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OBEC Dunajovice
Dunajovice p. 4,
379 01 T ebo

.j. METRP5614 /2009 SaLe

V Dunajovicích dne 20.12.2009

Zastupitelstvo obce Dunajovice, p íslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona . 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním ádu (stavební zákon), v platném zn ní (dále jen „stavební zákon“), za použití ustanovení §
43 odst. 4 stavebního zákona, podle ustanovení § 171 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, a dále podle ustanovení
§ 13 a p ílohy . 7 vyhlášky MMR R . 500/2006 Sb., o územn analytických podkladech, územn plánovací
dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací innosti

vydává
OPAT ENÍ OBECNÉ POVAHY

ÚZEMNÍ PLÁN DUNAJOVICE

Ode dne nabytí ú innosti tohoto Opat ení obecné povahy – Územní plán Dunajovice (§ 173 odst. 1 správního ádu)
vydaného zastupitelstvem obce Dunajovice dne 20.12.2009, pozbývá platnosti vymezené zastav né území, vydané
formou opat ení obecné povahy .1/2007 ze dne 24.10.2007.
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a) vymezení zastav ného území
V obci Dunajovice je zastav né území vymezeno 24.10.2007. Hranice zastav ného území je vyzna ena ve Výkresu
základního len ní, v Hlavním výkresu a v Koordina ním výkresu.

b) koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
ZÁKLADNÍ P EDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE
V obci Dunajovice se p edpokládá p edevším rozvoj bydlení v rodinných domech a s tím související rozvoj technické
infrastruktury. Sou asn je t eba klást d raz na obnovu stávajícího bytového fondu a zachování hospodá ských
stavení dopl ující hodnotnou lidovou architekturu.
Návrh územního plánu vytvá í podmínky pro dostate ný rozvoj bydlení navrženého na základ podn
obce
s posouzením urbanistické koncepce rozvoje a vyhodnocením všech limit pro výstavbu. Vzhledem k sou asnému
demografickému rozvoji lze konstatovat, že množství navrhovaných ploch je maximáln p ípustné. V navržených
plochách pro bydlení je tak vytvo ena dostate ná rezerva, která zabrání áste
vzniku neúm rných cen za stavební
pozemky.
Výstavba je soust ed na p edevším na plochy, jejichž zástavbou dojde k ucelení sídla, s maximálním využitím
stávajících komunikací a technické infrastruktury. Odstavení vozidel v nové vzniklé zástavb bude situováno vždy
na vlastním pozemku u hlavní stavby.

VYMEZENÍ URBANISTICKÝCH, ARCHITEKTONICKÝCH, P ÍRODNÍCH A
KULTURNÍCH HODNOT A STANOVENÍ PODMÍNEK JEJICH OCHRANY
URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ HODNOTY
Jedná se zejména o p vodní vesnickou lidovou architekturu a její typické prvky, znaky, hmoty, štíty, vstupní brány a
branky.
Ochrana: P i provád ní rekonstrukcí, modernizací p ístaveb a nástaveb ve vyzna eném území je nezbytné dodržet
regulativy pro stávající zástavbu. Z navržených regulativ je nezbytné zd raznit a dodržet p edevším: výškovou
hladinu zástavby, sklon a typ st echy, obdélníkový p dorys navržených objekt .
ÍRODNÍ HODNOTY
Ochrana p írody
Východní polovina správního území obce Dunajovice leží v Chrán né krajinné oblasti T ebo sko.
Ochrana p írodních zdroj
V ešeném území se nachází:
- vodní zdroje s ochrannými pásmy
- výhradní ložisko stavebního kamene
- poddolované území
ešeným územím prochází hranice Chrán né oblasti p irozené akumulace vod T ebo ská pánev - vyhlášená za
elem ochrany bohatství podzemních vod.
KULTURNÍ HODNOTY
Nemovité kulturní památky zapsané v Úst edním seznamu kulturních památek
Ochrana kulturních památek je zpracována ve spolupráci s památkovým ústavem v eských Bud jovicích. V ÚPO je
respektován zákon „O státní památkové pé i “.
V ešeném území se nachází zapsaná nemovitá kulturní památka - kapli ka u p. 42.
Pozornost je t eba v novat i ostatním drobným nezapsaným stavbám a prvk m sakrálního charakteru – kapli ky,
íže, boží muka, které výtvarn oživují vesnický interiér a krajinu.
Ochrana: V blízkosti do 50 m nebude uskute ována žádná výstavba nadzemních objekt .
Památky místního významu:
• Místo bitvy eských stav a císa ského královského vojska (r. 1618) - severozápadní cíp katastru
• K ížová cesta
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• Kaple sv. k íže
Archeologické lokality
ešené území je územím s archeologickými nálezy a nachází se zde archeologická lokalita – historický intravilán
obce Dunajovice.
Veškeré zemní práce, které zde budou v budoucnu provád ny, musí vždy investor zajistit podle zák. .20/1987 Sb.,
o státní památkové pé i, v platném zn ní, archeologický dozor a záchranný archeologický výzkum.
Termíny zahájení zemních prací by m ly být vždy oznámeny archeologickému pracovišti v dostate ném asovém
edstihu, aby nedošlo k ohrožení plánovaných termín stavebních prací.
Obec Dunajovice se nachází na okraji CHKO T ebo sko a se svým nejvýše položeným bodem T ebo ské pánve Dunajovickou horou (504m) je vyhledávaným místem turist . V sou asné dob prochází obcí n kolik
cykloturistických tras, které jsou cyklisty hojn využívány. Na Dunajovické ho e ležící jižn nad obcí s výhledem na
ebo sko, rybník Rožmberk, Veselsko i Šev tínsko, se nachází poutní místo Kaple sv. K íže a K ížová cesta. První
zmínka o obci se datuje k roku 1376.
Ochrana: Obec by m la podporovat zachování kulturních tradic jako d dictví pro další generace.

CIVILIZA NÍ HODNOTY
Jedná se o civiliza ní hodnoty území spo ívající v jeho vybavení dopravní a technickou infrastrukturou.
Dopravní kostru tvo í dv silnice III. t ídy. ešeným územím prochází vysokotlaký a st edotlaký plynovod,
elektrické vedení VN 22 kV, vodovodní a kanaliza ní ad.
Návrh ochrany civiliza ních hodnot bude podpo en vybudováním nových vodovodních a kanaliza ních ad v rámci
nové zástavby a k doposud nenapojeným objekt v etn nové istírny odpadních vod, vodojemu, 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 a celkovému m 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.
ÚP eší návrh ploch pro bydlení v RD a pro technickou infrastrukturu.
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.
Podrobn jší vymezení zastavitelných ploch viz. kapitola f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným
zp sobem využití…a dále kapitola 3. Od vodn ní územního plánu – Využití zastav ného území a vymezení
zastavitelných ploch.
SEZNAM ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH P ESTAVBY

OZNA .
PLOCHY
B-1

B-2

CHARAKTERISTIKA PLOCHY
Plocha bydlení – v západní ásti Dunajovic, navazující na zastav né území obce, lokalita bude
prov ena územní studií.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo kanalizace, meliorace.
Plocha bydlení - v západní ásti Dunajovic, navazuje na zastav né území obce. Sou ástí této plochy
je i návrh plochy pro trafostanici TI 6.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat OP el. vedení v . trafostanice (st et tohoto OP s plochou bydlení v
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B-3

B-4

B-5

B-6

TI-7

TI-8

TI-9

TI-10
TI-11

TI-12

B-13

VP-14

VP-15
VP-16

RD je nutné ešit v navazujících ízeních), lokalita bude prov ena územní studií.
Ochrana hodnot území – zástavba bude respektovat hodnotu - boží muka.
Plocha bydlení - je navržena jižním sm rem od sídla Dunajovice, navazuje na zastav né území obce.
Lokalita bude prov ena územní studií.
Obsluha území – ze stávajících místních komunikací.
Limity využití území – respektovat OP el. vedení, meliorace, CHKO T ebo , OP kanalizace
Plocha bydlení - je navržena východním sm rem od sídla Dunajovice, navazuje na zastav né území
obce.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat OP kanalizace, meliorace, CHKO T ebo , vodní tok
Plocha bydlení - je navržena severním sm rem od sídla Dunajovice, navazuje na zastav né území
obce.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat OP kanalizace, CHKO T ebo , vodní zdroj, OP vodního zdroje
Plocha bydlení - je navržena jihozápadním sm rem od sídla Dunajovice, navazuje na zastav né
území obce.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat OP el. vedení.
Plocha technické infrastruktury – vodojem - je navržena jižn od sídla Dunajovice.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat OP lesních ploch, CHKO T ebo .
Plocha technické infrastruktury – istírna odpadních vod - je navržena východn od sídla
Dunajovice.
Obsluha území – z navržené místní komunikace.
Limity využití území – respektovat lokální biocentrum, CHKO T ebo . OV má navržené pásmo
negativního vlivu na okolní prost edí.
Plocha technické infrastruktury – trafostanice T5 - je navržena severn od sídla Dunajovice.
Obsluha území – z navržené místní komunikace.
Limity využití území – respektovat CHKO T ebo .
Plocha technické infrastruktury – trafostanice T6 - je navržena západn od sídla Dunajovice.
Obsluha území – z navržené místní komunikace.
Plocha technické infrastruktury – trafostanice T7 - je navržena jižn od sídla Dunajovice.
Obsluha území – z navržené místní komunikace.
Plocha technické infrastruktury – trafostanice T4 - je navržena severovýchodn od sídla
Dunajovice.
Obsluha území – z navržené místní komunikace.
Plochy bydlení – je navržena v jižní ásti sídla Dunajovice, navazuje na zastav né území obce.
Obsluha území – sjezdem ze stávající silnice III. t ídy.
Limity využití území – respektovat CHKO T ebo .
Plochy ve ejných prostranství – plocha ve ejné zelen vymezená podél místní komunikace
navazující na navrženou plochu bydlení B-1.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Plochy ve ejných prostranství – plocha ve ejné zelen vymezená podél místní komunikace
navazující na navrženou plochu bydlení B-2.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Plochy ve ejných prostranství – plocha ve ejné zelen vymezená v návaznosti na navrženou plochu
pro bydlení B-3

SYSTÉM SÍDELNÍ ZELEN
V návrhu ÚP je podíl sídelní zelen zachován a nadále rozvíjen. Plocha technické infrastruktury – istírna
odpadních vod bude odclon na izola ní zelení, podél p íjezdové cesty je navrhováno stromo adí. U návrhových
ploch pro bydlení s vým rou nad 2 ha je uvažováno s návrhem ploch ve ejných prostranství – ve ejné zelen . Jedná
se o plochy VP-14, VP-15 a VP-16.
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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
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 grafické ásti nejsou tyto plochy pro místní komunikace zakresleny.
K navržené OV je navrhována nová p íjezdová komunikace. V zastav ném území je doporu ena úprava stávajících
komunikací na MO 8, p ípadn MO 7,5 a z ízení alespo jednostranného chodníku.
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.
Návrh uvažuje s dopln ním turistické trasy v okruhu Dunajovické hory.
cykloturistických tras z stane zachován a bude dále postupn rozvíjen.

Sou asný systém turistických a

KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ
VODOHOSPODÁ SKÉ EŠENÍ
ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Návrh zásobování obce Dunajovice pitnou vodou spo ívá v návrhu vodojemu v lokalit Dunajovická hora. S touto
stavbou souvisí i pokládka trubních vodovodních ad a to: p ívodního adu DN 400 (nátok), zásobního adu DN
400 (odtok), odpadu z vodojemu DN 400 (vypoušt ní), zásobního adu Dunajovice DN 100 (z vodom rné šachty na
stávající vodovodní sí ) a kabelové p ípojky NN pro vodojem.
Nové vodovodní ady budou budovány v rámci nové zástavby a k doposud nenapojeným objekt m a budou ukládány
do komunikací nebo podél nich.
Zdrojem požární vody je požární nádrž.

ZDROJE ZNE IŠT NÍ, ODKANALIZOVÁNÍ A IŠT NÍ ODPADNÍCH VOD
Pro obec Dunajovice je navrhována istírna odpadních vod. Technologie OV je navržena na stávající jednotnou
kanalizaci po odleh ení. Navržené území pro stavbu OV je vhodné, nachází se východn pod obcí Dunajovice nad
rybníkem „Potocký“ potoka v nadm. výšce 445,00 – 452,00 m.n.m.. OV bude osazena nad Q100 vodu. Navržená
kanaliza ní sí bude podchycovat spádové území obce tj. dv výusti z obce a tím se umožní další výstavba rodinných
domk . Maximální hranice negativního vlivu OV na okolní prost edí je navržena 40m od hranice navržené plochy
pro OV.

ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ
V návrhu jsou vymezeny plochy technické infrastruktury - el. vedení a plochy pro trafostanice:
Lokalita .1 a . 2 - západ
Návrh plochy pro el. vedení a trafostanici TS-T6. ( áste
je možno využít stávající trafostanici T1).
Lokalita .3 - jih
Návrh plochy pro el. vedení a trafostanici TS-T7. ( áste
je možno využít stávající trafostanici T2).
Lokalita .4 - východ
Návrh plochy pro el. vedení a trafostanici TS-T4.
Lokalita .5 - sever
Návrh plochy pro el. vedení a trafostanici TS-T5.
Podmínkou napojení je i soub žn provád ná úprava sí
kabely AYKY do zem .

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM

NN. Postupn bude u nové výstavby provád na kabelizace
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Nová zástavba a doposud nenapojené objekty mají možnost postupné plynofikace.

ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
ešené území má potenciál ve využití obnovitelných zdroj energie. 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
které dostupné systémy, které spl ují ekologické limity. Plynofikací je dán p edpoklad k vyt ování spalování
pevných paliv, nejvíce hn dého uhlí horší kvality. 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
Návrh ÚP nevymezuje nové plochy ob anského vybavení. Minimální základní vybavenost je p ímo v obci, za vyšší
dojížd jí obyvatelé do T ebon , Lišova nebo eských Bud jovic.

KONCEPCE VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Stávající koncepce ve ejných prostranství je dopln na o plochy ve ejné zelen navazující na návrhové plochy pro
bydlení.

ODPADOVÉ HOSPODÁ STVÍ
Likvidace domovního odpadu je zajiš ována svozem na ízenou skládku a tento systém bude i nadále zachován.
U navrhovaných ploch bydlení, kde je požadavek
(shromaž ovacího místa) pro t íd ný komunální odpad.

ešení územní studie, bude

ešeno umíst ní plochy

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.
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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.
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 OÚ 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
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. Nem lo by se jednat o zem lskou p du s I. t ídou ochrany. Dále je ve
volné krajin umožn no z izování menších 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 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 R,
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.
V ešeném území je vyty eno 9 funk ních lokálních biokoridor , navržených je 6, funk ních lokálních biocenter je
vyty eno 7, navržené jsou 3.
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Z Generelu ÚSES pro jiho eský kraj je do návrhu p evzato regionální biocentrum RBC 202 – Miletín, které do
ešeného území zasahuje pouze áste , a to do západního cípu k.ú. Dunajovice. Prvky nadregionálního územního
systému ekologické stability se v ešeném území nevyskytují.

TABULKY PRVK ÚSES
Po adové íslo a název prvku územního systému ekologické stability
Charakter

Význam
Lokální

Biokoridor
Charakteristika

Rozloha
550 m

Charakter

Význam
Lokální

Biokoridor

Rozloha
700 m

Charakter
Biocentrum

Význam
Lokální

Rozloha
3,40 ha

Charakter

Význam
Lokální

Biokoridor

Rozloha
350 m

Charakter
Biocentrum

Význam
Lokální

Rozloha
3,50 ha

Biokoridor
Charakteristika

Kultura
Lesní porosty

3

Pod Širokým pod vrchem

evažující STG
4A4, 4AB4

Kultura
Lesní porosty

4

K rybníku pod Dunajovickou horou

evažující STG
4AB3

Kultura
Lesní porosty

5

Rybník pod Dunajovickou horou

evažující STG
3AB3 , 4AB4, 4A4,
4B5

Kultura
Lesní porosty, rybník

Lokální funk ní biocentrum situované Z od Dunajovické hory v J partiích ešeného území. LBC zahrnuje ve
své ploše rybník s úzkým lemem olšin a porosty orobnice a lesní porosty na lesních typech - kyselá a chudá
dubová jedlina, kyselá dubová bu ina biková, podmá ená dubová jedlina a chudý dubový bor bor vkový. 4
základní typy lesních porost : 1. monokultura BO, stá í 114, bonita 20 (v trné polomy, souše), 2. p evaha
SM, významný podíl BO a MD, stá í 90, bonita 28/26/30, 3. monokultura BO, stá í 29, bonita 20 (místn
14), 4 tém výhradn BO, p ím s MD, BR, stá í 60, bonita 22/22/22 (vývraty, souše).

Po adové íslo a název prvku územního systému ekologické stability
Charakter

evažující STG
4A4, 4AB4

Lokální funk ní biokoridor vycházející z LBC 5 celkovým SZ sm rem do LBC 3. Trasa LBK prochází
výhradn lesními porosty na lesním typu - chudá dubová jedlina. Základním typem lesních porost je
monokultura BO, stá í 114, bonita 24.

Po adové íslo a název prvku územního systému ekologické stability

Charakteristika

Severní okraj Doubravy

Lokální funk ní biocentrum situované p i JZ hranicích ešeného území. LBC zahrnuje ve své ploše
výhradn lesní porosty na lesním typu – chudá dubová jedlina. 3 základní typy lesních porost : 1.
monokultura BO, stá í 114, bonita 20, 2. monokultura BO, stá í 114, bonita 24, 3. monokultura BO, stá í
117, bonita 20.

Po adové íslo a název prvku územního systému ekologické stability

Charakteristika

2

Lokální funk ní biokoridor vycházející z LBC 3 celkovým SZ sm rem mimo hranice ešeného území. Trasa
LBK probíhá výhradn lesními porosty na lesních typech – kyselá dubová jedlina a chudá dubová jedlina
bor vková. 2 základní typy lesních porost : 1. monokultura BO, stá í 109, bonita 24, 2. monokultura BO,
stá í 115, bonita 18.

Po adové íslo a název prvku územního systému ekologické stability

Charakteristika

Miletínský potok
Kultura
Tok, b ehová d evinná liniová
vegetace, lu ní porosty

Lokální funk ní biokoridor procházející v celkovém sm ru S-J po hranicích Z výb žku ešeného území.
LBK zahrnuje ve své trase mimo vlastní bohat meandrující tok potoka p ilehlé místn podmá ené lu ní
porosty polop irozeného charakteru ve 3. stupni ekologické stability a místn bohatou b ehovou liniovou
evinnou vegetaci.

Po adové íslo a název prvku územního systému ekologické stability

Charakteristika

1
evažující STG
4B4, 4B5

Význam
Lokální

Rozloha
800 m

6
evažující STG
4A4, 4AB4, 3AB3

Za jitrem
Kultura
Lesní porosty

Lokální funk ní biokoridor vycházející z LBC 5 celkovým tém J sm rem do LBC 7. Trasa LBK probíhá
výhradn lesními porosty na lesním typu – kyselá a chudá dubová jedlina a kyselá dubová bu ina
bor vková. 3 základní typy lesních porost : 1. monokultura BO, stá í 114, bonita 20, 2. monokultura BO,
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stá í 112,bonita 20, 3. tém

výhradn BO, p ím s DB, stá í 29, bonita 18/18.

Po adové íslo a název prvku územního systému ekologické stability
Charakter
Biocentrum
Charakteristika

Význam
Lokální

Rozloha
3,50 ha

Charakter

Význam
Lokální

Biokoridor

Rozloha
100 m

Charakter

Význam
Lokální

Biokoridor

Rozloha
200 m

Charakter
Biocentrum

Význam
Lokální

Rozloha
4,60 ha

Biokoridor
Charakteristika

Lesní porosty

8

Od holého vyrchu

evažující STG
4A4, 4AB4

Kultura
Lesní porosty

9

Dunajovická hora

evažující STG
3A3, 3AB3, 4AB4

Kultura
Lesní porosty

10

Lom na Dunajovické ho e

evažující STG
3A3

Kultura
Lesní porosty, plošná d evinná
vegetace

Lokální funk ní biocentrum situované na vrcholových polohách Dunajovické hory v J partiích ešeného
území. LBC zahrnuje ve své ploše v prostorách bývalého lomu plošnou d evinnou vegetaci (nálet) (BR a
BO) a lesní porosty na lesním typu –kyselá dubová bu ina biková, kyselá bu ina biková a chudá dubová
bu ina bor vková. 4 základní typy lesních porost : 1. silná p evaha BO, silná p ím s DB a OL, p ím s BR,
stá í 111, bonita 24/24/24/24, 2. monokultura BO, stá í 111, bonita 22, 3. p evaha BO, významný podíl DB,
silná p ím s SM, BK a BR, stá í 27, bonita 24/24/22/30/28, 4. p evaha BO, významný podíl BR, silná
ím s DM, stá í 11, bonita 24/24/22.

Po adové íslo a název prvku územního systému ekologické stability
Charakter

Kultura

Lokální funk ní biokoridor vycházející z LBC 5 celkovým tém V sm rem do LBC 10. LBK ve své trase
zahrnuje výhradn lesní porosty na lesním typu - kyselá dubová bu ina biková. Základní typ lesních porost
zahrnuje p evahu SM, významný podíl BO a MD, stá í 90, bonita 28/26/30.

Po adové íslo a název prvku územního systému ekologické stability

Charakteristika

evažující STG
3AB3

Lokální funk ní biokoridor vycházející z LBC 7 celkovým J sm rem mimo hranice ešeného území. LBK ve
své trase zahrnuje výhradn lesní porosty na lesním typu - chudá dubová jedlina a kyselá dubová bu ina
bor vková. 3 základní typy lesních porost : 1. monokultura BO, stá í 112, bonita 20, 2. tém vyrovnaný
podíl SM a BO, silná p ím s DB, stá í 49, bonita 22/22/20, 3. silná p evaha BO, významný podíl SM,
ím s MD, stá í 71, bonita 20/20/22.

Po adové íslo a název prvku územního systému ekologické stability

Charakteristika

Holý vrch

Lokální funk ní biocentrum situované na vrcholových partiích Holého vrchu p i J hranicích ešeného území.
LBC zahrnuje ve své ploše výhradn lesní porosty na lesním typu – chudá dubová jedlina a kyselá dubová
bu ina bor vková. 7 základních typ lesních porost : 1. tém výhradn BO, p ím s DB, stá í 29, bonita
20/20, 2. monokultura BO, stá í 112, bonita 20, 3. monokultura BO, stá í 21, bonita 22, 4. monokultura BO,
stá í 18, bonita 26, 5. monokultura BO, stá í 49, bonita 24, 6. tém vyrovnaný podíl SM a BO, silná p ím s
DB, stá í 49, bonita 22/22/20, 7. silná p evaha BO, významný podíl SM, p ím s MD, stá í 71, bonita
20/20/22.

Po adové íslo a název prvku územního systému ekologické stability

Charakteristika

7

Význam
Lokální

Rozloha
550 m

11

Zatopený lom pod Dunajovickou horou

evažující STG
3A3, 4A4, 4AB4,
4AB5

Kultura
Lesní porosty

Lokální funk ní biokoridor vycházející z LBC 10 celkovým JV sm rem do LBC 12. LBK ve své trase
zahrnuje výhradn lesní porosty na lesním typu - kyselá buková bu ina biková a bor vková, kyselá bu ina
biková a uléhavé kyselá dubová bu ina s bikou chlupatou. 5 základních typ lesních porost : 1.
monokultura BO, stá í 111, bonita 22 (souše), 2. silná p evaha SM, silná p ím s BO, p ím s BK, DB a BR,
stá í 87, bonita 28/24/22/22/24 (ulámané vršky), 3. silná p evaha BO, silná p ím s DB a OL, p ím s BR,
stá í 111, bonita 20/16/18/18 (ulámané vršky), 4. p evaha BO, významný podíl SM, silná p ím s BR, stá í
55, bonita 26/30/26 (ulámané vršky), 5.p evaha BO, významný podíl BR, silná p ím s DB, stá í 11, bonita
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20/22/22.

Po adové íslo a název prvku územního systému ekologické stability
Charakter
Biocentrum
Charakteristika

Význam
Lokální

Rozloha
4,80 ha

Charakter

Význam
Lokální

Biokoridor

Rozloha
1200 m

Charakter
Biocentrum

Význam
Lokální

Rozloha
7,70 ha

Charakter

Význam
Lokální

Biokoridor

Rozloha
250 m

Charakter
Biocentrum

Význam
Lokální

Rozloha
8,90 ha

Kultura
Lesní porosty, lu ní porosty, orná
da, mok ad, vodote

15
evažující STG
4AB4, 4B5

Nový rybník u Dunajovic
Kultura
Lu ní porosty, rybník, mok ad,
liniová a plošná d evinná vegetace

16
evažující STG
4B5

Pod Rá kem
Kultura
Lu ní porosty, liniová d evinná
vegetace

17
evažující STG
4B5

Obojský rybník
Kultura
Rybník, mok ad, plošná a hrázová
evinná vegetace

Lokální funk ní biocentrum situované p i V hranicích ešeného území. LBC zahrnuje ve své ploše
stejnojmenný rybník , ze S a Z p ilehlé mok ady, z V bohatou a kvalitní hrázovou d evinnou vegetaci (OL,
VR, BR, a JIV).

Po adové íslo a název prvku územního systému ekologické stability
Charakter

Význam
Lokální

Biokoridor
Charakteristika

evažující STG
4A3, 4B5, 4B3

Dunajovická hora - k potoku

Lokální funk ní biokoridor vycházející z LBC 15 JV a následn V sm rem mimo hranice ešeného území.
Trasa LBK zahrnuje podmá ené lu ní porosty polop irozeného charakteru ve 3. stupni ekologické stability J
pod rybníkem Rá ek a na V a Z liniovou d evinnou vegetaci (DB, VR).

Po adové íslo a název prvku územního systému ekologické stability

Charakteristika

13
14

Lokální funk ní biocentrum situované p i V hranicích ešeného území. LBC zahrnuje ve své ploše
stejnojmenný rybník , z J p ilehlý mok ad, p evážn ze S a Z p ilehlé podmá ené lu ní porosty
polop irozeného charakteru ve 3. stupni ekologické stability a na J a liniovou (TPX, OS) a plošnou (OL,
VR, DB) d evinnou vegetaci.

Po adové íslo a název prvku územního systému ekologické stability

Charakteristika

Kultura
Lesní porosty, lu ní porosty, rybník

Lokální biokoridor vycházející z LBC 10 S a následn V sm rem do LBC 15. Trasa LBK se skládá z ásti
nefunk ní na orné p
podél místní vodote e (14) a ásti funk ní probíhající postupn po lesních porostech
(p evaha BO), lu ních porostech kulturního charakteru ve 2. stupni ekologické stability a malém mok adu.

Po adové íslo a název prvku územního systému ekologické stability

Charakteristika

evažující STG
4A4, 4B5

Beranský rybník

Lokální funk ní biocentrum situované p i J až JV hranicích ešeného území. LBC zahrnuje ve své ploše
lesní rybník s hrázovou d evinnou vegetaci (OL, VR a DB), podmá ené lu ní porosty polop irozeného
charakteru ve 3. stupni ekologické stability a lesní porosty na lesním typu – chudá dubová jedlina mechová.
4 základní typy lesních porost : 1. tém výhradn BO, p ím s SM a DB, stá í 102, bonita 26/26/22, 2.
monokultura BO, stá í 104, bonita 20, 3. monokultura BO, stá í 31, bonita 22, 4. monokultura BO, stá í 84,
bonita 22 (souše).

Po adové íslo a název prvku územního systému ekologické stability

Charakteristika
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Rozloha
650 m

18
evažující STG
4AB4, 4B5

K Dunajovicím
Kultura
Vodote , orná p da

Lokální nefunk ní biokoridor vycházející z LBC 19 JV a V sm rem do LBC 17. Navržená trasa LBK podél
místní vodote e prochází výhradn po pozemních orných p d.

Po adové íslo a název prvku územního systému ekologické stability
Charakter
Biocentrum

Význam
Lokální

Rozloha
3,00 ha

19
evažující STG
4AB4, 4B5

Rybní ek u Dunajovic
Kultura
Rybník, orná p da, liniová d evinná
vegetace
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Charakteristika

Lokální nefunk ní biocentrum situované V od boce Dunajovice v centrálních partiích ešeného území. LBC
zahrnuje ve své ploše malý rybník s z J p ilehlou liniovou d evinnou vegetací (OL, VR) situovaný uprost ed
pozemk orných p d.

Po adové íslo a název prvku územního systému ekologické stability
Charakter

Význam
Lokální

Biokoridor
Charakteristika

Rozloha
700 m

Charakter
Biocentrum

Význam
Lokální

Rozloha
3,10 ha

Charakter

Význam
Lokální

Biokoridor

Rozloha
550 m

Charakter

Význam
Lokální

Biokoridor

Rozloha
800 m

Charakter
Biocentrum

Význam
Lokální

Rozloha
3,20 ha

Charakter

Význam
Lokální

Biokoridor

Rozloha
450 m

Orná p da

22
evažující STG
4AB3

Cesty u P eseky
Kultura
Orná p da

23
evažující STG
4AB3, 4AB4, 4B5

Potok na Jezerech
Kultura
Orná p da

24
evažující STG
4AB4, 4B5

oví
Kultura
Rybník, vodote , orná p da, plošná
evinná vegetace

25
evažující STG
4AB4

Z K oví
Kultura
Orná p da

Lokální nefunk ní biokoridor vycházející z LBC 24 JV celkovým tém
území. Trasa LBK probíhá výhradn po pozemních orných p d.

Po adové íslo a název prvku územního systému ekologické stability
Charakter
Interak ní prvek
Charakteristika

Krupšice
Kultura

Lokální funk ní biocentrum situované S nad obcí Dunajovice p i S hranicích ešeného území. LBC zahrnuje
ve své ploše malý rybník s p ítokovou vodote í a v S ásti plochy plošnou d evinnou vegetaci (VR, BR, OS)
uprost ed pozemk orných p d.

Po adové íslo a název prvku územního systému ekologické stability

Charakteristika

21
evažující STG
4AB3

Lokální nefunk ní biokoridor vycházející z LBC 24 celkovým Z sm rem po S hranicích ešeného území
mimo hranice ešeného území. LBK kopíruje tok místní upravené vodote e p emž jeho trasa probíhá
výhradn po pozemcích orných p d.

Po adové íslo a název prvku územního systému ekologické stability

Charakteristika

Orná p da

Lokální nefunk ní biokoridor vycházející z LBC 21 S a SV sm rem mimo hranice ešeného území.
Navržená trasa LBK prochází výhradn po pozemních orných p d.

Po adové íslo a název prvku územního systému ekologické stability

Charakteristika

Kultura

Lokální nefunk ní biocentrum situované SV nad obcí Dunajovice p i S hranicích ešeného území. LBC
zahrnuje ve své ploše polní cestu uprost ed pozemk orných p d.

Po adové íslo a název prvku územního systému ekologické stability

Charakteristika

evažující STG
4AB3, 4AB4

Cesta na Jílech

Lokální nefunk ní biokoridor vycházející z LBC 19 S až SV sm rem do LBC 21. Trasa LBK kopíruje polí
cestu (p emž zahrnuje její chudý travinný lem) a pozemky orných p d.

Po adové íslo a název prvku územního systému ekologické stability

Charakteristika
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Význam
Lokální

Rozloha
1,60 ha

1
evažující STG
4B5

S sm rem mimo hranice ešeného

Rá ek
Kultura
Rybník, litorál, lu ní porosty,
plošná d evinná vegetace

Interak ní prvek situovaný v t sné blízkosti V hranic ešeného území. IP zahrnuje ve své ploše
stejnojmenný rybník s úzkým litorálním pásem, míst podmá ené lu ní porosty polop irozeného charakteru
ve 3. stupni ekologického stability a ze S p ilehlou plošnou d evinnou vegetaci (OL, VR, JIV a OS).

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.
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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 Dunajovice je ešen rozvoj turistických a cykloturistických tras. Je p edpokládáno, že ve stávajících
trasách ozna ených ve výkrese budou vybudovány kvalitní cyklistické stezky.

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

Záplavové území
ešené území neleží v záplavovém území.

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. I nadále je pot eba provád t údržbu vegetace zejména v okolí vodních
tok a rybník .

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

VYMEZENÍ PLOCH PRO REKREACI
V návrhu ÚP je podíl ploch pro rekreaci zachován.

VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROST
Výhradní ložisko stavebního kamene se nachází v jižní ásti obce, východn od Dunajovické hory (rozsah území je
8233 m2). Poddolované území . 2212 s názvem Dunajovice, po t žb rud se nachází v severní ásti obce.

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 správního území obce Dunajovice do ploch s rozdílným zp sobem využití.
Jednotlivé plochy jsou rozlišeny barvou, grafikou a specifickým kódem up es ující zp sob využití. Plochy
stabilizované jsou ozna eny pln , plochy návrhu jsou ozna eny šrafou.
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, p ístupových cest a zpevn ných ploch, bazén a samostatn stojících p íst ešk ;
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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 p 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 podkroví 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;
Výška ímsy 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) k ímse;
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
dorysné plochy v celkovém sou tu do 20% nap íklad pro zast ešení vstup , p íst ešk pro venkovní posezení,
samostatných garáží, k len, viký , apod.;
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
dorysné plochy v celkovém sou tu do 20% nap íklad pro zast ešení vstup , p íst ešk pro venkovní posezení,
samostatných garáží, k len, viký , apod.;
dorys budovy
dorysem budovy se rozumí p evládající p dorysný tvar bez zapo ítání drobných výb žk ;
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Kód plochy

Plochy bydlení (§ 4 vyhl.501/2006 sb.)
- stav

B

Hlavní využití
Bydlení v rodinných a bytových domech.
ípustné využití
Plochy bydlení zahrnují pozemky bytových dom , pozemky rodinných dom , pozemky související dopravní a technické
infrastruktury a pozemky ve ejných prostranství. V plochách pro bydlení jsou zahrnuty pozemky souvisejícího
ob anského vybavení s výjimkou pozemk pro budovy obchodního prodeje o vým e v tší než 500m2. Sou ástí ploch
bydlení jsou pozemky dalších staveb a za ízení, které nesnižují kvalitu prost edí a pohodu bydlení ve vymezené ploše,
jsou slu itelné s bydlením a slouží zejména obyvatel m v takto vymezené ploše.
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.).
Regulativ pro výstavbu
Druh regulativ
Plošné regulativy
Po et staveb na stávající ploše

Zastav nost budovami
Zastav nost celková
Velikost stavebních parcel

stávající s možností zm ny staveb
a dostaveb nových rodinných
dom
stávající nebo maximáln 25%
stávající nebo maximáln 35%
v zastav ném území nelze odd lit
pozemek menší než 800 m2

Výškové regulativy
Výška budovy

Výška budovy do h ebene v metrech.

stávající nebo do výšky
max.1 nadzemní podlaží
+ podkroví
stávající nebo do výšky
do výšky maximáln 8,5m

Prostorové regulativy
St echa - typ
St echa - sklon

stávající, u nových objekt
sedlová, výjime
polovalbová
stávající s možností úpravy na
sklon 380 - 450, u nových objekt
sklon 380 - 450
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Kód plochy

Plochy bydlení (§ 4 vyhl.501/2006 sb.)
- návrh

B-1, B-2, B-3,
B-4, B-5, B-6

Hlavní využití
Bydlení.
ípustné využití
Plochy bydlení zahrnují pozemky rodinných dom , pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky
ve ejných prostranství. V plochách pro bydlení jsou zahrnuty pozemky souvisejícího ob anského vybavení s výjimkou
pozemk pro budovy obchodního prodeje o vým e v tší než 500m2. Sou ástí ploch bydlení jsou pozemky dalších
staveb a za ízení, které nesnižují kvalitu prost edí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slu itelné s bydlením a
slouží zejména obyvatel m v takto vymezené ploše.
Nep ípustné využití
Ostatní využití, neuvedené jako p ípustné nebo podmín né, 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 individuální rekreace.
Regulativ pro výstavbu
Druh regulativ
Plošné regulativy
Zastav nost budovami

maximáln 25%

Zastav nost celková

maximáln 35%

Velikost stavebních parcel

minimáln 800 m2

Výškové regulativy
Výška budovy
Výška budovy do h ebene v metrech

1 nadzemní podlaží
+ podkroví
maximáln 8,5m

Prostorové regulativy
St echa - typ
St echa - sklon

výjime

sedlová,
polovalbová
380 - 450
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Kód plochy

Plochy ob anského vybavení (§ 6 vyhl.501/2006 sb.)
- stav

OV

Hlavní využití
Ob anské vybavení.
ípustné využití
Plochy ob anského vybavení zahrnují pozemky staveb a za ízení ob anského vybavení pro vzd lávání a výchovu,
sociální služby, pé i o rodinu, zdravotní služby, kulturu, ve ejnou správu, ochranu obyvatelstva. Dále zahrnují pozemky
staveb a za ízení pro obchodní prodej, t lovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, pozemky související
dopravní a technické infrastruktury a ve ejných prostranství.
Nep ípustné využití
Jsou takové innosti a d je, které nadm rn narušují prost edí, chovatelství, p stitelství, pr myslová výroba a sklady.
Regulativ pro výstavbu
Druh regulativ
Plošné regulativy
Po et staveb na stávající ploše
Zastav nost budovami
Zastav nost celková

stávající s možností zm ny staveb
a dostaveb nových objekt
stávající nebo maximáln 25%
stávající nebo maximáln 35%

Výškové regulativy
Výška budovy

Výška budovy do h ebene v metrech

stávající nebo do výšky
max.1 nadzemní podlaží
+ podkroví
stávající nebo do výšky
do výšky maximáln 8,5m

Prostorové regulativy
St echa - typ
St echa - sklon

stávající, u nových objekt
sedlová, výjime
polovalbová
stávající s možností úpravy na
sklon 380 - 450, u nových objekt
sklon 380 - 450
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Kód plochy

Plochy výroby a skladování (§ 11 vyhl.501/2006 sb.)
– stav

VS

Hlavní využití
Výroba a skladování.
ípustné využití
Plochy výroby a skladování zahrnují pozemky staveb a za ízení pro výrobu a skladování, skladové areály, pozemky
zem lských staveb, fotovoltaické elektrárny a pozemky související ve ejné infrastruktury.
Nep ípustné využití
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 negativního vlivu
na okolní prost edí 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).
Regulativ pro výstavbu
Druh regulativ
Plošné regulativy
Po et staveb na stávající ploše
Zastav nost budovami
Zastav nost celková

stávající s možností zm ny staveb
a dostaveb nových objekt
stávající nebo maximáln 55%
stávající nebo maximáln 75%

Výškové regulativy
Výška budovy
Výška budovy do h ebene v metrech.

stávající nebo do výšky
max.1 nadzemní podlaží
stávající nebo do výšky
do výšky maximáln 9,5m

Prostorové regulativy
St echa - typ
St echa - sklon

dorys budovy

stávající, u nových objekt
sedlová, výjime
polovalbová
stávající s možností úpravy na
sklon 200 - 430, u nových objekt
sklon 200 - 430
evážn obdélníkový
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Kód plochy

Plochy technické infrastruktury (§ 10 vyhl.501/2006 sb.)
– návrh

TI-7, TI-8, TI-9,
TI-10, TI-11, TI-12

Hlavní využití
Technická infrastruktura.
ípustné využití
Plochy technické infrastruktury zahrnují pozemky vedení, staveb a s nimi provozn související za ízení technického
vybavení, nap íklad vodovod , vodojem , kanalizace, istíren odpadních vod, staveb a za ízení pro nakládání s odpady,
trafostanic, energetických vedení, komunika ních vedení ve ejné komunika ní sít , elektronických komunika ních
za ízení ve ejné komunika ní sít . Sou ástí t chto ploch jsou pozemky související dopravní infrastruktury.
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
negativního vlivu na okolní prost edí 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 (§ 9 vyhl.501/2006 sb.)
– stav

DI

Hlavní využití
Zajišt ní dopravní p ístupnosti (silni ní).
ípustné využití
Plochy silni ní dopravy zahrnují silni ní pozemky silnic III. t ídy a místních komunikací, v etn pozemk , na kterých
jsou umíst ny sou ásti komunikace, nap íklad náspy, zá ezy, op rné zdi, mosty a doprovodné a izola ní zelen , a dále
pozemky staveb dopravních za ízení a dopravního vybavení, nap íklad autobusové zastávky, odstavná stání pro
autobusy a nákladní automobily a odstavné a parkovací plochy, areály údržby pozemních komunikací. Cyklistická a
ší komunikace v etn chodník a zelených pás v navržené výstavb . Plochy ur ené pro umis ování staveb a za ízení
technické vybavenosti (plochy pro vodovody, kanalizaci, elekt inu, plyn, teplo, spoje a radiokomunikace, kolektory a
produktovody, apod.) bezprost edn související s danou funkcí technické infrastruktury a obsluhy území.
Nep ípustné využití
Jiné než p ípustné využití území je nep ípustné.
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Kód plochy

Plochy rekreace (§ 5 vyhl.501/2006 sb.)
– stav

R

Hlavní využití
Rekreace.
ípustné využití
Plochy rekreace zahrnují pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky dalších staveb a za ízení, které souvisejí a
jsou slu itelné s rekreací, nap íklad ve ejných prostranství, ob anského vybavení a dalších pozemk související
dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu prost edí ve vymezené ploše a jsou slu itelné s rekrea ními
aktivitami.
Stávající objekty individuální rekreace lze p estavovat, modernizovat a rekonstruovat s možností p dorysného rozší ení
max. o 25% sou asn zastav né plochy (dle kolauda ního rozhodnutí bez zpevn ných ploch a teras).
Nep ípustné využití
Jiné než p ípustné využití území je nep ípustné.
Druh regulativ

Regulativ pro výstavbu

Plošné regulativy
Po et staveb na stávající ploše
(nevztahuje se na nov odd lené stavební parcely a nezastav né proluky spl ující
níže uvedené regulativy)

stávající po et
(bez možnosti dalších staveb na
již zastav né parcele)

Zastav nost budovami

ístavba + 15%

Zastav nost celková

ístavba + 20%

Velikost stavebních parcel

stávající

Výškové regulativy
Výška budovy

Výška budovy do h ebene v metrech

stávající nebo do výšky
max.1 nadzemní podlaží
+ podkroví
stávající nebo
ístavba možná do výšky
maximáln 7,5m

Prostorové regulativy
St echa - typ
St echa - sklon

stávající nebo možné úpravy na
sedlové vyjíme
polovalbové
stávající, s možností úpravy na
sklon 380 - 450
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Kód plochy

Plochy ve ejných prostranství (§ 7 vyhl.501/2006 sb.)
– stav a návrh

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

Hlavní využití
Travnaté plochy s možností p šího propojení.
ípustné využití
Plochy ve ejných prostranství zahrnují stávající a navrhované pozemky jednotlivých druh ve ejných prostranství a
další pozemky související dopravní a technické infrastruktury a ob anského vybavení, slu itelné s ú elem ve ejných
prostranství.
Nep ípustné využití
Jiné než p ípustné využití území je nep ípustné.

Kód plochy

Plochy vodní a vodohospodá ské (§13 vyhl.501/2006 sb.)
– 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 tech. infrastruktury.
Nep ípustné využití
Jiné než p ípustné využití území je nep ípustné.

Kód plochy

Plochy zem
– stav

lské (§ 14 vyhl.501/2006 sb.)

Z

Hlavní využití
Plochy zem lské zahrnují zejména pozemky zem lského p dního fondu, pozemky staveb, za ízení a jiných
opat ení pro zem lství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
ípustné využití
ípustné je provád t na t chto plochách zm ny druhu pozemku na sady, ornou p du za spln ní všech zákonných
podmínek, z izovat na t chto plochách sít a za ízení tech. infrastruktury nezbytné pro obsluhu a zásobování p ilehlého
území, ú elové a místní komunikace nezbytné pro obsluhu tohoto území.
Podmín né využití
Umis ovat stavby pro zabezpe ení zem lské innosti (seníky, p íst ešky pro zv a chovaná zví ata formou lehkých
íst ešk , v elíny, silážní jámy atd.), p ístavby malého rozsahu (tj. nár st o max. 25% prvotn zkolaudované plochy)
stávajících trvalých staveb, z izování vodních nádrží, ostatní dopravní a technickou infrastrukturu. Realizace
komunitního kompostování, polních hnojiš apod. za podmínky spln ní zákonných podmínek.
Nep ípustné využití
Pro jakékoliv stavby mimo hlavní a p ípustné využití je toto území nezastavitelné.
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Kód plochy

Plochy smíšené nezastav ného území
(§ 17 vyhl.501/2006 sb.)
– stav

SN

Hlavní využití
Ostatní plochy.
ípustné využití
Plochy smíšené nezastav ného území zahrnují zpravidla pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa, pozemky zem lského
dního fondu, p ípadn pozemky vodních ploch a koryt vodních tok bez rozlišení p evažujícího zp sobu využití. Do
plochy smíšené nezastav ného území lze zahrnout i pozemky p irozených a p írod blízkých ekosystém 10) a pozemky
související dopravní a technické infrastruktury.
Podmín né využití
Umis ovat stavby pro zabezpe ení zem lské innosti (seníky, p íst ešky pro zv a chovaná zví ata formou lehkých
íst ešk , v elíny, silážní jámy atd.), p ístavby malého rozsahu (tj. nár st o max. 25% prvotn zkolaudované plochy)
stávajících trvalých staveb, z izování vodních nádrží, ostatní dopravní a technickou infrastrukturu. Realizace
komunitního kompostování, polních hnojiš apod. za podmínky spln ní zákonných podmínek.
Nep ípustné využití
Pro jakékoliv stavby mimo hlavní a p ípustné využití je toto území nezastavitelné .

Kód plochy

Plochy lesní (§ 15 vyhl.501/2006 sb.)
– stav, návrh

L
L-17

Hlavní využití
Plochy slouží k pln ní funkcí lesa a innosti související s touto hlavní funkcí.
ípustné využití
Plochy lesní zahrnují pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa, pozemky staveb a za ízení lesního hospodá ství a pozemky
související dopravní a technické infrastruktury. 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. 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
Výstavba rozhledny za podmínky, že se bude jednat pouze o lokalitu lesních ploch v oblasti Dunajovické hory.
Podmín né 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.
Dostavby a p ístavby malého rozsahu stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku (nár st plochy o max. 20 %
prvotn zkolaudované plochy).
Nep ípustné využití
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Kód plochy

Biokoridor – lokální
– stav, návrh

LBK 1, LBK 2, LBK 4,
LBK 6, LBK 8, LBK 9,
LBK 11, LBK 13, LBK 14,
LBK 16, LBK 18, LBK 20,
LBK 22,LBK 23, LBK 25

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 né využití
Funk ní využití pouze nezbytn nutné liniové stavby k ížící biokoridor, vodohospodá ská za ízení,
nejmenším zásahu a narušení funk nosti biokoridoru.

OV atd., p i co

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 – lokální
– stav, návrh

LBC 3, LBC 5, LBC 7,
LBC 10, LBC 12, LBC 15,
LBC 17, LBC 19, LBC 21,
LBC 24, RBC 202

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 né 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.
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Kód plochy

Interak ní prvek

1

(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
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 né 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.

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH – VÝSTUPNÍ LIMITY
Navrhované funk ní využití ploch dot ených p edpokládanou zvýšenou hygienickou zát ží (nap . hlukem,
prachem) uvnit hlukových isofon, navrhovaných ochranných pásem apod. 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.
V navrhovaných OP není dovoleno takové využití, které by znemožnilo navrhované využití, dále zde není
dovoleno povolovat žádné stavby ani do asné vyjma navrhovaných staveb dopravy a tech. infrastruktury (a
staveb p ímo souvisejících), pro které je toto území chrán no. Toto území je nutno chránit z d vodu zajišt ní
prostoru pro umíst ní t chto staveb v navazujících ízeních (v etn prostoru pro OP plynoucích z p íslušných
právních p edpis ), dále prostor pro jejich realizaci a pop ípad také následný p ístup k nim.
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.
DOPRAVNÍ ZA ÍZENÍ
Podmínkou povolování staveb je pokrytí pot eb parkování, odstavných stání a garáží pro jednotlivá funk ní využití
na vlastním pozemku, a to již jako sou ást stavby.
MAXIMÁLNÍ HRANICE NEGATIVNÍHO VLIVU OV
Okolo navrhované plochy pro istírnu odpadních vod je navržena maximální hranice negativního vlivu OV pro
území, které je OV ovliv ováno. V budoucnu nesmí vyhlašované ochranné pásmo tuto max. hranici p ekro it.
MAXIMÁLNÍ HRANICE NEGATIVNÍCH VLIV VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
Navržená maximální hranice negativních vliv ploch výroby a skladování (stávajících i navrhovaných) je hranice,
kterou nesmí v budoucnu vyhlašované ochranné pásmo p ekro it.
Hranice negativního vlivu ploch výroby a skladování jsou vymezeny po hranicích pozemk vymezených pro toto
funk ní využití a nebudou zasahovat na sousední pozemky.
MAXIMÁLNÍ HRANICE NEGATIVNÍHO VLIVU TECH. INFRASTRUKTURY, OB ANSKÉHO
VYBAVENÍ A SPORTU
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Hranice negativních vliv z provozu u ploch technické infrastruktury, u ploch ob anského vybavení a u ploch
ob anského vybavení – sportu i ploch bydlení bude na hranici této plochy rozdílného využití (p ípadn na hranici
vlastního pozemku). Jedná se o plochy stávající i navrhované.

OCHRANA P ED ZVÝŠENOU HYGIENICKOU ZÁT ŽÍ
V chrán ném venkovním prostoru, venkovním prostoru staveb a vnit ních prostorách staveb p i silnici III. t . a
navrhovaných trafostanic dodržovat nejvýše p ípustné hodnoty hluku.
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.
UMIS OVÁNÍ STAVEB V OCHRANNÉM PÁSMU PUPFL
Ochrana pozemk pro pln ní funkcí lesa je zpracována podle zákona „O lesích“. Ochranné pásmo PUPFL je
z tohoto zákona 50m od kraje lesa.
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).
OCHRANNÉ PÁSMO EL. VEDENÍ
ešeným územím prochází navržené el. vedení VN 22 kV. Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor
vymezený svislými rovinami po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti m 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.
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.
Ochranné pásmo trafostanice iní 7 m od objektu, pro p ílišný detail je zakresleno v . trafostanice.
PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ KORIDOR
Navržené koridor pro vodovod je vymezený jako ochrana území pro realizace zám
výstavby technické
infrastruktury. Toto území je nutno chránit z d vodu zajišt ní prostoru pro umíst ní t chto staveb v navazujících
ízeních (v etn prostoru pro OP plynoucích z p íslušných právních p edpis ) a pop ípad také následný p ístup
k nim. P sobnost koridoru pro vedení sítí tech. infrastruktury kon í realizací stavby, pokud nebude zm nou
územního plánu navrženo jiné využití území, z stává stávající zp sob využití. P 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

TI-E1

Návrh plochy pro trafostanici T6 s
el. vedením VN 22 kV – západn
od sídla Dunajovice

TI-E2

Návrh plochy pro trafostanici T4
a T5 s el. vedením VN 22 kV –
severovýchodn od sídla

PARCELA ÍSLO

KATASTRÁL.
ÚZEMÍ

2386/1, 2382, 2379, 2374, 2371, 2362, 2361, 2353,
2352, 2347, 2346, 2345, 2339, 2614/4, 2255/1,
2250/1, 2246/1, 2251/2, 2250/2, 2246/2, 2246/3,
2251/3, 2250/3, 2614/5, 2249, 2248
1567, 1565, 1563, 1560, 1559, 1557, 1554, 1553,
1552, 1550, 1549, 1546, 1544/1, 1543, 1540, 1539,
1538, 1537, 1536, 1535, 2605/1, 1534, 1530,
1528/1, 2605/22, 88, 1434/3, 2605/2, 1435,
1440/2, 1441/2, 1445/3, 1446/3, 1450/5, 1450/4,
1451/4, 1453/4, 1455/4, 2605/4, 1436/2, 2605/27,

Dunajovice

Dunajovice
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TI-E3

TI-K1

Návrh plochy pro trafostanici T7
s el. vedením VN 22 kV – jižn
od sídla Dunajovice.
Navržená plocha pro OV východn od sídla Dunajovice.

TI-K2

Navržená trasa kanalizace – od
sídla sm rem k OV

TI-V1

Návrh plochy pro vodovodní ad –
nátok sm rem k vodojemu.

TI-V2

Návrh plochy pro vodojem – jižn
od sídla Dunajovice
Návrh plochy pro vodovodní ad odtok

TI-V3

TI-V4
TI-V5

TI-V6

Návrh plochy pro odpad z
vodojemu
Návrh plochy pro vodovod –
zásobní ad pro Dunajovice
(+ kabelová elektrop ípojka)
Návrh plochy pro odkalení do
stávající zatrubn né vodote e

1413, 1414, 1419, 1421/1, 1420, 2611/4, 2197/8,
2197/9
39, 40/12, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 2617/8,
2557/1, 2619/2

Dunajovice

1559, 1560, 2602/2, 2602/3, 1589, 1590, 1592/1,
1593, 1595/3, 1596/3, 1597/3, 1597/2, 1596/2,
1595/2, 1594/2, 1597/1, 1596/1, 1595/1, 1594/1,
1592/3, 313, 1592/2, 1591, 323/2, 321/1
1669, 1670, 1672/3, 1673/3, 1674/3, 1675/3,
1677/3, 1678/3, 1679/3, 1680/3, 1634/3, 1631/3,
1630/3, 1627/3, 1623/3, 1622/3, 1619/3, 1619/2,
1618/2, 1618/1, 1615/1, 1614/1, 1611/1, 1610/1,
1607/1, 1606/1, 2597/5, 2597/2, 2597/6, 287, 302,
303
1796, 1787, 1784, 1783, 1779, 1775, 1775, 1772,
1771, 1768, 1767, 1761/2, 1760/2, 1745/2, 1737/2,
1731/3, 2333/2, 2333/1, 2332/1, 2331/1, 2332/1,
2330/1, 2323, 2334, 2326, 2325, 2322, 2320/1,
2317/1, 2316/1, 2315/1, 2314/1, 2339, 2345, 2346,
2347, 2352, 2353, 2361, 2362, 2371, 2374, 2379,
2382, 2386/1, 2389, 2390/1, 2393, 2824, 2397,
2398, 2404, 2409, 2420, 2620/13, 2560, 2558,
2557, 2556, 2555, 2554, 2552, 2551, 2549, 2548,
2547, 2822, 2545, 2544, 2543, 2539, 2619/2,
2577/1, 2582/3, 2617/14, 2617/1, 2582/7, 2582/3,
2617/1, 146/13, 2582/1, 146/15, 146/16, 2618/6,
2618/6, 2596/11, 2617/9, 2596/7, 2596/8
2596/1

Dunajovice

146/3, 146/12, 146/2, 146/11, 146/9, 150/10,
152/10, 153, 158, 159, 164, 167, 176, 177, 190,
191, 199, 208/1, 215, 220, 227, 230/1, 243, 244,
253, 257, 264, 269, 276, 281, 290, 299, 306, 316,
319, 327, 330, 338, 340, 349, 350, 361, 363, 373,
380, 387/2, 387/1, 390, 401, 408, 411, 421,
2598/3, 425, 2599/5, 2599/10, 475/6, 2599/3,
473/8, 475/8, 475/3, 473/23, 2599/8, 475/1,
2599/9, 475/5, 482/1, 481
2582/1, 2581

Dunajovice

2577/10, 2617/8, 2577/1, 50, 91, 93, 96, 97,
2617/14, 136, 141, 143, 145, 146/3, 146/12,
2617/1, 146/15, 146/16, 2617/9, 2596/7
91, 93, 94, 97, 2617/14

Dunajovice

Dunajovice

Dunajovice

Dunajovice

Dunajovice

Dunajovice

VE EJN PROSP ŠNÁ OPAT ENÍ
KÓD

EL

KATASTRÁLNÍ
ÚZEMÍ

LBC 19

Lokální biocentrum nefunk ní

Dunajovice

LBC 21

Lokální biocentrum nefunk ní

Dunajovice

LBC 24

Lokální biocentrum nefunk ní

Dunajovice

LBK 14

Lokální biokoridor nefunk ní

Dunajovice

LBK 18

Lokální biokoridor nefunk ní

Dunajovice
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LBK 20

Lokální biokoridor nefunk ní

Dunajovice

LBK 22

Lokální biokoridor nefunk ní

Dunajovice

LBK 23

Lokální biokoridor nefunk ní

Dunajovice

LBK 25

Lokální biokoridor nefunk ní

Dunajovice

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.

h) vymezení dalších ve ejn prosp šných staveb a ve ejn
prosp šných opat ení, pro které lze uplatnit p edkupní právo
V návrhu ÚP Dunajovice nejsou vymezeny žádné plochy ve ejn prosp šných staveb a ve ejn prosp šných opat ení,
pro které lze uplatnit p edkupní právo.

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 Dunajovice vymezuje plochy dle ozna ení: B-1, B-2 a B-3, u kterých je nutné prov ení zm n jejich
využití územní studií. Jedná se o lokality v západní a jižní ásti sídla Dunajovice – plochy bydlení – viz. Výkres
základního len ní území. 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 ÚPD.

j)

stanovení po adí zm n v území (etapizace)

ÚP ned lí návrh do jednotlivých etap.

k) údaje o po tu list územního plánu a po tu výkres k n mu
ipojené grafické ásti
Návrh územního plánu obsahuje:
TEXTOVOU ÁST
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GRAFICKOU ÁST
Výkres základního len ní území
Hlavní výkres
Výkres ve ejn prosp šných staveb, opat ení a asanací

1 : 5 000
1 : 5 000
1: 5 000

