podpory přirozené obnovy
lesních porostů a posílení podílu melioračních
dřevin, pro biokoridory je vhodné tyto principy
prosazovat v rámci porostů a porostních skupin
v trase vymezeného biokoridoru.

Místní (lokální) systém
Vymezené skladebné části - biocentra:
OZNAČENÍ LOKALITA

VÝMĚRA POPIS

CÍLOVÁ SPOLEČENSTVA, NÁVRH

LBC 3

Pod
Pazdernou

4,8 ha

Zahájit přípravu k obnově částí porostu
lesa předsunutými kotlíky jedle a buku.
Cílové složení buk, jedle, dub, bříza.

LBC 4

Jarošov

3,1 ha

LBC 5

Kruplov

3,7 ha

LBC 6

Velký rybník 3,5 ha

Vložené lokální biocentrum do regionálního
biokoridoru. Biocentrum je vymezeno v
údolí Kamenice a zahrnuje přirozené koryto
řeky s navazujícími lučními s pobřežními
společenstvy a společenstva svahu údolí.
Lesní porosty svahu údolí tvoří převážně
smrk
Vložené lokální biocentrum do regionálního
biokoridoru. Vymezeno v údolí Kamenice.
Vymezeno je v ploché luční nivě na soutoku
Kamenice a Žirovnice. Lučními porosty jsou
druhově rozmanité, s pobřežními a břehovými společenstvy.
Vložené lokální biocentrum do regionálního
biokoridoru. Vymezeno v údolí Nežárky .
Tvoří. jej přirozené meandrující koryto řeky
s navazujícími lučními s pobřežními
společenstvy a společenstva svahu údolí
Biocentrum vymezené v údolí řeky
Žirovnice. Tvoří jej přirozené koryto řeky s
navazujícími lučními s pobřežními
společenstvy a společenstva svahu údolí
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Luční porosty pravidelně sekat, Dřevinný
doprovod vodního toku ponechat bez
zásahu, blokovat jeho sukcesi. Nehnojit.

Zachovat přirozené koryto Kamenice
včetně jeho ramen a přirozeného vývoje.
V lesních porostech podporovat
přirozené dřeviny- buk, jedle, dub
Ponechat současné využití, v lesních
porostech
podporovat
zastoupení
listnáčů
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OZNAČENÍ LOKALITA

VÝMĚRA POPIS

CÍLOVÁ SPOLEČENSTVA, NÁVRH

LBC 7

Voglův
rybník

3,2 ha

Ponechat současné využití

LBC 8

Velký Štaflů 3,9 ha
rybník

LBC 9

Náhlíkova
paseka

8 ha

LBC 10

Špitál

20 ha

LBC 11

Hraběcí leč

16 ha

LBC 12

Lochtík

3,8 ha

LBC 13

U Kapků

10 ha

LBC 14

Pod Perutí

10 ha

LBC 15

Lipina

4,6 ha

LBC 16

Pod
Šperkem

4,1 ha

Biocentrum vymezené u stejnojmenného
rybníka a jeho litorálního a pobřežního
pásma.
Soustava menších nádrží s jejich hrázovými
porosty a plochy navazující zamokřené a
mokré travinobylinné porosty až rašeliniště.
Lokální biocentrum na zamokřené plošině
na lesní půdě. Stromové patro tvoří
smrková monokultura s vtroušenou jedlí.
Lesní porosty na západě řešeného území .
Dominují
smrkoborové
porosty
s
předsunutými kotlíky buku.
Lokální biocentrum na lesní půdě. Stromové
patro tvoří směs smrku, jedle a borovice,
jedle pravděpodobně z přirozeného
zmlazení.
Lokální biocentrum vložené do regionálního
biokoridoru podél Kamenice. biocentrum je
vymezeno v údolí Kamenice a zahrnuje
přirozené koryto, přilehlé pobřežní porosty,
včetně polokultutních luk a navazujících
smrkoborových porostů svahů údolí.
Biocentrum je vymezeno na lesní půdě na
plochém strukturním hřbetu a komplexu
drobných nádrží. Ve stromovém patru
dominuje jednoznačně smrkoborová směs,
na zamokřenách lokalitách olšiny s břízou a
topolem. V bylinném patře dominují
acidofilní druhy.
Lesní porost východně od Malé Rosičky.
stromové patro tvoří smrková monokultura a
smrkoborová příměs. Ve spodní etáži smrk
přirozeně zmlazuje. Vtroušené jsou dub,
bříza, jeřáb ob.,. V bylinném patru má
dominantní zastoupení borůvka, mechy a
rašeliníky.
Biocentrum vymezené v údolí řeky
Žirovnice. Přirozený vodní tok se stabilizovanými porosty břehů. Polokulturní luční
porosty
jsou
střídány
přirozenými
podmáčenými a mokřadními společenstvy
travinobylinných lad. Navazující svah se
skalními výstupy podloží je pokryt
přirozenou lipovou doubravou se stářím 160
let.
Biocentrum vymezené v údolí řeky
Žirovnice. Přirozený vodní tok se
stabilizovanými porosty břehů. Polokulturní
luční porosty jsou střídány přirozenými
podmáčenými a mokřadními společenstvy
travinobylinných lad.

Ponechat současné využití
Pokračovat v obnově s podporou
přirozených druhů dřevin (buk, jedle,
dub, bříza)
Pokračovat v obnově s podporou
přirozených druhů dřevin (buk, jedle,
osika, bříza)
Obnova předsunutými jedlobukovými
kotlíky.
Louky kosit, nepřipustit narušení
přirozeného koryta vodohospodářskými
zásahy. V lesních porostech zvýšit podíl
listnatých dřevin (buk, dub, bříza a lípa).
Zahájit
přípravu
k
obnově
nezamokřených
částí
porostu
předsunutými kotlíky jedle a buku.
Cílové složení buk, jedle, osika, bříza,
dub. Vodní nádrže ponechat bez změny
využití.
Cílová skladba - jedle, buk, dub, bříza a
javor klen

V rámci chráněného území přírody se
řídit stanoveným plánem péče. Obnova
kosení lučních porostů.

Luční porosty kosit, Dřevinný doprovod
vodního toku ponechat bez zásahu,
blokovat případně jeho sukcesi.
Nepřihnojovat louky a nezasahovat do
vodního režimu.

Vymezené skladebné části - biokoridory:
OZNAČENÍ POPIS

VIII
X
XI

CÍLOVÁ SPOLEČENSTVA, NÁVRH

Lokální biokoridor na lesní půdě s převahou smrkových monokultur Zvýšit podíl jedle, buku a dubu.
nad smrkoborovými smíšenými porosty s příměsí klenu.
Lokální biokoridor na lesní půdě s převahou smrkových monokultur Zvýšit podíl jedle, buku a dubu.
nad smrkoborovými smíšenými porosty.
Lokální biokoridor na lesní půdě s převahou smrkových monokultur Zvýšit podíl jedle, buku a dubu.
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OZNAČENÍ POPIS

XII

XIII
XIV
XV

XVI

XVIII
XIX
XX
XXI

XXII

XXIII

XXIV

XXV

XXVI

E)3.

CÍLOVÁ SPOLEČENSTVA, NÁVRH

nad smrkoborovými smíšenými porosty.
Lokální biokoridor vymezený na lesní půdě západně od údolí Zvýšit podíl jedle, buku a dubu. Na
Kamenice. Přerušen je zemědělskou půdou cca v úseku 200 m
zemědělské půdě vymezit a fixovat v
rámci komplexních pozemkových úprav
a založit
Lokální biokoridor na jihozápadě území vymezen podél místní Ponechat stávající využití
vodoteče se soustavou drobných nádrží.
v rámci projednání územního plánu byl lokální biokoridor vypuštěn z řešení
Biokoridor vymezený v mělké depresi na jihu až jihovýchodě území Doplnit dřeviny, v okolí toku zatravnit a
v k.ú, Matějovec. Zahrnuje přítok Rodvínovského potoka včetně koryto upravovat pouze s použitím
soustavy rybníčků.
přírodních materiálů.
Lokální biokoridor podél Žirovnice. Přirozený vodní tok se Luční porosty kosit, Dřevinný doprovod
stabilizovanými porosty břehů. Polokulturní luční porosty jsou vodního toku ponechat bez zásahu,
střídány přirozenými podmáčenými a mokřadními společenstvy blokovat případně jeho sukcesi
travinobylinných lad. Navazující svah se skalními výstupy
Lokální biokoridor na lesní půdě s převahou smrkových monokultur . Zvýšit podíl jedle, buku a dubu
nad smrkoborovými smíšenými porosty.
Lokální biokoridor na lesní půdě s převahou smrkových monokultur . Zvýšit podíl jedle, buku a dubu
nad smrkoborovými smíšenými porosty.
Mělká deprese propojující soustavu rybníků a Žirovnici.
Doplnit dřeviny podél vodoteče, kosit
louky a nehnojit.
Lokální biokoridor podél Žirovnice. Přirozený vodní tok se Luční porosty kosit, Dřevinný doprovod
stabilizovanými porosty břehů. Polokulturní luční porosty jsou vodního toku ponechat bez zásahu,
střídány přirozenými podmáčenými a mokřadními společenstvy blokovat případně jeho sukcesi
travinobylinných lad.
Lokální biokoridor podél Žirovnice. Přirozený vodní tok se Luční porosty kosit, Dřevinný doprovod
stabilizovanými porosty břehů. Polokulturní luční porosty jsou vodního toku ponechat bez zásahu,
střídány přirozenými podmáčenými a mokřadními společenstvy blokovat případně jeho sukcesi
travinobylinných lad.
Vymezený biokoridor na plošině a mírném severozápadním svahu Posílit podíl buku, dubu a jedle v lesních
severně od Zdešova. Na lesní půdě tvoří biokoridor smrkoborové porostech, v rámci komplexních
porosty s vtroušenými listnatými dřevinami v lesním plášti. Ve pozemkových
úprav
fixovat
na
střední části biokoridor prochází po orné půdě.
zemědělské půdě a založit.
Mělká deprese vycházející ze soustavy rybníků k západu. Lesní Doplnit dřeviny podél vodoteče, kosit
porosty s převahou smrku.
louky a nehnojit. V lesních porostech
podporovat vyšší podíl listnáčů.
vymezen ve sníženině přítoku Kamenice. Plochu biokoridoru tvoří Zajistit kosení lučních porostů, vodoteč
luční porosty s drobným vodním tokem a navazující zalesněné ponechat stávajícímu stavu, při obnově
svahy údolí.
lesních porostů podporovat přirozené
dřeviny
vymezen ve sníženině přítoku Kamenice v katastru Lovětín. Plochu Zajistit kosení lučních porostů, vodoteč a
biokoridoru tvoří luční porosty s drobným vodním tokem a dva vodní plochy ponechat stávajícímu
rybníky - Širhalovský rybník a rybník v mělké údolnici u železniční stavu.
trati..

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ

❑

Ochrana ZPF proti erozi je řešena vymezením ploch smíšených nezastavěného území na
svažitých pozemcích a v údolnicích vodních toků.

❑

Řešení protierozních úprav v krajině je umožněno podmínkami pro využití ploch nezastavěného
území viz. kap. F)1. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.
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E)4. VYMEZENÍ PLOCH PRO OPATŘENÍ PROTI POVODNÍM A ZADRŽENÍ VODY V KRAJINĚ,
VODNÍ TOKY A PLOCHY
❑

Je respektována stávající hráz suchého poldru ve Zdešově, suchý poldr na jihovýchodním okraji
Jarošova nad Nežárkou, hráz rybníka vybudovaného na jihovýchodním okraji Jarošova n/N.

❑

Pro zadržení vody v krajině jsou navrženy:
–

plochy vodní severně od Jarošova nad Nežárkou, v centru Lovětína

–

je navržena plocha pro propojení na toku Žirovnice v Jarošově nad Nežárkou, viz kap. d)2.1.

–

je zapracována územní rezerva pro akumulaci vod v Hostějevsi a Pejdlově Rosičce, viz
kap. J)

–

je navržen koridor TK-17 pro průleh – zlepšení odtokových poměrů v jihovýchodní části
Jarošova nad Nežárkou

–
❑

Řešení opatření proti povodním a zadržení vody v krajině, návrh a úprava vodních ploch a toků je
umožněno podmínkami pro využití ploch nezastavěného území viz. kap. F)1. Stanovení podmínek
pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.

❑

Respektovat podmínky využití záplavového území definované v kap. b)2.3.

❑

Respektovat vodní plochy a toky vymezené jako plochy vodní a vodohospodářské – N.

❑

–

Plochy vodní - rybníky jsou navrženy severně od Jarošova nad Nežárkou a v centru Lovětína

–

Výstavba a revitalizace vodních ploch a toků je přípustná v celém řešeném území, při
dodržení zákonných podmínek.

–

Součástí ploch N jsou vodní toky – linie, které jsou vyznačeny překryvnou funkcí.

Respektovat ochranu přístupu k vodotečím – viz. kap. b)2.3.

E)5.

PROSTUPNOST KRAJINY

Prostupnost krajiny je řešena vymezením hlavních stávajících a navržených ploch dopravní
infrastruktury – účelových komunikací. Podrobněji viz. kap. D)1. Koncepce dopravní infrastruktury účelové komunikace.

E)6.

KONCEPCE REKREAČNÍHO VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY

Koncepce spočívá ve stabilizaci stávajících ploch rekreace, zastoupených v řešeném území:
Plochy rekreace – plochy rekreace hromadné - RH – stabilizovaná plocha je vymezena
v krajině západně od Jarošova nad Nežárkou.
❑

–

zařízení hromadné rekreace lze v případě potřeby situovat např. v rámci ploch občanského
vybavení a ploch smíšených obytných

Plochy rekreace – plochy rekreace rodinné - RI – je respektována stabilizovaná zahrádkářská
lokalita s možností výstavby staveb pro rodinnou rekreaci na severovýchodním okraji Jarošova nad
Nežárkou a solitérní stavby v krajině (k.ú. Lovětín, Zdešov, …...)
❑

–

zařízení rodinné rekreace lze v případě potřeby řešit využitím stabilizovaných ploch RI

rekreační využití krajiny pro letní a zimní aktivity je řešeno sítí účelových komunikací
zpřístupňujících krajinu a umožňujících průchod tras pro pěší a cyklisty
❑

F)
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ
STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ (VČETNĚ STANOVENÍ VE
KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENO UMISŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ
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PRO ÚČELY PROVEDENÉ V §18 ODST. 5 STAVENÍHO ZÁKONA), POPŘÍPADĚ STANOVENÍ
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK
PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO
RÁZU (NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY
ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ A
INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ)
F)1.

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

Podmínky využití ploch se vztahují ke stabilizovaným plochám a plochám změn.
V řešeném území jsou vymezeny tyto plochy s rozdílným způsobem využití:
PLOCHY REKREACE
•

plochy rekreace hromadné - RH

• plochy rekreace rodinné - RI
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
•

plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost - OV

•

plochy občanského vybavení – veřejná pohřebiště - OH

• plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport - OS
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
• plochy veřejných prostranství – U
PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ
•

plochy sídelní zeleně veřejné – ZV

•

plochy sídelní zeleně ostatní – ZO

• plochy sídelní zeleně – zeleň zahrad - ZZ
PLOCHY SMÍŠENÉHO VYUŽITÍ
•

plochy smíšené obytné – SO

• plochy smíšené obytné – bydlení a drobná výroba - SV
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
•

plochy výroby a skladování – průmyslová výroba - VP

•

plochy výroby a skladování – zemědělská a lesnická výroba – VZ

•

plochy výroby a skladování – fotovoltaická elektrárna - VF

• plochy výroby a skladování - drobná výroba a výrobní služby - VD
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
•

plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - DS

•

plochy dopravní infrastruktury – účelové komunikace - DU

•

plochy dopravní infrastruktury – doprava v klidu - DP

• plochy dopravní infrastruktury – drážní doprava - DZ
PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
• plochy technické infrastruktury - T
PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
• plochy vodní a vodohospodářské - N
PLOCHY NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
•

plochy zemědělské – Z

•

plochy zemědělské specifické – ZX
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•

plochy lesní – L

•

plochy přírodní - P

•

plochy smíšené nezastavěného území – SN

•

plochy krajinné zeleně - K

Vymezení hranic ploch s rozdílným způsobem využití:
Hranice ploch je možno přiměřeně zpřesňovat. Za přiměřené zpřesnění hranice plochy se považuje
úprava vycházející z jejich vlastností nepostižitelných v podrobnosti územního plánu (vlastnických
hranic, terénních vlastností, tras technické infrastruktury, zpřesnění hranic technickou dokumentací
nových tras komunikací a sítí apod.), která podstatně nezmění uspořádání území a vzájemnou
proporci ploch.
PLOCHY REKREACE HROMADNÉ – RH
Hlavní využití:
Plochy sloužící k uspokojování rekreačních potřeb obyvatel.
Přípustné využití:
–

pozemky staveb a zařízení hromadné rekreace

–

pozemky dalších staveb a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací (např. občanské
vybavení, služby, sport, agroturistika, veřejná tábořiště, přírodní koupaliště, autokempink,
rekreační louky, vodní plochy, sportovní střelnice,…)

–

pozemky veřejných prostranství, sídelní zeleně

–

pozemky související dopravní a technické infrastruktury

–

opatření proti přívalovým dešťům, stavby protipovodňových opatření

Nepřípustné využití:
–

činnosti, děje a zařízení, které nesouvisí s hlavním využitím, které narušují kvalitu prostředí nebo
takové důsledky vyvolávají druhotně

Podmíněně přípustné využití:
–

bydlení za podmínky, že se jedná o byty správce nebo majitele zařízení a za podmínky splnění
hygienických limitů pro bydlení

PLOCHY REKREACE RODINNÉ - RI
Hlavní využití:
Plochy sloužící k uspokojování individuálních rekreačních potřeb obyvatel.
Přípustné využití:
–

pozemky staveb pro rodinnou rekreaci formou chat

–

pozemky veřejných prostranství, sídelní zeleně

–

pozemky související dopravní a technické infrastruktury

–

opatření proti přívalovým dešťům, stavby protipovodňových opatření

Nepřípustné využití:
–

činnosti, děje a zařízení, které nesouvisí s hlavním využitím, které narušují kvalitu prostředí nebo
takové důsledky vyvolávají druhotně

–

výrobek plnící funkci stavby

Podmíněně přípustné využití:
–

stavby rodinných domů v lokalitách s přímou vazbou na veřejnou infrastrukturu není stanoveno
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PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ VYBAVENOST - OV
Hlavní využití:
Plochy soužící pro vybavení veřejnou infrastrukturou.
Přípustné využití:
–

pozemky staveb a zařízení občanského vybavení sloužící například pro vzdělávání a výchovu,
sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva

–

pozemky veřejných prostranství, sídelní zeleně

–

pozemky související dopravní a technické infrastruktury

–

opatření proti přívalovým dešťům, stavby protipovodňových opatření

Nepřípustné využití:
–

činnosti, děje a zařízení, které jsou v rozporu s hlavním využitím, které narušují kvalitu prostředí
nebo takové důsledky vyvolávají druhotně

Podmíněně přípustné využití:
–

pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování,
služby za podmínky zachování charakteru hlavního využití

–

bydlení za podmínky, že se jedná o byty správce nebo majitele zařízení a za podmínky splnění
hygienických limitů pro bydlení

–

byty jako součást víceúčelového objektu občanského vybavení (např. startovací byty pro mladé
rodiny)

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ POHŘEBIŠTĚ - OH
Hlavní využití:
Plochy sloužící k provozování veřejného pohřebiště.
Přípustné využití:
–

pozemky staveb a zařízení občanského vybavení sloužící k provozování veřejného pohřebiště,
včetně souvisejících služeb

–

pozemky veřejných prostranství, sídelní zeleně

–

pozemky související dopravní a technické infrastruktury

Nepřípustné využití:
–

činnosti a zařízení, které narušují pietní prostředí a nesouvisí s hlavním využitím

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – TĚLOVÝCHOVA A SPORT - OS
Hlavní využití:
Plochy sloužící pro sport.
Přípustné využití:
–

pozemky staveb a zařízení pro tělovýchovu a sport, např. tělocvičny, hřiště, koupaliště, výletiště,
kluziště,…

–

stavby a zařízení, které tvoří doplňkovou funkci, např. stravování, ubytování, služby, obchodní
prodej,…

–

pozemky veřejných prostranství, sídelní zeleně

–

pozemky související dopravní a technické infrastruktury

–

opatření proti přívalovým dešťům, stavby protipovodňových opatření

Nepřípustné využití:
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–

činnosti, děje a zařízení, které jsou v rozporu s hlavním využitím, které narušují kvalitu prostředí
nebo takové důsledky vyvolávají druhotně

Podmíněně přípustné využití:
–

bydlení za podmínky, že se jedná o byty správce nebo majitele zařízení a za podmínky splnění
hygienických limitů pro bydlení

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – U
Hlavní využití:
Plochy zprostředkovávající bezpečně přístupná veřejná prostranství.
Přípustné využití:
–

pozemky veřejných prostranství a sídelní zeleně, např. návsí, chodníků, ulic, parčíků, zastávky a
zálivy veřejné dopravy

–

odpočinkové plochy, dětská hřiště

–

cyklistické trasy a stezky

–

pozemky související dopravní a technické infrastruktury

–

opatření proti přívalovým dešťům, stavby protipovodňových opatření

–

vodní toky a plochy

Nepřípustné využití:
–

činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně

Podmíněně přípustné využití:
–

odstavná a parkovací stání v případě, že nedojde k potlačení funkce hlavní

–

pozemky souvisejícího občanského vybavení – např. kaple, hasičská zbrojnice, drobná
architektura - altány, veřejné WC, občerstvení s venkovním posezením,….; dále dětská hřiště,
vodní prvky, opěrné zdi, za podmínky, že svou funkcí a architektonickým výrazem a umístěním
odpovídají významu a charakteru daného prostoru

–

zahrady a předzahrádky v případě, že nenaruší obraz veřejného prostoru

PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ VEŘEJNÉ – ZV
Hlavní využití:
Veřejně přístupné plochy zeleně s odpovídající druhovou skladbou okrasných dřevin, které plní funkci
kompoziční a odpočinkovou a slouží pro krátkodobou rekreaci obyvatel sídla.
Přípustné využití:
–

pozemky sídelní zeleně veřejné, izolační zeleň, ÚSES

–

odpočinkové plochy, dětská hřiště

–

chodníky pro pěší, cyklistické trasy a stezky

–

pozemky související dopravní a technické infrastruktury

–

opatření proti přívalovým dešťům, stavby protipovodňových opatření, vodní toky a plochy

Nepřípustné využití:
–

činnosti, děje a zařízení, které výrazně zmenšují biologicky aktivní plochy, nebo takové důsledky
vyvolávají druhotně

Podmíněně přípustné využití:
–

veřejná prostranství, odstavná a parkovací stání v případě, že nedojde k potlačení funkce hlavní
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–

drobná architektura např. altány, veřejné WC, občerstvení s venkovním posezením, hřiště, vodní
prvky, opěrné zdi za podmínky, že svou funkcí a architektonickým výrazem a umístěním
odpovídají významu a charakteru daného prostoru

PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ OSTATNÍ – ZO
Hlavní využití:
Plochy zeleně, které plní funkci izolační a kompoziční.
Přípustné využití:
–

zeleň s funkcí izolační a kompoziční

–

veřejná zeleň, zahrady, trvalé travní porosty, ÚSES

–

veřejná prostranství

–

související dopravní a technická infrastruktura

–

opatření proti přívalovým dešťům, stavby protipovodňových opatření, vodní toky a plochy

Nepřípustné využití:
–

činnosti, děje a zařízení, které narušují hlavní využití

Podmíněně přípustné využití:
–

stavby související s aktivitami zahrádkaření (například altány, přístřešky, seníky, kůlny, stavby
typu stodol) za podmínky, že nedojde k potlačení hlavního využití

PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ - ZELEŇ ZAHRAD – ZZ
Hlavní využití:
Plochy plní funkci doplňkově produkční a kompoziční – vytvářející přechod zástavby do krajiny.
Přípustné využití:
–

zahrady sloužících pro oddych a samozásobitelské hospodaření

–

veřejná prostranství, sídelní zeleň

–

související dopravní a technická infrastruktura

–

opatření proti přívalovým dešťům, stavby protipovodňových opatření, vodní toky a plochy

Nepřípustné využití:
–

činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně

Podmíněně přípustné využití:
–

činnosti, zařízení a stavby související s aktivitami zahrádkaření a samozásobitelského
hospodaření (například přístřešky, seníky, kůlny, stavby typu stodol, přístavba stávajících
obytných budov v návaznosti na plochy bydlení) za podmínky, že nedojde k potlačení hlavního
využití a snížení kvality prostředí ve vymezené ploše

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – SO
Hlavní využití:
Plochy pro rodinné domy.
Přípustné využití:
–

pozemky staveb pro rodinné domy se zázemím zahrad, zahrádek

–

změny stávajících staveb bytových domů s možností přístavby

–

pozemky staveb a zařízení občanského vybavení
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–

pozemky veřejných prostranství, sídelní zeleně, dětská hřiště

–

pozemky související dopravní a technické infrastruktury

–

opatření proti přívalovým dešťům, stavby protipovodňových opatření, vodní toky a plochy

Nepřípustné využití:
–

činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně

–

výstavba nových staveb pro rodinnou rekreaci

–

výrobek plnící funkci stavby

Podmíněně přípustné využití:
–

drobná výroba a výrobní služby, doplňkové stavby pro chovatelství a pěstitelství, hromadné
garáže za podmínky, že svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a
zařízení ve svém okolí, nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území a svým charakterem a
kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – BYDLENÍ A DROBNÁ VÝROBA – SV
Hlavní využití:
Plochy pro rodinné domy a drobnou výrobu.
Přípustné využití:
–

drobná výroba a výrobní služby

–

pozemky veřejných prostranství, sídelní zeleně

–

pozemky související dopravní a technické infrastruktury

–

opatření proti přívalovým dešťům, stavby protipovodňových opatření, vodní toky a plochy

Nepřípustné využití:
–

činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně

–

výrobek plnící funkci stavby

Podmíněně přípustné využití:
–

pozemky staveb pro bydlení za podmínky splnění hygienických limitů pro bydlení

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – PRŮMYSLOVÁ VÝROBA - VP
Hlavní využití:
Plochy pro výrobu a skladování.
Přípustné využití:
–

pozemky staveb a zařízení pro průmysl, skladování, logistiku

–

pozemky staveb pro výrobu netovárního charakteru (řemeslnou a jinou výrobu), služby a
skladování,

–

stavby pro ochranu obyvatelstva (např. hasičská zbrojnice), administrativa

–

maloobchodní a obchodní provozy

–

sběrná místa komunálního odpadu, sběrné dvory

–

čerpací stanice pohonných hmot a plnící stanice LPG

–

odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy

–

pozemky veřejných prostranství, sídelní zeleně
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–

pozemky související dopravní a technické infrastruktury

–

opatření proti přívalovým dešťům, stavby protipovodňových opatření, vodní toky a plochy

–

fotovoltaické elektrárny

Nepřípustné využití:
–

činnosti, které jsou v rozporu s hlavním využitím

Podmíněně přípustné využití:
–

stavby a zařízení občanského vybavení za podmínky, že provoz stávající výroby nebude
negativně ovlivňovat tato zařízení

–

bydlení za podmínky, že se jedná např. o byty správce nebo majitele zařízení, ubytovny a za
podmínky splnění hygienických limitů pro bydlení

–

stavby a zařízení zemědělství v případě, že svým provozováním a technickým zařízením
nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí, nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území
a svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ VÝROBA - VZ
Hlavní využití
Plochy pro činnosti, děje a zařízení sloužící zemědělství.
Přípustné využití:
–

pozemky staveb a zařízení pro zemědělskou a lesnickou výrobu a skladování

–

pozemky staveb pro výrobu netovárního charakteru (řemeslnou a jinou výrobu), služby a
skladování,

–

stavby pro ochranu obyvatelstva (např. hasičská zbrojnice), administrativa

–

sběrná místa komunálního odpadu, sběrné dvory

–

čerpací stanice pohonných hmot a plnící stanice LPG

–

odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy

–

pozemky veřejných prostranství, sídelní zeleně

–

pozemky související dopravní a technické infrastruktury

–

opatření proti přívalovým dešťům, stavby protipovodňových opatření, vodní toky a plochy

–

fotovoltaické elektrárny

Nepřípustné využití:
–

činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nad rámec vymezeného limitního pásma

–

skladování odpadů včetně nebezpečných látek narušujících životní prostředí

Podmíněně přípustné využití:
–

stavby a zařízení občanského vybavení za podmínky, že provoz stávající výroby nebude
negativně ovlivňovat tato zařízení

–

bydlení za podmínky, že se jedná např. o byty správce nebo majitele zařízení, ubytovny a za
podmínky splnění hygienických limitů pro bydlení

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA - VF
Hlavní využití:
Plochy slouží pro umísťování zařízení, činnosti a dějů související s činností fotovoltaické elektrárny.
Přípustné využití:
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–

stavby a zařízení pro fotovoltaickou elektrárnu

–

vedení, stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například trafostanic,
energetických vedení, komunikačních vedení veřejné komunikační sítě, elektronických
komunikačních zařízení, veřejné komunikační sítě

–

účelové komunikace

–

pozemky veřejných prostranství, sídelní zeleně

–

pozemky související dopravní a technické infrastruktury

–

opatření proti přívalovým dešťům, stavby protipovodňových opatření, vodní toky a plochy

Nepřípustné využití:
–

činnosti, děje a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením narušují užívání a účel
těchto ploch, popř. snižují kvalitu prostředí souvisejícího území

–

činnosti, děje a zařízení, které narušují hlavní využití

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - DROBNÁ VÝROBA A VÝROBNÍ SLUŽBY - VD
Hlavní využití:
Plochy sloužící pro podnikatelské aktivity, které svou činností neovlivní negativně životní prostředí a
mohou být situovány v blízkosti obytné zástavby.
Přípustné využití:
–

pozemky staveb pro drobnou výrobu, služby a skladování

–

pozemky staveb a zařízení občanského vybavení, např. administrativa, obchod, služby, ochrana
obyvatelstva, sport, ....

–

sběrná místa komunálního odpadu

–

stavby a činnosti související s provozem zahradnictví

–

pozemky pro odstavení nákladních vozidel, pro parkování autobusů

–

pozemky veřejných prostranství, sídelní zeleně

–

pozemky související dopravní a technické infrastruktury

–

opatření proti přívalovým dešťům, stavby protipovodňových opatření, vodní toky a plochy

Nepřípustné využití:
–

činnosti, které jsou v rozporu s hlavním využitím

Podmíněně přípustné využití:
–

bydlení za podmínky, že se jedná např. o byty správce nebo majitele zařízení a za podmínky
splnění hygienických limitů pro bydlení

–

byty a ubytovny zaměstnanců firem (zařízení) za podmínky splnění hygienických limitů pro bydlení

–

stavby a zařízení zemědělství v případě, že svým provozováním a technickým zařízením
nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí, nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území
a svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území

–

fotovoltaické elektrárny jako součást stavby, např. s využitím střechy

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SILNIČNÍ DOPRAVA - DS
Hlavní využití:
Plochy slouží zpravidla k zajištění dopravní dostupnosti a pro obsluhu řešeného území dopravní
infrastrukturou.
Přípustné využití:
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–

činnosti, děje a zařízení dopravní povahy, včetně dílčích úprav a napojení na stávající komunikace
- silnice, náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, další terénní úpravy, protihluková opatření

–

zálivy zastávek hromadné dopravy, odpočívadla

–

odstavné a parkovací plochy

–

hromadné a řadové garáže

–

pozemky pro pěší a cyklistické stezky, účelové komunikace

–

pozemky veřejných prostranství, sídelní zeleně

–

stavby a zařízení pro údržbu silnic

–

pozemky související dopravní a technické infrastruktury

–

opatření proti přívalovým dešťům, stavby protipovodňových opatření, vodní toky a plochy

Nepřípustné využití:
–

činnosti, děje a zařízení, které jsou v rozporu s hlavním využitím

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – DOPRAVA V KLIDU - DP
Přípustné využití:
–

pozemky staveb řadových garáží

–

odstavné a parkovací plochy

–

stezky a trasy pro pěší a cyklisty

–

pozemky veřejných prostranství, sídelní zeleně

–

související dopravní a technická infrastruktura

Nepřípustné využití:
– všechny stavby a činnosti, které nesouvisejí s hlavním využitím
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – ÚČELOVÉ KOMUNIKACE - DU
Hlavní využití:
Plochy veřejně přístupných komunikací, sloužících pro obsluhu nemovitostí, pozemků v sídle a krajině
a umožňující bezpečný průchod krajinou (například průchod cyklistických, pěších tras).
Přípustné využití:
–

účelové komunikace,

–

cyklistické a pěší trasy a stezky, odpočívadla

–

pozemky veřejných prostranství, sídelní zeleně

–

doprovodná a izolační zeleň, ÚSES

–

související dopravní a technická infrastruktura

–

opatření proti přívalovým dešťům, stavby protipovodňových opatření, vodní toky a plochy

Nepřípustné využití:
–

činnosti, děje a zařízení, které nesouvisí s hlavním využitím a jsou s ním v rozporu

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – DRÁŽNÍ DOPRAVA - DZ
Hlavní využití:
Plochy staveb a zařízení drážní dopravy.
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Přípustné využití:
–

pozemky dráhy včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů, kolejišť

–

stavby a zařízení pro drážní dopravu, např. stanice, zastávky, nástupiště, provozní a správní
budovy, depa, opravny, vozovny, překladiště…

–

pozemky související dopravní a technické infrastruktury, nadchody a podchody

–

protihluková opatření

–

ÚSES, krajinná zeleň, liniová zeleň, drobná architektura

Nepřípustné využití:
–

činnosti, děje a zařízení, které nesouvisí s hlavním využitím a jsou s ním v rozporu

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – T
Hlavní využití:
Plochy pro obsluhu území technickou infrastrukturou.
Přípustné využití:
–

stavby a zařízení technické infrastruktury – např., čistírny odpadních vod, vodojemy regulační
stanice, trafostanice

–

stavby protipovodňových opatření

–

pozemky související dopravní a technické infrastruktury

–

pozemky zeleně

– opatření proti přívalovým dešťům, stavby protipovodňových opatření, vodní toky a plochy
Nepřípustné využití:
– činnosti, děje a zařízení, které nesouvisí s hlavním využitím a jsou s ním v rozporu
Podmíněně přípustné využití:
–

pozemky sběrných dvorů, komunitních kompostáren za podmínky, že svým provozováním a
technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí, nesnižují kvalitu
prostředí souvisejícího území a svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ – N
Hlavní využití:
Vodní plochy a toky.
Přípustné využití:
–

vodní plochy, vodní toky a jiné plochy, určené pro převažující vodohospodářské využití

–

plochy, stavby a zařízení sloužící pro zachycení dešťových vod, ochranu proti vodě jako
přírodnímu živlu (hráze, protipovodňové protierozní opatření., opatření proti extravilánovým
vodám, revitalizaci vodních toků

–

malé vodní elektrárny

–

pozemky zeleně, ÚSES

Nepřípustné využití:
–

činnosti a zařízení, které nesouvisí s hlavním využitím

–

nepřípustné je rušení liniové zeleně podél vodních toků a ploch bez náhrady

–

stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisí včetně oplocení,
pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství a těžbu nerostů – mimo přípustných a podmíněně
přípustných
Podmíněně přípustné využití:
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–

pozemky související dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že nebude narušena funkce
hlavní a funkčnost skladebných částí ÚSES

–

umístění staveb a zařízení dopravní a technické infrastruktury související s přeložkou silnice I/23
za podmínky, že se jedná o plochy nacházející se v bezprostřední blízkosti vymezeného koridoru
poznámka:
součástí ploch N jsou i vodní toky nevyznačené v katastru nemovitostí a zatrubněné vodní toky (v
grafické části zakresleny překryvnou linií)

PLOCHY NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – Z
Hlavní využití:
Plochy pro hospodaření na ZPF primárně využívaném za účelem produkce.
Přípustné využití:
–

zemědělský půdní fond

–

pozemky staveb a zařízení pro zemědělskou prvovýrobu typu seníků, otevřených přístřešků pro
volné ustájení dobytka, oplocení výběhů a pastvin sloužících pro dobytek, koně,………

–

plochy, stavby a zařízení sloužící pro zachycení dešťových vod, ochranu proti vodě (vodní toky,
revitalizaci vodních toků, hráze, poldry, protipovodňové a protierozní opatření, opatření proti
extravilánovým vodám,...)

–

účelové komunikace pro obsluhu krajiny a samot, trasy a stezky pro cyklisty, turisty a lyžaře

–

malé vodní elektrárny

–

pozemky zeleně, např. krajinné

–

ÚSES včetně interakčních prvků

–

doprovodná a izolační zeleň

–

pozemky související dopravní a technické infrastruktury

Nepřípustné využití:
–

činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně

–

činnosti a zařízení, které nesouvisí s hlavním využitím

–

stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisí včetně oplocení,
pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství a těžbu nerostů – mimo přípustných a podmíněně
přípustných

Podmíněně přípustné využití:
–

vodní plochy, plochy PUPFL při splnění zákonných podmínek

–

realizace komunitního kompostování, polních hnojišť apod. za podmínky splnění zákonných
podmínek

–

umístění staveb a zařízení dopravní a technické infrastruktury související s přeložkou silnice I/23
za podmínky, že se jedná o plochy nacházející se v bezprostřední blízkosti vymezeného koridoru
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PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - SPECIFICKÉ – ZX
Hlavní využití:
Plochy plnící funkci doplňkově produkční a kompoziční – vytvářející přechod zástavby do krajiny.
Přípustné využití:
–

sady, zahrady, záhumenky, sloužících pro oddych a samozásobitelské hospodaření

–

oplocení

–

pozemky související dopravní a technické infrastruktury

–

opatření proti přívalovým dešťům, stavby protipovodňových opatření, vodní toky a plochy

Nepřípustné využití:
–

činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně

–

činnosti a zařízení které jsou v rozporu s hlavním využitím

–

nadzemní stavby

–

stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisí včetně oplocení,
pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství a těžbu nerostů – mimo přípustných

PLOCHY LESNÍ – L
Hlavní využití:
Plochy sloužící k plnění funkcí lesa.
Přípustné využití
–

PUPFL, ÚSES

–

plochy, stavby a zařízení sloužící pro zachycení dešťových vod, ochranu proti vodě (vodní toky,
revitalizaci vodních toků, hráze)

–

nezbytně nutné stavby a zařízení pro hospodaření v lese, pro myslivost a ochranu přírody

–

účelové komunikace pro obsluhu krajiny a samot, trasy a stezky pro cyklisty, turisty a lyžaře

–

pozemky související dopravní a technické infrastruktury

Nepřípustné využití:
–

činnosti a zařízení které jsou v rozporu s hlavním využitím

–

stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisí včetně oplocení,
pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství a těžbu nerostů – mimo přípustných a podmíněně
přípustných

Podmíněně přípustné využití:
–

vodní plochy při splnění zákonných podmínek

–

umístění staveb a zařízení dopravní a technické infrastruktury související s přeložkou silnice I/23
za podmínky, že se jedná o plochy nacházející se v bezprostřední blízkosti vymezeného koridoru

PLOCHY PŘÍRODNÍ – P
Hlavní využití:
Plochy sloužící k zajištění podmínek pro ochranu přírody a krajiny.
Přípustné využití:
- PUPFL, ÚSES
–

pozemky zajišťující ekologickou stabilitu přirozenou druhovou skladbou bioty odpovídající trvalým
stanovištním podmínkám – pozemky biocenter, zvláště chráněných území
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–

vodní toky a plochy

–

nezbytně nutné pozemky dopravní a technické infrastruktury

–

účelové komunikace pro obsluhu krajiny a samot, trasy a stezky pro cyklisty, turisty a lyžaře

Nepřípustné využití:
– změny využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území (změna
druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na druh s nižším stupněm ekologické
stability, např. z louky na ornou půdu, apod.)
– jakékoli změny využití, které by znemožnily či ohrozily pozemky zajišťující ekologickou stabilitu
–

stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisí včetně oplocení,
pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství a těžbu nerostů – mimo přípustných

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – SN
Hlavní využití
Zemědělský půdní fond extenzivně využívaný, přispívající ke stabilizaci ekologické rovnováhy
v území.
Přípustné využití:
–

přirozené a přírodě blízké ekosystémy (např. trvalé travní porosty, krajinná zeleň)

–

stavby a zařízení pro zemědělskou prvovýrobu typu seníků, otevřených přístřešků pro volné
ustájení dobytka, oplocení výběhů a pastvin sloužících pro dobytek, koně,………

–

ÚSES včetně interakčních prvků

–

plochy, stavby a zařízení sloužící pro zachycení dešťových vod, ochranu proti vodě (vodní toky,
revitalizaci vodních toků, hráze, poldry, protipovodňové a protierozní opatření, opatření proti
extravilánovým vodám

–

nezbytně nutné stavby a zařízení pro myslivost a ochranu přírody

–

pozemky související dopravní a technické infrastruktury

–

účelové komunikace, komunikace pro pěší, cyklisty

– stávající sady
Nepřípustné využití:
–

činnosti a zařízení které jsou v rozporu s hlavním využitím

–

činnosti, opatření a funkční využití, které by zrychlily odtokové poměry, nebo by k tomu mohly
druhotně vést, např. změnu druhu pozemku na ornou půdu na úkor zatravnění

–

stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisí včetně oplocení,
pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství a těžbu nerostů – mimo přípustných a podmíněně
přípustných

Podmíněně přípustné využití:
–

vodní plochy, plochy PUPFL při splnění zákonných podmínek

–

pozemky zahrad a sadů a jejich oplocení v případě, že navazují na zastavěné území

–

výsadba sadu v krajině za podmínky, že plocha nebude oplocena

–

umístění staveb a zařízení dopravní a technické infrastruktury související s přeložkou silnice I/23
za podmínky, že se jedná o plochy nacházející se v bezprostřední blízkosti vymezeného koridoru

PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ - K
Hlavní využití:
Plochy pro zachování a obnovu přírodních a krajinných hodnot - plochy rozptýlené zeleně v krajině.
Přípustné využití:
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–

zeleň na nelesních pozemcích - pozemky s dřevinami rostoucími mimo les

–

ÚSES včetně interakčních prvků

–

nezbytně nutné stavby a zařízení pro myslivost a ochranu přírody

–

související dopravní a technická infrastruktura

–

účelové komunikace, komunikace pro pěší, cyklisty

–

opatření proti přívalovým dešťům, stavby protipovodňových opatření, vodní toky a plochy

Nepřípustné využití:
–

činnosti a zařízení, které jsou v rozporu s hlavním využitím

–

činnosti snižující ekologickou hodnotu území

–

zalesňování za účelem hospodaření

–

stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisí včetně oplocení,
pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství a těžbu nerostů – mimo přípustných a podmíněně
přípustných

Podmíněně přípustné využití:
–

F)2.

umístění staveb a zařízení dopravní a technické infrastruktury související s přeložkou silnice I/23
za podmínky, že se jedná o plochy nacházející se v bezprostřední blízkosti vymezeného koridoru

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ A OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU

Podmínky se vztahují ke stabilizovaným plochám a plochám změn v případě, že nejsou stanoveny ve
specifických podmínkách definovaných pro zastavitelné plochy, viz kap. C)2.
Plochy rekreace hromadné – RH
o

výšková regulace zástavby - maximálně 1 nadzemní podlaží + podkroví

Plochy rekreace rodinné - RI
o

výšková regulace zástavby - maximálně 1 nadzemní podlaží + podkroví

Plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost - OV
o

výšková regulace zástavby - maximálně 2 nadzemní podlaží včetně podkroví

Plochy občanského vybavení – veřejná pohřebiště - OH
o

výšková regulace zástavby - maximálně 1 nadzemní podlaží

Plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport - OS
o

výšková regulace zástavby - maximálně 2 nadzemní podlaží včetně podkroví, halové objekty
budou řešeny tak, aby nevytvářely dominanty a nenarušovaly krajinný ráz - nové budovy nesmí
svou výškou překročit výškový horizont stávající zástavby

Plochy sídelní zeleně ZV, ZO, ZZ
o

výšková regulace zástavby - maximálně 1 nadzemní podlaží

Plochy smíšené obytné – SO
o

výšková regulace zástavby - maximálně 2 nadzemní podlaží + podkroví s možností podkroví
v šikmé střeše při respektování stávajících vyšších objektů (např. bytových domů), navyšování
jejich podlažnosti je nepřípustné

Plochy smíšené obytné – bydlení a drobná výroba – SV
o

výšková regulace zástavby - maximálně 2 nadzemní podlaží + podkroví
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Plochy výroby a skladování – VP, VZ, VD
o

výšková regulace zástavby - maximálně 2 nadzemní podlaží, halové objekty budou řešeny tak,
aby nevytvářely dominanty a nenarušovaly krajinný ráz - nové budovy nesmí svou výškou
překročit výškový horizont stávající zástavby

Plochy výroby a skladování – fotovoltaická elektrárna - VF
o

výšková regulace zástavby – stavby výšky maximálně 1 nadzemního podlaží

o

po obvodu areálu řešit zeleň vhodné druhové skladby zajišťující jeho začlenění do krajiny

obecně platí:
•

nová výstavba rodinných domů bude mít charakter individuálního trvalého bydlení (i pokud bude
využívána k rekreačním účelům)

•

výšku zástavby ve stabilizovaném území nutno vždy přizpůsobit okolní zástavbě

•

přípustné jsou dominanty charakteru kaplí, zvonic apod.

•

nepřípustná je zástavba nevhodná měřítkem (objemy narušující strukturu tradiční zástavby)

•

podporovat dosadbu dřevin podél komunikací

•

zvyšovat podíl ovocných dřevin v zahradách a záhumencích v návaznosti na zastavěné území
obce

•

respektovat plochy zeleně ZO, K, navržené pro odclonění areálů, narušujících obraz obce a
krajiny (např. výrobních areálů VP, VZ, VD,......)

•

nepřipustit projevy lidské činnosti, které výrazně narušují krajinný ráz území

•

nepřípustné je narušení harmonického měřítka krajiny rušivými a měřítkově se vymykajícími

stavbami a prvky

G)
VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ,
STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO
ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT
Vymezeno v grafické části ve výkrese I.4 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.
Veřejně prospěšné stavby:
Plochy pro dopravní infrastrukturu
ÚP upřesňuje rozsah koridoru VPS navrženého v ZÚR Jihočeského kraje a vymezuje jej jako:
identif.
VPS

identif. č.
v ÚP

charakteristika VPS

dotčené k.ú. v řešeném území

silnice I/23 - severovýchodní obchvat Jarošov nad Nežárkou
Jarošova nad Nežárkou
Plochy pro dopravní a technickou infrastrukturu
D9/5DK-1

103 DK -1

identif.
VPS

identif. č.
v ÚP

T1

charakteristika VPS

dotčené k.ú. v řešeném území

89

čistírna odpadních vod v Lovětíně

Lovětín

T2

90

čistírna odpadních vod v Nekrasíně

Nekrasín

T3

91

čistírna odpadních vod v Hostějevsi

Hostějeves

T4

92

čistírna odpadních vod ve Zdešově

Zdešov

T5

130

Odlehčovací kanál na toku Žirovnice Jarošov nad Nežárkou
v Jarošově n/N

D2

101a,
101b

obslužná komunikace k navrženým Jarošov nad Nežárkou
lokalitám výroby u průmyslové zóny
v Jarošově n/N, část 101b je
realizována
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identif.
VPS

identif. č.
v ÚP

dotčené k.ú. v řešeném území

D4

95

obslužná komunikace k navrženým Jarošov nad Nežárkou
lokalitám v Jarošově n/N
vymezeno jako plocha pro smíšené
využití Z2/09b

D5

94

obslužná komunikace pro napojení Jarošov nad Nežárkou
lokalit v Jarošově n/N
vymezeno jako stabilizovaná plocha
občanského vybavení – veřejná
vybavenost

D8

99

propojení stávající obytné lokality Jarošov nad Nežárkou
v Jarošově n/N na komunikační síť
vymezeno jako stabilizovaná plocha
pro smíšené využití

D9

47

rozšíření křižovatky v centru Jarošova Jarošov nad Nežárkou
n/N (včetně napojení na stávající
komunikace)

D10

97

D11

100

D12

36a

D14

96

D15

106

D16

105

D17
D18
D19

115
116
119

obslužná komunikace k navržené
ploše
pro
víceúčelové
hřiště
v Jarošově n/N
vymezeno jako součást plochy
veřejných prostranství Z2/07
obslužná komunikace k navržené
lokalitě v Jarošově n/N
obslužná komunikace k navržené
rekreační
zóně
s koupalištěm
v Jarošově n/N
obslužná komunikace u navržené
lokality s propojením na místní
komunikaci v záp. části Jarošova n/N
vymezeno jako stabilizovaná plocha
veřejných prostranství a plocha pro
smíšené využití
účelová komunikace ke stávající
samotě na jihu Jarošova n/N
účelová komunikace - propojení
Jarošova n/N a nádraží (cyklistická i
pěší trasa)
příjezd k navržené ČOV v Lovětíně
příjezd k navržené ČOV v Nekrasíně
příjezd k navržené ČOV ve Zdešově

charakteristika VPS

Jarošov nad Nežárkou

Jarošov nad Nežárkou
Jarošov nad Nežárkou
Jarošov nad Nežárkou

Jarošov nad Nežárkou
Jarošov nad Nežárkou
Lovětín
Nekrasín
Zdešov

Koridory pro technickou infrastrukturu
ÚP upřesňuje rozsah koridorů VPS navržených v ZÚR Jihočeského kraje a vymezuje je jako:
ÚP neupřesňuje žádný koridor navržený v ZÚR Jihočeského kraje.
identifikace
VPS
V9-1

identifikace
v ÚP
TK-V1

V9-2

TK-V2

charakteristika VPS

dotčené k.ú. v řešeném území

vodovod
Jarošov nad Nežárkou,
zrušeno jako VPS v ZÚR Lovětín, Hostějeves
JČ
vodovod
Zdešov
zrušeno jako VPS v ZÚR
JČ
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V9-3

TK-V3

vodovod
Zdešov
zrušeno jako VPS v ZÚR
JČ

Koridory pro technickou infrastrukturu
charakteristika VPS

dotčené k.ú. v řešeném území

doplnění
vodovodu,
kanalizace,
plynovodu
v Jarošově n/N
vodovod, kanalizace do
lokality u nádraží Jarošov
nad Nežárkou
vodovod,
kanalizace,
plynovod Matějovec
vodovod,
kanalizace
Zdešov
kanalizace,
plynovod
včetně regulační stanice
Lovětín
kanalizace Nekrasín

Jarošov nad Nežárkou

identifikace
VPS
TK1

identifikace
v ÚP
TK-1

TK2

TK-2

TK3

TK-3

TK4

TK-4

TK5

TK-5

TK6

TK-6

TK7

TK-7

TK10

TK-10

TK11

TK-11

TK12

TK-12

TK13

TK-13

TK14

TK-14

TK15

TK-15

TK16a
TK16b
TK17

TK-16a
TK-16b
TK-17

TK18

TK-V1

elektrické
vedení
VN
včetně
trafostanice
v Pejdlově Rosičce
elektrické
vedení
VN
včetně trafostanice ve
Zdešově
zrušeno jako nepotřebné
na základě konzultace
s obcí
přeložka STL plynovodu
zrušena,
upřesněno
vedení v ploše veřejného
prostranství Z2/09a
elektrické vedení VN pro
Kamenný Malíkov
odkanalizování Karlova
odkanalizování Karlova
průleh–zlepšení
odtokových poměrů
vodovod

TK19
TK20

TK-V2
TK-V3

vodovod
vodovod

Jarošov nad Nežárkou

Matějovec n/N
Zdešov
Lovětín

Nekrasín

kanalizace Hostějeves a Hostějeves, Peldlova Rosička
Peldlova Rosička
elektrické
vedení
VN Lovětín
včetně
trafostanice
v Lovětíně
elektrické
vedení
VN Hostějeves
včetně
trafostanice
v Hostějevsi

Veřejně prospěšné opatření:
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Pejdlova Rosička

Zdešov

Jarošov nad Nežárkou

Pejdlova Rosička
Lovětín
Nekrasín
Jarošov nad Nežárkou
Jarošov nad Nežárkou,
Lovětín, Hostějeves
Zdešov
Zdešov

Nekrasín,
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identifikace
VPO
U1

identifikace
ÚP
110

U2

111

U3

128

U4

129

dotčené k.ú. v řešeném území

v charakteristika VPO
založení prvků
biokoridor
založení prvků
biokoridor
založení prvků
biokoridor
založení prvků
biokoridor

ÚSES - Jarošov nad Nežárkou,
Lovětín
ÚSES - Lovětín
ÚSES - Zdešov
ÚSES - Zdešov

H)
VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO
KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ
PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍ ČÍSLA POZEMKŮ, NÁZEV KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A
PŘÍPADNĚ DALŠÍ ÚDAJE PODLE § 8 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA
Veřejně prospěšné stavby:

I)

identif.
VPS

identif.
v ÚP

R1

36

R2

37

R3

38

charakteristika VPS

dotčené
k.ú. předkupní právo pro
v řešeném
Jarošov nad Nežárkou:
území
• parcelní čísla

rekreační plochy s přírodním
koupalištěm v Jarošově n/N
rozšíření sportovních ploch
u sokolovny v Jarošově n/N
(víceúčelové hřiště)
vymezeno jako součást
plochy
veřejných
prostranství Z2/07
víceúčelová
rekreační
plocha s hřištěm a veřejnou
zelení v Nekrasíně

Jarošov
Nežárkou
Jarošov
Nežárkou

Nekrasín

obec

nad 441/1
nad 481/1

64/1

STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA

Kompenzační opatření nejsou stanovena.

J)
VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO
BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ
Je vyznačeno v grafické části ve výkrese I.1 Výkres základního členění území, I.2 Hlavní výkres.
Plochy územních rezerv
identifikace k.ú.
ploch
úz.
rezervy

REZ-1

charakteristika
–

specifické podmínky

Hostějeves,
Územní rezerva pro vodohospodářské stavby.
Pejdlova Rosička Přípustné využití:
–

stávající využití

– využití vymezené a navržené územním plánem
Nepřípustné využití:
–

záměry republikového nebo nadmístního významu, které by
znemožnily budoucí realizaci záměru
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K)
VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ
PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A
PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
ČINNOSTI
Je vymezeno v grafické části ve výkrese I.1 – Výkres základního členění.
K prověření územní studií jsou navrženy rozvojové plochy na jihozápadním okraji Jarošova nad
Nežárkou:
•

plocha smíšená obytná – SO (10) a SO (Z2/06)

- řešit bydlení v rodinných domech
- řešit obsluhu území dopravní a technickou infrastrukturou
- respektovat záchytný příkop na západní straně plochy

K prověření územní studií je navržena rozvojová lokalita na jihovýchodním okraji Jarošova nad
Nežárkou, která sestává z těchto ploch:
•

•

•

plochy smíšené obytné - SO (57a) – řešit bydlení v rodinných domech s možností polyfunkčního
využití
–

řešit obsluhu pozemků dopravní a technickou infrastrukturou

–

zachovat přístup k vodoteči, viz kap. b)2.3.

plochy smíšené obytné - SO (57b) – řešit bydlení v rodinných domech s možností polyfunkčního
využití
–

řešit obsluhu pozemků dopravní a technickou infrastrukturou – respektovat hlavní páteřní
komunikaci (57c)

–

řešit propojení mezi silnicí I/23 a navrženou páteřní komunikací

–

zohlednit negativní dopady hluku z dopravy - respektovat podmínky výstavby, viz ochrana
před negativními vlivy z dopravy, kap. b)2.2.

–

řešit přeložky a průchod sítí technické infrastruktury

plochy veřejných prostranství - U (57d) – řešit plochu veřejných prostranství pro oddych a
setkávání obyvatel
–

řešit veřejné prostranství o výměře min. 2000m2 (odpočinková plocha, dětské hřiště, veřejná a
izolační zeleň, liniová zeleň a pod)

–

zachovat přístup k vodoteči, viz kap. b)2.3.

–

podmíněně přípustná je změna polohy, příp. počtu veřejného prostranství pro oddych – nová
plocha (plochy) vymezená v územní studii bude mít minimálně takovou výměru, kterou má
plocha vymezená v územním plánu.

•

řešit problematiku extravilánových vod

•

v rámci lokality řešit umístění plochy (shromažďovacího místa) pro tříděný komunální odpad

Lhůta pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studií do
evidence územně plánovací činnosti: 2050 do 5 let od nabytí účinnosti úplného znění územního
plánu po změně č.2.

L)

DEFINICE POJMŮ

doplňková stavba pro chovatelství a pěstitelství stavba plnící doplňkovou funkci k hlavnímu funkčnímu
využití na pozemku, tj. k bydlení, sloužící chovu drobných domácích
užitkových zvířat a k uskladnění nářadí a plodin
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drobná výroba a výrobní služby rozumí se výrobní zařízení nebo zařízení výrobních služeb
netovárního charakteru, tj. malého rozsahu co do výměry pozemku,
počtu zaměstnanců a objemu přepravy
hromadná rekreace
plochy slouží k uspokojování rekreačních potřeb obyvatel, zpravidla
v rekreačních areálech s možností ubytování, stravování, sportu a
dalších služeb zaměřených na rekreaci a potřeby cestovního ruchu
sloužící pro účely cestovního ruchu, tj. poskytující přechodné
ubytování hostům (včetně dětí) za účelem dovolené, zájezdu,
lázeňské péče, služební cesty, školení, kursu, kongresu, symposia,
pobytu dětí ve škole v přírodě, v letních a zimních táborech apod.
hygienické limity
limitní hodnoty škodlivých faktorů životního prostředí (hluk, vibrace,
zápach,….) při jejich dodržení by občan neměl být ohrožen na zdraví
po celou dobu života
intenzita využití pozemků v plochách stanovení
optimálního
využití
příslušného
pozemku
zastavitelné plochy; je dáno podílem celkové zastavěné plochy
(stavbou hlavní a stavbami doplňkovými) k celkové ploše stavebního
pozemku – vyjádření v %
jednotný architektonický charakter (výraz)
sjednocující vlastnosti architektonických objektů jako
jsou např. stavební detaily, tvary střech, použité materiály atd.
komunitní kompostování
systém sběru a shromažďování rostlinných zbytků z údržby zeleně a
zahrad na území obce, jejich úprava a následné zpracování na zelený
kompost
měřítko zástavby
obvyklá velikost a proporce stavebních objektů
nad míru obvyklou
nad míru v místních poměrech obvyklou, ztěžujících využití
pozemků v místě
nadřazená technická infrastruktura
zahrnuje systémy plošných a liniových staveb a s nimi
provozně souvisejících zařízení technické infrastruktury regionálního a
celostátního významu
nadřazený dopravní systém
tvoří významné komunikace v řešeném území - je součástí
komunikační sítě vyjádřené v hlavním výkresu plochami s rozdílným
způsobem využití jako plochy dopravní infrastruktury
negativní vlivy (dopady) na kvalitu životního prostředí a veřejné zdraví
míní se negativní účinky zhoršující hlukové poměry a kvalitu ovzduší v
území, mikroklima, čistotu povrchových nebo podzemních vod, půdu a
horninové prostředí anebo životní podmínky pro biotu (škodlivé
exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod
apod.)
občanské vybavení – veřejná infrastruktura (veřejné občanské vybavení)
stavby, zařízení a
pozemky sloužící veřejnosti, například pro vzdělávání a výchovu,
sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou
správu, ochranu obyvatelstva,….
památky
objekty zapsané v Ústředním seznamu nemovitých kulturních
památek ČR a památky místního významu
podkroví
přístupný vnitřní prostor nad posledním plným nadzemním podlažím
vymezený konstrukcí krovu a dalšími stavebními konstrukcemi,
určený k účelovému využití
podlažnost
počet nadzemních podlaží nad sebou (bez podkroví), počítá se po
hlavní římsu)
podzemní podlaží
za podzemní podlaží se považuje každé podlaží, které má úroveň
podlahy nebo její části níže než 0,80 m pod nejvyšším bodem
přilehlého terénu v pásmu širokém 5,00 m po obvodu bytového nebo
rodinného domu
prostorové uspořádání zástavby
tvar, členitost a prostorová poloha objemů stavebních objektů,
výšková regulace zástavby, intenzita využití pozemků v plochách
přístřešek
stavební konstrukce chránící prostor pouze shora, ale neuzavírající ho
plně ze stran, může stát volně nebo být přimknut ke stěně budovy
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půdní vestavba

stavební úprava dokončené stavby, která nemění její objem; dochází
k novému členění a uspořádání (popř. také využití) v ní obsažených
prostor
původní hmotová skladba
historicky prvně realizované objemy stavebních objektů
původní půdorysná stopa
historicky původní poloha stavby, zástavby
rozvojové plochy, lokality
plochy k zastavění, k přestavbě, plochy navržené v krajině
služby
kadeřnické, krejčovské, masérské, instalatérské, reklamní, informační,
lázeňské, prádelny, projekční, servisní, údržba zeleně a pod.
související dopravní infrastruktura
dopravní infrastruktura sloužící pro uspokojení potřeb
vymezené plochy s rozdílným způsobem využití a navazující části
sídla a zajišťující její provozování (např. komunikace, obratiště,
parkování), nepřenáší nadmístní dopravní vztahy
související technická infrastruktura
je technická infrastruktura sloužící pro uspokojení potřeb
vymezené plochy s rozdílným způsobem využití a navazující části
sídla
související občanské vybavení služby např. kadeřnické, krejčovské, masérské, instalatérské,
reklamní, informační, projekční, lékař…..
tradiční zástavba
stavební objekty, které historicky navazují na stavební vývoj v daném
místě
urbanizované území (plochy) plochy stabilizované (stávající) a rozvojové
urbanistická struktura
výsledek prostorového uspořádání souborů staveb, lokalit a sídla.
Rozumí se jím navzájem se ovlivňující prostorové prvky, které tvoří
např. bloky, ulice, stavební čáry, budovy nebo veřejná prostranství
výšková hladina zástavby
výška staveb nad přilehlým terénem, dána převládající výškou
hřebenů střech (či atik rovných střech) stávající zástavby v
charakteristickém vzorku zástavby v dané lokalitě
zklidněná doprava
je zahrnuta kategorie obslužných komunikací – obytné ulice
s omezenou rychlostí na 30 km/hod.
výrobek plnící funkci stavby
Jedná se o výrobek, který plní takovou funkci, jakou obvykle plní
stavby (tj. stavby ve smyslu § 2 odst. 3 stavebního zákona). Výrobky
plnící funkci stavby, na rozdíl od stavby ve smyslu § 2 odst. 3 zákona,
nejsou výsledkem stavební činnosti, tj. přesněji řečeno, nevznikly s
použitím stavební nebo montážní technologie, nýbrž jiné průmyslové,
např. strojírenské technologie. Nejpodstatnějším charakteristickým
znakem výrobku plnícího funkci stavby je účel, který výrobek plní, a
také zda se jedná o výrobek umístěný na určitém konkrétním místě
trvale a dlouhodobě

M)
ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ
GRAFICKÉ ČÁSTI
Právní stav ÚP Jarošov nad Nežárkou po vydání poslední změny (změny č. 1)
Počet listů textové části územního plánu:
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Počet výkresů:

4

I.1 Výkres základního členění území
I.2 Hlavní výkres
I.3 Koncepce dopravní a technické infrastruktury
I.4 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
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