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Obec   P L A V S K O

.j.: VÚP 52393/09/Pb V Plavsku:

Zastupitelstvo obce Plavsko, p íslušné podle ust. §  6 odst. 5 písm. c) zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním ádu, ve zn ní pozd jších zm n a p edpis  (dále jen „stavební zákon“), za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního
zákona, § 171 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, § 13 a p ílohy . 7 vyhlášky . 500/2006 Sb., o územn  analytických
podkladech, územn  plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn  plánovací innosti (dále jen vyhláška), ve
spojení s ustanovením § 188 odst. 2 stavebního zákona

v y d á v á

Územní plán PLAVSKO:

TEXTOVÁ ÁST VÝROKOVÉ ÁSTI ÚZEMNÍHO  PLÁNU

skládající se z obsahu níže uvedených kapitol v rozsahu 32 stran textu:

a) vymezení zastav ného území
V Plavsku je zastav né území vymezeno k listopadu 2009. Hranice zastav ného území je vyzna ena ve Výkresu
základního len ní území a v Hlavním výkresu.

b) koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

ZÁKLADNÍ P EDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE
V Plavsku se p edpokládá p edevším rozvoj bydlení v rodinných domech, dále rozvoj výroby a skladování, technické
infrastruktury a rekreace. Sou asn  je t eba klást d raz na obnovu sou asného bytového fondu.

Návrh územního plánu uvažuje p edevším s opravami a rekonstrukcemi objekt  s využitím pro bydlení a ob anské
vybavení, které nenaruší obytnou funkci. Rozvoj ostatního zastav ného území je ur en p evážn  k rekonstrukci,
modernizaci a dostavb . Dostavba je soust ed na p edevším na plochy, jejichž zástavbou dojde k ucelení sídla,
s maximálním využitím stávajících komunikací a infrastruktury. Odstavení vozidel v nové vzniklé zástavb  je situováno
vždy na vlastním pozemku.

Je podporován cestovní ruch a rekrea ní funkce ve stávajících objektech, budou vytvo eny podmínky pro agroturistiku,
chalupa ení, drobné služby.

VYMEZENÍ URBANISTICKÝCH, ARCHITEKTONICKÝCH, P ÍRODNÍCH A KULTURNÍCH
HODNOT A STANOVENÍ PODMÍNEK JEJICH OCHRANY
Hodnota H1

Zástavba spíše vesnického charakteru,  k  okraj m sídla se m ní na zástavbu p vodních zem lských objekt  v
 pr hu doby p estav ných a dopln ných nov jší zástavbou rodinných dom . Tento charakter sídla by m l být
zachován a citliv  rozvíjen. Obcí prochází t i silnice III. t ídy, kolem kterých  je situována p vodní zástavba s prvky
venkovské zástavby pro tento region typickými (sedlové st echy, pr elí dom ). Výšková hladina obytných budov je
v sou asné dob  p evážn  1 podlažní a 1 podlažní s podkrovím. Stavební stav sídel lze celkov  zhodnotit u obytných
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budov jako pr rný, s ástí mén  udržovaných hospodá ských budov a nevyužitých objekt  a stodol. Tyto objekty jsou
ležitým prvkem charakteru sídla.

Ochrana: P i provád ní rekonstrukcí, modernizací p ístaveb a nástaveb ve vyzna eném území je nezbytné dodržet
pom rn  podrobné regulativy pro stávající zástavbu. Z navržených regulativ  je nezbytné zd raznit a dodržet

edevším: výškovou hladinu zástavby, sklon a typ st echy, obdélníkový p dorys navržených objekt .

Hodnota H2

Rozsáhlé lesní plochy, vodní plochy a lesní louky, ležící v ÚSES. P ibližn  polovina ešeného území je sou ástí CHKO
ebo sko. Hodnoty jsou ozna eny H2 a jejich velikost je dána velikostí p íslušného biocentra, ve kterém je provedeno

ozna ení.

Ochrana: V lokalitách ozna ených H2 bude kladen d raz na zachování p írodního charakteru území. V t chto ástech
budou minimalizovány p ípustné stavby ve volné krajin  (technická infrastruktura, stavby pro zabezpe ení zem lské a
lesnické innosti). Ochrana je zabezpe ena regulativem pro prvky ÚSES.

Hodnota H3

Veškeré stromové aleje vedoucí ze sídla. Jedná se o ekologicky významné a krajiná sky a esteticky cenné roz len ní
tších ploch zem lské p dy, potravní a hnízdní možnosti pro ptactvo a drobné savce.

Ochrana: Sledování zdravotního stavu výsadeb, v p ípad  pot eby zdravotní výb r nebo asana ní ez. Doporu ujeme
výsadbu autochtonních d evin – p edevším dubu zimního a letního, javoru klenu a lípy malolisté.

Hodnota H4

Soliterní lípy – 1. u parku, 2. p ed školou, 3. za kovárnou, 4. u mlékárny.

Ochrana: Sledování zdravotního stavu, možné pouze asana ní ezy.

Hodnota H5

Kulturní hodnoty zastoupené p vodními vesnickými statky s hospodá skými ástmi, které se vyzna ují v p evážné mí e
dv ma rovnob žnými trakty s orientovanými  štíty do ulice, které jsou propojeny zdí s vraty. Statky mají hluboké

edzahrádky se stromovím, rozlehlý dv r, který bývá vzadu uzav en stodolou. Za ní následují dlouhé zahrady a
vodn  také polnosti. Domy byly uspo ádány do ad s mezerami mezi staveními, nebo stály samostatn  uprost ed luk.

Tato hodnota je zastoupena zejména nemovitostmi v blízkosti vodní plochy Ha kov (nemovitost .p.23).

Ochrana: Zástavba na ploše bydlení v rodinných domech B-2 a B-1 bude respektovat stávající okolní zástavbu svoji
výškovou hladinou a obdélníkovým p dorysem v tším než 1:1,5.

Hodnota H6

Dochované p vodní jádro obce se soustavou ty  menších vodních ploch se azených za sebou uprost ed obce a na n
navazující prostor návsi.

Ochrana: Vodní plochy je nezbytné zachovat. Okolní prostor bude ponechán jako plocha ve ejných prostranství -
ve ejná zele .

Hodnota H7

Severní strana sídla - pohledov  exponované zadní ásti p vodních stodol.

Ochrana: V maximální mí e zachovávat zadní ásti statk  – stodoly. V p ípad  nezbytných demolicí ponechat alespo
zadní st ny stodol s vraty, nebo jinak vhodn  architektonicky uzav ít. Prostor p ed zadními ástmi stodol je v návrhu
nezastavitelný.

Hodnota H8

Objekt starého mlýna se zachovalým náhonem v lokalit  místn  zvané Malé Plavsko.

Ochrana: V blízkosti mlýna nebude uskute ována nová výstavba.

Hodnota H9

Zvoni ka uprost ed návsi obklopená starými lípami.

Ochrana: V blízkosti do 50 m nebude uskute ována žádná nová výstavba nadzemních objekt  a bude ponechána zele .

Hodnota H10

Boží muka p i odbo ce ze silnice od Stráže nad Nežárkou k Novému Dvoru.

Ochrana: V blízkosti do 50 m nebude uskute ována žádná výstavba nadzemních objekt .
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Hodnota H11

V zatá ce u cesty do Hatína kamenný k íž mezi dv ma kaštany s nápisem Obec Plavecká 1863.

Ochrana: V blízkosti do 50 m nebude uskute ována žádná výstavba nadzemních objekt .

Hodnota H12

Kamenný pilí  na b ehu eky Nežárky zvaný „ ert v komín“.

Ochrana: V blízkosti do 50 m nebude uskute ována žádná výstavba nadzemních objekt .

Hodnota H13

Významné dálkové pohledy, zejména na dominantu zámku Emy Destinové ve Stráži nad Nežárkou.

Ochrana: Zástavba na ploše výroby a skladování VS-8 a na plochách B-2 a B-3 bude respektovat významné dálkové
pohledy na dominantu zámku Emy Destinové ve Stráži nad Nežárkou. Výška objekt  je dána p íslušnými regulativy
ploch B-1, B-2, B-3, VS-8.

Hodnota H14

Na rozcestí polních cest sm rem k Novému Dvoru kamenný sloup s dv ma kaštany.

Ochrana: V blízkosti do 50 m nebude uskute ována žádná výstavba nadzemních objekt .

Civiliza ní hodnoty území HC

Jedná se o hodnoty území spo ívající v jeho vybavení dopravní a technickou infrastrukturou.

Obcí Plavsko prochází el. vedení ZVN-400kV, VVN-110kV, vodovodní a kanaliza ní ad, vysokotlaký a st edotlaký
plynovod, silnice III. t ídy.

Návrh ochrany civiliza ních hodnot spo ívá v jejich zachování a podporou vybudování nových vodovodních a
kanaliza ních ad  v rámci nové zástavby a k doposud nenapojeným objekt m, osazením nových trafostanic.

c) urbanistická koncepce, v etn  vymezení zastavitelných ploch,
ploch p estavby a systému sídelní zelen

URBANISTICKÁ KONCEPCE
Základním principem urbanistické koncepce, tzn. celkového prostorového uspo ádání stávající i nové zástavby, je
zachování relativní celistvosti a kompaktnosti sídelního útvaru. P itom se respektuje ur itá uvoln nost zástavby
odpovídající venkovskému prost edí stanovená v návrhu minimální velikostí stavebních pozemk . Sou asn  respektuje

ítko stávající zástavby, které je zohledn no v regulativech. P i realizaci výstavby byt  je nutné klást d raz na
rekonstrukci a modernizaci domovního fondu, na využívání vnit ních rezerv zastav ných ástí a v rámci výstavby
soukromých obytných objekt  je t eba podporovat možnost z izování prostor  pro ob anské vybavení, které nenaruší
okolní bydlení. Návrh ÚP ve své urbanistické koncepci jasn  deklaruje, že  p i realizaci výstavby byt  je nutné klást

raz na rekonstrukci stávajících objekt , výšková hladina zástavby je nastavena výlu  na nízkopodlažní.
ÚP eší návrh ploch pro bydlení v I. a II. etap , a to v západní ásti Plavska a ve II. etap  ve východní ásti Plavska.
Návrhy ploch bydlení jsou zám rn  rozd leny do dvou etap, nebo  výstavba ve II. etap  bude uskute na po zastav ní
alespo  50 % pozemk  z I. etapy. Tyto plochy vhodn  navazují na stávající zástavbu nebo vypl ují volné proluky mezi
stávající zástavbou. Tímto uspo ádáním navržených ploch dojde k ucelení sídla. Nová výstavba bude mít charakter
individuálního trvalého bydlení i pokud bude využívána k rekrea ním ú el m. P itom je nutno respektovat venkovské
prost edí a m ítko stávající zástavby.
V jižní ásti sídla je navržena plocha výroby a skladování. Tyto plochy jsou zám rn  navrhovány mimo obytnou
zástavbu, v návaznosti na stávající plochy výroby a skladování. Plocha výroby a skladování – ustájení koní s výb hem je
situována východn  od sídla Plavsko. Jedná se o ustájení pro kon  a za ízení poskytující hipoterapeutický výcvik. Návrh
rekreace je zastoupen pouze menší plochou v jižní ásti ešeného území.
V Plavsku je u plochy pro istírnu odpadních vod navržena maximální hranice negativního vlivu OV pro území, které
je OV ovliv ováno. V budoucnu vyhlašované ochranné pásmo nesmí tuto maximální hranici p ekro it.
Je nutno respektovat navrženou maximální hranici negativního vlivu ploch výroby a skladování (stávajících i
navrhovaných), kterou nesmí v budoucnu vyhlašované ochranné pásmo p ekro it, u takových staveb, které plynou
z konkrétního funk ního využití, a u kterých je p edpoklad, že se ochranné pásmo bude vyhlašovat. – podrobn ji viz.
Výstupní limity.
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SEZNAM ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH P ESTAVBY

OZNA .
PLOCHY STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH VÝM RA V HA

B-1

Plocha bydlení v západní ásti sídla, navazující na sou asn  zastav né území – I. etapa
výstavby.
Obsluha území – doprava: ze stávající p iléhající místní komunikace; elektrika: ze
stávající trafostanice T2 a nov  osazené T12; vodovod, kanalizace a plyn z nových ad
napojených na stávající technickou infrastrukturu.
Limity využití území – ešit st et s ochranným pásmem el. vedení, ochranným pásmem
lesních ploch (podmínky pro umis ování staveb v OP lesa viz. Výstupní limity), plnit
podmínky z ochranného pásma letišt  a radioloka ního prost edku.
Ochrana hodnot  – zástavba na ploše bydlení B-1 bude respektovat stromovou alej podél

ilehlé místní komunikace a dále bude respektovat stávající okolní zástavbu svojí
výškovou hladinou a obdélníkovým p dorysem v tším než 1: 1,5.

2,44

B-2

Plocha bydlení v jihozápadní ásti sídla, vypl ující proluku mezi zastav ným územím a
místní komunikací – I. etapa výstavby. Plocha bude ešena územní studií.
Obsluha území – doprava: ze stávající místní komunikace; elektrika: ze stávající T2 a
nov  osazené T12; vodovod, kanalizace a plyn z nových ad  napojených na stávající
technickou infrastrukturu.
Ochrana hodnot  – zástavba na ploše bydlení B-2 bude respektovat stávající okolní
zástavbu svojí výškovou hladinou a obdélníkovým p dorysem v tším než 1: 1,5 a dále
významné dálkové pohledy na dominantu zámku Emy Destinové ve Stráži nad Nežárkou.
Limity využití území – plnit podmínky z ochranného pásma letišt  a radioloka ního
prost edku.

1,59

B-3

Plocha bydlení v jihozápadní ásti sídla. Lokalita je vymezena sou asn  zastav ným
územím na západ , plochou zahrad a plochou výroby na východ  a severn  místní
komunikací – I. etapa výstavby, plocha bude ešena územní studií.
Obsluha území  - doprava: ze stávající místní komunikace; elektrika: ze stávající T2 a
nov  osazené T12; vodovod, kanalizace a plyn z nových ad  napojených na stávající
technickou infrastrukturu
Limity využití území – respektovat trasu telekomunika ního kabelu, OP letišt
Ochrana hodnot  – zástavba na ploše bydlení B-3 bude respektovat významné dálkové
pohledy na dominantu zámku Emy Destinové ve Stráži nad Nežárkou.

0,66

B-4

Plocha bydlení ve východní ásti sídla. Návrh rozši uje zástavbu východním sm rem –
II. etapa výstavby.
Obsluha území – doprava: bude ešen sjezd ze stávající silnice III. t ídy; elektrika:
z vyhovující stávající T4; vodovod, kanalizaci a plyn napojit na stávající technickou
infrastrukturu
Limity využití území – ešit st et s ochranným pásmem el. vedení, OP letišt  a
radioloka ního prost edku.

3,76

B-5

Plocha bydlení na severovýchodním okraji sídla – I. etapa výstavby.
Obsluha území – doprava:bude ešen sjezd ze silnice III. t ídy.; elektrika: z vyhovující
stávající T3; vodovod, kanalizaci a plyn napojit na stávající technickou infrastrukturu.
Limity využití území – ešit st et s OP navrženého vodovodního adu a OP letišt .

0,21

VZ-6

Plocha výroby a skladování - ustájení koní s výb hem (hipoterapeutický výcvik)
východním sm rem od sídla.
Obsluha území  - doprava: sjezdem ze stávající silnice III. t ídy; elektrika: z vyhovující
stávající T4; plocha bude napojena na stávající technickou infrastrukturu
Limity využití území  - ešit st et s ochranný pásmem vysokotlakého plynovodu a OP
letišt  a radioloka ního prost edku

2,74

B-VZ-7

Plocha smíšená obytná – bydlení a podnikání s ko mi v severozápadní ásti sídla.
Lokalita navazuje na stávající plochu sportu, áste  na stávající plochu bydlení a na
jihu na lokalitu B1 – I. etapa výstavby.
Obsluha území  - ze stávající místní komunikace; elektrika: z vyhovující stávající T2;
vodovod, kanalizaci napojit na stávající technickou infrastrukturu
Limity využití území  - ešit st et s ochranným pásmem  el. vedení, OP lesních ploch a

1,37
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OP letišt  a radioloka ního prost edku.

VS-8

Plocha výroby a skladování + ve ejná zele v jižní ásti sídla navazující na stávající
zem lský areál.
Obsluha území  - doprava: bude ešen sjezd ze silnice III/1488; elektrika: z nov  osazené
T13; technická infrastruktura bude napojena na stávající sít .
 Limity využití území – ešit st et s ochranným pásmem stávajícího i navrženého el.
vedení, OP vysokotlakého plynovodu a OP komunikace III. t ídy, OP letišt  a radiolog.
prost edku. Respektovat památkov  chrán ná boží muka jižn  od obce.
Ochrana hodnot  – zástavba na ploše VS-8 bude respektovat významné dálkové pohledy
na dominantu zámku Emy Destinové ve Stráži nad Nežárkou.

1,58

R-9

Plocha rekreace v jižní ásti ešeného území, navazující na stávající plochy pro rekreaci.
Obsluha území  - ze stávající místní komunikace; technická infrastruktura bude napojena
na stávající sít .
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo lesních ploch (podmínky pro
umis ování staveb v OP lesa viz. Výstupní limity),  plochy pro prvky ÚSES, OP letišt .

0,19

B-10

Plocha bydlení v RD v severozápadní ásti sídla, navazující na sou asn  zastav né
území – I. etapa výstavby.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace elektrika: z vyhovující stávající T2;
vodovod, kanalizaci napojit na stávající technickou infrastrukturu.
Limity využití území – plnit podmínky OP letišt  a radioloka ního prost edku.

0,11

TI-11 Plocha technické infrastruktury - trafostanice – v jihozápadní ásti Plavska u místní
komunikace – I. etapa výstavby. 0,01

TI-12 Plocha technické infrastruktury - trafostanice – v jižní ásti Plavska u místní
komunikace – I. etapa výstavby. 0,01

VP-13

Plocha ve ejných prostranství – I. etapa - západn  od sídla.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo lesních ploch (podmínky pro
umis ování staveb v OP lesa viz. Výstupní limity), ešit st et s ochranným pásmem el.
vedením a telekomunika ním vedením.

0,43

VP-14 Plocha ve ejných prostranství – I. etapa - jihozápadn  od  sídla.  Plocha  bude  ešena
územní studií. 0,62

VP-15

Plocha ve ejných prostranství – I. etapa - jihozápadn  od sídla. Plocha bude ešena
územní studií.
Limity využití území – ešit st et s telekomunika ním vedením.
Ochrana hodnot  – respektovat hodnotu H13.

0,52

VP-16 Plocha ve ejných prostranství – II. etapa - jihovýchodn  od sídla.
Limity využití území – ešit st et s ochranným pásmem el. vedení. 0,72

B-VZ-17

Plocha smíšená obytná – bydlení a podnikání s ko mi jižní ásti sídla. Lokalita leží
v zastav ném území.
Obsluha území  - ze stávající místní komunikace; elektrika: z vyhovující stávající T5;
vodovod, kanalizaci napojit na stávající technickou infrastrukturu
Limity využití území  - OP letišt  a radioloka ního prost edku.
Ochrana hodnot  – zástavba bude respektovat významné dálkové pohledy na dominantu
zámku Emy Destinové ve Stráži nad Nežárkou, objekt bude mít obdélníkový p dorys,
nejlépe tvaru „L“, stávající zele  bude zachována v maximální možné mí e.

0,22

SYSTÉM SÍDELNÍ ZELEN
Systém sídelní zelen  v obci bude rozší en o návrh ve ejných prostranství dle ozna ení VP-13, VP-14, VP-15 a VP-16.
V zastavitelných plochách pro bydlení bude minimální podíl zelen  25% z každé navrhované plochy pro zástavbu.
(V p ípad  zástavby pouze 1/3 plochy bude obsahovat i tato 1/3 25% plochy pro ve ejnou zele ).

V návrhu je uvažováno dále s výsadbou alejí okolo polních cest, remízk .
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d) koncepce ve ejné infrastruktury a dalšího ob anského vybavení
etn  podmínek pro jejich umís ování

KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ
Dopravní návrh považuje stávající trasy silnic III. t ídy za územn  stabilizované. V rozvojových plochách je umožn n
vznik nových komunikací v ší kových parametrech v souladu s p íslušnými normami dle d vodu vzniku komunikace.
Tyto komunikace nejsou zakresleny.

KONCEPCE  TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ -
VODOHOSPODÁ SKÉ EŠENÍ
PLAVSKO
ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Návrh zásobování obce Plavsko pitnou vodou spo ívá v zachování stávajícího vodovodu, které vyhovuje i do budoucna.
Nové vodovodní ady budou budovány v rámci nové zástavby a k doposud nenapojeným objekt m a budou ukládány
do komunikací nebo podél nich, nebo v plochách ve ejných prostranství.

Dále je navržen koridor technické infrastruktury (TI-V) – plocha pro vodovodní ad od Stráže nad Nežárkou. P i jeho
realizaci bude respektována kulturní památka boží muka.

ZDROJE ZNE IŠT NÍ, ODKANALIZOVÁNÍ A IŠT NÍ ODPADNÍCH VOD
Návrh odkanalizování obce Plavsko spo ívá v zachování stávající kanalizace, která vyhovuje i do budoucna. Nová
kanalizace bude budována v rámci nové zástavby a k doposud neodkanalizovaným objekt m. Bude ukládána
do komunikací nebo podél nich, nebo v plochách ve ejných prostranství.

Pro spln ní imisních standard  se navrhuje modernizace stávající technologie išt ní odpadních vod a kapacitní
parametry OV Plavsko. Kolem istírny je dále navržena hranice pásma ochrany prost edí (hranice negativního vlivu

OV na okolní prost edí).

Lokalita MALÉ PLAVSKO
ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
V místní ásti Malé Plavsko je navrhováno napojení na vodovodní systém Stráže nad Nežárkou (napojena na skupinový
vodovod Pleše - Jind ich v Hradec na ad Hamr - Jind ich v Hradec tj. z vodojemu Fedrpuš p es redukci tlaku).

ZDROJE ZNE IŠT NÍ, ODKANALIZOVÁNÍ A IŠT NÍ ODPADNÍCH VOD
Likvidace odpadních vod v této lokalit  bude ešena napojením na kanaliza ní sí  obce Stráž nad Nežárkou. Do doby
jejího vybudování bude v této lokalit  provád no išt ní odpadních vod stávajícím systémem.

KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ -
ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

V návrhu jsou vymezeny plochy  technické infrastruktury - el. vedení a plochy pro trafostanice :
Lokalita 1, lokalita 2, lokalita 3, lokalita 7
Návrh plochy pro el. vedení a trafostanici T12.
Lokalita 8
Návrh plochy pro el. vedení a trafostanici T13.

KONCEPCE  TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ -
KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
V obci Plavsko je provedena plynofikace. Nové plynovodní ady budou budovány v rámci nové zástavby a k doposud
nenapojeným objekt m a budou ukládány do komunikací nebo podél nich, nebo v plochách ve ejných prostranství

KONCEPCE  TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ -
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
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ešené území má potenciál ve využití obnovitelných zdroj  energie (vyjma v trných elektráren). Budou respektovány
požadavky na ochranu ovzduší vyplývající ze zákona o ochran  ovzduší a krajského programu snižování emisí tak, aby
pro dané území byly vytvo eny podmínky pro dodržení p ípustné úrovn  zne išt ní ovzduší. Je možno doporu it pro
provozovatele n které dostupné systémy, které spl ují ekologické limity. Plynofikací je dán p edpoklad k vyt ování
spalování pevných paliv. Postupná náhrada tepelných zdroj  p inese výrazné zlepšení istoty ovzduší.

V území bude využíváno centrálních zdroj  tepla, pop ípad  alternativních zdroj  energie formou využití biomasy,
tepelných erpadel, solárních kolektor .

KONCEPCE OB ANSKÉHO VYBAVENÍ
Koncepce ob anského vybavení z stává zachována. V rámci výstavby soukromých obytných objekt  je podporována
možnost z izování prostor  pro ob anské vybavení, které nenaruší okolní bydlení.

KONCEPCE VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Koncepce ve ejných prostranství v obci z stane zachována. V sídle Plavsko se jedná zejména o návesní prostor tvo ený
soustavou vodních ploch, ve ejnou zelení a komunikacemi. Koncepce ve ejných prostranství v obci bude rozší ena o
návrh ve ejné zelen , která p evážn  navazuje  nebo dopl uje plochy  pro bydlení o vým e v tší než 2 ha. Jedná se o
plochy VP- 13, VP-14, VP-15 a VP-16.

ODPADOVÉ HOSPODÁ STVÍ
Likvidace domovního odpadu je zajiš ována svozem na ízenou skládku a tento systém bude i nadále zachován. Bude
povoleno takové podnikání, které skladováním odpad  v etn  nebezpe ných látek nenaruší životní prost edí a nebude
zát žovým rizikem pro obyvatele.
Plocha pro sb rný dv r se nachází na stávající ploše technické infrastruktury – viz. grafická ást.
Návrh nevymezuje žádné monofunk ní ani samostatné plochy pro nakládání s odpady, nap . skládek, spaloven, t ídíren
odpadu. Místa pro t íd ný domovní odpad (sb rná místa) pro plochy B-2 a B-3 budou ešena územní studií.

CIVILNÍ OCHRANA

Návrh ploch pro požadované pot eby:
Ochrana území p ed pr chodem  pr lomové vlny vzniklé zvláštní povodní, v blízkosti vodního díla.

V ešeném území se neo ekává pr chod pr lomové vlny vzniklé zvláštní povodní, jejíž p vodcem m že být vodní dílo.
zóny havarijního plánování.

ešené území neleží v zón  havarijního plánování.
Podle analýzy možného vzniku mimo ádné události, která je sou ástí Havarijního plánu kraje, žádná firma svou
produkcí a skladováním nebezpe ných látek neohrožuje území ešené tímto územním plánem.

ukrytí obyvatelstva v d sledku mimo ádné události.
Ukrytí obyvatelstva zabezpe uje p íslušný obecní ú ad pouze p i vyhlášení vále ného stavu. Ukrytí bude provedeno ve
vytipovaných  podzemních, suterénních a jiných ástech obytných dom  a v provozních a výrobních objektech  po jejich
úprav  na improvizované úkryty. Je možno po ítat s využitím ochranných prostor  jednoduchého typu v budovách, které
mají nejmenší dob hovou vzdálenost od místa ohrožení. V p ípad  pot eby ukrytí obyvatel a návšt vník  obce p i
vzniku MU v dob  míru zajiš uje obecní ú ad ochranu osob p ed kontaminací nebezpe nými látkami (pr myslová
havárie, únik nebezpe né látky z havarovaného vozidla apod.) p edevším za využití ochranných prostor  jednoduchého
typu ve vhodných ástech obytných dom  a provozních, výrobních a dalších objekt , kde budou improvizovan
provád ny úpravy proti pronikání nebezpe ných látek.

 evakuace obyvatelstva a jeho ubytování.
Zajišt ní evakuace organizuje m stský ú ad. Pobyt evakuovaných osob a osob bez p íst eší je možný ve stávajících
objektech jako nap . školských, v ubytovnách, penzionech, t locvi nách, kulturních domech apod.

 skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci.
 Toto opat ení bude dle pot eby zajiš ováno v dob  po vzniku mimo ádné události. K tomu budou využity vhodné
prostory v rámci obce, p ípadn  blízkého okolí. Skladování prost edk  individuální ochrany pro zabezpe ované skupiny
osob ve školských a zdravotnických  za ízeních bude prozatímn ešeno v centrálních skladech mimo území obcí a m st.

vyvezení a uskladn ní nebezpe ných látek mimo sou asn  zastav ná území a zastavitelná území obce.
Na území obce se nenacházejí nebezpe né látky v takovém množství, aby bylo nutno tímto zp sobem snižovat riziko
spojené  s p ípadnými haváriemi.

záchranné, likvida ní a obnovovací práce pro odstran ní nebo snížení škodlivých ú ink  kontaminace.
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Jako místo pro dekontaminaci osob, p ípadn  pro dekontaminaci kolových vozidel je možno využít nap . za ízení
umýváren, sprch, istíren, garáží v tších firem, napojených na kanalizaci a vodovod. Pro dekontamina ní plochy
v podstat  posta í zpevn ná, nejlépe betonová plocha s odpadem a improvizovanou nájezdní rampou, která bude mít
z jedné strany p íjezd a z druhé strany odjezd s  p ívodem vody nebo páry.
Záhrabovišt  není v katastru obce vymezeno, nakažená zví ata budou likvidována v míst  nákazy a odvezena do míst
ur ených p íslušným pracovníkem veterinární správy a hygieny.

ochrana p ed vlivy nebezpe ných látek  skladovaných v území.
Na ešeném území je možno využít ochranných vlastností budov - staveb, které bude nutno upravit proti proniknutí
kontaminant  (uzav ení a ut sn ní otvor , oken a dve í, v tracích za ízení) a do asn  ukrývané osoby chránit
improvizovaným zp sobem  (ochrana dýchacích cest, o í a povrchu t la).

nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií.
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií bude ešit obec a jejich orgány ve spolupráci
s provozovateli sítí podle jejich zpracovaných plán  pro p ípady mimo ádné situace.

Zajišt ní varování a vyrozum ní o vzniklém ohrožení.
Tato oblast bude v p ípad  obce zajišt na spušt ním sirén a p edáním varovných informací ob an m cestou obecního

adu za využití rozhlas , pojízdných rozhlasových za ízení, p edání telefonických informací a dalších náhradních
prvk  varování.

e) koncepce uspo ádání krajiny, v etn  vymezení ploch a stanovení
podmínek pro zm ny v jejich využití, územní systém ekologické
stability, prostupnost krajiny, protierozní opat ení, ochrana p ed
povodn mi, rekreace, dobývání nerost  a podobn

NÁVRH USPO ÁDÁNÍ KRAJINY

Ve volné krajin  je umožn no zales ování pozemk  na plochách navazující na stávající PUPFL a na plochách, jejichž
zalesn ním dojde k ucelení PUPFL. P i zales ování budou využívány autochtonní (geograficky p vdní) d eviny. Nem lo
by  se  jednat  o  zem lskou  p du  s  I.  t ídou  ochrany.  Dále  je  ve  volné  krajin  umožn no  z izování  vodních  ploch  a
umis ování do asných staveb pro zabezpe ení zem lské innosti, jako jsou seníky, v elíny, p íst ešky pro zv  a
chovaná zví ata formou lehkých p íst ešk , podmín  realizace komunitního kompostování, polních hnojiš  za spln ní
zákonných podmínek, budování komunikací a cyklotras, apod.
Stanovení koncep ních podmínek pro zm ny v jejich využití
Udržitelné hospoda ení v krajin

  dobudování územního systému ekologické stability a revitalizaci krajiny, obnovení její prostupnosti a obnovení
a uchování jejích estetických hodnot a kulturní pam ti,

  revitalizace povodí ( ních systém ),
  podpora správné zem lské praxe a ekologické produkce,
  ozdrav ní les ,
  protipovod ová ochrana území a osídlení,
  rekultivace území devastovaných t žbou a energetikou,
  zajiš ování ochrany vodních zdroj .

Snížení energetické a surovinové náro nosti hospodá ství a oborové struktury ekonomické základny
  úspora surovin a energií, jejich recyklace a druhotného využití,
  využívání obnovitelných zdroj  energie a surovin,
  ekologicky vhodné formy rekreace, cestovního ruchu, láze ství.

NÁVRH SYSTÉMU ÚSES

V návrhu jsou vymezeny plochy pro ÚSES - biocentra a biokoridory, kde jsou stanoveny podmínky pro jejich využití.

TABULKY PRVK  ÚSES
Po adové íslo 1
Název Žabov
Charakter prvku Biocentrum - funk ní
Význam Regionální
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Rozloha 60 ha
evažující STG 4A-AB3-4

Využití Les
Charakteristika Lesní porost p i východním okraji ešeného území.
Po adové íslo 2
Název Hajnice
Charakter prvku Biokoridor - nefunk ní
Význam Lokální
Rozloha 450 m

evažující STG 3-4B3
Využití Les, louka, orná
Charakteristika Nefunk ní biokoridor na lukách, orné p  a v krátkém úseku p es lesní porost. Tento

biokoridor vychází RBC 1 severním sm rem.

Po adové íslo 3
Název U Hajnice
Charakter prvku Biocentrum - nefunk ní
Význam Lokální
Rozloha 2 ha

evažující STG 3AB3-4
Využití Louka
Charakteristika Navržené biocentrum v severní ásti ešeného území na kulturním lu ním porostu.

Po adové íslo 4
Název Pad lky
Charakter prvku Biokoridor – p evážn  nefunk ní
Význam Lokální
Rozloha 800 m

evažující STG 3-4B-BC4
Využití Les, louka, ostatní plocha, vodote
Charakteristika evážn  nefunk ní biokoridor na severním okraji ešeného území podél upravené vodote e a

okrajem lesního porostu.

Po adové íslo 5
Název Ochozky
Charakter prvku Biokoridor –  funk ní
Význam Regionální
Rozloha 1 200 m

evažující STG 3AB3
Využití Louka, les, orná
Charakteristika Navržený regionální biokoridor, v západní polovin  p evážn  na orné p , ve východní ásti

okrajem lesního porostu. Vychází z regionálního biocentra západním sm rem.

Po adové íslo 6
Název V lažanech I
Charakter prvku Biocentrum - funk ní
Význam Lokální
Rozloha 4 ha

evažující STG 4B4-5
Využití Louka, ostatní
Charakteristika Místní biocentrum vložené do regionálního biokoridoru, tvo ené p evážn  lu ními spole enstvy,

s malými lesíky s p evahou mladého smrku s p ím sí olše. Smrk zhruba z 30% odum elý. Lu ní
porosty jsou jednak se ené – tvo í jižní polovinu biocentra na mezofilním stanovišti, jedná se o
pravideln  se ené a hnojené ovsíkové louky. Druhová skladba je podpr rná. Lu ní porosty
v severní polovin  biocentra jsou na podmá eném stanovišti s hypodermickými výv ry, mají
charakter lu ního lada.

Po adové íslo 7
Název V lažanech II
Charakter prvku Biokoridor - funk ní
Význam Regionální
Rozloha 750 m

evažující STG 4B4-5
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Využití Les, louka, vodní tok, ostatní, orná
Charakteristika Regionální biokoridor vymezený v ploché zatravn né údolnici se zatrubn nou drobnou vodote í.

Lu ní porosty v tšinou pravideln  se ené, vlhké až mezotrofní, se zastoupením p irozen
rostoucích druh . Do západního okraje BK zasahují lesní porosty.

Po adové íslo 8
Název V borku
Charakter prvku Biocentrum - funk ní
Význam Lokální
Rozloha 5 ha

evažující STG 3BC5, 4AB-B4-5
Využití Ostatní, louka, rybník, les
Charakteristika Místní biocentrum vložené doregionálního biokoridoru, tvo ené mozaikou rozmanitých biotop :

ve východní ásti malý extenzivní lesní rybník, pod rybníkem extenzivn  se ené podmá ené
louky, v SZ ásti ást lesního porostu.

Po adové íslo 9
Název Zavadil
Charakter prvku Biokoridor - funk ní
Význam Lokální
Rozloha 200 m

evažující STG 4B4-5
Využití     Ostatní, rybník
Charakteristika     Lok. biokoridor na východním okraji katastru, který zahrnuje p edevším litorál rybníka Zavadil.

Po adové íslo 10
Název Misa
Charakter prvku Biocentrum - funk ní
Význam Lokální
Rozloha 4 ha

evažující STG 4B-BC4-5
Využití     Les, louka, ostatní, rybník
Charakteristika     Biokoridor na okraji katastru, ekologicky stabilní litorál rybníka Misa  a ladní vegetace podél

pravostranného p ítoku Vyd ího potoka.

Po adové íslo 11
Název Vyd í potok - Hamerský
Charakter prvku Biokoridor - funk ní
Význam Lokální
Rozloha 750 m

evažující STG 3-4B-BC4-5
Využití     Les, louka, ostatní,vodote , rybník
Charakteristika Zna  heterogenní biokoridor v jihovýchodním cípu ešeného území, který zahrnuje ladní

vegetaci podél potoka a okraje lesních porost .

Po adové íslo 12
Název Nový Dv r
Charakter prvku Biocentrum - funk ní
Význam Lokální
Rozloha 5 ha

evažující STG 4B4, 3AB2
Využití     Les, louka, ostatní, vodote
Charakteristika Biocentrum v trase regionálního biokoridoru údolím Nežárky, které zahrnuje ekologicky stabilní

nivu eky a lesní porost.

Po adové íslo 13
Název Nad kempem
Charakter prvku Biokoridor - funk ní
Význam Regionální
Rozloha 960 m

evažující STG 3-4B-BC4, 3A2
Využití     Les, louka, ostatní, vodote
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Charakteristika Regionální biokoridor údolím Nežárky - niva eky s vyšším stupn m ekologické stability a
edevším exponované lesní porosty na svazích.

Po adové íslo 14
Název V údolí
Charakter prvku Biokoridor - funk ní
Význam Regionální
Rozloha 1 000 m

evažující STG 4AB-BC4, 3A2
Využití     Les, louka, ostatní, vodote
Charakteristika Regionální biokoridor údolím Nežárky - niva eky s vyšším stupn m ekologické stability a

edevším exponované lesní porosty na svazích.

Po adové íslo 15
Název Nad m stem
Charakter prvku Biocentrum - funk ní
Význam Lokální
Rozloha 4,5 ha

evažující STG 3-4B-BC4, 3A2
Využití     Les, louka, ostatní, vodote
Charakteristika Lokální biocentrum vložené do trasy regionálního biokoridoru údolím Nežárky – niva eky a

exponovaný lesní porost na jižn  orientovaném svahu.

Po adové íslo 16
Název Za ihadlem
Charakter prvku Biokoridor - funk ní
Význam Lokální
Rozloha 400 m

evažující STG 3-4B-BC4
Využití     Les, louka, ostatní, vodote
Charakteristika Regionální biokoridor v údolí Nežárky – ladní vegetace u toku a lesní porost na svahu jižní

expozice.

Po adové íslo 17
Název Na planinkách
Charakter prvku Biocentrum - funk ní
Význam Lokální
Rozloha 13 ha

evažující STG 4A4-5, 4A2
Využití     Les, louka, ostatní, vodote , lom
Charakteristika Místní BC vložené do regionálního biokoridoru Nežárky. Je tvo eno starou pískovnou, která je

ásti porostlá sukcesními d evinnými nárosty a novou pískovnou, kde kon í t žební práce.

Po adové íslo 18
Název Nad Šimanovem
Charakter prvku Biokoridor - funk ní
Význam Regionální
Rozloha 500 m

evažující STG 3-4B-BC4
Využití     Les, louka, ostatní, vodote
Charakteristika Regionální biokoridor údolím Nežárky, v ešeném území na vícemén  kulturní louce s pásem

náletových d evin a ladní vegetací travinobylinné varianty a p edevším lesním porostem.

Po adové íslo 19
Název U kempu
Charakter prvku Biocentrum- funk ní
Význam Lokální
Rozloha 4 ha

evažující STG 3-4B-BC4, 3A2
Využití     Les, louka, ostatní, vodote
Charakteristika Lokální biocentrum vložené do trasy regionálního biokoridoru na hranicích ešeného území,

zahrnuje ladní vegetaci travinobylinné varianty v niv  Nežárky a ást lesního porostu.

TABULKY INTERAK NÍCH PRVK
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Po adové íslo 20
Název Blata – U nového
Charakter prvku Interak ní prvek
Stav Vymezený
Charakteristika Jižní ást: pom rn  souvislá výsadba, ekologicky významné a krajiná sky a esteticky cenné

roz len ní v tších ploch zem lské p dy, potravní a hnízdní možnosti pro ptactvo a drobné
savce. Severní ást: pom rn  souvislé výsadby, ekologicky významný a krajiná sky a esteticky
cenný doprovod podél polní cesty.

Po adové íslo 21
Název U Plavska
Charakter prvku Interak ní prvek
Stav Vymezený
Charakteristika Mezernaté a nesouvislé výsadby, zhruba od poloviny vzdálenosti od obce tém  bez d evinné

vegetace.

Po adové íslo 22
Název Draha
Charakter prvku Interak ní prvek
Stav Navržený
Charakteristika Dosadba a výsadba d evin podél místních komunikací.

Po adové íslo 23
Název Hajnice
Charakter prvku Interak ní prvek
Stav Navržený
Charakteristika Dosadba a výsadba d evin podél místních komunikací.

Regulativy pro prvky ÚSES mají 2 základní funkce:
1) Zajiš ují podmínky pro trvalou funk nost existujících prvk  ÚSES
2) Zajiš ují územní ochranu ploch pro dopln ní prvk  ÚSES navržených nebo nefunk ních.

Podrobn ji viz kapitola f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití.

OPAT ENÍ PRO OBNOVU A ZVYŠOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY

V návrhu je uvažováno s postupným zvyšováním ekologické stability krajiny. Jedná se p edevším o postupné dopln ní
navržených biokoridor  a biocenter. Dále je v návrhu ÚP umožn no postupné zales ování a p evád ní ekologicky
nestabilních ploch na funk ní plochy s vyšší ekologickou stabilitou.

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROSTUPNOST KRAJINY

V návrhu ÚP Plavsko je umožn n rozvoj turistických a cykloturistických tras.

VYMEZENÍ PLOCH PRO PROTIEROZNÍ OPAT ENÍ A OCHRANU P ED POVODN MI

Záplavové území
ešeným územím protéká eka Nežárka, jejíž hranice stanoveného záplavového území a hranice aktivní zóny

záplavového území je zakreslena v grafické ásti. Uvnit  záplavového území je možné pouze rozši ování ploch, které
budou zabra ovat p edevším vodní erozi, vhodná krajinná revitaliza ní a protipovod ová opat ení (nap . plochy
s travním porostem, zalesn né plochy, budování protierozních a vsakovacích nádrží, výstavba a údržba suchých poldr ,
apod.).

Protipovod ové opat ení
Stávající vodote , vodní plochy a doprovodnou zele  je nutné zachovat. Podél vodote í bude zachován p ístupný pruh
pozemk   v ší ce 6m od b ehové hrany, u eky Nežárky pak 8m. I nadále je pot eba provád t údržbu vegetace zejména
v okolí vodních tok  a rybník . Nenavrhují se žádná opat ení, sm ující k urychlení povrchového odtoku nebo jeho
zvýšení ani žádná protipovod ová opat ení.

Protierozní opat ení
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V návrhu není uvažováno s plošnými protierozními opat eními.

VYMEZENÍ PLOCH PRO REKREACI
Na jižním okraji ešeného území je vymezena plocha pro rekreaci R–9. Tato plocha navazuje na již stávající plochy
rekreace.

VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROST
Návrh územního plánu Plavsko nevymezuje nové plochy pro t žbu nerost .

Nevýhradní ložiska
Ve správním území obce se nachází nevýhradní ložisko nevyhrazeného prostoru (št rkopísek) na ložisku D 5238300
Plavsko – Na Planinkách, vy azené z Bilance zásob.

f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem
využití, s ur ením p evažujícího využití, p ípustného,
nep ípustného, pop . podmín ného využití, využití t chto ploch a
stanovení podmínek prostorového uspo ádání, v etn  základních
podmínek ochrany krajinného rázu

VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM VYUŽITÍ
Z grafické ásti je patrné len ní ešeného území do ploch s rozdílným zp sobem využití. Jednotlivé  plochy jsou
rozlišeny barvou, grafikou a specifickým kódem up es ujícím zp sob využití.

Definice použitých pojm
Obecn
Regulativy u stávajících ploch (stabilizovaných) se vztahují pouze na zm ny sou asného stavu (p ístavby, nástavby a dostavby). Je
tedy p ípustná možnost, že již  stávající zástavba není v souladu s regulativy umož ující zm ny sou asného stavu. (Nap íklad
sou asná zastav nost budovami m že být již v sou asnosti vyšší, než umož uje plošný regulativ pro možnost p ístavby).
Plošné regulativy
Zastav nost budovami

zastav ností budovami se rozumí zastav ná plocha samotné budovy navrženého zp sobu  funk ního využití bez teras,
ístupových cest a zpevn ných ploch, bazén  a samostatn  stojících p íst ešk ;

Zastav nost celková
veškeré údaje o zastavitelných plochách jsou vztaženy k jednotlivým stavebním parcelám
celkovou zastav ností se rozumí zastav ná plocha všemi budovami a v etn  teras a p ístupových cest a všech zpevn ných
ploch a bazén  a všech samostatn  stojících p íst ešk ;
plocha lze rovn ž identifikovat všemi plochami, které je nezbytné zapo ítat do záboru ZPF a kde je nezbytné sejmout

vodní ornici;
pro posouzení je vždy uvažována mén  p íznivá varianta;

Výškové regulativy
Výška budovy

výškou podlaží se rozumí b žná výška 3 – 3,5 m;
obytným podkrovím se rozumí využitelný prostor p dy s nadezdívkou v míst  obvodové st ny na vn jším líci výšky 0 - 1 m;

Výška budovy do h ebene v metrech
výškou budovy se rozumí výška m ená od nejnižšího místa styku obvodových st n budovy s p vodním terénem (nikoliv
s terénem upraveným násypem) ke h ebeni;

Prostorové regulativy
St echa - typ

regulativy pro st echu se vztahují na p evládající plochu st ešní roviny, výjimku mohou tvo it pouze malé ásti p dorysné
plochy v celkovém sou tu do 20% nap íklad pro zast ešení vstup , p íst ešk  pro venkovní posezení, samostatné garáže,
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lny, viký e atd...
nep ipouští se neklasické pojetí sedlových st ech
(násobné nebo pilové uspo ádání, soustava sedlových st ech vedle sebe …);
u valbových st ech musí zbývat h eben v délce alespo  4m;

St echa - sklon
regulativy pro st echu se vztahují na p evládající plochu st ešní roviny; výjimku mohou tvo it pouze malé ásti p dorysné
plochy v celkovém sou tu do 20% nap íklad pro zast ešení vstup , p íst ešk  pro venkovní posezení, samostatné garáže,

lny, viký e atd...
dorys budovy

dorysem budovy se rozumí p evládající p dorysný tvar bez zapo ítání drobných výb žk ;

Kód plochy

Plochy bydlení
- stav

B

Hlavní využití
Bydlení v rodinných domech.

ípustné využití
Zm ny staveb individuálního bydlení v rodinných domech  (ojedin le i samostatné RD, pokud se nenachází v území
hodnoty H1) a innosti a d je s tímto typem bydlení související, tj. užitkové zahrady, vedlejší samozásobitelské
hospodá ství, vestav ná ob anská vybavenost, administrativní za ízení, obchody, provozovny služeb, drobná emeslná a
výrobní za ízení, která nezat žují hlukem okolní bydlení (nap . kade nictví, krej ovství), malá rekrea ní a sportovní
za ízení (rodinné bazény, prvky zahradní architektury apod.). Umíst ní musí být v souladu s charakterem využívání
okolních ploch. P ípustná jsou rovn ž parkovací stání a garáže, stavby ke stavb  hlavní formou p ístavby nebo i
samostatn  stojící pro pot eby vyvolané p ípustným využitím území na vlastním pozemku, nezbytná dopravní a
technická infrastruktura, ve ejná zele .
Podmín  p ípustné využití
Výstavba nových objekt  bydlení za podmínky, že se nebudou nacházet na území hodnoty H1 a nebudou odd lovány
pozemky pod 800 m2

Nep ípustné využití
Ostatní využití, neuvedené jako p ípustné, veškeré innosti narušující venkovské prost edí, odstavná stání a garáže pro
nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní za ízení, za ízení dopravních služeb a autobazary.
Výstavba samostatn  stojících malometrážních objekt  sezónní rekreace (sruby, zahradní chaty, stavební bu ky apod.).
Odstavení karavan , maringotek a obytných p ív  k využívání pro volnou rekreaci, ubytování a podobné ú ely.
Druh regulativ Regulativ pro výstavbu

Plošné regulativy
Po et staveb na stávající ploše stávající po et

Zastav nost budovami stávající
nebo maximáln  25%

Zastav nost celková stávající
nebo maximáln  35%

Velikost stavebních parcel stávající
nebudou dále d leny pod 800 m2

Výškové regulativy
Výška budovy stávající

nebo 1 nadzemní podlaží
+ podkroví

Výška budovy do h ebene v metrech. stávající
nebo maximáln  9,5m

Prostorové regulativy
St echa - typ stávající

možné úpravy na st echy
sedlové, polovalbové

valbové (za podmínky h ebene
delšího než 4m)

St echa - sklon stávající s možností úpravy na
sklon 380 - 450
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Kód plochy

Plochy bydlení
- návrh

B-1, B-2, B-3,
B-4, B-5, B-10

Hlavní využití
Bydlení v rodinných domech.

ípustné využití
Výstavba objekt  pro bydlení v rodinných domech a innosti a d je s tímto typem bydlení související, tj. užitkové
zahrady, vedlejší samozásobitelské hospodá ství, vestav ná ob anská vybavenost, administrativní za ízení, obchody,
provozovny služeb, drobná emeslná a výrobní za ízení, která nezat žují hlukem okolní bydlení (nap . kade nictví,
krej ovství), malá rekrea ní a sportovní za ízení (rodinné bazény, prvky zahradní architektury apod.). Umíst ní musí
být v souladu s charakterem využívání okolních ploch. P ípustná jsou rovn ž parkovací stání a garáže, stavby ke stavb
hlavní, pro pot eby vyvolané p ípustným využitím území na vlastním pozemku, nezbytná dopravní a technická
infrastruktura, ve ejná zele .
Nep ípustné využití
Ostatní využití, neuvedené jako p ípustné, zejména veškeré innosti narušující venkovské prost edí, odstavná stání a
garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní za ízení, za ízení dopravních služeb a
autobazary. Výstavba samostatn  stojících malometrážních objekt  sezónní rekreace (sruby, zahradní chaty, stavební
bu ky apod.). Odstavení karavan , maringotek a obytných p ív  k využívání pro volnou rekreaci, ubytování a
podobné ú ely.
Druh regulativ Regulativ pro výstavbu

Plošné regulativy
Zastav nost budovami maximáln  25%

Zastav nost celková maximáln  35%

Velikost stavebních parcel minimáln  800 m2

Výškové regulativy
Výška budovy 2 nadzemní podlaží

+ podkroví
Výška budovy u ploch B-1, B-2, B-3 1 nadzemní podlaží + podkroví

Výška budovy do h ebene v metrech maximáln  9,5m

Výška budovy do h ebene v metrech u ploch B-1, B-2, B-3 maximáln  7,5 m

Prostorové regulativy
St echa - typ sedlová, polovalbová

valbová (za podmínky h ebene
delšího než 4m)

St echa - sklon 380 - 450
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Kód plochy

Plochy smíšené obytné – bydlení a podnikání s ko mi
- návrh

B-VZ -7 , B-VZ-17

Hlavní využití
Bydlení v rodinných domech s možností podnikání s ko mi.

ípustné využití
Bydlení v rodinných domech a innosti a d je s tímto typem bydlení související, tj. užitkové zahrady, vedlejší
samozásobitelské hospodá ství, vestav ná ob anská vybavenost, administrativní za ízení, obchody, provozovny služeb,
drobná emeslná a výrobní za ízení, která nezat žují hlukem okolní bydlení (nap . kade nictví, krej ovství), malá
rekrea ní a sportovní za ízení (bazény, prvky zahradní architektury apod.). Umíst ní musí být v souladu s charakterem
využívání okolních ploch. P ípustná jsou rovn ž parkovací stání a garáže pro pot eby vyvolané p ípustným využitím
území na vlastním pozemku, z izování místních komunikací, nezbytná technická infrastruktura, ve ejná zele .
Možnost výstavby agrofarmy za podmínky, že hranice negativního vlivu na životní prost edí nep esáhne vlastní
pozemek.
Nep ípustné využití
Ostatní využití, neuvedené jako p ípustné, zejména veškeré innosti narušující venkovské prost edí, odstavná stání a
garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní za ízení, za ízení dopravních služeb a
autobazary. Výstavba samostatn  stojících malometrážních objekt  sezónní rekreace (sruby, zahradní chaty, stavební
bu ky apod.). Odstavení karavan , maringotek a obytných p ív  k využívání pro volnou rekreaci, ubytování a
podobné ú ely.
Druh regulativ Regulativ pro výstavbu

Plošné regulativy
Zastav nost budovami maximáln  25%

Zastav nost celková maximáln  35%

Velikost stavebních parcel minimáln  800 m2

Výškové regulativy
Výška budovy 2 nadzemní podlaží

+ podkroví
Výška budovy u plochy B-VZ-17 1 nadzemní podlaží+podkroví

Výška budovy do h ebene v metrech maximáln  9,5m

Výška budovy do h ebene v metrech u plochy B-VZ-17 maximáln  7,5 m

Prostorové regulativy
St echa - typ sedlová, polovalbová,

valbová (za podmínky h ebene
delšího než 4m)

St echa - sklon 380 - 450
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Kód plochy

Plochy ob anského vybavení
- stav

OV

Hlavní využití
Ob anské vybavení.

ípustné využití
Zm ny staveb a výstavba nových objekt  pro ve ejné, správní, kulturní, duchovní, zdravotnické, sociální, sportovní,
vzd lávací služby netechnického charakteru. P ípustné je z izovat a provozovat knihovny, archivy, galerie, ú ady státní
správy, služebny policie, požární zbrojnice, zdravotnická st ediska, apod., parkovací a odstavná stání vyvolaná
funk ním využitím území, plochy ve ejné zelen  v etn  architektonických prvk  parteru, nákupní za ízení, obchody,
bydlení, ubytování, stravování, erpací stanice pohonných hmot, ostatní podnikání a služby, pokud negativn
neovliv ují své okolí, nezbytná dopravní a technická infrastruktura.
Nep ípustné využití
Jsou takové innosti a d je, které nadm rn  narušují prost edí, (nap . chovatelství, p stitelství, pr myslová výroba a
sklady).
Druh regulativ Regulativ pro výstavbu

Plošné regulativy
Po et staveb na stávající ploše stávající po et

Zastav nost budovami stávající
nebo p ístavba max 15%

Zastav nost celková stávající
nebo p ístavba max 20%

Výškové regulativy
Výška budovy stávající

ístavba možná do výšky
max. 2 nadzemní podlaží

+ podkroví
Výška budovy do h ebene v metrech stávající

ístavba možná do výšky
maximáln  11,5m

Prostorové regulativy
St echa - typ stávající

možné úpravy na st echy
sedlové, polovalbové

valbové
St echa - sklon stávající s možností úpravy na

sklon 380 - 450
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Kód plochy

Plochy výroby a skladování
– stav, návrh

VS
VS-8

Hlavní využití
Výroba a skladování.

ípustné využití
Výlu  podnikatelská, pr myslová a výrobní, zem lská, chovatelská a p stitelská výroba, p ípustné je z izovat
sklady, skladové plochy a komunální provozovny, za ízení pro obchod a administrativu, parkovací a odstavná stání,
nákupní za ízení, erpací stanice pohonných hmot, technická a dopravní infrastruktura, netradi ní zdroje vytáp ní,
fotovoltaické elektrárny (zejména na st echách objekt ).
Podmín  p ípustné využití
Ojedin le stavby pro bydlení za podmínky, že bude zajišt na ochrana p ed negativními vlivy a budou dodrženy
hygienické limity hluku v chrán ném venkovním i vnit ním prostoru staveb pro bydlení; dále ojedin le ubytování za
podmínky, že bude zajišt na ochrana p ed negativními vlivy a budou dodrženy hygienické limity hluku v chrán ném
vnit ním prostoru staveb pro ubytování.
Nep ípustné využití
Samostatné bydlení všech forem (mimo provozních byt i rodinných dom  pro bydlení osob p ímo spojených
s provozem dané výroby), za ízení vyžadující mimo ádnou ochranu ohrožující prost edí (hlukem, vibracemi, prachem,
pachem, exhalacemi). U objekt  pro výrobu musí být s ohledem na nemožnost z ízení pásem hygienické ochrany
zajišt no, aby objekty byly využívány jen k takovým innostem, aby se nep íznivé vlivy z provozu na okolí
neprojevovaly mimo hranice vlastního pozemku nadm rn .
Druh regulativ Regulativ pro výstavbu

Plošné regulativy
Zastav nost budovami maximáln  45%

Zastav nost celková maximáln  65%

Výškové regulativy
Výška budovy 1 nadzemní podlaží

+ p dní prostor
Výška budovy do h ebene v metrech. maximáln  11,5m

Prostorové regulativy
St echa - typ sedlová, polovalbová, valbová

St echa - sklon 200 - 450

dorys budovy evážn  obdélníkový
min. 1:1,5
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Kód plochy

Plochy výroby a skladování – ustájení koní s výb hem
– návrh

VZ-6

Hlavní využití
Zem lská výroba.

ípustné využití
ípustné je z izovat jednoduché ustájení pro kon , za ízení poskytující možnost hipoterapeutického výcviku jezdc ,

výcvik  jezdc , parkovací a odstavná stání na vlastním pozemku pro pot ebu vyvolanou tímto funk ním využitím,
izola ní zele .
Nep ípustné využití
Nelze povolit provoz a výstavbu staveb vyjma p íst ešk .
Druh regulativ Regulativ pro výstavbu

Plošné regulativy
Zastav nost budovami (pouze p íst ešky) maximáln  5%

Zastav nost celková maximáln  5%

Výškové regulativy
Výška budovy (p íst ešku) 1 nadzemní podlaží

Výška budovy do h ebene v metrech. maximáln  6,5m

Prostorové regulativy
St echa - typ sedlová, polovalbová

St echa - sklon 200 - 450

dorys budovy obdélníkový p dorys s min. pom r
stran min.1:2

Kód plochy

Plochy technické infrastruktury
– stav, návrh

TI
TI-11, TI-12

Hlavní využití
Technická infrastruktura.
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ípustné využití
Umis ování staveb a za ízení technické vybavenosti (plochy pro vodovody, kanalizaci a OV, elekt inu, plyn, teplo,
spoje a radiokomunikace, kolektory a produktovody, likvidaci odpad , vodohospodá ské plochy, sb rné dvory apod.),
bezprost edn  související s danou funkcí technické infrastruktury a obsluhy území. Dále je p ípustné provozovat stavby
pro výrobu drobn jšího charakteru, parkovací, odstavná stání a garáže na vlastním pozemku pro pot ebu vyvolanou
tímto funk ním využitím.
Nep ípustné využití
Jsou veškeré innosti vyžadující ochranu p ed zát ží okolí (hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi),
nep ípustné je z izovat erpací stanice pohonných hmot s výjimkou za ízení pro pot ebu provozovatele. V pásmu
hygienické ochrany nelze povolit provoz a výstavbu staveb vyžadujících hygienickou ochranu (školských a d tských
za ízení, budov sloužících k obytným, zdravotnickým, potraviná ským, t lovýchovným a rekrea ním ú el m atd).

Kód plochy

Plochy dopravní infrastruktury - silni ní
– stav

DI

Hlavní využití
Zajišt ní dopravní p ístupnosti a obsluha ešeného území dopravní infrastrukturou.

ípustné využití
Silnice, ú elové komunikace, náspy, zá ezy, op rné zdi, mosty, cyklistické a p ší komunikace, r zné formy zelen
(nap . izola ní, doprovodná), odstavná a parkovací stání, hromadné a adové garáže, zálivy zastávek hromadné
dopravy, odpo ívadla, protihluková opat ení, související technická infrastruktura.
Nep ípustné využití
Jiné než p ípustné využití území je nep ípustné.

Kód plochy

Plochy rekreace
 – stav

R

Hlavní využití
Individuální rekreace.

ípustné využití
ípustné využití pro innosti, d je a za ízení související s individuální rekreací. Stávající objekty individuální rekreace

lze p estavovat, modernizovat a rekonstruovat.
Podmín  p ípustné využití
Výstavba nových rekrea ních objekt  za podmínky odd lení pozemku v tšího než 500 m2.
Nep ípustné využití
Jiné než p ípustné využití území je nep ípustné.
Druh regulativ Regulativ pro výstavbu

Plošné regulativy
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Po et staveb na stávající ploše stávající po et

Zastav nost celková stávající nebo max. 35%

Velikost stavebních parcel stávající nebo min 500m2

Výškové regulativy
Výška budovy stávající

ístavba možná do výšky
1 nadzemní podlaží

+ podkroví
Výška budovy do h ebene v metrech stávající

ístavba možná do výšky
maximáln  7,5m

Prostorové regulativy
St echa - typ stávající

možné úpravy na st echy
sedlové, polovalbové

valbové
St echa - sklon stávající s možností úpravy na

sklon 300 - 450

Kód plochy

Plochy rekreace
 – návrh

R-9

Hlavní využití
Individuální rekreace.

ípustné využití
ípustné využití pro innosti, d je a za ízení související s individuální rekreací. Výstavba nových rekrea ních objekt

rekreace na ploše.
Nep ípustné využití
Jiné než p ípustné využití území je nep ípustné.
Druh regulativ Regulativ pro výstavbu

Plošné regulativy
Zastav nost budovami maximáln  25%

Zastav nost celková maximáln  35%

Velikost stavebních parcel minimáln  500 m2

Výškové regulativy
Výška budovy 1 nadzemní podlaží

+ podkroví
Výška budovy do h ebene v metrech maximáln  7,5m

Prostorové regulativy
St echa - typ sedlová, polovalbová,

valbová
St echa - sklon 300 - 450
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Kód plochy

Plochy rekreace - soukromé zahrady
– stav

RZ

Hlavní využití
stování užitkové a okrasné zelen .

ípustné využití
Soukromé zahrady, sady, s možnou výstavbou oplocení a objekt  drobné zahradní architektury (altány, sklady ná adí,
pergoly, apod.) nenarušující pohodu bydlení, z izování malých zahradních domk , objekt  pro p stitelství a
chovatelství, zahradnictví a sadovnictví v tšího rozsahu. Parkovací a odstavná stání z izovat výlu  pro vlastní
pot ebu.

Nep ípustné využití
Veškeré využití narušující prost edí, trvalé bydlení, garáže jako samostatné objekty, jakékoliv jiné využití a za ízení,
které nejsou uvedeny jako p ípustné.
Druh regulativ Regulativ pro výstavbu

Plošné regulativy
Zastav nost budovami stávající

nebo možnost rozší ení do 50 m2

Zastav nost celková maximáln  150 m2

Velikost stavebních parcel stávající
nebudou dále d leny pod 500 m2

Výškové regulativy
Výška budovy 1 nadzemní podlaží

Výška budovy do h ebene v metrech maximáln  7,5m

Prostorové regulativy
St echa - typ sedlová, polovalbová

valbová
St echa - sklon 300 - 450



25

Kód plochy
Plochy rekreace - zahrady ve volné krajin
- stav

RZV

Hlavní využití
stování užitkové a okrasné zelen .

ípustné využití
Soukromé zahrady, sady, nezbytná technické infrastruktura a oplocení.

ípustné je provád t na t chto územích zm ny kultur (na pastviny, louky, sady, lesní plochy) za spln ní všech
zákonných podmínek, umis ovat stavby pro zabezpe ení p stitelské innosti (seníky, p íst ešky pro zv  a chovaná
zví ata formou lehkých p íst ešk , v elíny, atd.), z izování vodních ploch, apod.
Nep ípustné využití
Pro jakékoliv stavby mimo hlavní a p ípustné využití je toto území nezastavitelné.

Kód plochy

Plochy ve ejných prostranství
– stav, návrh

VP
VP-13, VP-14, VP-15,
VP-16

Hlavní využití
Ve ejný prostor s p evládající funkcí zelen .

ípustné využití
ípustné je z izovat stezky pro p ší i cyklisty, osazovat drobnou architekturu a uli ní mobiliá , pomníky, památníky,

vysazovat aleje, výsadba zelen  obecn , stavby p ších komunikací, drobné stavby informa ního charakteru (mapy,
pouta e, výv sky), dopravní infrastruktura (obslužné komunikace, parkovací stání vyvolaná využitím území), stavby
související s vytvo ením technického zázemí a technické infrastruktury.
Nep ípustné využití
Jiné než p ípustné využití území je nep ípustné.

Kód plochy

Plocha specifická - letišt
– stav

SL

Hlavní využití
Zem lské využití.

ípustné využití
Provozování sportovních aktivit – modelá ské letišt .
Nep ípustné využití
Ostatní funkce, neuvedené jako p ípustné, zejména veškeré stavby.

Kód plochy
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Plocha t žby nerost
– stav

TN

Hlavní využití
žba št rkopísku.
ípustné využití
žba št rkopísku, v souladu s vydaným územním rozhodnutím M Ú Jind ich v Hradec .j. ÚPA/768/96 z 25.11.1996.

Po ukon ení t žby bude provedena rekultivace (nap . ízené zalesn ní ásti pískovny vhodnými d evinami s cílem
vytvo ení lesa s p irozenou skladbou, zalesn ní p irozenou sukcesí autochtonních lesních d evin, vytvo ení mok ad  a
jezírek na místech s vysokou hladinou podzemní vody, apod.), jejíž detailn jší provedení bude ešeno provád cí
projektovou dokumentací rekultivace. Po provedené rekultivaci se na plochy výše uvedené pískovny budou vztahovat
regulativy pro plochy biocenter.
Nep ípustné využití
Jsou ostatní funkce, neuvedené jako p ípustné, zejména z izovat a provozovat na t chto územích jakákoliv za ízení
(zejména stavby). Do vyt ženého prostoru nebudou naváženy žádné odpady.

Kód plochy
Plochy vodní a vodohospodá ské
– stav

V

Hlavní využití
Vodní toky a plochy.

ípustné využití
Vodní plochy a toky, chovné rybníky, rekrea ní nádrže a ostatní vodní díla, je možno z izovat p emost ní a lávky,
stavidla a hráze, krmná za ízení pro chovné rybníky, pro rekrea ní vodní plochy, mola, p ístavišt  a jiná sportovní
za ízení, výstavba technické infrastruktury.
Nep ípustné využití
Jiné než p ípustné využití území je nep ípustné. Všechny innosti a za ízení krom  výše uvedených (nap . výstavby
objekt  bydlení, sportu a rekreace, individuální rekreace, dále objekt , které by mohly sloužit k bydlení a rekreaci,..).

Kód plochy
Plochy lesní
– stav

L

Hlavní využití
Plochy slouží k pln ní funkcí lesa a innosti související s touto hlavní funkcí.

ípustné využití
innosti a za ízení související se zachováním ekologické rovnováhy území, realizace ÚSES, opat ení pro udržení vody

v krajin , zachycení p ívalových deš , protipovod ová a protierozní opat ení a další opat ení p ispívající k vyšší
reten ní schopnosti krajiny, výstavba malých vodních nádrží s extenzivním využitím. Dále ú elové komunikace nau né
stezky, komunikace pro p ší, cyklisty, pro jízdu s potahem, na koni a pro jízdu na lyžích a na saních.
Podmín  p ípustné využití
Pouze nezbytn  nutné stavby a za ízení pro hospoda ení v lese, pro myslivost a ochranu p írody.
Pouze nezbytn  nutné stavby dopravní a technické infrastruktury.
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Dostavby a p ístavby malého rozsahu stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku (nár st plochy o max. 20 %
prvotn  zkolaudované plochy).
Nep ípustné využití
Všechny innosti a za ízení krom  výše uvedených (nap . výstavby objekt  bydlení, sportu a rekreace, individuální
rekreace, dále objekt , které by mohly sloužit k bydlení a rekreaci,..).

Kód plochy

Plochy zem lské
– stav

Z

Hlavní využití
Intenzivní a extenzivní hospoda ení se zem lskými travními porosty a ornou p dou nebo innosti a za ízení, které
s tímto hospoda ením souvisí.

ípustné využití
ípustné je provád t na t chto územích zm ny kultur (na pastviny, louky, sady, ornou p du a plochy lesní) za spln ní

všech zákonných podmínek, z izovat a provozovat na t chto územích sít  a za ízení tech. infrastruktury nezbytné pro
obsluhu a zásobování p ilehlého území, ú elové a místní komunikace nezbytné pro obsluhu tohoto území, umis ovat
stavby pro zabezpe ení zem lské innosti (seníky, p íst ešky pro zv  a chovaná zví ata formou lehkých p íst ešk ,

elíny, silážní jámy atd.), dále p ší, cyklistické a ú elové komunikace, komunikace pro jízdu s potahem, na kole a pro
jízdu na lyžích a na saních, dostavby a p ístavby malého rozsahu (tj. nár st o max. 25% prvotn  zkolaudované plochy)
stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku, z izování vodních nádrží, apod.
Podmín  p ípustné využití
Realizace komunitního kompostování, polních hnojiš  apod. za podmínky spln ní zákonných podmínek.
Zales ování za podmínky, že plocha navazuje na stávající lesní plochy a zalesn ním dojde k ucelení lesních ploch a
dále za podmínky že se nebude jednat o plochu s I. t ídou ochrany ZPF.
Nep ípustné využití
Pro jakékoliv stavby mimo hlavní a p ípustné využití je toto území nezastavitelné. Odstavení karavan , maringotek a
obytných p ív .

Kód plochy
Plochy smíšené nezastav ného území
– stav

O
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Hlavní využití
Využívání p evážn  k zem lským ú el m, p ispívající ke stabilizaci ekologické rovnováhy v území.

ípustné využití
Plochy za azené i neza azené mezi prvky ÚSES je p ípustné obhospoda ovat v souladu s  požadavky ochrany p írody.
Ve volné krajin  je možné realizovat výstavbu ú elových komunikací, polních cest, technické infrastruktury, z izování
vodních ploch, zalesn ní. Doporu ená je výsadba alejí a ochranné zelen . Lze povolovat stavby pro zabezpe ení
zem lské innosti (seníky, p íst ešky pro zv  a chovaná zví ata formou lehkých p íst ešk , v elíny, atd.), lesnické,
myslivecké a rybniká ské innosti (krmelce, posedy, oplocenky, sklady krmiva u rybník ).

ípustné je provád t na t chto územích zm ny kultur (na pastviny, louky, sady, lesní plochy) za spln ní všech
zákonných podmínek, apod..
Podmín  p ípustné využití
Realizace komunitního kompostování, polních hnojiš  apod. za podmínky spln ní zákonných podmínek.
Zales ování za podmínky, že plocha navazuje na stávající lesní plochy a zalesn ním dojde k ucelení lesních ploch.
Nep ípustné využití
Pro jakékoliv stavby mimo hlavní a p ípustné využití je toto území nezastavitelné. Odstavení karavan , maringotek a
obytných p ív .

Kód plochy

Biokoridor – regionální, lokální
– stav, návrh

2LBK, 4LBK, 5RBK,
7RBK, 9LBK, 11LBK,
13RBK, 14RBK, 16LBK,
18RBK

Hlavní využití
ÚSES – biokoridor.

ípustné využití
Je sou asné využití a budoucí využití ploch závazn  navržené platnou ÚPD, dále využití, které zajiš uje vysoké
zastoupení druh  organism  odpovídajících trvalým stanovištním podmínkám p i b žném extensivním zem lském
nebo lesnickém hospoda ení (trvalé travní porosty, extensivní sady, lesy apod.), p ípadn  rekrea ní plochy p írodního
charakteru, jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu, p itom nesmí dojít ke znemožn ní navrhovaného využití a

írodní funkce sou asných funk ních biokoridor .
Pro plochy PUPFL, které se nachází v plochách biokoridor  platí i regulativy pro plochy PUPFL.
Podmín  p ípustné využití
Funk ní využití pouze nezbytn  nutné liniové stavby k ížící biokoridor, vodohospodá ská za ízení, OV atd., p i co
nejmenším zásahu a narušení funk nosti biokoridoru.
Nep ípustné využití
Zm ny funk ního využití, které by snižovaly sou asný stupe  ekologické stability daného území za azeného do ÚSES
(zm ny druhu pozemku s vyšším stupn m ekologické stability na druh s nižším stupn m ekologické stability, nap .
z louky na ornou p du), dále pak zm ny, které jsou v rozporu s funkcí biokoridoru, jakékoliv zm ny funk ního využití,
které by znemožnily nebo ohrozily založení chyb jících ástí biokoridor , rušivé innosti, jako je umis ování staveb,
odvod ování pozemk , t žba nerostných surovin, apod., mimo inností podmín ných.

Kód plochy

Biocentrum – regionální, lokální
– stav, návrh

1RBC, 3LBC, 6LBC,
8LBC, 10LBC, 12LBC,
15LBC, 17LBC, 19LBC

Hlavní využití
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ÚSES – biocentrum.
ípustné využití

Sou asné využití a budoucí využití ploch závazn  navržené platnou ÚPD, využití, které zajiš uje p irozenou druhovou
skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám, jiné jen pokud nezhorší  ekologickou stabilitu. Nesmí
dojít ke znemožn ní navrhovaného využití nebo zhoršení p írodní funkce sou asných ploch ÚSES.
Pro plochy PUPFL, které se nachází v plochách biocenter platí i regulativy pro plochy PUPFL.
Podmín  p ípustné využití
Jsou, a to pouze ve výjime ných p ípadech, nezbytn  nutné liniové stavby, vodohospodá ská za ízení, OV atd., p i co
nejmenším zásahu do biocentra a narušení jeho funk nosti.
Nep ípustné využití
Zm ny funk ního využití, které by snižovaly sou asný stupe  ekologické stability daného území za azeného do ÚSES
(zm na druhu pozemku s vyšším stupn m ekologické stability na druh s nižším stupn m ekologické stability, nap .
z louky na ornou p du), dále pak zm ny, které jsou v rozporu s funkcí t chto ploch v ÚSES, jakékoliv zm ny funk ního
využití, které by znemožnily i ohrozily funk nost biocenter, nebo územní ochranu ploch navrhovaných k za len ní do
nich, rušivé innosti jako je umis ování staveb, odvod ování pozemk , t žba nerostných surovin, apod., mimo innosti

ípustné a podmín né.

Kód plochy

Interak ní prvek
(Interak ní prvky jsou krom  biocenter a biokoridor  základními skladebnými ástmi ÚSES
na lokální úrovni, což jsou ekologicky významné krajinné prvky a ekologicky významná
liniová spole enstva).

– stav, návrh

20IP, 21IP, 22IP, 23IP

Hlavní využití
Vytvá ení existen ních podmínek rostlinám a živo ich m a významné ovliv ování funkce ekosystém  kulturní krajiny.
Interak ní prvek zprost edkovává p íznivé p sobení p írody na okolí, ekologicky mén  stabilní krajinu. Poskytuje
potravní základny a místa úkrytu a rozmnožování  r zným druh m organism , které jsou zapojeny  do potravních
et zc  i okolních, ekologicky mén  stabilních spole enstev.

ípustné využití
Sou asné využití a budoucí využití ploch závazn  navržené platnou ÚPD, využití, které zajiš uje p irozenou druhovou
skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám, jiné jen pokud nezhorší  ekologickou stabilitu. Nesmí
dojít ke znemožn ní navrhovaného využití nebo zhoršení p írodní funkce sou asných ploch.
Podmín  p ípustné využití
Pouze ve výjime ných p ípadech nezbytn  nutné liniové stavby, vodohospodá ská za ízení, OV atd.. Umíst ny mohou
být jen p i co nejmenším zásahu a narušení funk nosti interak ního prvku.
Nep ípustné využití
jsou zm ny funk ního využití, které by snižovaly sou asný stupe  ekologické stability daného území, rušivé innosti,
jako je umis ování staveb, odvod ování pozemk , t žba nerostných surovin, apod.
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PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH – VÝSTUPNÍ LIMITY

Navrhované funk ní využití ploch dot ených p edpokládanou zvýšenou hygienickou zát ží nap . hlukem, prachem,
nap . u lokality B-5 nebo plochy bydlení po pravé stran  p i silnici III/1488 od Stráže nad Nežárkou. m že být
realizováno teprve po provedení takových opat ení, která zamezí nebo budou eliminovat tuto zvýšenou hygienickou
zát ž a všechny zjišt né negativní vlivy nebo tuto hygienickou zát ž vylou í.

které plochy ur ené pro výstavbu jsou z v tší ásti meliorované, je nutné p ed zahájením výstavby provést úpravu
drenážního systému tak, aby nedocházelo k narušení jeho funk nosti.

PLOCHA PRO NÁVRH OCHRANNÝCH PÁSEM VODNÍCH ZDROJ
Zdrojem vody pro Plavsko jsou t i vrty, které nemají vyhlášena ochranná pásma. Okolo zdroj  jsou navržena ochranná
pásma I. stupn  - tverec o hran  15 m, a OP II. stupn  (celá louka, les až k lesní cest  a rybník až k hájovn ). Tyto
plochy jsou rezervovány pro ochranu t chto zdroj .
Ve vymezené ploše (viz. Hlavní výkres a Koordina ní výkres) nelze realizovat innosti, které mohou negativn  ovlivnit
kvalitu vodního zdroje (nap . hnojení, „ erná“ skládka, hnojišt , vylévání kejdy, apod.)

MAXIMÁLNÍ HRANICE NEGATIVNÍHO VLIVU OV
Pro stávající OV je navržena maximální hranice negativního vlivu OV na okolní prost edí – viz. Hlavní výkres.
V budoucnu vyhlašované ochranné pásmo nesmí tuto maximální hranici p ekro it.

MAXIMÁLNÍ HRANICE NEGATIVNÍCH VLIV  VÝROBY A SKLADOVÁNÍ A VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
– USTÁJENÍ KONÍ S VÝB HEM
Navržená maximální hranice negativních vliv  ploch výroby a skladování a ploch výroby a skladování – ustájení koní s
výb hem (stávajících i navrhovaných) je hranice, kterou nesmí v budoucnu vyhlašované ochranné pásmo p ekro it.
Hranice negativního vlivu stávající plochy výroby a skladování a navržené plochy výroby a skladování (VS-8) je vedena
po hranicích t chto pozemk  v západní, severní a východní ásti. Zbývající ást (navazující na nezastavitelné plochy)
nemá tuto hranice vymezenu.
Hranice negativního vlivu plochy výroby a skladování – ustájení koní s výb hem (lokalita VZ-6) je vymezena po hranici
pozemku vymezeného pro toto funk ní využití. P ípadná hranice negativního vlivu z plochy B-VZ 7  a B-VZ 17 (plochy
smíšené obytné – bydlení a podnikání s ko mi) bude vedena max. po hranici pozemku vymezeného pro toto funk ní
využití.
U stávající plochy výroby a skladování (truhlárna) je tato hranice vymezena po hranicích pozemk  sm rem k zástavb ,
sm rem k rybníku Závistivý není tato hranice vymezena.
Hranice jsou vyzna eny v grafické ásti dokumentace.
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MAXIMÁLNÍ HRANICE NEGATIVNÍHO VLIVU TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY, OB ANSKÉHO
VYBAVENÍ,  BYDLENÍ
Hranice negativních vliv  z provozu u ploch technické infrastruktury, u ploch ob anského vybavení i ploch bydlení
bude na hranici této plochy rozdílného využití (p ípadn  na hranici vlastního pozemku). Jedná se o plochy stávající i
navrhované.

PLOCHY PRO P ÍSTUP K VODNÍM TOK M
Podél vodote í bude zachován p ístupný pruh pozemk  v ší ce 6m od b ehové hrany, u eky Nežárky 8m.

UMIS OVÁNÍ STAVEB V OCHRANNÉM PÁSMU PUPFL
Hlavní i vedlejší stavby s výjimkou oplocení lze umístit v minimální vzdálenosti 25m od kraje lesa (oplocení lze umístit
v min. vzdálenosti 10m od kraje lesa).

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ KORIDOR
Navržené koridory (plocha vodovodního p ivad e, plochy elektrických vedení k trafostanicím) jsou vymezeny jako
ochrana území pro realizace zám  výstavby technické infrastruktury. Tato území je nutno chránit z d vodu zajišt ní
prostoru pro umíst ní této stavby v navazujících ízeních (v etn  prostoru pro OP plynoucích z p íslušných právních

edpis ) a pop ípad  také následný p ístup k nim. P sobnost koridoru pro vedení sítí technické infrastruktury kon í
realizací stavby, pokud nebude zm nou územního plánu navrženo jiné využití území, z stává stávající zp sob využití.

ípadné nevyužité pozemky budou navráceny zem lskému p dnímu fondu.

g) vymezení ve ejn  prosp šných staveb, ve ejn  prosp šných
opat ení, staveb a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti
státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemk m a
stavbám vyvlastnit

Návrh ve ejn  prosp šných staveb je vyzna en v samostatném výkresu – Výkres ve ejn  prosp šných staveb, opat ení a
asanací, v Hlavním výkresu a Koordina ním výkresu.
VE EJN  PROSP ŠNÉ STAVBY

KÓD EL KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

V1 Návrh plochy pro vodovodní p ívod ze Stráže nad Nežárkou Plavsko
E1 Návrh plochy pro trafostanici T12 s el. vedením VN 22 kV Plavsko

   E2 Návrh plochy pro trafostanici T13 s el. vedením VN 22 kV Plavsko

VE EJN  PROSP ŠNÁ OPAT ENÍ

KÓD EL KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

LBK 2 Lokální biokoridor nefunk ní - Hajnice Plavsko

LBK 4 Lokální biokoridor p evážn  nefunk ní - Pad lky Plavsko

LBC 3 Lokální biocentrum nefunk ní – U Hajnice Plavsko

STAVBY A OPAT ENÍ K ZAJIŠ OVÁNÍ OBRANY A BEZPE NOSTI STÁTU A PLOCHY PRO ASANACI
Nejsou navrhovány stavby a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu ani plochy pro asanaci.
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h) vymezení dalších ve ejn  prosp šných staveb a ve ejn
prosp šných opat ení, pro které lze uplatnit p edkupní právo

Další VPS a VPO, pro které lze uplatnit p edkupní právo nejsou v ÚP Plavsko navrhovány.

i) vymezení ploch a koridor , ve kterých je prov ení zm n jejich
využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále
stanovení lh ty pro po ízení územní studie, její schválení
po izovatelem a vložení dat o této studii do evidence územn
plánovací innosti

Návrh ÚP Plavsko vymezuje plochy dle ozna ení: B-2, B-3, VP-14 a VP-15, u kterých je nutné prov ení zm n jejich
využití územní studií. Jedná se o plochy bydlení – v rodinných domech v západní, jihozápadní a východní ásti sídla
Plavsko. U t chto navržených ploch bude územní studie po ízena do doby zahájení první výstavby v ešeném prostoru,
nejpozd ji však do 10 let od vydání této územn  plánovací dokumentace.

j) stanovení po adí zm n v území (etapizace)
ÚP eší  návrh  ploch pro  bydlení  v  I.  etap  –  západní  ást  sídla  a  v  II.  etap  –  východní  ást  sídla.  Zahájení  výstavby
rodinných dom  v navržených lokalitách v I. i ve II.etap  bude v obci Plavsko uskute no teprve po p edchozí realizaci
jednotlivých sítí technické infrastruktury, dopravní infrastruktury apod., výstavba ve II. etap  bude uskute na po
zastav ní alespo  50 % ploch z I. etapy.

k) údaje o po tu list  územního plánu a po tu výkres  k n mu
ipojené grafické ásti

1. Dokumentace územního plánu obsahuje v originálním vyhotovení 32 list  A4 textové ásti.
2. Grafická ást územního plánu je nedílnou sou ástí tohoto opat ení obecné povahy jako p íloha .1 a obsahuje celkem
3 výkresy:

Výkres základního len ní území 1 : 5000
Hlavní výkres 1 : 5000
Výkres ve ejn  prosp šných staveb, opat ení a asanací 1 : 5000
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O D  V O D N  N Í
TEXTOVÁ ÁST OD VODN NÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

a) postup p i po ízení územního plánu

Po izování územního plánu Plavsko bylo zahájeno dle zákona . 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním ádu,
ve zn ní pozd jších zm n a p edpis  (dále jen „starý stavební zákon“) a vyhlášky . 135/2001 Sb., o územn
plánovacích podkladech a územn  plánovací dokumentaci ve zn ní vyhlášky . 570/2002 Sb. (dále jen „stará vyhláška“).
O po ízení územního plánu obce Plavsko (dále jen „ÚPO“) požádala M stský ú ad Jind . Hradec, odbor výstavby a
územního plánování obec Plavsko žádostí ze dne 10.12.2003 na základ  rozhodnutí Zastupitelstva obce Plavsko ze dne
3.7.2003. Zpracování ÚPO bylo zadáno Projektovému atelieru AD s.r.o., Husova 4, 370 01 eské Bud jovice.
Jako I. etapa ÚPO byly zpracovány pr zkumy a rozbory zpracované projektantem ÚPO, které byly podkladem pro
vypracování návrhu zadání. M stský ú ad Jind . Hradec, odbor výstavby a územního plánování (dále jen „po izovatel“)
zpracoval návrh zadání ÚPO. Podle § 20 starého stavebního zákona byl návrh zadání zaslán jednotliv  dot eným
orgán m (dále jen „DOSS“) dopisem ze dne 9.9.2004 pod j. VÚP 4039/04/Pb k uplatn ní stanovisek ve stanovené
lh . Sou asn  o zpracovaném návrhu zadání informoval sousední orgány územního plánování (sousední obce).
Vypracování návrhu zadání bylo zve ejn no vyhláškou M Ú J. Hradec ze dne 9.9.2004 s uvedením dne ve ejného
jednání (14.10.2004). Vyhláška byla zve ejn na na ú ední desce v Plavsku a v Jind . Hradci od 14.9.2004 do
14.10.2004. Návrh zadání byl vystaven k ve ejnému nahlédnutí od 14.9.2004 do 14.10.2004 na Obecním ú adu Plavsko
a u po izovatele. V zákonem stanovené lh  byly uplatn ny podn ty ob an  a organizací a písemná stanoviska DOSS.
Podn ty a stanoviska byly vyhodnoceny a dle jejich vyhodnocení zapracovány do kone né podoby návrhu zadání.
Upravený návrh  zadání  ÚPO byl  s  DOSS dohodnut.  Na základ  §  11  staré  vyhlášky a  ve  smyslu  §  20  odst.  6  starého
stavebního zákona byl návrh zadání p ed p edložením k projednání a schválení zastupitelstvu obce projednán s
nad ízeným orgánem územního plánování - Krajský ú ad - Jiho eský kraj, odbor  územního plánování, stavebního ádu
a investic, eské Bud jovice, který dne 1.2.2005 vydal stanovisko bez p ipomínek a souhlasil s jeho p edložením
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zastupitelstvu obce. Dne 24.2.2005 byl návrh zadání ÚPO schválen Zastupitelstvem obce Plavsko. Schválené zadání
bylo zasláno zpracovateli ÚPO.
Jako  II.  etapa  byl  dle  schváleného  zadání  vypracován  koncept  ešení  ÚPO  Plavsko.  Podle  §  21  starého  stavebního
zákona bylo projednání konceptu ešení oznámeno po izovatelem ve ejnou vyhláškou ze dne 29.3.2006 pod j. VÚP
9217/06/Pb zve ejn nou na ú edních deskách M Ú Jind . Hradec a obce Plavsko s uvedením místa a termínu ve ejného
projednání a informacemi o možnosti podání p ipomínek a námitek. Koncept ešení byl vystaven od 4.4.2006 do
4.5.2006 na Obecním ú adu Plavsko a u po izovatele. Vyhláška byla zve ejn na na ú ední desce v Plavsku od 4.4.2006
do 12.5.2006a na M Ú J. Hradec od 4.4.2006 do 10.5.2006. Den projednání a vystavení konceptu bylo oznámeno DOSS
a nad ízenému orgánu územního plánování s výzvou o jejich stanovisko. Ve ejné jednání jehož sou ástí byl i odborný
výklad se uskute nilo dne 4.5.2006 na Obecním ú adu Plavsko. Ve ejnosti byly zodpov zeny dotazy. V zákonem
stanovené lh  byly ke konceptu podány námitky vlastník  pozemk  a staveb, p ipomínky ostatních a byla uplatn na
stanoviska DOSS. Stanovisko nad ízeného orgánu úz. plánování nebylo uplatn no. Podle § 21 odst. 5 starého stavebního
zákona a § 13 staré vyhlášky zpracoval po izovatel na základ  výsledk  projednání konceptu ešení návrh souborného
stanoviska s pokyny pro dokon ení návrhu ÚPO. Návrh souborného stanoviska byl zpracován na základ  stanovisek
DOSS, p ipomínek ostatních a správc  sítí a na základ  návrhu rozhodnutí o námitkách vlastník  pozemk . Stanoviska,

ipomínky a námitky jsou zpracovány v tabulce „Vyhodnocení stanovisek DOSS, p ipomínek a námitek ke konceptu
ešení ÚPO Plavsko“, která je sou ástí spisu. Návrh souborného stanoviska byl dohodnut s DOSS, které uplatnily

stanoviska ve stanovené lh . Ve smyslu § 21 odst. 5 starého stavebního zákona a podle § 13 staré vyhlášky po izovatel
edložil dohodnutý návrh souborného stanoviska k vyjád ení nad ízenému orgánu územního plánování – Krajský ú ad

– Jiho eský kraj, odbor úz. plánování, stavebního ádu a investic,  . Bud jovice. Vyjád ení, které neobsahovalo žádné
ipomínky, bylo vydáno dne 23.8.2006 pod j. KUJCK 23392/2006 OÚPI/2. Souborné stanovisko ke konceptu ešení,

jehož sou ástí byl i návrh rozhodnutí o podaných námitkách, bylo dne 14.9.2006 usnesením E schváleno
Zastupitelstvem obce Plavsko. Schválené souborné stanovisko bylo zasláno projektantovi ÚPO k vypracování návrhu
ÚPO. Vlastník m, kte í podali námitky ke konceptu ešení, bylo po izovatelem sd leno, jak bylo o jejich námitce
zastupitelstvem obce rozhodnuto (též viz spis). Schválené souborné stanovisko bylo zasláno projektantovi ÚPO
k vypracování návrhu ÚPO.
Jelikož od 1.1. 2007 vstoupil v platnost nový stavební zákon, byl návrh, nyní již územního plánu, zpracován jako III.
etapa dle schváleného souborného stanoviska ke konceptu ešení, ale v souladu se zákonem . 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním ádu, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „stavební zákon“) a vyhlášky . 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území (dále též jen “vyhláška 501“), vyhlášky . 500/2006 Sb., o územn
analytických podkladech, územn  plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn  plánovací innosti (dále  jen
„vyhláška 500“). Tento postup je dán ust. § 188  odst. 2 stavebního zákona . 183/2006 Sb.
Po p edání a kontrole návrhu po izovatel dle § 50 stavebního zákona oznámil dopisem .j. VÚP 2323/2010/Pb ze dne
12.1.2010 místo a dobu spole ného jednání o návrhu územního plánu (dále jen „návrh ÚP“) dot eným orgán m,
sousedním obcím, obci pro kterou je územní plán po izován a krajskému ú adu a vyzval je k uplatn ní stanovisek a

ipomínek k návrhu ÚP. Spole né jednání se uskute nilo na Obecním ú adu v Plavsku dne 9.2.2010. K návrhu ÚP byla
uplatn na písemná stanoviska DO a p ipomínky obce Plavsko. P ehled stanovisek a p ipomínek obce a jejich
vyhodnocení je uvedeno v tabulce „Vyhodnocení stanovisek DO, kraj. ú adu a sousedních obcí k návrhu ÚP Plavsko“,
která je sou ástí spisu. Stanoviska DO byla s nimi dohodnuta a návrh ÚP byl p edložen dle § 51 stavebního zákona
Krajskému ú adu eské Bud jovice k posouzení spole  se zprávou o projednání návrhu ÚP zpracovanou dle § 12
vyhlášky 500. Krajský ú ad – Jiho eský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního ádu a
investic, eské Bud jovice  posoudil návrh ÚP a dne 2.4.2010 vydal pod. j. KUJCK 10425/2010 OREG/1 stanovisko
k návrhu ÚP, kde uvedl, že návrh ÚP nekoliduje s územn  plánovací dokumentací sousedních obcí, že není v rozporu
s Politikou územního rozvoje ani se schváleným územním plánem velkého územního celku Jind ichohradecko a není
v kolizi se zám ry zásad územního rozvoje Jiho eského kraje. Po stanovisku krajského ú adu k návrhu ÚP byla
po izovatelem zajišt na úprava návrhu ÚP dle zpracovaných požadavk  po izovatele na úpravu návrhu ÚP, které byly
též sou ástí dohody s DO a žádosti o posouzení návrhu ÚP krajským ú adem.
Po úprav  dokumentace bylo po izovatelem zahájeno ízení o územním plánu dle § 52 stavebního zákona. Vystavení
návrhu ÚP bylo po izovatelem oznámeno dle § 52 stavebního zákona ve ejnou vyhláškou ze dne 6.5.2010 pod j. VÚP
27530/10/Pb zve ejn nou na ú ední desce obce Plavsko od 7.5.2010 do 30.6.2010 a na M Ú J. Hradec od 7.5.2010 do
24.6.2010 s uvedením data ve ejného projednání (23.6.2010) a uvedení místa a doby vystavení návrhu ÚP k ve ejnému
nahlédnutí. Návrh ÚP byl vystaven k ve ejnému nahlédnutí od doru ení ve ejné vyhlášky do 22.6.2010 na M stském

adu Jind ich v Hradec a Obecním ú adu Plavsko a též byl p ipraven k nahlédnutí na webových stránkách m sta Jind .
Hradec a obce Plavsko po celou dobu vyv šení ve ejné vyhlášky. Dále ve ejná vyhláška obsahovala dle § 52 odst. 2 a 3
stavebního zákona možnosti a lh ty podání p ipomínek a námitek k návrhu ÚP. K ve ejnému projednání po izovatel
oznámením ze dne 7.5.2010 pod j. VÚP 27827/10/Pb p izval obec Plavsko, sousední obce a dot ené orgány. Na
základ  § 22 stavebního zákona po izovatel zajistil výklad návrhu ÚP jeho zpracovatelem. O pr hu ve ejného
projednání vedl po izovatel písemný záznam, který je sou ástí spisu. Ve spolupráci s ur eným zastupitelem po izovatel
v souladu s § 53 stavebního zákona vyhodnotil výsledky projednání návrhu ÚP a zpracoval návrh rozhodnutí o námitce
a vypo ádání p ipomínek k návrhu ÚP a zpracoval požadavky na zpracování výsledného návrhu, které jsou sou ástí



35

spisu. Ve ejného projednání se zú astnil zástupce dot eného orgánu - ochrana ZPF (Krajský ú ad-Jiho eský kraj, eské
Bud jovice). Protože nedošlo k podstatné úprav  dokumentace, nebylo opakováno spole né jednání s dot enými orgány
ani opakováno ve ejné projednání. Projektantovi byly zaslány požadavky na zpracování výsledného návrhu. Po izovatel

ed p edložením návrhu na vydání ÚP p ezkoumal soulad návrhu ÚP dle § 53 odst 4 stavebního zákona. Jeho výsledek
a další body § 54 odst. 5 stavebního zákona jsou zapracovány v jednotlivých kapitolách od vodn ní (nap . kapitola 2, 3,
4, 5, 8, 9). Následn  byl Zastupitelstvu obce Plavsko p edložen návrh na vydání územního plánu s jeho od vodn ním.

b) vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územn
plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace
využívání území z hlediska širších vztah  v území

PÚR
S politikou územního rozvoje není územní plán Plavsko v rozporu, jelikož se nedotýká zám  žádné rozvojové oblasti,
rozvojové osy, specifické oblasti, multimodálního dopravního koridoru ani zám  v oblasti technické infrastruktury. ÚP
nevymezuje rozvojové plochy do záplavového území vodního toku Nežárky. Soulad územního plánu s politikou
územního rozvoje je též spat ován v návrhu d sledné ochrany p írodních, kulturních a civiliza ních hodnot území.
ÚP VÚC
Správní území obce spadá do území ešeného územním plánem velkého územního celku (dále jen ÚP VÚC)
Jind ichohradecko. Návrh je v souladu s uvedenou dokumentací. V návrhu ÚP jsou respektovány nad azené stávající
liniové sít  technické infrastruktury, jsou vymezeny regionální biokoridory a biocentra. V ÚSES došlo k úprav  –
zp esn ní  prvk : 1 RBC, 5 RBK, 7 RBK a 17 LBC, a to na základ  Generelu ÚSES k 10.3.2008 (poskytnuto Krajským ú adem
Jiho eského kraje).
Širší vztahy
Z hlediska širších vztah  je respektována a zajišt na návaznost na správní území sousedních obcí (viz. Výkres širších
vztah ):

 plocha pro návrh vodovodu TI – V (skupinový vodovod Pleše - Jind ich v Hradec na ad Hamr - Jind ich v Hradec tj.
z vodojemu Fedrpuš)

 návaznost ÚSES

c) vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména
s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických
hodnot v území a požadavky na ochranu nezastav ného území

Návrhem územního plánu dochází k vytvo ení podmínek a k vyváženému vztahu pro udržitelný rozvoj území, tj.
vyváženého hospodá ského rozvoje, sociální soudržnosti a kvalitních životních podmínek. Dojížd ní za prací v tšiny
obyvatelstva je vyváženo možností bydlení v p íznivém životním prost edí. Základním principem urbanistické koncepce,
tzn. celkového prostorového uspo ádání stávající i nové zástavby, je zachování relativní celistvosti a kompaktnosti
sídelního útvaru. P itom se respektuje ur itá uvoln nost zástavby odpovídající venkovskému prost edí a celkovému

ítku stávající zástavby. P i realizaci výstavby byt  je nutné klást d raz na rekonstrukci a modernizaci domovního
fondu, na využívání vnit ních rezerv zastav ných ástí a v rámci výstavby soukromých obytných objekt  je t eba
podporovat možnost z izování prostor  pro ob anské vybavení, které nenaruší okolní bydlení.
V navržených regulativech je pevn  zakotvena ochrana architektonických hodnot s velkou podrobností. len ní
funk ních ploch respektuje požadavky na ochranu urbanistických hodnot  rovn ž  ve velké podrobnosti, tak aby
navržené regulativy dostate  ochránily vymezené hodnoty v území.
Ochrana nezastav ného území  je ošet ena soustavou tabulek, ve kterých jsou stanoveny regulativy s podrobným
funk ním využitím (dle tabulek funk ních využití – plochy zem lské, zahrady ve volné krajin ; ostatní plochy; lesní
plochy; plochy vodní a vodohospodá ské) a limity, které navržené funk ní využití regulují (dle tabulek ÚSES -
Biokoridor – regionální, lokální; biocentrum – regionální, lokální, interak ní prvky).
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d) vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho
provád cích právních p edpis

Textová ást je zpracována dle p ílohy . 7 vyhlášky 500, grafická ást územního plánu je zpracována v m . 1: 5000.
Pouze výkres širších vztah  je zpracován v m ítku 1 : 25 000, tedy ve stejném m ítku výkres  jako je u schváleného
ÚP VÚC Jind ichohradecko. Výkres etapizace nebyl požadován, protože nebyl považován za pot ebný. Navržená
etapizace je dostate  patrna z hlavního výkresu.
Po izovatel má za to, že dle výše uvedeného a popsaného postupu p i po izování územního plánu (viz kap. 1 od vodn ní
a této kapitoly) byly spln ny požadavky stavebního zákona a jeho provád cích p edpis  na postup po ízení územního
plánu a obsahu územního plánu.

Soulad s vyhláškou 501/2006 Sb.

NÁZVY PLOCH S ROZDÍLNÝM
ZP SOBEM VYUŽITÍ DLE ÚP

NÁZVY PLOCH S ROZDÍLNÝM
ZP SOBEM VYUŽITÍ DLE
VYHLÁŠKY 501/2006 Sb.

ZD VODN NÍ

Plochy bydlení Plochy bydlení - soulad s vyhláškou
Plochy ob anského vybavení Plochy ob anského vybavení - soulad s vyhláškou
Plochy smíšené obytné – bydlení a
podnikání s ko mi Plochy smíšené obytné podrobn jší specifikace funk ního

využití zám ru investora
Plochy ob anského vybavení Plochy ob anského vybavení - soulad s vyhláškou
Plochy výroby a skladování Plochy výroby a skladování - soulad s vyhláškou
Plochy výroby a skladování – ustájení
koní s výb hem Plochy výroby a skladování podrobn jší specifikace funk ního

využití zám ru investora
Plochy technické infrastruktury Plochy technické infrastruktury - soulad s vyhláškou

Plochy dopravní infrastruktury -
silni ní Plochy dopravní infrastruktury

podrobn jší len ní (podtyp) – tento
podtyp pouze definuje druh dopravní
infrastruktury, která je v ÚP obsažena

Plochy rekreace Plochy rekreace - soulad s vyhláškou

Plochy rekreace – soukromé zahrady
Plochy rekreace podrobn jší len ní (podtyp) -

z d vodu pot eby podrobn jší
regulace

Plochy rekreace – zahrady ve volné
krajin

Plochy rekreace podrobn jší len ní (podtyp) -
z d vodu pot eby p ísn jší regulace

Plochy ve ejných prostranství Plochy ve ejných prostranství - soulad s vyhláškou

Plochy specifické – letišt Plochy specifické
podrobn jší len ní (podtyp) -
z d vodu pot eby podrobn jší
regulace

Plochy t žby nerost Plochy t žby nerost - soulad s vyhláškou
Plochy vodní a vodohospodá ské Plochy vodní a vodohospodá ské - soulad s vyhláškou
Plochy lesní Plochy lesní - soulad s vyhláškou
Plochy zem lské Plochy zem lské - soulad s vyhláškou
Plochy smíšené nezastav ného území  Plochy smíšené nezastav ného území - soulad s vyhláškou

e) vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních p edpis  a
se stanovisky dot ených orgán  podle zvláštních právních

edpis , pop ípad  s výsledkem ešení rozpor

Návrh územního plánu je ešen v souladu s požadavky zvláštních právních p edpis , se stanovisky dot ených orgán
uplatn ných ve smyslu p íslušných právních p edpis .
K návrhu ÚP byla uplatn na stanoviska dot ených orgán :

Ú J. Hradec, odbor životního prost edí, M Ú J. Hradec, odbor rozvoje, Krajská hygienická stanice, . Bud jovice,
Státní ú ad pro jadernou bezpe nost, Praha 1, Krajský ú ad, odbor ŽP, zem lství a lesnictví, . Bud jovice,
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Ministerstvo životního prost edí, odbor výkonu státní správy II., eské Bud jovice, Obvodní bá ský ú ad v P íbrami,
íbram, Správa CHKO T ebo sko, T ebo , Státní energetická inspekce, eské Bud jovice, Krajský ú ad, odbor

dopravy a silni ního hospodá ství, . Bud jovice
Uplatn ná stanoviska dot ených orgán  byla vyhodnocena, s nimi dohodnuta a zapracována do návrhu ÚP.
Vyhodnocení obdržených stanovisek DO k návrhu ÚP je zpracováno v tabulce „Vyhodnocení stanovisek DO, kraj. ú adu
a sousedních obcí k návrhu ÚP Plavsko“, která je sou ástí spisu.
Ve ejného projednání se zú astnil zástupce dot eného orgánu - ochrana ZPF (Krajský ú ad-Jiho eský kraj, eské
Bud jovice). Protože uplatn ná námitka a p ipomínka se netýká záboru zem lského p dního fondu, dot ený orgán
neuplatnil stanovisko. Jiný dot ený orgán se ve ejného projednání nezú astnil.
V dob  vedení ízení o územním plánu byly na adresu po izovatele zaslány stanoviska dot ených orgán  (Obvodní
bá ský ú ad v P íbrami, Ministerstvo vnitra R Praha a Státní ú ad pro jadernou bezpe nost Praha). Protože ve fázi
ízení o územním plánu uplat ují dot ené orgány stanoviska k uplatn ným námitkám a p ipomínkám, byla stanoviska

vzata na v domí, nebo  byla v cn  shodná s uplatn nými stanovisky k návrhu územního plánu dle § 50 stavebního
zákona.
Ve v ci p ipomínky obce Plavsko jednal po izovatel s dot eným orgánem ochrany p írody a krajiny (Správa CHKO

ebo sko), který na základ  zjišt ní, že pozemek 66/12 leží jihozápadn  od rybníka Závistivý, svou západní hranou se
imyká k zástavb ty adových okál  a jihovýchodn  od n j se rozkládá zástavba p evážn  v minulosti
estavovaných usedlostí a dále že nový stavební pozemek v této ásti p irozen  uzav e zástavbu obklopující v sou asné

dob  ze t í stran rybník Závistivý a p i kvalitním ztvárn ní venkovského stavení odcloní nevhodnou dominantu okálové
adovky, s p ipomínkou souhlasil. Navíc zám r je v je v souladu s Urbanistickou studií Plavsko z roku 1995.

Územní plán respektuje požadavky zvláštních právních p edpis . V celém procesu po izování po izovatel postupoval ve
vzájemné sou innosti s dot enými orgány chránícími ve ejné zájmy podle zvláštních právních p edpis . Zákonným
postupem si zajistil jejich stanoviska ve všech etapách projednávání územního plánu.

V pr hu po izování územního plánu nebyl ešen žádný rozpor.

f) vyhodnocení spln ní zadání, v p ípad  zpracování konceptu též
údaje o spln ní pokyn  pro zpracování návrhu

Koncept ešení územního plánu byl zpracován v souladu se zadáním. Návrh územního plánu je zpracován v souladu se
souborným stanoviskem ke konceptu ešení, ve kterém bylo uvedeno, že v p ípad  odlišnosti souborného stanoviska od
schváleného zadání platí podmínky uvedené v souborném stanovisku.

g) Komplexní zd vodn ní p ijatého ešení a vybrané varianty, v etn
vyhodnocení p edpokládaných d sledk  tohoto ešení, zejména ve
vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

IJATÉ EŠENÍ A VYBRANÉ VARIANTY
V sou asné dob  dochází k nár stu požadavk  na bydlení, které je dáno p edevším nadpr rnou kvalitou životního
prost edí. Snaha vy lenit další pozemky pro bydlení vyplývá ze zájmu o bydlení v kvalitním prost edí. Proto návrh ÚP
Plavsko umož uje p edevším rozvoj bydlení. Dále je v návrhu umožn no podnikání, zejména v oblasti výroby a
výrobních služeb a zem lství. V souvislosti s tímto rozvojem podnikání a služeb s ním spojených dojde k nár stu
pracovních míst.

Z d vodu stabilizace místního obyvatelstva, event. migrace nového, jsou vytvo eny p edpoklady pro kvalitní bydlení a
pro nové pracovní p íležitosti návrhem ploch pro výrobu a podnikání a pro zem lskou výrobu.

ijaté ešení zásobování pitnou vodou lokality Malé Plavsko
V konceptu ÚP bylo uvažováno s výstavbou vodovodu ve dvou variantách. Z hlediska koncepce návrhu zásobování
pitnou vodou byla vybrána varianta napojení na vodovodní systém Stráže nad Nežárkou. Toto ešení je v souladu
s Programem rozvoje vodovod  a kanalizací Jiho eského kraje.

VYMEZENÍ ZASTAV NÉHO ÚZEMÍ
Zastav né území bylo vymezeno k datu 30.11.2009 dle § 58 stavebního zákona.
Sestává se z t chto díl ích zastav ných území:
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vlastní sídlo Plavsko
lokalita Malé Plavsko
samota Nový dv r
areál ob anského vybavení u Nežárky na jihovýchodním okraji katastrálního území Plavsko
4 menší lokality na jihovýchod ešeného území
samota U ov ína
2 lokality rekreace a 1 lokalita bydlení v okolí rybníka Misa
jednotlivé stavební objekty pro rekreaci Pod ihadlem (jihozápad ešeného území)
dv  lokality na Šimanov  (západní okraj ešeného území).

UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
Rozbor udržitelného rozvoje podle §4 odst.1 písm.b) vyhl. . 500/2006 Sb., o územn  analytických podkladech, územn
plánovací dokumentaci a zp sob evidence územn  plánovací innosti nebyl dosud zpracován, protože dosud nebyly
zpracovány ani podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území.
S ohledem na rozsah, funkci i lokalizaci navrhovaných zm n není návrh v rozporu se zásadami udržitelného rozvoje
území, ani nemá negativní dopad na životní prost edí a zajišt ní zdravých životních podmínek. Zpracovaný návrh ÚP
Plavsko respektuje požadavky zákona . 114/1992 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis  o ochran  p írody a krajiny,
zejména prvky regionálního ÚSES i zpracovaného lokálního systému ekologické stability krajiny. Udržitelný rozvoj
území „spo ívá ve vyváženém vztahu podmínek pro p íznivé p írodní prost edí, pro hospodá ský rozvoj a pro
soudržnost spole enství obyvatel území.“

ZD VODN NÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INRASTRUKTURY
Dopravní infrastruktura
Dopravní návrh považuje stávající trasy silnic III. t ídy za územn  stabilizované.

V rozvojových plochách je umožn n vznik nových komunikací v ší kových parametrech v souladu s p íslušnými
normami dle d vodu vzniku komunikace. V navržených plochách musí mít budované objekty svoji parkovací a
garážovací pot ebu pokrytu na vlastním pozemku, a to již jako sou ást stavby. To platí i pro stavbu i p estavbu objekt
nabízejících ubytovací služby.
Vodohospodá ské ešení
PLAVSKO

ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Koncepce zásobování obce Plavsko pitnou vodou je vyhovující, pro návrh uvažuje pouze s vybudováním nových
vodovodních ad  v rámci nové zástavby. Kapacita vodních zdroj , velikost vodojemu i tlakové pom ry ve spot ebišti
jsou dosta ující a vyhovují pro plynulé zásobování stávající i navrhované zástavby obce.

Ve výhledu je uvažováno s napojením obce na vodovodní systém Stráže nad Nežárkou (napojena na skupinový vodovod
Pleše - Jind ich v Hradec na ad Hamr - Jind ich v Hradec tj. z vodojemu Fedrpuš).

ZDROJE ZNE IŠT NÍ, ODKANALIZOVÁNÍ A IŠT NÍ ODPADNÍCH VOD
Koncepce odkanalizování obce Plavsko spo ívá v zachování stávající kanalizace, která vyhovuje i do budoucna. Nová
kanalizace bude budována v rámci nové zástavby a k doposud neodkanalizovaným objekt m. Kanalizace bude
dopl ována uvnit  stávající zástavby jako jednotná, v p ípad  odkanalizování v tších zejména nov  zastavovaných celk
jako oddílná (splašková a deš ová, p ípadn  s odtokem deš ových vod p ímo do recipientu).

Navrhuje se modernizace stávající technologie išt ní odpadních vod a kapacitní parametry OV Plavsko z d vodu
spln ní imisních standard .

Soustava ty  rybník  v obci je propojena vlastní deš ovou kanalizací. Odtok z posledního rybníka je zaúst n do
meliora ního odpadu.

lokalita MALÉ PLAVSKO

ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
V lokalit  Malé Plavsko – pravý b eh Stráž nad Nežárkou není vybudován ve ejný vodovod, obyvatelé používají ke
svému zásobení vlastní soukromé studny. Z tohoto d vodu se navrhuje napojení tohoto území na vodovodní systém
Stráže nad Nežárkou.

ZDROJE ZNE IŠT NÍ, ODKANALIZOVÁNÍ A IŠT NÍ ODPADNÍCH VOD
V lokalit  Malé Plavsko – pravý b eh Stráž nad Nežárkou není v sou asnosti vybudovaný systém ve ejné kanalizace,
proto likvidace odpadních vod v této lokalit  bude ešena napojením na kanaliza ní sí  obce Stráž nad Nežárkou.
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Deš ové vody budou i nadále odvád ny systémem p íkop , struh a propustk  do recipientu.

Zdrojem požární vody pro obec Plavsko je krom  vodovodu pro ve ejnou pot ebu i potok a rybníky v obci.

Energetické ešení
ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ
Podle výpo tu výkonné bilance navrhované zástavby jsou v návrhu vymezeny plochy pro el. vedení a plochy pro 2 nové
trafostanice:
Lokalita 1, lokalita 2, lokalita 3, lokalita 7
Návrh plochy pro el. vedení a trafostanici T12.
Lokalita 8
Návrh plochy pro el. vedení a trafostanici T13.

Výkonová bilance navrhované zástavby – Plavsko

Lokalita, druh zástavby I. etapa II. etapa

Lokalita B-1 - nová výstavba RD
Bydlení 20RD 80 kW

El. vytáp ní 21 kW
Lokalita B-2 - nová výstavba RD
Bydlení 12RD 48 kW

El. vytáp ní 14 kW
Lokalita B-3 - nová výstavba RD
Bydlení 6RD 24 kW

El. vytáp ní 7 kW
Lokalita B-4 - nová výstavba RD
Bydlení 25RD 99 kW

El. vytáp ní 28 kW
Lokalita B-5 - nová výstavba RD
Bydlení 1RD 7 kW
Lokalita VZ-6 – oplocený výb h a volné ustájení koní
zem lská výroba 10kW
Lokalita B-VZ 7 – smíšená plocha obytná
bydlení a podnikání s ko mi 40kW
Lokalita VS-8 – výroba a výrobní služby
Výroba 250 kW
Lokalita R-9 – individuální rekreace
Chatky 15 kW
Lokalita B-10 – nová výstavba RD7 kW
Bydlení 1RD 7 kW
Lokalita B-VZ 17 – smíšená plocha obytná
bydlení a podnikání s ko mi 20kW

Nár st. stáv. odb   Plavsko 35 kW
Nár st. stáv. odb  Plavsko 25 kW
Celkem 578 kW 152 kW

Celkem  nár st soudobého p íkonu 730 kW
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
V obci Plavsko je provedena plynofikace, proto je jako p evažující zp sob vytáp ní navrženo použití plynového
vytáp ní.
Plynofikací obce je dán p edpoklad k vyt ování spalování pevných paliv a tím také k podstatnému zlepšení životního
prost edí a omezení úniku škodlivých emisí do ovzduší.

ZD VODN NÍ VE EJN  PROSP ŠNÝCH STAVEB

VE EJN  PROSP ŠNÉ STAVBY
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KÓD EL A ZD VODN NÍ

V1 Návrh plochy pro vodovodní p ívod ze Stráže nad Nežárkou v etn  plochy pro erpací stanici. Stavba ve ejné
technické infrastruktury  podporující rozvoj obce.

E1 Návrh plochy pro trafostanici T12 s el. vedením VN 22 kV. Stavba ve ejné technické infrastruktury
podporující rozvoj obce. Odbo ka volného vedení je navržena jako nejkratší trasa k místu napojení dosud
nenapojené navržené zástavby, p emž trafostanice je umíst na v blízkosti místní komunikace. Bez
zabezpe ení ploch pro výstavbu nových energetických za ízení by nebylo možné zabezpe it požadované
navýšení energetického p íkonu el. energie.

E2 Návrh plochy pro trafostanici T13 s el. vedením VN 22 kV. Stavba ve ejné technické infrastruktury
podporující rozvoj obce. Odbo ka volného vedení je navržena jako nejkratší trasa k místu napojení dosud
nenapojené navržené zástavby, p emž trafostanice je umíst na v blízkosti místní komunikace. Bez
zabezpe ení ploch pro výstavbu nových energetických za ízení by nebylo možné zabezpe it požadované
navýšení energetického p íkonu el. energie.

VE EJN  PROSP ŠNÁ OPAT ENÍ

KÓD EL A ZD VODN NÍ

LBK 2 Lokální biokoridor nefunk ní – Hajnice. Bez postupného zlepšování funkce ÚSES nelze zabezpe it trvale
udržitelnou funkci krajiny.

LBK 4 Lokální biokoridor p evážn  nefunk ní – Pad lky. Bez postupného zlepšování funkce ÚSES nelze
zabezpe it trvale udržitelnou funkci krajiny.

LBC 3 Lokální biocentrum nefunk ní – U Hajnice. Bez postupného zlepšování funkce ÚSES nelze zabezpe it
trvale udržitelnou funkci krajiny.

VE EJNÁ PROSTRANSTVÍ
Koncepce ve ejných prostranství v obci z stane zachována. V sídle Plavsko se jedná zejména o návesní prostor tvo ený
soustavou vodních ploch, ve ejnou zelení a komunikacemi. Nové plochy ve ejných prostranství jsou v návrhu vymezeny
zejména z d vodu posílení vazeb a propojení zelen  obce s okolní krajinnou zelení a dále jako izola ní zele  pro
pohledové odclon ní ploch výroby a skladování.

ODPADOVÉ HOSPODÁ STVÍ
Sou asný stav nakládání s odpady je obecn  charakterizován fungujícím systémem svozu a skládkování. Svozové firmy
obvykle zabezpe ují dané území komplexn , tj. vedle svozu net íd ného komunálního odpadu zajiš ují i separovaný sb r
(nej ast ji sklo, plasty, pop . papír), sb r a svoz nebezpe ných složek komunálního odpadu a svoz objemného odpadu.
Ob  posledn  jmenované služby se provádí obvykle kombinací provozu recykla ních dvor  a mobilního sb ru.
Plocha pro sb rný dv r se nachází na stávající ploše technické infrastruktury – viz. grafická ást.
RADONOVÁ PROBLEMATIKA
Jedná se o lokalitu se st edním radonovým rizikem z geologického podloží (kategorie 2).

VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROST
Ve správním území obce se nachází nevýhradní ložisko nevyhrazeného prostoru (št rkopísek) na ložisku D 5238300
Plavsko – Na Planinkách, vy azené z Bilance zásob. Tato pískovna je provozována na základ  územního rozhodnutí
odboru územního plánování M Ú Jind ich v Hradec .j. ÚPA/768/96 z 25.11.1996 a na základ  povolení innosti
provád né hornickým zp sobem Obvodního bá ského ú adu v Plzni .j. 13-810.3/97 z 20.1.19997 v dob  projednávání
návrhu územního plánu Plavsko je v tšina  zásob št rkopísku v pískovn  vyt žena a t žba zde již prakticky neprobíhá, je
zde nahlášena obnovená sporadická t žba od 1.10.2005.

ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ
Hranice záplavového území i aktivní zóny vydané Krajským ú adem je zakreslena v Koordina ním výkrese.
Protože z vodního zákona vyplývá pouze omezení pro aktivní zónu, byly v návrhu ÚP navrženy zásady pro záplavové
území.

USPO ÁDÁNÍ KRAJINY
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Následky neuváženého hospoda ení v krajin  se stále více negativn  projevují na stavu životního prost edí. Hospoda ení
lov ka se rušiv  projevilo na tvá i krajiny, a proto navrhované ešení hledá vyvážený kompromis, který je nezbytným
edpokladem zachování životních podmínek.

Nejzávažn jší narušení životního prost edí se v návrhu eší zejména zlepšením kvality ovzduší a zatížení ekosystému
odpady. Kontaminace povrchových i podzemních vod je ešena zejména do ešením komplexního odkanalizování celé
obce.
Vymizení ekotonálních spole enstev, nevyváženost druhové skladby bioty, p erušení migra ních cest zástavbou a
neuváženým ešením pozemních komunikací a  je ešeno v návrhu ÚSES.

VYUŽITÍ ZASTAV NÉHO ÚZEMÍ A VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
ÚP Plavsko uvažuje p edevším s opravami a rekonstrukcemi objekt  s využitím pro bydlení. a ob anské vybavení, které
nenaruší obytnou funkci. Rozvoj ostatního zastav ného území je ur en p evážn  k rekonstrukci, modernizaci a dostavb .
Odstavení vozidel je situováno vždy na vlastním pozemku.

Zastavitelné plochy jsou vymezeny v tšinou po obvod  sídla, ve volných prolukách a v návaznosti na zastav né území.
Jedná se jak o plochy bydlení v RD, tak plochy zem lské výroby, výroby a výrobních služeb.

V návrhu jsou respektovány všechny hodnoty v území. Podmínky ochrany zjišt ných hodnot jsou zásadami pro innost
správních ú ad  a pro po izování navazující ÚPD.

VSTUPNÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

VODNÍ TOKY A PLOCHY
Významný krajinný prvek.

PLOCHY LESNÍ
Významný krajinný prvek.

ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ
ešeným územím protéká eka Nežárka, jejíž hranice stanoveného záplavového území  a aktivní zóna (vydáno KÚ) jsou

zakresleny v grafické ásti.

OCHRANNÉ PÁSMO LESNÍCH PLOCH
Ochranné pásmo lesních ploch je 50m od kraje lesa.

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY
V ešeném území se nachází památkov  chrán ná boží muka jižn  od obce.

ÚZEMÍ S MOŽNÝMI ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY ( EŠENÉ ÚZEMÍ)
i stavebních aktivitách m že dojít k porušení ran  prav kého a st edov kého osídlení. V p ípad  výstavby je nutné

zajistit provedení záchranného archeologického výzkumu.

OCHRANNÉ PÁSMO SILNIC
Ochranná pásma iní u silnic III. t ídy 15 m od osy silnice na každou stranu (mimo zastav né území).

VYHLÁŠENÉ VODNÍ ZDROJE
Zdrojem vody pro Plavsko jsou t i vrty severozápadn  od obce. (Zdroje nemají vyhlášena ochranná pásma.)

OCHRANNÉ PÁSMO VODOVODNÍHO ADU
ešeným územím prochází vodovodní ad, jeho ochranné pásmo iní 1,5 m na každou stranu od okraje potrubí.

OCHRANNÉ PÁSMO KANALIZACE
ešeným územím prochází kanaliza ní ad, jeho ochranné pásmo iní 1,5 m na každou stranu od okraje potrubí.

OCHRANNÁ PÁSMA ELEKTRICKÉHO VEDENÍ
ešeným územím prochází el. vedení VN 22 kV, el. vedení VVN 110 kV a el. vedení ZVN 400 kV. Ochranné pásmo

nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti
ené kolmo na vedení, která iní od krajního vodi e vedení na ob  jeho strany:

U nap tí od 1kV do 35kV v etn  1.vodi e bez izolace - 7m.
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U nap tí od 1kV do 35kV v etn  2.vodi e s izolací základní - 2m.
U nap tí od 1kV do 35kV v etn  3.záv sná kabel. vedení - 1m.
U nap tí nad 35kV do 110kV v etn  - 12m (pozn. projekt. – starší již stáv. vedení 15m).
U nap tí nad 220kV do 400kV v etn  - 20m (pozn. projekt. – starší již stáv. vedení 25m).
U telekomunika ní sít  – 1m.

OCHRANNÉ PÁSMO PLYNOVODU
ešeným územím prochází vysokotlaký plynovod.

Bezpe nostní pásmo VTL plynovodu je 20 m na ob  strany od p dorysu.
Ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na ob  strany od p dorysu.
Ochranné pásmo regula ní stanice VTL plynovodu je 4 m na všechny strany od p dorysu, pro p ílišný detail je
zakresleno v . RS.
Bezpe nostní pásmo regula ní stanice je 10 m od objekt  zástavby.

RADIOKOMUNIKACE
ešeným územím prochází radioreléové paprsky, jejichž trasy jsou nazna eny ve výkresové dokumentaci.

TELEKOMUNIKACE
Ochranné pásmo telekomunika ního optického kabelu je 1,5 m.

HRANICE CHKO T EBO SKO
ešeným územím prochází hranice Chrán né krajinné oblasti T ebo sko, která je zakreslena v grafické ásti.

HRANICE PTA Í OBLASTI T EBO SKO (NATURA 2000)
ešeným územím prochází hranice Pta í oblasti, Natura 2000, která je zakreslena v grafické ásti.

OCHRANNÉ PÁSMO LETIŠT  A RADIOLOKA NÍHO PROST EDKU
ešeným územím prochází ochranné pásmo letišt  a radioloka ního prost edku (RTH T ebotovice).

MAXIMÁLNÍ HRANICE NEGATIVNÍCH VLIV
Z d vodu nevyhlášení pásma negativního vlivu na okolní prost edí u ploch výroby a skladování, výroby a skladování –
ustájení koní s výb hem a istírny odpadních vod, byly návrhem vymezeny maximální hranice negativních vliv
z t chto ploch na okolní prost edí. Tyto hranice, navržené ve vztahu k dalšímu rozvoji obce, nesmí v budoucnu
vyhlašovaná ochranná pásma p ekro it.

POUŽITÉ PODKLADY
Pro po ízení územn  plánovací dokumentace bylo použito státní mapové dílo, které bylo v rámci p ípravných prací
dopln no na ú elov  vytvo ený mapový podklad, který vychází z posledního stavu katastrálních map. Mapové podklady
jsou ur eny výhradn  pro pot ebu územn  plánovací dokumentace. Mapové podklady neobsahují rozestav né objekty,
objekty na které již bylo vydáno stavební povolení, ani objekty které již fyzicky existují a jejich majitelé nepožádali o
zanesení do katastrálních map. Pro výkres širších vztah  byly použity mapy v m ítku 1 : 25 000, tedy ve stejném

ítku výkres  jako je u schváleného ÚP VÚC Jind ichohradecko.

Ostatní použité podklady:
Plán ÚSES Plavsko (Ekoservis, 2004), VÚC Jind ichohradecko, ZÚR Jiho eského kraje, Generel ÚSES, Program
rozvoje vodovod  a kanalizací Jiho eského kraje, záplavové území eky Nežárky, konzultace s Obecním ú adem
Plavsko.

h) vyhodnocení vliv  na udržitelný rozvoj území a informace o
výsledcích vyhodnocení vliv  na udržitelný rozvoj území spolu
s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení
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vliv  na životní prost edí, pop ípad  zd vodn ní, pro  toto
stanovisko nebo jeho ást nebylo respektováno

Vyhodnocení vliv  na udržitelný rozvoj nebylo požadováno a proto též nebylo uplatn no stanovisko krajského ú adu
k vyhodnocení vliv  na životní prost edí.

i) vyhodnocení ú elného využití zastav ného území a vyhodnocení
pot eby vymezení zastavitelných ploch

D e m o g r a f i c k ý   r o z v o j  a   z d  v o d n  n í    n a v r ž e n é h o   p o  t u    p o z e m k    p r o   v ý s t a v b
u

V návrhu je ešeno pom rn  mnoho nových ploch ur ených pro bydlení.

1) V obci Plavsko je zájem o bydlení,  obec registruje zájemce o bydlení v rodinných domech.

2) V obci Plavsko je uvažováno s pom rn  velkým odpadem bytového fondu.

3) V návrhu je uvažováno s pom rn  velkými rezervami.
ÚP eší návrh ploch pro bydlení v RD v I. a II. etap , a to v západní a jihozápadní obce a ve II. etap  ve východní ásti
obce Plavsko. Návrhy jsou zám rn  rozd leny do dvou etap, nebo  výstavba ve II. etap  bude uskute na po zastav ní
alespo  50 % pozemk  z I. etapy.  Tyto plochy vhodn  navazují na stávající zástavbu nebo vypl ují volné proluky mezi
stávající zástavbou. Tímto uspo ádáním navržených ploch dojde k ucelení sídla. Nová výstavba bude mít charakter
individuálního trvalého bydlení i pokud bude využívána k rekrea ním ú el m. P itom je nutno respektovat venkovské
prost edí a m ítko stávající zástavby.
V pr hu prací na územním plánu došlo k aktualizaci zastav ného území, ímž došlo k jeho rozší ení. Jedná se o
pozemky, které byly v konceptu ÚP vymezeny jako zastavitelné. Z toho d vodu došlo v návrhu  ke zmenšení
navržených ploch pro bydlení – B-1 a B-3.

Z d  v o d n  n í    n a v r ž e n é h o   p o  t u    p l o c h   v ý r o b y  a  s k l a d o v á n í

V návrhu je ešeno úm rné množství ploch pro výrobu a skladování. Není p edpokládáno s výstavbou t žké výroby, ale
je vytvo ena dostate ná rezerva pro podnikání a zajišt ní ploch pro vznik nových pracovních p íležitostí a plocha pro
ustájení koní s výb hem.

Z d  v o d n  n í    n a v r ž e n é h o   p o  t u    p l o c h   r e k r e a c e
Na základ  požadavku obce je v návrhu vymezena jedna menší plocha pro rekreaci.

Z d  v o d n  n í    n a v r ž e n ý c h    p l o c h   v e  e j n ý c h  p r o s t r a n s t v í
V návrhu je spln na podmínka podílu ve ejné zelen  u ploch pro bydlení.

Dále též viz kap. g) podkapitola využití zastav ného území a vymezení zastavitelných ploch.

Lze konstatovat, že zastav né území je v ešeném území ú eln  a dostate  využíváno. ÚP Plavsko uvažuje s opravami
a rekonstrukcemi objekt  s využitím pro bydlení a ob anské vybavení, které nenaruší obytnou funkci. Rozvoj ostatního
zastav ného území je i též ur en k rekonstrukci, modernizaci a dostavb . Zastavitelné plochy jsou vymezeny v tšinou po
obvod  sídla, ve volných prolukách a zpravidla v návaznosti na zastav né území. Jedná se jak o plochy bydlení
v rodinných domech, tak plochy zem lské výroby, výroby a výrobních služeb.

Zastavitelné plochy jsou p evážn  vymezovány tak, aby byly dob e napojitelné na technickou infrastrukturu. Vymezení
zastavitelných ploch odpovídá sou asnému a p edpokládanému vývoji obyvatel, sou asným pot ebám obce a potenciálu
rozvoje území. V po tu vymezení zastavitelných ploch zejména pro bydlení zahrála velkou úlohu i skute nost, že obec
Plavsko má realizovánu kompletní technickou infrastrukturu. V návrhu je ešeno úm rné množství ploch pro výrobu a
zem lskou innost. Není p edpokládáno s výstavbou t žké výroby, ale je vytvo ena dostate ná rezerva pro podnikání a
zajišt ní ploch pro vznik nových pracovních p íležitostí.
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j) vyhodnocení p edpokládaných d sledk  navrhovaného ešení na
zem lský p dní fond a pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa

ZEM LSKÝ P DNÍ FOND
Zp sob identifikace  lokalit záboru a rozvojových lokalit v grafické ásti dokumentace
Vyhodnoceny jsou pouze rozvojové plochy ur ené návrhem územního plánu k zastav ní (zastavitelné plochy), zabírající
zem lskou p du. Ozna eny jsou íseln  a vyhodnoceny v tabulce. Podkladem pro ur ení kultur v jednotlivých
lokalitách byla katastrální mapa.
Investice do p dy
V ešeném území jsou provedeny meliorace pro odvodn ní pozemk . V návrhu ÚP nebudou v zásad  ovlivn ny
hydrologické pom ry.
Bonitované p dn  ekologické jednotky
Výchozím podkladem ochrany zem lského p dního fondu pro územn  plánovací innosti jsou bonitované p dn
ekologické jednotky - BPEJ.
BPEJ vyjad uje: klimatický region, hlavní p dní jednotku, íselnou kombinaci skeletovitosti a expozice p dy. Pomocí
tohoto kódu se p azuje jednotlivým BPEJ stupe  t ídy ochrany zem lské p dy.

íklad kódu BPEJ : 7.34.21
7           klimatický region,
34 hlavní p dní jednotka, charakterizovaná p dním typem, subtypem, substrátem a zrnitostí v etn  charakteru

skeletovitosti, hloubky p dního profilu a vláhového režimu v p ,
21 íselná kombinace skeletovitosti, hloubky  a expozice p dy

DNÍ JEDNOTKY V EŠENÉM ÚZEMÍ

29
Kambizem  modální eubazické až mezobazické v etn slab  oglejených variet, na rulách, svorech,
fylitech, pop ípad  žulách, st edn  t žké až st edn  t žké leh í, bez skeletu až st edn  skeletovité, s

evažujícími dobrými vláhovými pom ry

32
Kambizem  modální eubazické až mezobazické na hrubých zv tralinách,  propustných, mineráln
chudých  substrátech, žulách, syenitech, granodioritech, mén  ortorulách, st edn  t žké leh í s
vyšším obsahem grusu, vláhov  p ízniv jší ve vlh ím klimatu

50
Kambizem  oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných pevných horninách (které
nejsou v HPJ 48,49), st edn  t žké leh í až st edn  t žké, slab  až st edn  skeletovité, se sklonem k
do asnému zamok ení

64
Gleje modální, stagnogleje modální a gleje fluvické na svahových hlínách, nivních uloženinách,
jílovitých a slínitých materiálech, zkulturn né, s upraveným vodním  režimem, st edn  t žké až
velmi t žké, bez skeletu nebo slab  skeletovité

67
Gleje modální na r zných substrátech asto vrstevnat  uložených, v polohách širokých depresí a
rovinných celk , st edn  t žké až t žké, p i vodních tocích závislé na výšce hladiny toku,
zaplavované, t žko odvodnitelné

CHARAKTERISTIKA T ÍD OCHRANY

I. Do I. t ídy ochrany jsou za azeny bonitn  nejcenn jší p dy v jednotlivých klimatických regionech, p evážn
v plochách rovinných nebo jen mírn  sklonitých, které je možno odejmout ze zem lského p dního fondu pouze
výjime , a to p evážn  na zám ry související s obnovou ekologické stability krajiny, p ípadn  pro liniové stavby
zásadního významu.

II. Do II. t ídy ochrany jsou situovány zem lské p dy, které mají v rámci jednotlivých klimatických region
nadpr rnou produk ní schopnost. Ve vztahu k ochran  zem lského p dního fondu jde o p dy vysoce
chrán né, jen podmín  odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmín  zastavitelné.

III. Do III. t ídy ochrany jsou v jednotlivých klimatických regionech slou eny p dy s pr rnou produk ní schopností
a st edním stupn m ochrany, které je možno územním plánováním využít pro p ípadnou výstavbu.
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V. Do V. t ídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované p dn  ekologické jednotky, které p edstavují p edevším
dy s velmi nízkou produk ní schopností v etn  p d m lkých, velmi svažitých, hydroformních, št rkovitých až

kamenitých a erozn  nejvíce ohrožených. V tšinou jde o zem lské p dy pro zem lské ú ely postradatelné. U
chto p d lze p edpokládat efektivn jší nezem lské využití. Jde v tšinou o p dy s nižším stupn m ochrany,

s výjimkou vymezených pásem a chrán ných území a dalších zájm  ochrany životního prost edí. Na základ
kombinace  klimatického regionu a hlavní p dní jednotky je stanovena základní sazba odvod  za odn tí zem lské

dy ve smyslu zákona O ochran  ZPF ve zn ní pozd jších p edpis .
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Tabulkové vyhodnocení jednotlivých lokalit

VÝM RA ZEM. P DY V LOKALIT
PODLE KULTURY

ÍS
LO
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LI

TY

NAVRHOVANÉ FUNK NÍ VYUŽITÍ

VÝM RA
LOKALITY

V HA
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EL
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ST

A
V

N
ÉM

Ú
ZE
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Í

M
IM

O
ZA

ST
A

V
N
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Ú

ZE
M

Í

V
Ý

M
R

A
N
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EM

LS
K

Ý
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H

B
PE

J ÍD
A

 O
C

H
R

A
N

Y
 Z

PF

V
Ý

M
R

A
 D

LE
 B

PE
J

B-1 Plocha bydlení - v rodinných domech
–  I. etapa 2,44 Trvalý travní porost 2,44 0 2,44 0

7.50.01
7.64.01
7.32.11

III
II
II

2,31
0,12
0,01

B-2 Plocha bydlení - v rodinných domech
–  I. etapa 1,59 Trvalý travní porost 1,59 0 1,59 0 7.50.01 III 1,59

B-3 Plocha bydlení - v rodinných domech
–  I. etapa 0,66 Trvalý travní porost 0,66 0 0,66 0 7.50.01 III 0,66

B-4 Plocha bydlení - v rodinných domech
–  II. etapa 3,76 Trvalý travní porost

Orná p da
3,11
0,65 0 3,76 0 7.67.01

7.50.01
V
III

2,75
1,01

B-5 Plocha bydlení - v rodinných domech
–  I. etapa 0,21 Trvalý travní porost

Orná p da
0,17
0,04 0,21 0 0 7.67.01

7.50.01
V
III

0,17
0,04

VZ-6 Plocha výroby a skladování
– zem lská výroba – I. etapa 2,74 Orná p da 2,74 0 2,74 0 7.50.01 III 2,74

B-VZ 7
Plocha smíšená obytná
– bydlení a podnikání s ko mi – I. etapa 1,37 Trvalý travní porost 1,37 0 1,37 0 7.50.01 III 1,37

VS-8 Plocha výroby a skladování – výroba
a výrobní služby + ve . zele  – I. etapa 1,58 Orná p da

Trvalý travní porost
1,53
0,05 0 1,58 0 7.29.01

7.50.01
I

III
1,26
0,32

R-9 Plocha rekreace
- individuální – I. etapa 0,19 Trvalý travní porost 0,19 0 0,19 0 7.32.44 V 0,19

B-10 Plocha bydlení - v rodinných domech
–  I. etapa 0,11 Trvalý travní porost 0,11 0 0,11 0 7.50.01 III 0,11

TI-11 Plocha technické infrastruktury
- trafostanice – I. etapa 0,01 Trvalý travní porost 0,01 0 0,01 0 7.50.01 III 0,01

TI-12 Plocha technické infrastruktury
- trafostanice – I. etapa 0,01 Orná p da 0,01 0 0,01 0 7.50.01 III 0,01
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VÝM RA ZEM. P DY V LOKALIT
PODLE KULTURY
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NAVRHOVANÉ FUNK NÍ VYUŽITÍ
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V
Ý

M
R

A
 D

LE
 B

PE
J

VP-13 Plocha ve ejných prostranství – I. etapa 0,43 Trvalý travní porost 0,43 0 0,43 0
7.50.01
7.64.01
7.32.11

III
II
II

0,24
0,10
0,09

VP-14 Plocha ve ejných prostranství – I. etapa 0,62 Trvalý travní porost 0,62 0 0,62 0 7.50.01 III 0,62

VP-15 Plocha ve ejných prostranství – I. etapa 0,52 Trvalý travní porost
Vodní plocha

0,48 0 0,48 0,04 7.50.01 III 0,48

VP-16 Plocha ve ejných prostranství – II. etapa 0,72 Trvalý travní porost
Orná p da

0,44
0,28 0 0,72 0

7.50.01
7.67.01
7.32.01

III
V
II

0,60
0,10
0,02

B-VZ 17
Plocha smíšená obytná
– bydlení a podnikání s ko mi – I. etapa 0,22 Zahrada 0,22 0,22 0 0 7.50.01 III 0,22

Celkem 17,18 17,14 0,43 16,71 0,04 17,14
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Zábory  p dy podle t íd ochrany - celkem

ÍDA OCHRANY ZÁBOR V HA ZÁBOR V %

I 1,26 7,35
II 0,34 1,98
III 12,33 71,94
IV 0 0
V 3,21 18,73

CELKEM 17,14 100

Nezem lská p da 0 -

Zd vodn ní

Lokalita B-1: Návrh plochy bydlení - v rodinných domech v I. etap  v západní ásti sídla. Lokalita navazuje na
zastav né území. Nachází se p evážn  na p  s III. t ídou ochrany, áste  s II. t ídou ochrany.

Lokalita B-2: Návrh plochy bydlení - v rodinných domech v I. etap  v jihozápadní ásti sídla. Umíst ní této
lokality je vhodné z d vodu vypln ní proluky a ucelení sídla. Plocha se nachází na p  s III.

ídou ochran.

Lokalita B-3: Návrh plochy bydlení - v rodinných domech v I. etap  v jihozápadní ásti sídla. Tato lokalita
vypl uje proluku ve stávající zástavb  a nachází se na p  s III. t ídou ochrany.

Lokalita B-4: Návrh plochy bydlení - v rodinných domech ve II. etap. Z urbanistického hlediska je tato lokalita
vhodná k zástavb , nebo  navazuje na zastav né území, které rozši uje východním sm rem.
Realizací dojde k záboru p dy s V. a III. t ídou ochrany, malá ást je na II. t íd  ochrany.

Lokalita B-5: Návrh plochy bydlení - v rodinných domech v I. etap  v severovýchodní ásti sídla. Lokalita se
nachází na p dách s V. a III. t ídou ochrany.

Lokalita VZ-6: Návrh plochy výroby a skladování – zem lská výroba v I. etap  východn  od sídla. Nachází se
na p  s III. t ídou ochrany.

Lokalita B-VZ -7: Návrh plochy smíšené obytné - bydlení a podnikání s ko mi ve východní ásti sídla – I. etapa
výstavby. Lokalita navazuje na stávající plochu sportu a vypl uje volný prostor mezi zástavbou.
Zabírá p du s III. t ídou ochrany.

Lokalita VS-8: Návrh plochy výroby a skladování – výroba a výrobní služby + ve . zele  v I. etap . Plocha
vhodn  navazuje na již stávající plochy výroby (zem lské) jižním sm rem od sídla a proto
nenarušuje pohodu bydlení. Nachází se na p dách s I. a III. t ídou ochrany.

Lokalita R-9: Návrh plochy rekreace – individuální na jižním okraji ešeného území – I. etapa. Lokalita
navazuje na stávající plochy rekreace. Realizací dojde k záboru p dy s V. t ídou ochrany.

Lokalita B-10: Návrh plochy bydlení - v rodinných domech v I. etap . Tato malá lokalita rozši uje stávající
obytnou zástavbu sídla severn . Plocha zabírá p du se III. t ídou ochrany.

Lokalita TI-11: Plocha technické infrastruktury – trafostanice T12 v I. etap  jižn  pod sídlem. Jedná se o
minimální zábor na p  s III. t ídou ochrany.

Lokalita TI-12: Plocha technické infrastruktury - trafostanice T13 v I. etap  jižn  pod sídlem. Jedná se o
minimální zábor na p  s III. t ídou ochrany.
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Lokalita VP-13: Plocha ve ejných prostranství v I. etap západn  od sídla. Jedná se o zábor na p  s  III.  t ídou
ochrany a  áste  s II. t ídou ochrany. Tato plocha ve ejné zelen  dopl uje plochu pro bydlení
B-1.

Lokalita VP-14: Plocha ve ejných prostranství v I. etap  jihozápadn  od sídla. Jedná se o zábor na p  s III.
ídou ochrany. Tato plocha ve ejné zelen  dopl uje plochu pro bydlení B-2.

Lokalita VP-15: Plocha ve ejných prostranství I. etap jihozápadn  od sídla. Jedná se o zábor na p  s III. t ídou
ochrany. Tato plocha ve ejné zelen  rozd luje plochu pro bydlení B-3.

Lokalita VP-16: Plocha ve ejných prostranství v II. etap  jihovýchodn  od sídla. Jedná se o zábor na p  s III.  a
V. t ídou ochrany, minimální ást na p  s II. t ídou ochrany. Tato plocha ve ejné zelen
dopl uje plochu pro bydlení B-4 po jejím východním okraji.

Lokalita B-VZ -17: Návrh plochy smíšené obytné - bydlení a podnikání s ko mi v jižní ásti sídla – I. etapa výstavby.
Lokalita leží v zastav ném území. Zabírá p du s III. t ídou ochrany.

Záv r
V návrhu ÚP Plavsko byly respektovány zásady ochrany zem lského p dního fondu. V p ípadech, kdy došlo nezbytnému
odn tí p dy ze ZPF, bylo postupováno dle platných právních norem.

Zábory p dy pro funk ní využití celkem

FUNK NÍ VYUŽITÍ ZÁBOR ZPF CELKEM V
HA

ZÁBOR ZPF V %

Plochy bydlení  - I. etapa 5,01 29,23
Plochy bydlení  - II. etapa 3,76 21,94
Plocha výroby a skladování – ustájení koní– I. etapa 2,74 15,98
Plocha smíšená obytná – bydlení a podnikání s ko mi – I. etapa 1,59 9,27
Plocha výroby a skladování – I. etapa 1,58 9,22
Plocha rekreace  – I. etapa 0,19 1,11
Plochy technické infrastruktury - I. etapa 0,02 0,12
Plochy ve ejných prostranství – I. etapa 1,53 8,93
Plochy ve ejných prostranství – II. etapa 0,72 4,20

CELKEM 17,14 100

PLOCHY UR ENÉ K PLN NÍ FUNKCÍ LESA

V ešeném území se nacházejí hospodá ské lesy. V návrhu ÚP Plavsko není uvažováno se  záborem ploch ur ených
k pln ní funkcí lesa.
Do lesních ploch v jižní ásti ešeného území zasahuje plocha  pro návrh vodovodu. P i realizaci vodovodního adu
dojde k velmi malému záboru lesního p dního fondu.

V návrhu ÚP Plavsko je uvažováno se stavbami, které zasahují do ochranného pásma ploch ur ených k pln ní funkcí lesa.
Jedná se o lokality: R-9, B-VZ 7 a VP-13.
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k) rozhodnutí o námitkách v etn  jejich od vodn ní

Námitky podané k návrhu ÚP (úplné zm ní p ipomínek je sou ástí spisu):

Petr Mat , Dvoudílná 436/34, Praha 9 – St ížkov – žádá, aby pozemek parc. . 1225/8, který je v návrhu ÚP Plavsko
ur en jako plocha k bydlení, byl v územním plánu zanesen na využití pro technickou infrastrukturu, za ú elem využívání
obnovitelných zdroj  energie – fotovoltaiku.

Námitce se nevyhovuje.

Zm na funk ního využití z plochy bydlení na plochy výroby nebyla provedena.

Od vodn ní: Parcela . 1225/8 v kat. území Plavsko se nachází uvnit  zastav ného území, na severovýchodním okraji
sídla. Tato ást sídla je územním plánem navržena jako plocha stabilizovaná pro bydlení. V jejich bezprost edním okolí
jsou územním plánem navrhovány rozvojové plochy též pro bydlení. Zám r výstavby fotovoltaické elektrárny na uvedeném
pozemku nelze spat ovat jako soulad s charakterem území i p esto, že na zmín ném pozemku je umíst na trafostanice

etn  elektrického vedení. Dále je t eba p ipomenout, že vlastník pozemku na ve ejném projednání uvedl, že nemá zatím
smluvn  ošet enu dodávku energie do sít  ani nemá ov enu potencionální výkonnost výroby el. energie z p edm tného
pozemku. Dalším neopominutelným argumentem je bod 6 usnesení Zastupitelstva obce Plavsko ze dne 9.6.2010, kde je
uveden nesouhlas s umis ováním fotovoltaických lánk  nejen ve volné krajin , ale také v zastav ném území vyjma panel
na oh ev vody.

Z d vodu výše uvedených nebylo námitce vyhov no.

Adresa pana Mat  je uvedena dle listu vlastnictví, nebo  adresa uvedená v námitce (Hradební 26, T ebo ) je pouze
zasílací. Což potvrdil namítající p i ve ejném projednání.

l) vypo ádání p ipomínek

ipomínky  podané k návrhu ÚP (úplné zm ní p ipomínek je sou ástí spisu):

Miroslav Hájek, Plavsko 156 - Navrhovaná plocha bydlení ozna ená B-1 neodpovídá schválené projektové dokumentaci
ZTV a rozhodnutí o umíst ní stavby. Navrhuje rozší ení uvedené plochy.

Vypo ádání: Hranice zastavitelné plochy B-1 nebyla m na. Po izovatel si na M stském ú adu, odboru výstavby a ÚP
vyžádal územní rozhodnutí j. VÚP 333/02/Vl a zjistil, že dle ov eného zákresu umíst ní staveb v katastrální map , který
je sou ásti územního rozhodnutí, zastavitelná hranice plochy B-1 odpovídá vydanému územnímu rozhodnutí. Vzhledem
k tomu, aby bylo docíleno souladu územního rozhodnutí a vymezované plochy B-1 v návrhu územního plánu, bylo funk ní
využití severní ásti plochy B-1 upraveno dle platného územního rozhodnutí a to v západní a jižní ásti, kdy bylo zm no
využití pro ve ejnou zele  na plochy bydlení. Základní technická vybavenost v etn  dopravního ešení uvnit  plochy není

edm tem ešení územního pánu, proto tyto nejsou v ploše B-1 zaneseny.

Obec Plavsko – požaduje zm nu funk ního využití z plochy ve ejného prostranství na plochu bydlení.

Vypo ádání: Byla vymezena zastavitelná plocha pro bydlení na úkor plochy ve ejného prostranství ozna ené VP14. Obec
Plavsko v roce 2008 prodala p edm tný pozemek (par. . 66/12) za ú elem stavby rodinného domu, nebo  v konceptu
územního plánu se nacházel v zastavitelné ploše pro bydlení a dále také registrovaná Urbanistická studie Plavsko
(zpracovaná doc. Ing. arch. Doutlíkem) v p edm tném území navrhuje stavbu rodinného domu. Zm na v návrhu oproti
konceptu ešení ÚP nastala zm nou legislativy, kdy vyhláška . 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
v § 7 uvádí, že pro každé 2 ha zastavitelné plochy mimo jiné i pro bydlení se vymezuje s touto plochou související plocha
ve ejného prostranství o vým e nejmén  1000 m2. Na základ  toho bylo do ploch bydlení p esahující velikost 2 ha
vymezeno ve ejné prostranství. P esto, že se zm ní zp sob využití, bude požadavek vyplývající z právního p edpisu
napln n. Požadavek prov ení zm n využití celé plochy B-2 podrobn jším územn  plánovacím podkladem z stává
v platnosti. P ipomínka byla projednána s dot eným orgánem na úseku ochrany p írody a krajiny (Správa CHKO

ebo sko), který k ní zaujal kladné stanovisko. Pozemek 66/12 leží jihozápadn  od rybníka Závistivý, svou západní
hranou se p imyká k zástavb ty adových okál  a jihovýchodn  od n j se rozkládá zástavba p evážn  v minulosti
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estavovaných usedlostí. Využitím tohoto pozemku k danému ú elu bude p irozen  uzav ena zástavba obklopující
v sou asné dob  rybník Závistivý.

B. Grafická ást od vodn ní, která je nedílnou sou ástí od vodn ní tohoto opat ení obecné povahy skládající se
z níže uvedených výkres  (p íloha . 2):

1. Koordina ní výkres v m . 1: 5 000
2. Výkres širších vztah  v m  1: 25 000
3. Výkres p edpokládaných zábor  p dního fondu 1: 5 000

Pou ení :
Proti územnímu plánu Plavsko vydanému formou opat ení obecné povahy nelze podat opravný prost edek (§ 173 odst. 2
zákona . 500/2004 Sb., správní ád).

ílohy:
1. grafická ást územního plánu
2. grafická ást od vodn ní

         Ing. František Bo ek                Jan Bo ek
                místostarosta      starosta
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