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I. A.Textová ást: 
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I.A.1. Vymezení zastav ného území 4 
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I.A.5. Koncepce uspo ádání krajiny, v etn  vymezení ploch a stanovení podmí-

nek pro zm ny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostup-
nost krajiny, protierozní opat ení, ochranu p ed povodn mi, rekreaci, dobý-
vání nerost  a podobn  31 

I.A.6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití s ur-
ením p evažujícího ú elu využití (hlavní využití), pokud je možné jej sta-

novit, p ípustného využití, nep ípustného využití, pop ípad  podmín  
ípustného využití t chto ploch a stanovení podmínek prostorového uspo-

ádání, v etn  základních podmínek ochrany krajinného rázu  35 
I.A.7. Vymezení ve ejn  prosp šných staveb, ve ejn  prosp šných opat ení, sta-

veb a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu a ploch pro asana-
ci, pro které lze práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit 61 

I.A.8. Vymezení dalších ve ejn  prosp šných staveb a ve ejn  prosp šných 
opat ení, pro které lze uplatnit p edkupní právo 64 

I.A.9. Vymezení ploch a koridor  územních rezerv a stanovení možného budou-
cího využití, v etn  podmínek pro jeho prov ení 65 

I.A.10. 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 í-
zení územní studie, její schválení po izovatelem a vložení dat o této studii 
do evidence územn  plánovací innosti 67 

I.A.11. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je po ízení a vydání regula ního 
plánu podmínkou pro rozhodování o zm nách jejich využití a zadání regu-
la ního plánu  68 

I.A.12. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které 
že vypracovávat architektonickou ást projektové dokumentace jen au-

torizovaný architekt, 69 
I.A.13. Vymezení staveb nezp sobilých pro zkrácené stavební ízení (podle § 117 

odst. 1 stavebního zákona) 69 
I.A.14. Vymezení pojm  69 
I.A.15. Údaje o po tu list  územního plánu a po tu výkres  k n mu p ipojené gra-

fické ásti 75 
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I. B. Grafická ást 
 
I.B.1. Výkres základního len ní území 1 : 5000 
I.B.2. Hlavní výkres 1 : 5000 
I.B.3. Koncepce technické infrastruktury  1:5000 
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I.A.1. VYMEZENÍ ZASTAV NÉHO ÚZEMÍ 

1. Zastav né území bylo aktualizováno v kv tnu 2008.  
2. Zastav né území je zobrazeno ve výkresech:  

– I.B.1. Výkres základního len ní území 1 : 5000 
– I.B.2. Hlavní výkres 1 : 5000 

 
zp t 

I.A.2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZ-
VOJE JEHO HODNOT 

3. Návrhem územního plánu vytvá et p edpoklady k zabezpe ení udržitelného rozvoje v území 
(chápe se tímto vyvážený vztah požadavk  na sociální soudržnost, podmínky hospodá ské-
ho rozvoje a kvalitní životní prost edí, který uspokojuje pot eby sou asné generace, aniž jsou 
ohroženy podmínky života generací budoucích); 

4. Hlavní cíle rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot:   
4.1. V oblasti zlepšení sociální soudržnosti 

4.1.1. pozornost v novat a podporovat: 
4.1.1.1. regeneraci stávajících ploch a p íprav  nových ploch pro za ízení ur-

ené pro poskytování výchovy a vzd lávání, sociální a zdravotní pé e, 
kulturnímu vyžití obyvatel, rekvalifikace nezam stnaných obyvatel, 
plochy a za ízení pro aktivní a kvalitní využívání volného asu;  

4.1.1.2. zlepšení kvality ve ejných prostranství; 
4.2. V oblasti zlepšení hospodá ského rozvoje  

4.2.1. pozornost v novat a podporovat: 
4.2.1.1. p ípravu ploch pro rozvoj výrobních aktivit, emesla a služeb;  
4.2.1.2. op tovn  využiti opušt ných a nevyužitých ploch (tzv. brownfields); 
4.2.1.3. zlepšení obslužnosti území obce a jeho kvalitního zapojení do doprav-

ního systému Moravskoslezského kraje, minimalizovat ekologické do-
pady z dopravy jak na území obce,  

4.2.1.4. rozvoj technické infrastruktury; 
4.2.1.5. rozvoj cestovního ruchu; 
4.2.1.6. zlepšení informovanosti potenciálních investor  o možnostech rozvoje 

na území obce; 
4.3. V oblasti ochrany p írody, zdravého prost edí a hodnot v území 

4.3.1. pozornost v novat a podporovat: 
4.3.1.1. ochranu p írodních hodnot; 
4.3.1.2. ochranu kulturních památek; 
4.3.1.3. ochranu území s archeologickými nálezy; 
4.3.1.4. pé i o zvlášt  chrán ná území (VKP, maloplošná zvlášt  chrán ná 

územ); 
4.3.1.5. založení ÚSES s cílem zvýšení ekologické stability území a biogeogra-

fické pestrosti krajiny; 
4.3.1.6. zvýšení podílu zelen  v území a snížení rozsahu zorn ní p dy; 
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4.3.1.7. údržbu zelen  jak v zastav ném území, tak i v nezastav ném území;  
4.3.1.8. pé i o vodní ekosystémy, 
4.3.1.9. zlepšení pr chodnosti krajiny realizací nových ú elových cest 

s využitím pro obsluhu zem lských a lesních ploch a pro rozvoj tu-
ristického ruchu a využití volného asu (cykloturistika, hypostezky, aj.) 

4.3.1.10. zám nu klasických paliv zám nou za obnovitelné zdroje (biomasa, bi-
oplyn a slune ní energii);  

4.3.1.11. podporovat výstavbu nízkoenergetických dom  a zateplování stávají-
cích staveb; 

4.3.1.12. eliminovat negativní vlivy z výroby a dopravy;  
4.3.2. akceptovat environmentální limity, 

5. Koncepce rozvoje obce bude akceptovat tato kritéria: 
5.1. p edpokládat ve st edn dobém asovém horizontu se stagnací až velmi mírným pokle-

sem po tu obyvatel, p i sou asném r stu po tu byt . R st po tu byt  bude p im ený 
ekávanému vývoji po tu obyvatel a koup schopné poptávce po bydlení; 

5.2. respektovat stávající a navržené plochy, koridory a ve ejn  prosp šná opat ení nad-
místního významu vyplývající z ÚP VÚC okresu Opava (po ukon ení platnosti bude na-
hrazen vydanými Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje); 

zp t 

I.A.3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, V ETN  VYMEZENÍ ZA-
STAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH P ESTAVBY A SYSTÉ-
MU SÍDELNÍ ZELEN  

6. Návrh urbanistické koncepce vychází z platného územního plánu obce a konceptu ešení.  
7. Územní plán lení ešené území na::  

7.1. území zastav né a v n m vymezuje: 
7.1.1. stabilizovaný stav 
7.1.2. plochy p estavby; 

7.2. plochy zastavitelné ; 
7.3. nezastav né území (území mimo území zastav né a zastavitelné ); 
7.4. plochy územních rezerv; 

8. Základní len ní území je zobrazeno ve výkresech: 
I.B.1. Výkres základního len ní území 1 : 5000 
I.B.2. Hlavní výkres 1 : 5000 

9. Územní plán vymezuje v území zastav ném, plochách p estavby,zastavitelných plochách a 
nezastav ném území tyto plochy s rozdílným zp sobem využití: 

 
Kód(*)   Plochy s rozdílným zp sobem využití 

Pro bydlení se vymezují: 
B Plochy bydlení  

BH  
 

 Plochy bydlení hromadného  

BI   Plochy bydlení individuálního    
Pro rekreaci se vymezují: 
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Kód(*)   Plochy s rozdílným zp sobem využití 
R  Plochy rekreace    

RZ   Plochy rodinné individuální rekreace-zahrádká ské osady           

RI   Plochy rodinné individuální rekreace-chatové lokality            
Pro ve ejnou infrastrukturu se vymezují: 

O Plochy ob anského vybavení      

OV   Plochy ve ejné vybavenosti       

OH   Plochy  ve ejných poh ebiš  a souvisejících služeb     
OK   Plochy komer ních za ízení       

OS   Plochy t lovýchovy a sportu    

D Plochy a koridory dopravní infrastruktury        

DS  Plochy silni ní dopravy                    

T Plochy a koridory technické infrastruktury                 

TV   Plochy pro vodní hospodá ství                    

TE   Plochy pro energetiku               

P Plochy ve ejných prostranství     
Pro smíšené využití se vymezují: 

S Plochy a koridory smíšeného využití        

SO  Plochy smíšené obytné       

SK  Koridory smíšené bez rozlišení 
Pro výrobu a skladování se vymezují: 

V Plochy výroby a skladování                       

VD  Plochy drobné výroby a výrobních služeb         

VZ   Plochy zem lské a lesnické výroby                  
Pro vodní plochy a toky se vymezují: 

W Plochy vodní a vodohospodá ské    

WP  Vodohospodá ské plochy a koridory   
Pro zele  sídelní se vymezují: 

ZS Plochy sídelní zelen       

ZP  Plochy park , historických zahrad        

ZX  Plochy zelen  ostatní a specifické             
Pro zele  v krajin  se vymezují: 

KZ Plochy krajinné zelen              
Pro plochy p írodní se vymezují: 

PP Plochy p írodní                
Plochy zem lské se vymezují: 

Z Plochy zem lské    
Pro plochy lesní se vymezují: 

L Plochy lesní     
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Pozn. 
(*) – kód, který umož uje identifikaci ploch v grafické ásti  
10. Plochy s rozdílným zp sobem využití dle bodu 9 jsou zobrazeny ve výkresu: 

I.B.2. Hlavní výkres 1 : 5000 
11. Za hlavní prvky významným zp sobem ovliv ující urbanistickou koncepci obce považovat: 

11.1. administrativní roz len ní urbanistické struktury území obce do p ti územních celk  – 
k.ú. Velké Heraltice, k.ú. Malé Heraltice, k.ú. Košetice, k.ú. Sádek, k.ú. Tábor 

11.2. zámecký park Velké Heraltice s objektem zámku;   
11.3. základní dopravní tepny: 

11.3.1. návrh p eložek silnice I. t ídy; 
11.3.2. ostatní silni ní sí  (II. a III. t ídy v etn  navržených úprav);  
11.3.3. významné místní komunikace; 

11.4. významn jší vodote e a soustava vodních ploch: 
11.4.1. Horecký a Heraltický potok; 
11.4.2. rybníky na t chto tocích; 

11.5. významné plošné a liniové segmenty zelen : 
11.5.1. lesní masívy v severní ásti ešeného území, podél Horeckého potoka a les 

podél Heraltického potoka;  
12. P i dalším ešení plošného a prostorového uspo ádání obce budou respektovány tyto zása-

dy:  
12.1. Rozvoj bydlení: 

12.1.1. nabídnout zastavitelné plochy pro bydlení ve všech ástech obce. 
12.1.2. plochy pro bydlení p ednostn  p ipravovat v lokalitách s ekonomicky dostup-

nou infrastrukturou, dopravn  napojitelné a v návaznosti na zastav né území; 
12.1.3. ást ploch bydlení p ipravovat i v plochách smíšených obytných;  

12.2. Rozvoj ve ejné infrastruktury: 
12.2.1. za ízení ob anského vybavení s významem pro celou obec p ednostn  lokali-

zovat v centrální ásti obce(k.ú. Velké Heraltice); 
12.2.2. p i rozhodování o podpo e vzniku nových za ízení ob anské vybavenosti  

podporovat zejména : 
12.2.2.1. využití ploch a objekt  nevyužitých (plochy s ukon enou výrobní in-

ností); 
12.2.2.2. konverzi ploch a objekt  na komer ní za ízení, u nichž sou asné vyu-

žití je nevhodné, rušivé a snižuje hodnoty navazujících pozemk  byd-
lení;  

12.2.2.3. vznik nových za ízení v plochách smíšené obytné zástavby s cílem 
snížit nároky na dopravní obsluhu území, snížit docházkové vzdále-
nosti k za ízením a „oživit“ monofunk ní plochy pro bydlení;   

12.3. Hospodá ský rozvoj: 
12.3.1. zastavitelné plochy pro výrobu a skladování p ednostn  lokalizovat v polohách 

(v souladu s územním plánem), ve kterých již lze r znými opat eními minima-
lizovat p ípadné škodlivé vlivy na bydlení; 

12.3.2. nepodporovat rozši ování výrobní innosti v lokalitách navazujících na plochy 
bydlení; 

12.3.3. preferovat využití stávajících nevyužitých výrobních ploch (brownfields) v loka-
litách u nichž lze eliminovat p ípadné negativní vlivy na plochy bydlení; 

12.4. Rozvoj rekreace: 



Územní plán Velké Heraltice - návrh                                                                                                                 kv ten 2009   
                                                                                                  
 

 ing.arch.Jaroslav Haluza a kolektiv spoluprac.                                                                                                         
 
 

8

12.4.1. za nejvýznamn jší pro rozvoj rekreace považovat tyto lokality (plochy):  
12.4.1.1. plochy lesní; 
12.4.1.2. plochy rybník ; 
12.4.1.3. plochy pro t lovýchovu a sport; 
12.4.1.4. sídla Košetice a Sádek pro rozvoj „chalupa ení“ 
12.4.1.5. soustavu opevn ní 

12.4.2. nebude podporováno: 
12.4.2.1. zakládání nových zahrádká ských osad;  
12.4.2.2. zakládání chatových osad a povolování jednotlivých chat individuální 

rekreace v nezastav ném území, plochách zastavitelných; 
12.5. Koncepce rozvoje zelen : 

12.5.1. za základní kostru rozvoje krajinné zelen  považovat: 
12.5.1.1. plochy lesní a p írodní; 
12.5.1.2. nelesní doprovodnou zele  podél vodních tok ;  

12.5.2. za základní kostru rozvoje sídelní zelen  považovat: 
12.5.2.1. zele  zámeckého parku ve Velkých Heralticích; 

12.5.3. akceptovat a v dalším ešení podrobné dokumentace dále propracovat tyto 
nové návrhy na dopln ní systému sídelní a krajinné zelen : 

12.5.3.1. návrh zelen  vázaný na územní systém ekologické stability území; 
12.5.3.2. návrh zelen  mezi p eložkou silnice I.t . a plochami bydlení ve Velkých 

Heralticích ; 

Vymezení zastavitelných ploch a ploch p estavby 

13. Zastavitelné plochy a plochy p estavby jsou graficky vymezeny ve výkresech: 
I.B.1. Výkres základního len ní 1 : 5 000  
I.B.2. Hlavní výkres 1 : 5 000  

14. Podrobný seznam zastavitelných ploch a ploch p estavby: 
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Seznam zastavitelných ploch a ploch p estavby   
 

Ozna . 
plochy  

Druh plochy s rozdílným 
zp sobem využití 

Návrh za azení 
plochy, dle zp so-
bu provedení zm -
ny v jejich využití 

Charakteristika zm ny ve využití ploch 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

BI-Z1 Plochy bydlení individuálního   zastavitelná plocha bydlení v rodinných domech na ploše zem lsky 
obd lávané p dy ne ne ne  

BI-Z2 Plochy bydlení individuálního   zastavitelná plocha bydlení v rodinných domech na ploše zem lsky 
obd lávané p dy ne ne ne  

BI-Z3 Plochy bydlení individuálního   zastavitelná plocha bydlení v rodinných domech na ploše zem lsky 
obd lávané p dy ne ne ne  

BI-Z4 Plochy bydlení individuálního   zastavitelná plocha bydlení v rodinných domech na ploše zem lsky 
obd lávané p dy ne ne ne  

BI-Z5 Plochy bydlení individuálního   zastavitelná plocha bydlení v rodinných domech na ploše zem lsky 
obd lávané p dy ne ne ne  

BI-Z6 Plochy bydlení individuálního   zastavitelná plocha bydlení v rodinných domech na ploše zem lsky 
obd lávané p dy ne ne ne  

BI-Z7 Plochy bydlení individuálního   zastavitelná plocha bydlení v rodinných domech na ploše zem lsky 
obd lávané p dy ne ne ne  

BI-Z8 Plochy bydlení individuálního   zastavitelná plocha bydlení v rodinných domech na ploše zem lsky 
obd lávané p dy ne ne ne  

BI-Z9 Plochy bydlení individuálního   zastavitelná plocha bydlení v rodinných domech na ploše zem lsky 
obd lávané p dy ne ne ne  

BI-Z10 Plochy bydlení individuálního   zastavitelná plocha bydlení v rodinných domech na ploše zahrady ne ne ne  

BI-Z11 Plochy bydlení individuálního   zastavitelná plocha bydlení v rodinných domech na ploše zem lsky 
obd lávané p dy a zahrad ne ne ne  
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BI-Z12 Plochy bydlení individuálního   zastavitelná plocha bydlení v rodinných domech na ploše zem lsky 
obd lávané p dy ne ne ne  

BI-Z13 Plochy bydlení individuálního   zastavitelná plocha bydlení v rodinných domech na ploše zem lsky 
obd lávané p dy a zahrad ano ne ne  

BI-Z14 Plochy bydlení individuálního   zastavitelná plocha bydlení v rodinných domech na ploše zem lsky 
obd lávané p dy a zahrad ano ne ne  

BI-Z15 Plochy bydlení individuálního   zastavitelná plocha bydlení v rodinných domech na ploše zem lsky 
obd lávané p dy ne ne ne  

BI-Z16 Plochy bydlení individuálního   zastavitelná plocha bydlení v rodinných domech na ploše zem lsky 
obd lávané p dy ne ne ne  

OH-Z1 Plochy ve ejných poh ebiš  a 
souvisejících služeb      zastavitelná plocha ve ejné poh ebišt  na ploše  zem lské p dy ne ne ne  

OH-Z2 Plochy ve ejných poh ebiš  a 
souvisejících služeb      zastavitelná plocha ve ejné poh ebišt  na ploše  zem lské p dy ne ne ne  

OK-P1 Plochy komer ních za ízení p estavbová plocha komer ní za ízení na ploše zem lské výroby ne ne ne  

OS-Z1 Plochy t lovýchovy a sportu zastavitelná plocha sportovní za ízení na ploše ostatní ne ne ne  
OS-Z2 Plochy t lovýchovy a sportu zastavitelná plocha sportovní za ízení na ploše zem lské p dy ne ne ne  
OS-Z3 Plochy t lovýchovy a sportu zastavitelná plocha sportovní za ízení na ploše zem lské p dy ne ne ne  

D-Z1 Plochy a koridory dopravní 
infrastruktury        zastavitelná plocha plocha pro dopravní stavbu na ploše ostatní a 

ve ejné zelen    ne ne ne  

D-Z2 Plochy a koridory dopravní 
infrastruktury        zastavitelná plocha koridor pro dopravní stavbu na ploše zem lské 

dy ne ne ne  

D-Z3 Plochy a koridory dopravní 
infrastruktury        zastavitelná plocha koridor pro dopravní stavbu na ploše zem lské 

dy a ostatní ne ne ne  
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D-Z4 Plochy a koridory dopravní 
infrastruktury        zastavitelná plocha koridor pro dopravní stavbu na ploše zem lské 

dy a ostatní ne ne ne  

D-Z4 Plochy a koridory dopravní 
infrastruktury        zastavitelná plocha koridor pro dopravní stavbu na ploše zem lské 

dy ne ne ne  

D-Z5 Plochy a koridory dopravní 
infrastruktury        zastavitelná plocha koridor pro dopravní stavbu na ploše zem lské 

dy ne ne ne  

D-Z6 Plochy a koridory dopravní 
infrastruktury        zastavitelná plocha koridor pro dopravní stavbu na ploše zem lské 

dy ne ne ne  

D-Z7 Plochy a koridory dopravní 
infrastruktury        zastavitelná plocha koridor pro dopravní stavbu na ploše ostatní ne ne ne  

D-Z8 Plochy a koridory dopravní 
infrastruktury        zastavitelná plocha koridor pro dopravní stavbu na ploše zem lské 

dy ne ne ne  

D-Z9 Plochy a koridory dopravní 
infrastruktury        zastavitelná plocha koridor pro dopravní stavbu na ploše zem lské 

dy ne ne ne  

D-Z10 Plochy a koridory dopravní 
infrastruktury        zastavitelná plocha koridor pro dopravní stavbu na ploše zem lské 

dy ne ne ne  

D-Z11 Plochy a koridory dopravní 
infrastruktury        zastavitelná plocha koridor pro dopravní stavbu na ploše ostatní ne ne ne  

D-Z12 Plochy a koridory dopravní 
infrastruktury        zastavitelná plocha koridor pro dopravní stavbu na ploše zem lské 

dy a ostatní ne ne ne  

D-Z13 Plochy a koridory dopravní 
infrastruktury        zastavitelná plocha koridor pro dopravní stavbu na ploše zem lské 

dy a ostatní ano ne ne  

D-Z14 Plochy a koridory dopravní 
infrastruktury        zastavitelná plocha koridor pro dopravní stavbu na ploše zem lské 

dy ne ne ne  

D-Z15 Plochy a koridory dopravní 
infrastruktury        zastavitelná plocha koridor pro dopravní stavbu na ploše ostatní ne ne ne  
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DS-Z1 Plochy silni ní dopravy               zastavitelná plocha plocha pro dopravní stavbu na ploše zem lské 
dy  ne ne ne  

DS-Z2 Plochy silni ní dopravy               zastavitelná plocha plocha pro dopravní stavbu na ploše zem lské 
dy  ne ne ne  

T-Z1 Plochy a koridory technické 
infrastruktury zastavitelná plocha koridor pro technickou infrastrukturu na ploše 

zem lské p dy a ostatní ne ne ne  

T-Z2 Plochy a koridory technické 
infrastruktury zastavitelná plocha plocha pro technickou infrastrukturu na ploše 

zem lské p dy ne ne ne  

T-Z3 Plochy a koridory technické 
infrastruktury zastavitelná plocha koridor pro technickou infrastrukturu na ploše 

zem lské p dy a ostatní ne ne ne  

T-Z4 Plochy a koridory technické 
infrastruktury zastavitelná plocha koridor pro technickou infrastrukturu na ploše 

zem lské p dy a ostatní ne ne ne  

T-Z5 Plochy a koridory technické 
infrastruktury zastavitelná plocha koridor pro technickou infrastrukturu na ploše 

zem lské p dy a ostatní ne ne ne  

T-Z6 Plochy a koridory technické 
infrastruktury zastavitelná plocha plocha pro technickou infrastrukturu na ploše 

zem lské p dy ne ne ne  

TV-Z1 Plochy pro vodní hospodá -
ství zastavitelná plocha koridor pro  vodní hospodá ství na ploše zem l-

ské p dy ne ne ne  

TV-Z2 Plochy pro vodní hospodá -
ství zastavitelná plocha koridor pro vodní hospodá ství na ploše zem l-

ské p dy ne ne ne  

TV-Z3 Plochy pro vodní hospodá -
ství zastavitelná plocha koridor pro vodní hospodá ství na ploše zem l-

ské p dy ne ne ne  

TV-Z5 Plochy pro vodní hospodá -
ství zastavitelná plocha koridor pro vodní hospodá ství na ploše ostatní  ne ne ne  

TV-Z6 Plochy pro vodní hospodá -
ství zastavitelná plocha koridor pro vodní hospodá ství v ploše ve ejného 

prostranství ne ne ne  
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TV-Z7 Plochy pro vodní hospodá -
ství zastavitelná plocha koridor pro vodní hospodá ství v ploše ve ejného 

prostranství ne ne ne  

TV-Z8 Plochy pro vodní hospodá -
ství zastavitelná plocha koridor pro vodní hospodá ství v ploše ve ejného 

prostranství ne ne ne  

TV-Z9 Plochy pro vodní hospodá -
ství zastavitelná plocha koridor pro vodní hospodá ství v ploše ve ejného 

prostranství ne ne ne  

TV-Z10 Plochy pro vodní hospodá -
ství zastavitelná plocha koridor pro vodní hospodá ství v ploše ve ejného 

prostranství ne ne ne  

TV-Z11 Plochy pro vodní hospodá -
ství zastavitelná plocha koridor pro vodní hospodá ství v ploše ve ejného 

prostranství ne ne ne  

TV-Z12 Plochy pro vodní hospodá -
ství zastavitelná plocha koridor pro vodní hospodá ství v ploše ve ejného 

prostranství ne ne ne  

TV-Z13 Plochy pro vodní hospodá -
ství zastavitelná plocha koridor pro vodní hospodá ství v ploše ve ejného 

prostranství ne ne ne  

TV-Z14 Plochy pro vodní hospodá -
ství zastavitelná plocha koridor pro vodní hospodá ství v ploše zem l-

ské výroby ne ne ne  

TV-Z15 Plochy pro vodní hospodá -
ství zastavitelná plocha koridor pro vodní hospodá ství v ploše ve ejného 

prostranství ne ne ne  

TV-Z16 Plochy pro vodní hospodá -
ství zastavitelná plocha koridor pro vodní hospodá ství na ploše zem l-

ské p dy a ostatní ano ne ne  

TV-Z17 Plochy pro vodní hospodá -
ství zastavitelná plocha koridor pro vodní hospodá ství na ploše ostatní ano ne ne  

TV-Z18 Plochy pro vodní hospodá -
ství zastavitelná plocha koridor pro vodní hospodá ství na ploše ostatní ne ne ne  

TV-Z19 Plochy pro vodní hospodá -
ství zastavitelná plocha koridor pro vodní hospodá ství v ploše ve ejného 

prostranství ne ne ne  
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TV-Z20 Plochy pro vodní hospodá -
ství zastavitelná plocha koridor pro vodní hospodá ství v ploše zem l-

ské výroby ne ne ne  

TV-Z21 Plochy pro vodní hospodá -
ství zastavitelná plocha koridor pro vodní hospodá ství na ploše zem l-

ské p dy a ostatní ne ne ne  

TV-Z22 Plochy pro vodní hospodá -
ství zastavitelná plocha koridor pro vodní hospodá ství na ploše zem l-

ské p dy ne ne ne  

TV-Z23 Plochy pro vodní hospodá -
ství zastavitelná plocha koridor pro vodní hospodá ství v ploše ve ejného 

prostranství ne ne ne  

TV-Z24 Plochy pro vodní hospodá -
ství zastavitelná plocha koridor pro vodní hospodá ství na ploše zem l-

ské p dy ne ne ne  

TV-Z25 Plochy pro vodní hospodá -
ství zastavitelná plocha koridor pro vodní hospodá ství na ploše zem l-

ské p dy ne ne ne  

TV-Z26 Plochy pro vodní hospodá -
ství zastavitelná plocha koridor pro vodní hospodá ství na ploše ostatní  

 ne ne ne  

TV-Z27 Plochy pro vodní hospodá -
ství zastavitelná plocha koridor pro vodní hospodá ství na ploše zem l-

ské p dy a ostatní ne ne ne  

TV-Z28 Plochy pro vodní hospodá -
ství zastavitelná plocha koridor pro vodní hospodá ství v ploše ve ejného 

prostranství ne ne ne  

TV-Z29 Plochy pro vodní hospodá -
ství zastavitelná plocha koridor pro vodní hospodá ství v ploše ve ejného 

prostranství ne ne ne  

TV-Z30 Plochy pro vodní hospodá -
ství zastavitelná plocha koridor pro vodní hospodá ství v ploše zahrad ne ne ne  

TV-Z31 Plochy pro vodní hospodá -
ství zastavitelná plocha plocha pro vodní hospodá ství na ploše ostatní ne ne ne  

TV-Z32 Plochy pro vodní hospodá -
ství zastavitelná plocha plocha pro vodní hospodá ství na ploše ostatní ne ne ne  
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TV-Z33 Plochy pro vodní hospodá -
ství zastavitelná plocha koridor pro vodní hospodá ství na ploše zem l-

ské p dy ne ne ne  

TV-Z34 Plochy pro vodní hospodá -
ství zastavitelná plocha koridor pro vodní hospodá ství na ploše zem l-

ské p dy ne ne ne  

TV-Z35 Plochy pro vodní hospodá -
ství zastavitelná plocha koridor pro vodní hospodá ství v ploše ve ejného 

prostranství ne ne ne  

TV-Z36 Plochy pro vodní hospodá -
ství zastavitelná plocha koridor pro vodní hospodá ství v ploše ve ejného 

prostranství ne ne ne  

TV-Z37 Plochy pro vodní hospodá -
ství zastavitelná plocha koridor pro vodní hospodá ství v ploše ve ejného 

prostranství ne ne ne  

TV-Z38 Plochy pro vodní hospodá -
ství zastavitelná plocha koridor pro vodní hospodá ství v ploše ve ejného 

prostranství a ostatní ne ne ne  

TV-Z39 Plochy pro vodní hospodá -
ství zastavitelná plocha koridor pro vodní hospodá ství v ploše ve ejného 

prostranství ne ne ne  

TV-Z40 Plochy pro vodní hospodá -
ství zastavitelná plocha koridor pro vodní hospodá ství na ploše zem l-

ské p dy a ostatní ne ne ne  

TV-Z41 Plochy pro vodní hospodá -
ství zastavitelná plocha koridor pro vodní hospodá ství na ploše zem l-

ské p dy ne ne ne  

TV-Z42 Plochy pro vodní hospodá -
ství zastavitelná plocha koridor pro vodní hospodá ství v ploše ve ejného 

prostranství ne ne ne  

TV-Z43 Plochy pro vodní hospodá -
ství zastavitelná plocha koridor pro vodní hospodá ství v ploše ve ejného 

prostranství ne ne ne  

TV-Z44 Plochy pro vodní hospodá -
ství zastavitelná plocha koridor pro vodní hospodá ství v ploše ve ejného 

prostranství ne ne ne  

TV-Z45 Plochy pro vodní hospodá -
ství zastavitelná plocha koridor pro vodní hospodá ství v ploše ve ejného 

prostranství ne ne ne  
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TV-Z46 Plochy pro vodní hospodá -
ství zastavitelná plocha plocha pro vodní hospodá ství na ploše ostatní ne ne ne  

TV-Z47 Plochy pro vodní hospodá -
ství zastavitelná plocha plocha pro vodní hospodá ství na ploše ostatní ne ne ne  

TV-Z48 Plochy pro vodní hospodá -
ství zastavitelná plocha plocha pro vodní hospodá ství na ploše ostatní ne ne ne  

TV-Z49 Plochy pro vodní hospodá -
ství zastavitelná plocha koridor pro vodní hospodá ství na ploše zem l-

ské p dy a ostatní ne ne ne  

TV-Z50 Plochy pro vodní hospodá -
ství zastavitelná plocha koridor pro vodní hospodá ství na ploše zem l-

ské p dy ne ne ne  

TE-Z1 Plochy pro energetiku zastavitelná plocha koridor pro energetiku na ploše zem lské p dy ne ne ne  
TE-Z2 Plochy pro energetiku zastavitelná plocha koridor pro energetiku v ploše zem lské výroby ne ne ne  
TE-Z3 Plochy pro energetiku zastavitelná plocha koridor pro energetiku na ploše zem lské p dy ne ne ne  

TE-Z4 Plochy pro energetiku zastavitelná plocha koridor pro energetiku na ploše zem lské p dy 
a ostatní ne ne ne  

TE-Z5 Plochy pro energetiku zastavitelná plocha koridor pro energetiku na ploše zem lské p dy 
a ostatní ne ne ne  

TE-Z6 Plochy pro energetiku zastavitelná plocha koridor pro energetiku na ploše zem lské p dy ne ne ne  

TE-Z7 Plochy pro energetiku zastavitelná plocha plocha pro vodní hospodá ství na ploše ostatní a 
PUPFL ne ne ne  

P-Z1 Plocha ve ejného prostran-
ství zastavitelná plocha plocha pro ve ejné prostranství na ploše zem l-

ské p dy ne ne ne  

SO-Z1 Plochy smíšené obytné       zastavitelná plocha plocha  smíšená obytná na ploše zem lské 
dy ne ne ne  

SO-Z2 Plochy smíšené obytné       zastavitelná plocha plocha  smíšená obytná na ploše zem lské 
dy ano ne ne  
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SO-Z3 Plochy smíšené obytné       zastavitelná plocha plocha  smíšená obytná na ploše zem lské 
dy ne ne ne  

SO-Z4 Plochy smíšené obytné       zastavitelná plocha plocha  smíšená obytná na ploše zem lské 
dy ne ne ne  

SO-Z5 Plochy smíšené obytné       zastavitelná plocha plocha  smíšená obytná na ploše zem lské 
dy a ostatní ne ne ne  

SO-Z6 Plochy smíšené obytné       zastavitelná plocha plocha  smíšená obytná na ploše zem lské 
dy a zahrad ne ne ne  

SO-Z8 Plochy smíšené obytné       zastavitelná plocha plocha  smíšená obytná na ploše zem lské 
dy ne ne ne  

SO-Z9 Plochy smíšené obytné       zastavitelná plocha plocha  smíšená obytná na ploše zahrad a ostatní  ne ne ne  
SO-Z10 Plochy smíšené obytné       zastavitelná plocha plocha  smíšená obytná na ploše ostatní ne ne ne  

SO-P1 Plochy smíšené obytné       p estavbová plocha plocha  smíšená obytná na ploše nevyužitých 
objekt  a ostatní ne ne ne  

SO-P2 Plochy smíšené obytné       p estavbová plocha plocha  smíšená obytná na ploše nevyužitých 
objekt  a ostatní ne ne ne  

SO-P3 Plochy smíšené obytné       p estavbová plocha plocha  smíšená obytná na ploše hospodá ských 
objekt  a ostatní ne ne ne  

SK-Z1 Koridory smíšené bez rozli-
šení zastavitelná plocha 

koridor pro dopravní a technickou infrastrukturu – 
eložka silnice I.t . v etn  p eložek technické 

infrastruktury-p evážn  na ploše zem lské p dy 
ne ne ne  

SK-Z2 Koridory smíšené bez rozli-
šení zastavitelná plocha koridor pro dopravní a technickou infrastrukturu na 

ploše ostatní  ne ne ne  

SK-Z3 Koridory smíšené bez rozli-
šení zastavitelná plocha koridor pro dopravní a technickou infrastrukturu na 

ploše ostatní ne ne ne  
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SK-Z4 Koridory smíšené bez rozli-
šení zastavitelná plocha koridor pro dopravní a technickou infrastrukturu na 

ploše ve ejného prostranství  ne ne ne  

SK-Z5 Koridory smíšené bez rozli-
šení zastavitelná plocha koridor pro dopravní a technickou infrastrukturu na 

ploše ve ejného prostranství ne ne ne  

SK-Z6 Koridory smíšené bez rozli-
šení zastavitelná plocha koridor pro dopravní a technickou infrastrukturu na 

ploše zem lské p dy ne ne ne  

SK-Z7 Koridory smíšené bez rozli-
šení zastavitelná plocha koridor pro dopravní a technickou infrastrukturu na 

ploše zem lské p dy ne ne ne  

SK-Z8 Koridory smíšené bez rozli-
šení zastavitelná plocha koridor pro dopravní a technickou infrastrukturu na 

ploše zem lské p dy ne ne ne  

SK-Z9 Koridory smíšené bez rozli-
šení zastavitelná plocha koridor pro dopravní a technickou infrastrukturu na 

ploše zem lské p dy ne ne ne  

SK-Z10 Koridory smíšené bez rozli-
šení zastavitelná plocha koridor pro dopravní a technickou infrastrukturu na 

ploše ostatní a PUPFL ne ne ne  

SK-Z11 Koridory smíšené bez rozli-
šení zastavitelná plocha koridor pro dopravní a technickou infrastrukturu na 

ploše ostatní ne ne ne  

SK-Z12 Koridory smíšené bez rozli-
šení zastavitelná plocha koridor pro dopravní a technickou infrastrukturu na 

ploše zem lské p dy ne ne ne  

SK-Z13 Koridory smíšené bez rozli-
šení zastavitelná plocha koridor pro dopravní a technickou infrastrukturu na 

ploše zem lské p dy ne ne ne  

SK-Z14 Koridory smíšené bez rozli-
šení zastavitelná plocha koridor pro dopravní a technickou infrastrukturu na 

ploše ostatní a zem lské p dy ne ne ne  

SK-Z15 Koridory smíšené bez rozli-
šení zastavitelná plocha koridor pro dopravní a technickou infrastrukturu na 

ploše ostatní a zem lské p dy ne ne ne  

SK-Z16 Koridory smíšené bez rozli-
šení zastavitelná plocha koridor pro dopravní a technickou infrastrukturu na 

ploše ostatní ne ne ne  
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SK-Z17 Koridory smíšené bez rozli-
šení zastavitelná plocha koridor pro dopravní a technickou infrastrukturu na 

ploše ve ejného prostranství ne ne ne  

SK-Z18 Koridory smíšené bez rozli-
šení zastavitelná plocha koridor pro dopravní a technickou infrastrukturu na 

ploše ostatní ne ne ne  

SK-Z19 Koridory smíšené bez rozli-
šení zastavitelná plocha koridor pro dopravní a technickou infrastrukturu na 

ploše ostatní a zem lské výroby ne ne ne  

SK-Z20 Koridory smíšené bez rozli-
šení zastavitelná plocha koridor pro dopravní a technickou infrastrukturu na 

ploše ve ejného prostranství ne ne ne  

SK-Z21 Koridory smíšené bez rozli-
šení zastavitelná plocha koridor pro dopravní a technickou infrastrukturu na 

ploše zem lské p dy ne ne ne  

SK-Z22 Koridory smíšené bez rozli-
šení zastavitelná plocha koridor pro dopravní a technickou infrastrukturu na 

ploše ostatní a zem lské p dy ne ne ne  

SK-Z23 Koridory smíšené bez rozli-
šení zastavitelná plocha koridor pro dopravní a technickou infrastrukturu na 

ploše ostatní a zahrad ne ne ne  

SK-Z24 Koridory smíšené bez rozli-
šení zastavitelná plocha koridor pro dopravní a technickou infrastrukturu na 

ploše ostatní a zahrad ano ne ne  

SK-Z25 Koridory smíšené bez rozli-
šení zastavitelná plocha koridor pro dopravní a technickou infrastrukturu na 

ploše ve ejného prostranství a ostatní ne ne ne  

SK-Z26 Koridory smíšené bez rozli-
šení zastavitelná plocha koridor pro dopravní a technickou infrastrukturu na 

ploše ostatní ne ne ne  

SK-Z27 Koridory smíšené bez rozli-
šení zastavitelná plocha koridor pro dopravní a technickou infrastrukturu na 

ploše ve ejného prostranství ne ne ne  

SK-Z28 Koridory smíšené bez rozli-
šení zastavitelná plocha koridor pro dopravní a technickou infrastrukturu na 

ploše ve ejného prostranství ne ne ne  

V-Z1 Plocha výroby a skladování              zastavitelná plocha plocha výroby a skladování na ploše zem lské 
dy ne ne ne  
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V-Z4 Plocha výroby a skladování              zastavitelná plocha plocha výroby a skladování na ploše zem lské 
dy ne ne ne  

V-Z5 Plocha výroby a skladování              zastavitelná plocha plocha výroby a skladování na ploše zem lské 
dy ne ne ne  

VD-Z1 Plochy drobné výroby a 
výrobních služeb         zastavitelná plocha plocha drobné výroby a výrobních služeb na ploše 

zem lské p dy ne ne ne  

VD-Z3 Plochy drobné výroby a 
výrobních služeb         zastavitelná plocha plocha drobné výroby a výrobních služeb na ploše 

zem lské p dy ne ne ne  

VD-Z6 Plochy drobné výroby a 
výrobních služeb         zastavitelná plocha plocha drobné výroby a výrobních služeb na ploše 

zem lské p dy ne ne ne  

VD-P1 Plochy drobné výroby a 
výrobních služeb         estavbová plocha plocha drobné výroby a výrobních služeb na ploše 

nevyužitých hospodá ských objekt  ne ne ne  

W-O1 Plochy a vodní a vodohos-
podá ské 

áste  zastavitel-
ná plocha 

plocha vodní a vodohospodá ská na ploše zem -
lsky obhospoda ované p dy a PUPFL ne ne ne  

WP-O1 Vodohospodá ské plochy a 
koridory 

áste  zastavitel-
ná plocha 

koridor pro vodohospodá skou stavbu na ploše 
ostatní ne ne ne  

WP-O2 Vodohospodá ské plochy a 
koridory 

áste  zastavitel-
ná plocha 

koridor pro vodohospodá skou stavbu na ploše 
ostatní ano ne ne  

 
Pozn. 
(1) – kód, který umož uje identifikaci ploch v grafické ásti  
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14.1. Podmínky pro využití zastavitelných ploch, ploch p estavby a ploch áste  (podmín -
 zastavitelných) stanovuje kap.I.A.6. 

zp t 

I.A.4. KONCEPCE VE EJNÉ INFRASTRUKTURY, V ETN  
PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍS OVÁNÍ 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Širší dopravní vazby 

15. Návrhem dostavby a modernizace dopravní infrastruktury zlepšit stávající dopravní obsluhu 
obce Velké Heraltice. 

16. V území hájit koridory, p ipravovat a prosazovat realizaci návrhových prvk  rozvoje dopravní 
infrastruktury, znázorn ných ve výkresu I.B.2. 

17. Územn  hájit koridory pro návrhy na dostavbu a modernizaci základní komunika ní sít  obce 
Velké Heraltice s páte ním motivem tahu silnic I/11 a na n j navazujících sil. II/460, III/0574, 
II/46018, III/4607 a III/4608. 

18. Respektovat návaznosti úprav dopravní sít  na sousední obce definované ve výkresu II.B.3. 

Komunika ní sí  

19. Na území obce respektovat koncepci rozvoje základní komunika ní sít , která je tvo ena 
ížem silni ních tah  I/11, silnic II. a III. t íd a na n  navazující sítí místních komunikací. 

20. Na území obce hájit koridory pro dostavbu a modernizaci komunika ní sít  v . úprav k ižova-
tek, opat ení pro omezení negativních vliv  dopravy, vyvolaných úprav návazných nebo k i-
žujících komunikací a rekonstrukci i dostavbu p ších a cyklistických tras 

21. V návrhu koncepce rozvoje základní komunika ní sít  akceptovat níže uvedené prvky, které 
edstavují v zásad  t i skupiny opat ení: 

21.1. návrhy p eložek vybraných úsek  stávajících tah   
21.2. návrhy na homogenizaci a modernizaci stávajících tah   
21.3. návrhy rekonstrukce stávajících k ižovatek  

22. Na území obce hájit koridory pro tyto úpravy silni ní sít : 
22.1. homogenizace pr tahu sil.I/46 na kategorii MS 10,5/50 
22.2. p eložka sil.I/11 – úsek ve Velkých Heralticích  
22.3. p eložka sil.I/11 – úsek v Malých Heralticích 
22.4. p eložka sil. III/0574 – sm rová úprava 
22.5. p eložka sil. III/46018 – sm rová úprava 
22.6. p eložka sil. III/4603– sm rová úprava 
22.7. rekonstrukce k ižovatky sil. III/46018x MK  
22.8. rekonstrukce k ižovatky sil.I/11 a II/460 
22.9. úpravy pro dopravní zklidn ní pr tahu sil.I/11 

23. Na území obce hájit koridory pro návrh dostavby a rekonstrukce místních komunikací pro 
napojení zastavitelných ploch: 

23.1. p íjezdová komunikace zastavitelných ploch v jiho-západní oblasti  m. . Velké Heraltice, 
napojená na sil.I/11 a III/46018 
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23.2. p íjezdová komunikace zastavitelných ploch v severo-západní oblasti   m. . Velké Heral-
tice, vedená podél p eložky sil.I/11, napojená na stávající sil.I/11 a II/460 

23.3. p íjezdová komunikace zastavitelných ploch v severo-východní oblasti   m. . Velké He-
raltice, vedená podél p eložky sil.I/11, napojená na stávající místní komunikaci a 
sil.III/0574 

23.4. p íjezdová komunikace zastavitelných ploch v západní oblasti   m. . Malé Heraltice, na-
pojená na sil.I/11 

23.5. p íjezdová komunikace zastavitelných ploch v m. . Tábor, napojená na sil.III/0574 
23.6. p íjezdová komunikace zastavitelných ploch v m. . Košetice v severní a východní oblasti 

obce 
23.7. p íjezdová komunikace zastavitelných ploch v m. . Sádek v západní ásti obce a její 

propojovací úseky na sil.III/0574 
23.8. rekonstrukce a dostavba p íjezdových komunikací zastavitelných ploch v m. . Sádek 

východn  kostela 
23.9. dostavba obratiš  na konci stávajících obslužných komunikací, zohled ující reálné pro-

storové možnosti území 
23.10. výstavba ú elových komunikací pro obsluhu území podél p eložky sil.I/11 

24. Mimo graficky znázorn né úpravy komunika ní sít  se p ipouští i další lokální úpravy, sledu-
jící dosažení normových parametr  platných v dob  výstavby, odstran ní dopravn  závad-
ných úsek  a.j. za podmínky, že úpravy budou provedeny ve stávajících plochách ve ejných 
prostranství, pop . plochách a koridorech dopravní infrastruktury.  

25. Návrhem dostavby komunika ní sít  podporovat omezování emisí mobilních zdroj  zne iš-
ování ovzduší a p i výstavb  komunikací respektovat spln ní imisních limit  látek zne iš u-

jících ovzduší v jejich okolí. 
26. V navrhovaných dopravních koridorech ešit soub žn  ochranu zastav ných, zastavitelných, 

a p estavbových ploch p ed nep íznivými ú inky hluku.  

Železni ní sí   

27. Železni ní tra  územím neprochází. 

Ostatní doprava  

28. P i rozhodování o rekonstrukci ve ejných prostranstvích preferovat segregaci p ší a cyklis-
tické dopravy od dopravy automobilové.  

29. Rozvoj sít  cyklistických tras ešit v koordinaci s rozvojem cyklistické dopravy v návazném 
území. 

30. Pro zlepšení podmínek obsluhy ve ejnou dopravou prosazovat rekonstrukci autobusových 
zastávek a vybudování obratišt  pro autobusovou dopravu v m. . Tábor. 

31. Požadavky nových parkovacích kapacit zastavitelných ploch zajistit v rámci t chto ploch. 
Lokalizace parkovacích objekt  a ploch bude up esn na v rámci zpracování podrobné do-
kumentace.  

32. V plochách stávající zástavby bydlení, v plochách smíšených a plochách výroby se p ipouští 
umíst ní parkovacích ploch  a objekt , pokud jejich umíst ní nebude v rozporu s právními 

edpisy k ochran  zdraví a nedojde ke zhoršení obytného prost edí. 
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Obecná ustanovení s ú innosti pro návrhy jednotlivých druhu dopravy 

33. Koridor je plocha vymezená územním plánem pro umíst ní vedení dopravní infrastruktury. 
V této ploše lze umístit dopravní stavbu v poloze, která nejlépe vyhovuje místním podmín-
kám (po prov ení v podrobné dokumentaci). Využití plochy koridoru nesmí znemožnit umís-

ní dopravní stavby.  
34. Koridory pro dopravní infrastrukturu jsou vymezeny ve výkrese: 

I.B.1. Výkres základního len ní území 1 : 5000 
I.B.2. Hlavní výkres 1 : 5000 

 
35. Koridory se vymezují jako zastavitelné plochy a chápe se tímto možnost umíst ní stavby 

související s ú elem, pro který je koridor vymezen.  
36. Akceptuje se len ní koridor  pro dopravní infrastrukturu na: 

36.1. plochy a koridory dopravní infrastruktury, ve výkresu I.B.2. ozna ené D-Zxy, které jsou 
vyhrazené pouze pro umíst ní nových dopravních staveb.  

36.2. koridory smíšené bez rozlišení, ve výkresu I.B.2. ozna ené SK-Zxy, které jsou  vymeze-
ny jak pro umíst ní nových dopravních staveb, tak i pro stavby technické infrastruktury.  

37. Koridor vymezuje možné sm rové odchylky osy trasy navrhované liniové stavby. Vymezení 
koridoru považovat za maximalistické, tzn., že v koridoru musí být obsaženy i stavby nezbyt-
né k zajišt ní ádného užívání stavby (mosty, op rné zdi, propustky, tunely, apod. pokud 
nejsou graficky vymezeny jako samostatná stavba). Rozsah stavby, velikost a poloha v rámci 
koridoru bude stanovena podrobnou dokumentaci. 

38. Zm nu velikosti a pr hu koridoru (s výjimkou koridoru pro ú elové cesty) lze provést pou-
ze na základ  vydané aktualizace ÚP. 

39. Pro návrh ú elových cest za koridor považovat vlastní zobrazení cesty (koridor v ší i navrho-
vané cesty). P ipouští se zm ny trasy koridoru p i dodržení t chto podmínek: 

39.1. m ná trasa nebude zasahovat do: 
39.1.1. zákonem  chrán ných ásti p írody; 
39.1.2. pozemk  ur ených k pln ní funkce lesa; 
39.1.3. vodních ploch a tok  (s výjimkou k ížení s vodním tokem) 

39.2. nezhorší se sou asné podmínky pro zp ístupn ní pozemk  
39.3. nebude v rozporu se zpracovávanými pozemkovými úpravami; 

40. Dosavadní využití území uvnit  návrhových koridor  se nem ní do doby up esn ní podrob-
nou dokumentací. 

41. Po realizaci liniové dopravní stavby, bude v rámci nejbližší aktualizace ÚP provedeno up es-
ní vymezení vlastního t lesa dopravní stavby (silnice,  cyklistické stezky, chodníku, apod.), 

ve ejného prostranství a p ípadn  dalších navazujících ploch .dot ených vymezením korido-
ru. 

42. Opat ení ke snížení negativních vliv  z dopravy: 
42.1. pro snížení dopravního hluku a áste nou eliminaci zplodin dopravy realizovat výsadbu 

vegetace podél silnic I., II. a III. t ídy. Polohu, velikost ploch k výsadb  a druh výsadby 
up esní podrobná dokumentace. Výsadbu realizovat zejména v rámci vymezeného kori-
doru; 

42.2. pro snížení vliv  hluku z dopravy realizovat p i pr chodu státních silnic v blízkosti ploch 
bydlení v rámci plochy koridoru protihlukové st ny i protihlukové valy v kombinaci 
s výsadbou vegetace. V p ípad  že prostorová dispozice neumož uje vložení p ekážky 
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pro ší ení hluku, budou provedeny nezbytné úpravy na objektech. Polohu a velikost clon 
i p ípadné úpravy objekt  up esní podrobná dokumentace. 

43. P ípadná zm na ozna ení silnice, pop . železnice nemá pro další rozhodování o využití 
území vliv a slouží pouze pro p esn jší orientaci.  

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Vodní hospodá ství 

Zásobování pitnou vodou 

44. Akceptovat napojení vodovodu obce Velké Heraltice na skupinový vodovod Brumovice – 
Velké Heraltice, využívající lokální vodní zdroje v Brumovicích a ve Velkých Heralticích. 

45. Pro zabezpe ení zásobování území pitnou vodou realizovat: 
45.1. výstavbu zemního vodojemu Velké Heraltice v ploše navržené severozápadn  od zá-

stavby Velkých Heraltic, zásobovaného vodou z výtlaku erpací stanice Brumovice, 
etn  nezbytných doprovodných objekt ; 

45.2. výstavbu zemního vodojemu Malé Heraltice v ploše navržené jihozápadn  od zástavby 
Malých Heraltic, zásobovaného vodou z výtlaku navržené erpací stanice u navrženého 
vodojemu Velké Heraltice, v etn  nezbytných doprovodných objekt ; 

45.3. dostavbu rozvodné vodovodní sít  ve Velkých Heralticích, rozd lené na dv  tlaková 
pásma s využitím stávajícího v žového vodojemu pro dolní tlakové pásmo; 

45.4. výstavbu rozvodné vodovodní sít   v sídlech Malé Heraltice a Košetice, v Košeticích re-
gulovat – snížit  tlak vody v potrubí pro celou zástavbu; 

45.5. výstavbu rozvodné vodovodní sít   v sídle Sádek, kde je pot eba regulovat - snížit tlak 
vody v potrubí pro zástavbu pod kótou 350 m n.m.; 

45.6. výstavbu rozvodné vodovodní sít   v sídle Tábor  
45.7.  

46. Pro zabezpe ení zásobování území pitnou vodou respektovat: 
46.1. koridory pro trasu p ivad e do vodojemu Velké Heraltice  napojeného na výtlak 

z Brumovic; 
46.2. koridory pro trasu p ivad e do vodojemu Malé Heraltice z vodojemu Velké Heraltice; 
46.3. koridory pro trasu hlavního zásobního adu z vodojemu Velké Heraltice do Velkých He-

raltic a do Sádku v etn  objekt  na n m; 
46.4. koridory pro trasu hlavního zásobního adu z vodojemu Malé Heraltice do Malých Heral-

tic a do Košetic v etn  objekt  na n m; 
46.5. lokální zdroje vody v etn  jejich stanovených ochranných pásem a lokální vodovody pro 

zásobování podnikatelských areál  v Malých Heralticích, Košeticích, Sádku a Sádec-
kém Dvo e. 

46.6. koridory pro trasu hlavního zásobního adu do Tábora napojeného na výtlak z Brumovic; 
47. Navrženou zástavbu v Malých Heralticích nad kótou 450 m n.m. zásobovat p es AT stanici 

nebo zvyšovat tlak vody ve vnit ním vodovodu u jednotlivých napojených nemovitostí. 
48. Bytové domy v Sádeckém Dvo e zásobovat p es navrženou AT stanici zvyšující tlak vody 

v potrubí. 
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49. Pro lokality navržené k zastav ní respektovat koridory pro umíst ní vodovodních ad  a ob-
jekt  na nich sloužících pro zásobování pitnou vodou, kde není povoleno navrhovat nad-
zemní stavby v ochranných pásmech navržených sítí, ostatní sít  navrhovat v minimálních 
vzdálenostech požadovaných vlastníky sítí. 

50. Ve stávajících ve ejných prostranstvích se p ipouští rekonstrukce a výstavba nových inže-
nýrských sítí. 

Odvád ní a išt ní odpadních vod 

51. Pro zabezpe ení odvád ní a išt ní odpadních vod ve Velkých Heralticích respektovat: 
51.1. plochu pro centrální OV navrženou v lokalit  za zámkem pod vodními zdroji 

s navrženým pásmem ochrany prost edí 50 m kolem istírenských objekt , do které je 
navrženo p ivést kmenovou stoku p es areál bývalého lihovaru kolem Heraltického po-
toka. Návrh prov it územní studií vycházející ze zam ení území a hydrogeologické-
ho posudku. 

51.2. Akceptovat stávající systém jednotné kanalizace , který bude dopln n navrženou oddíl-
nou kanalizací – deš ovou a splaškovou a vytvo ena tak kombinovaná kanalizace. Ná-
vrh koncepce odkanalizování zahrnout do územní studie; 

51.3. plochu pro lokální OV pro 1.etapu išt ní odpadních vod u ul. Jasanová s navrženým 
pásmem ochrany prost edí 20 m kolem istírenských objekt , na kterou budou napojeny 
splaškové odpadní vody z p ilehlé zástavby u ulic Zahradní, P ná, Nad poštou, R žo-
vá, Severní a Jasanová;  

51.4. koridory pro trasy navržených sb ra  deš ové kanalizace odvád jící  deš ové vody do 
Heraltického potoka, na které budou napojeny stávající i nové stoky deš ové kanalizace; 

51.5. koridory pro oddílnou kanalizaci v západní ásti sídla, kde ást splaškových odpadních 
vod je navrženo s ohledem na konfiguraci terénu p erpávat dv ma navrženými erpa-
cími stanicemi. P ipouští se ešit i jako tlakovou kanalizaci s erpacími šachtami u jed-
notlivých napojovaných nemovitostí; 

51.6. odkanalizování zástavby  v ulici U Skalky s p erpáváním odpadních vod navrženou 
erpací stanicí. P ipouští se ešit i jako tlakovou kanalizaci s erpacími šachtami u jed-

notlivých napojovaných nemovitostí; 
52. V ástech sídla s navrženou oddílnou kanalizací ponechat stávající jednotnou kanalizaci ve 

funkci kanalizace deš ové, splaškové odpadní vody do ní napojené musí být p epojeny na 
novou splaškovou kanalizaci.  

53. Pro zabezpe ení odvád ní a išt ní odpadních vod v Malých Heralticích respektovat: 
53.1.  plochu pro OV navrženou  u Horeckého potoka ve východní ásti sídla s navrženým 

pásmem ochrany prost edí 50 m kolem istírenských objekt ; 
53.2. koridory pro umíst ní navržených stok kombinované kanalizace a objekt  na nich, kde 

není povoleno navrhovat nadzemní stavby v ochranných pásmech navržených sítí, 
ostatní sít  navrhovat v minimálních vzdálenostech požadovaných vlastníky sítí; 

53.3. koridor pro umíst ní sb ra e extravilánových  deš ových vod z nejnižšího místa navrže-
ného silni ního obchvatu do Horeckého potoka. Podrobnou dokumentací musí být pro-

ena kapacita  tohoto áste  zatrubn ného potoka s ohledem na zvýšené množství 
deš ových vod z vozovky obchvatu;  

53.4. pr chod p es parcely .1/1, 786/1 a 114 pro navržené stoky;   
54. Pro zabezpe ení odvád ní a išt ní odpadních vod v Sádku a Košeticích respektovat: 
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54.1. plochy pro OV navržené  u potoka ve východních ástech t chto sídel s navrženým 
pásmem ochrany prost edí 50 m kolem istírenských objekt  

54.2. návrh odkanalizování oddílnou kanalizací 
55. Stávající jednotnou kanalizaci ponechat po vybudování splaškové kanalizace ve funkci kana-

lizace deš ové, splaškové odpadní vody do ní napojené musí být p epojeny na novou 
splaškovou kanalizaci.  

56. V odlou ené lokalit  Sádecký Dv r akumulovat odpadní vody v bezodtokých žumpách pravi-
deln  vyvážených. 

57. Pro zabezpe ení odvád ní a išt ní odpadních vod v sídle Tábor respektovat: 
57.1. požadavek na zneškod ování odpadních vod u zdroje, t.j. u jednotlivých nemovitostí v 

bezodtokých žumpách pravideln  vyvážených; 
58. Ve všech ástech Velkých Heraltic:  

58.1. respektovat do doby jejich vyhlášení pásma ochrany prost edí 50 nebo 20 m kolem istí-
ren odpadních vod a 5m kolem erpacích stanic splašk , ve kterých nelze umis ovat ob-
jekty bytové zástavby, ob anské vybavenosti nebo pr myslové provozy a za ízení vyža-
dující zvýšenou ochranu prost edí, jako nap . školská, t lovýchovná, zdravotnická, lá-
ze ská a rekrea ní za ízení, potraviná ské objekty, studny apod.; 

58.2. v maximáln  možné mí e ešit zasakování deš ových vod u jednotlivých nemovitostí, 
ípadn  odvád t povrchové vody odvod ovacími p íkopy do vodote í a pr leh , za 

podmínek stanovených stavebním ú adem; 
58.3. v trasách odvod ovacích p íkop  se p ipouští z izovat sb ra e deš ové kanalizace; 
58.4. ve stávajících ve ejných prostranstvích se p ipouští výstavba inženýrských sítí; 
58.5. v lokalitách dosud nenapojených na kanalizaci zaúst nou na OV, do doby napojení, 

akumulovat splaškové odpadní vody v žumpách pravideln  vyvážených, nebo je istit 
v lokálních OV u jednotlivých nemovitostí, nebo areál  s p epady do jednotné kanali-
zace, nebo vodote í za podmínek stanovených vodoprávním ú adem; 

Ochrana vod a úpravy odtokových pom  

59. Pro zabezpe ení ochrany vod a úpravy odtokových pom  na celém ešeném území re-
spektovat:  

59.1. plochu pro výstavbu víceú elové vodní nádrže na Heraltickém potoku na hranici t í ka-
tastrálních území: Velkých Heraltic, Sádku a Kamence ( ást obce Holasovice); 

59.2. koridory pro navržené p eložky vodních tok  Heraltický potok ve Velkých Heralticích a 
Horeckého potoka v Malých Heralticích,  vyvolané navrženými istírnami odpadních vod 
v jejich blízkosti; 

59.3. využití stávajících rybník  stávajícím zp sobem k chovu ryb; 
60. Zatrubn ní vodních tok  povolovat pouze v nezbytn  nutném rozsahu, nap . p i ešení k íže-

ní komunikace s vodními toky. 
61. Podporovat návrhy protierozních opat ení ešených v rámci pozemkových úprav. 
62. Navrhnout vhodná opat ení k odvedení vod  v plochách navržených k zastav ní na melioro-

vaných pozemcích k zajišt ní odtoku ze sousedních meliorovaných pozemk . 
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Energetika 

Zásobování elektrickou energii 

63. Respektovat koncepci zásobování elektrickou energii znázorn nou ve výkresu I.B.3.. Za 
koncepci se v návrhu ešení považuje soubor ploch a koridor , jejichž existence a funkce-
schopnost zásadním zp sobem ovliv uje zásobování obce elektrickou energii. Koncepci tvo-
í jak stávající elektrické vedení 110 kV, tak i stávající a navržené elektrické stanice a elek-

trické vedení distribu ní soustavy 22 kV. 
64. Respektovat stávající elektrické stanice a elektrické vedení distribu ní soustavy 110 kV a 22 

kV  nadmístního a místního významu: 
64.1. Distribu ní soustavu 110 kV nadmístního významu: 

64.1.1. stávající dvojité venkovní vedení distribu ní sít  110 kV ís. 689 Horní Životice 
–  Opava Jakta  a 688 Horní Životice – Velké Hoštice; 

64.1.2. stávající dvojité venkovní vedení distribu ní sít  110 kV ís. 5609 a 5610 Hor-
ní Životice – Krnov; 

64.2. Distribu ní soustavu 22 kV místního významu: 
64.2.1. stávající venkovní vedení distribu ní sít  22 kV, odbo ka z vedení ís. 259 

v místní ásti Velké Heraltice; 
64.2.2. stávající venkovní vedení distribu ní sít  22 kV, odbo ka z vedení ís. 259 

v místní ásti Sádek; 
64.2.3. stávající venkovní vedení distribu ní sít  22 kV, odbo ka z vedení ís. 20 

v místní ásti Tábor; 
64.2.4. stávající venkovní vedení distribu ní sít  22 kV, odbo ka z vedení ís. 21 

v místní ásti Košetice a Malé Heraltice; 
64.2.5. stávající elektrické stanice distribu ní sít  22 kV – distribu ní transforma ní 

stanice 22/0,4 kV ( EZ Distribuce, a.s.); 
64.2.6. stávající elektrické stanice distribu ní sít  22 kV – transforma ní stanice 

22/0,4 kV soukromých vlastník  (podnikové); 
65. V ešeném území respektovat: 

65.1. plochy a koridory pro navržené p eložky elektrických stanic a elektrických vedení distri-
bu ní sít  22 kV tak, jak jsou vymezeny ve výkrese I.B.3.; 

65.2. koridor pro navržené elektrické vedení distribu ní sít  22 kV, propoj mezi vedením ís. 
21 a ís. 259, jak je vymezen ve výkrese I.B.3.;  

65.3. plochy a koridory pro nové navržené elektrické stanice a elektrické vedení distribu ní sí-
 22 kV tak, jak jsou vymezeny ve výkrese I.B.3.; 

Elektronické komunikace 

66. Respektovat provoz, výstavbu a rozvoj ve ejných sítí elektronických komunikací, s cílem za-
jišt ní rozvoje ve ejných širokopásmových sítí elektronických komunikací a ve ejných radio-
komunika ních mobilních systém  nových generací. 

67. Na území obce Velké Heraltice pro zabezpe ení elektronických komunikací jednotlivých ope-
rátor  respektovat stávající za ízení a vedení ve ejné komunika ní sít : 

67.1. komunika ní vedení ve ejné komunika ní sít  nadmístního významu operátora Telefó-
nica O2 Czech Republic, a.s.; 
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67.2. komunika ní vedení ve ejné komunika ní sít  nadmístního významu operátora eské 
Radiokomunikace a.s.; 

67.3. komunika ní vedení ve ejné komunika ní sít  místního významu operátora Telefónica 
O2 Czech Republic, a.s.,; 

67.4. elektronické komunika ní za ízení ve ejné komunika ní sít  operátora Telefónica O2 
Czech Republic, a.s.,; 

67.5. elektronické komunika ní za ízení ve ejné komunika ní sít  operátora T-Mobile Czech 
Republic, a.s. 

67.6. trasy radiových sm rových spoj  operátora eské Radiokomunikace a.s.; 
67.7. elektronické komunika ní za ízení a vedení ve ejné komunika ní sít  všech operátoru 

provozující ve ejnou komunika ní sí  na území obce;  

Zásobování plynem 

68. Respektovat stávající vysokotlaké plynovody a p ípojky k regula ním stanicím  
69. Respektovat stávající VTL a STL regula ní stanice plynu.  
70. Respektovat stávající místní rozvodnou sí  STL plynovod .  
71. Návrhové plochy plynofikovat rozší ením STL sít   
72. Respektovat návrh nových koridor  pro umíst ní plynovod  tak, jak jsou vymezeny ve výkre-

se I.B.3.. 

Zásobování teplem 

73. V zásobování teplem preferovat využití zemního plynu a obnovitelných zdroj  energie.  

Obecná ustanovení s ú innosti pro návrhy jednotlivých druhu technické in-
frastruktury 

74. Koridory technické infrastruktury jsou vymezeny ve výkrese: 
 

I.B.2. Hlavní výkres 1 : 5000 
  
75. Koridor je plocha vymezená územním plánem pro umíst ní vedení technické infrastruktury. 

V této ploše lze umístit liniové vedení technické infrastruktury v poloze, která nejlépe vyhovu-
je místním podmínkám (po prov ení v podrobné dokumentaci). Využití plochy koridoru ne-
smí znemožnit umíst ní liniové stavby technické infrastruktury.  

76. Koridory se vymezují jako zastavitelná plocha a chápe se tímto možnost umíst ní stavby 
související s ú elem, pro který je koridor vymezen (vedení technické infrastruktury). 

77. Akceptuje se len ní koridor  pro technickou infrastrukturu na koridory: 
77.1. plochy a koridory technické infrastruktury, ve výkresu I.B.2. ozna ené T-Zxy, které jsou 

vyhrazené pouze pro umíst ní nových staveb technické infrastruktury.  
77.2. koridory smíšené bez rozlišení, ve výkresu I.B.2. ozna ené SK-Zxy, které jsou  vymeze-

ny jak pro umíst ní nových dopravních staveb, tak i pro stavby technické infrastruktury.  
78. Koridor vymezuje možné sm rové odchylky osy trasy navrhované liniové stavby. Vymezení 

koridoru považovat za maximalistické, tzn., že v koridoru musí být obsaženy i stavby nezbyt-
né k zajišt ní funkceschopnosti liniového vedení (mimo za ízení transforma ních stanic a 
rozvoden, nap . erpací stanice, shybky, apod.). Využití plochy koridoru nesmí znemožnit 
provedení budoucí výstavby (umíst ní) stožár  a montáž venkovního vedení 22 kV, položení 
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potrubí, apod.. Rozsah stavby, velikost a poloha v rámci koridoru bude stanovena podrobnou 
dokumentaci. 

79. Koridorem vymezeným ve výkresech I.B.2 a I.B.3. pro venkovní el. vedení VN 22kV se ro-
zumí plocha o ší ce 10 m od osy vedení na ob  strany pokud ve výkresech I.B.2 a I.B.3 není 
stanoveno jinak.  

80. P i soub hu dopravní stavby a venkovního vedení 22 kV v rámci jednoho vymezeného kori-
doru, je nutno dodržet minimální vzdálenost 7 m od krajního vodi e ke krajnici vozovky. 
Min.vzdálenost mezi jednotlivými vedeními se ídí platnými právními p edpisy a SN 

81. Zm nu velikosti a pr hu koridoru lze provést pouze na základ  vydané aktualizace územ-
ního plánu. 

82. Po realizaci liniové stavby technické infrastruktury, bude v rámci nejbližší aktualizace ÚP 
provedeno up esn ní vymezení vlastní stavby (vedení VN, STL,VTL,regula ních stanic, er-
pacích stanic, vodovodu , kanalizace, apod.), ve ejného prostranství a p ípadn  dalších na-
vazujících ploch .dot ených vymezením koridoru. 

83. P ípadná zm na ozna ení liniového vedení, za ízení technické infrastruktury a zm na uvá-
ného profilu potrubí, pokud se : 

83.1. nem ní nároky na území 
83.2. nem ní nároky na vymezený koridor 
83.3. nedojde ke zhoršení využití území  

nemá pro další rozhodování o využití území vliv a slouží pouze pro p esn jší orientaci.  

Ob anské vybavení  

84. Akceptuje se len ní ob anského vybavení na : 
84.1. plochy ve ejné vybavenosti – které zahrnují zejména pozemky staveb a za ízení slouží-

cích vzd lávání a výchov , sociálním službám a pé i o rodinu, zdravotním službám, kul-
tu e,   ve ejné  správ , ochran  obyvatelstva; 

84.2. plochy komer ní vybavenosti – které zahrnují zejména obchodní prodej, ubytování, stra-
vování, služby, apod.;   

84.3. plochy pro t lovýchovu a sport – které zahrnují pozemky staveb a za ízení pro aktivní 
nebo pasivní sportovní innosti a regeneraci organismu; 

84.4. plochy ve ejných poh ebiš  a souvisejících služeb – které zahrnují pozemky pro poh be-
ní lidských poz statk , nebo uložení zpopeln ných lidských ostatk  – plochy h bitov  

etn  technického zázemí (márnice, krematoria, ob adní sín , …);    
sou ástí uvedených ploch ob anského vybavení jsou i pozemky související dopravní a technic-
ké infrastruktury a ve ejných prostranství nebytných k zajišt ní provozu ploch a za ízení; 

85. Respektovat plochy ob anského vybavení tak, jak jsou vymezeny ve výkrese: 
I.B.2. Hlavní výkres 1 : 5000 

86. Podporovat umíst ní za ízení ob anského vybavení do centrální ásti obce do ploch: 
86.1. vyhrazených ve ejné vybavenosti (ozn. ve výkresu OV) – zejména za ízení pro ve ejnou 

správu, vzd lávání, kultu e a zdravotním službám   
86.2. vyhrazených komer ním za ízením (ozn. ve výkresu OK) – zejména za ízení pro ob-

chodní prodej (malé a st ední prodejny), stravování a ubytování a nevýrobní služby; 
86.3. vyhrazených smíšenému využití – plochy smíšené obytné (ozn. ve výkresu SO) – 

zejména za ízení ve ejné vybavenosti, za ízení pro obchodní prodej (malé a st ední 
prodejny), stravování a ubytování a nevýrobní služby; 



Územní plán Velké Heraltice - návrh                                                                                                                 kv ten 2009   
 

 ing.arch.Jaroslav Haluza a kolektiv spoluprac.                                                                                                         
 
 

30

87. Podporovat umíst ní za ízení náro ných na dopravní obsluhu u ve ejných prostranství p ímo 
napojených na kapacitní dopravní infrastrukturu v lokalitách, ve kterých nedojde ve stávají-
cích plochách bydlení ke snížení kvality prost edí a pohody bydlení;  

88. Ostatní podmínky pro využití ploch ob anského vybavení stanovuje kapitola I.A.6. 

Ve ejná prostranství 

89. Ve ejná prostranství graficky znázorn ná ve výkresu:  
I.B.2. Hlavní výkres 1 : 5000 
považovat za významná, jejich zm nu lze provést pouze zm nou územního plánu.  

90. Ve vymezených ve ejných prostranstvích akceptovat: 
90.1. stávající silnice, místní komunikace v etn  návrhu na jejich úpravy; 
90.2. vymezené koridory technické infrastruktury (pro umíst ní nových liniových vedení); 
90.3. vymezené plochy a koridory dopravní infrastruktury (pro umíst ní nové, pop . úpravu 

stávající dopravní stavby); 
90.4. zajišt ní p ístupu na navazující pozemky p i dodržení platných p edpis  pro bezpe nost 

provozu na pozemních komunikacích; 
90.5. plochy ostatní, které jsou jejich nedílnou sou ástí (plochy statické dopravy – parkovišt , 

manipula ní plochy, plochy zelen , plochy p ších prostranství, plochy pro cyklistickou 
dopravu, apod.) 

90.6. zm ny v územním plánu vztahující se k bod m 89.1–3 lze provést pouze zm nou 
územního plánu; 

91. Akceptovat ve ejná prostranství, která jsou sou ástí ploch s rozdílným zp sobem využití. 
Jejich zm nu lze provést p i respektování t chto podmínek: 

91.1. zm na nenaruší funkci ve ejného prostranství (p ístupnost každému bez omezení, mož-
nost užívání v souladu s jejich významem a ú elem); 

91.2. zm nou nebude narušena dostupnost navazujících pozemk ;   
91.3. nebude narušena bezpe nost užívání ve ejného prostranství (doprava vozidlová, cyklis-

tická a p ší); 
91.4. doporu uje se ov ení zm ny podrobnou dokumentaci (územní studii); 

92. Pokud je ve ve ejném prostranství vymezen návrh koridoru dopravní, nebo technické infra-
struktury, chápe se tímto vymezení území k ochran  do doby provedení ur ené stavby, která 
se po realizaci stává nedílnou sou ástí ve ejného prostranství. 

 
 
 
 
 
 
 
 

zp t 

I.A.5. KONCEPCE USPO ÁDÁNÍ KRAJINY, V ETN  VYMEZENÍ 
PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZM NY V JEJICH 
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VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, 
PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPAT ENÍ, 
OCHRANU P ED POVODN MI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ 
NEROST  A PODOBN  

Koncepce uspo ádání krajiny, v etn  vymezení ploch a stanovení podmínek 
pro zm ny v jejich využití 

93. Uspo ádání území zastav ného, ploch p estavby a zastavitelných ploch a nezastav ného 
území stanovuje kap.I.A3.. 

94. Podrobné podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití v nezastav ném území 
stanovuje kapitola I.A.6..  

95. Územní plán za krajinu považuje vše, co vzniklo v území na základ  p írodních a lidských 
proces . Krajinu ovliv uje jak uspo ádání zastav ného území, tak i návrh zastavitelných 
ploch a návrh ešení nezastav ného území. V této kapitole se ešení územního plánu zam -
uje zejména na koncepci uspo ádání a stanovení podmínek využití území nezastav ného 

(mimo plochy zastav né, zastavitelné a plochy p estavby).   
96. len ní území obce v nezastav ném území na jednotlivé plochy s rozdílným zp sobem vyu-

žití vymezuje výkres: 
I.B.2. Hlavní výkres 1 : 5000 

97. Za nejvýznamn jší pro uspo ádání krajiny (a s významným vlivem na krajinný ráz) považovat 
tyto ásti zelen  v krajin  (zelen  mimo zastav né a zastavitelné území) : 

97.1. plochy lesní: 
97.1.1. lesní komplex H rky s PP H rky a PR Ho ina, genofondová plocha tzv. heral-

tické borovice 
97.1.2. lesní komplex B ezina mezi Košeticemi a Sádkem 
97.1.3. lesy v údolí Heraltického potoka pod Velkými Heralticemi 
97.1.4. lesy v údolí potoka Radíž 

97.2. plochy krajinné zelen  (nelesní zele ) : 
97.2.1. aleje u komunikací západn  a jihozápadn  od Sádeckého Dvora 
97.2.2. alej podél silnice k Velkých Heraltic do Košetic 
97.2.3. alej podél silnice z Velkých Heraltic na Neplachovické Zadky 
97.2.4. zámecký park ve Velkých Heralticích 

97.3. návrh nových ploch krajinné zelen : 
97.3.1. které jsou sou ástí územního systému ekologické stability území; 

98. Za nejvýznamn jší pro uspo ádání krajiny (a s významným vlivem na krajinný ráz) lze pova-
žovat tyto ásti liniové zelen  v krajin  (liniová zele  mimo zastav né a zastavitelné území) : 

98.1. aleje u komunikací západn  a jihozápadn  od Sádeckého Dvora 
98.2. alej podél silnice k Velkých Heraltic do Košetic 
98.3. alej podél silnice z Velkých Heraltic na Neplachovické Zadky 

99. V nezastav ném území respektovat: 
99.1. vymezené stávající a navržené plochy krajinné zelen  (nelesní zele  rozptýlenou, do-

provodnou podél vodote í a doprovodnou zele  silnic), plochy p írodní a lesní tak, jak 
jsou zobrazeny ve výkresu I.B.2.. Plochy ve své vým e považovat za minimální, bude 
podporováno jejich rozší ení a zakládání nových, p edevším liniových prvk ; 
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99.2. vymezené plochy pro nové (navrhované) prvky územního systému ekologické stability; 
99.3. stávající a navrženou dopravní a technickou infrastrukturu; 
99.4. stávající vodní plochy a toky; 

100. V nezastav ném území se p ipouští: 
100.1. využití polních cest a místních komunikací pro cyklistické stezky; 
100.2. umíst ní dalších polních cest na základ  pozemkových úprav k zp ístupn ní pozemk  

v krajin  k zajišt ní obd lávání a údržby; 
100.3. umíst ní mobiliá e (ozna ení, odpo ívky, informa ní tabule, odpadkové koše,apod.) 

v nezbytn  nutném rozsahu u významných turistických tras a cyklotras; 
100.4. realizovat stavby dopravní infrastruktury (silnice, místní komunikace, ú elové komunika-

ce, cyklistické stezky, chodníky v etn  souvisejících staveb nezbytných k zajišt ní jejich 
provozu jako nap . mosty, mostky, propustky, op rné zdi, manipula ní plochy, obratišt , 
apod.) a technické infrastruktury (liniová vedení a stavby ostatních za ízení nezbytných 
k zajišt ní provozu liniových vedení jako trafostanice, regula ní stanice, istírny odpad-
ních vod, p erpávací stanice, vodojemy,apod.), která budou v souladu se základní 
koncepci dopravní a technické infrastruktury stanovenou ve výkresech I.B.2 a I.B.3. 

100.5. zatrubn ní vodote í pouze v nezbytn  nutném rozsahu (pro mostky pro p šiny, komuni-
kace, vjezdy na pozemky apod.);  

101. Úseky d íve zregulovaných vodote í, zasahující do vymezených prvk  ÚSES, budou po-
stupn  revitalizovány, a to v souvislosti s realizací t chto prvk  a podle schválené projektové 
dokumentace. 

102. V nezastav ném území: 
102.1. bude  podporováno: 

102.1.1. provád ní pozemkových úprav sm ujících k ochran  p dy proti v trné a vod-
ní erozi. V kritických místech podél erozních ploch umis ovat v trolamy, podél 
vodote í podporovat jako sou ást protierozních opat ení zm nu kultury z orné 

dy na lesní, p ípadn  trvalé travní porosty; 
102.1.2. postupná druhová diverzifikace d evinné skladby v lesích všech kategorií 

s cílem zlepšit prostorovou strukturu les  tak, aby se p iblížila co nejvíce p í-
rod  blízkému stavu; 

102.1.3. ochrana a rozší ení ploch ostatní zelen  rostoucí mimo les. P i stavební in-
nosti v území bude tato zele  chrán na a zásahy do ní minimalizovány.  

102.1.4. mimoproduk ní funkce les  a liniových výsadeb podél vodote í a dopravních 
cest; 

102.1.5. dopln ní p eložek silnic I.t ídy (v rámci podrobné dokumentace) liniovou zelení 
propojenou se stávajícími plochami zelen  s cílem vhodn  zapojit dopravní 
stavby do krajiny;  

102.2. se nep ipouští: 
102.2.1. povolovat zm ny kultur vedoucí ke snížení stupn  ekologické stability území; 
102.2.2. umíst ní nových staveb a provád ní zm n dokon ených staveb, pokud ú el a 

využití staveb nebude v souladu se stanovenými podmínkami pro plochy 
s rozdílným zp sobem využití;  

103. Pro ochranu nezastav ného území se p i p íprav  nových zastavitelných ploch budou p ed-
nostn  využívat (po adí stanovuje priority): 

103.1.1. nezastav né plochy v zastav ném území; 
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103.1.2. plochy nevyužité, nebo opušt né (brownfields); 
103.1.3. volné plochy v prolukách; 
103.1.4. plochy navazující na zastav né území; 
103.1.5. plochy se zem lskou p dou nižší t ídy ochrany;  

Koncepce rekrea ního využívání krajiny 

104. Krajinu ešeného území lze využívat k rekrea ním ú el m v mí e tomuto ú elu p ípustné - 
turistika, cykloturistika, hipoturistika, u vodních ploch sportovní ryba ení, apod. 

105. Podrobn jší podmínky pro využití ploch stanovuje kap.I.A.6. 

Návrh ploch pro vymezení územního systému ekologické stability (ÚSES) 

106. P i využití území respektovat návrh ploch pro vymezení územního systému ekologické stabi-
lity krajiny (dále v textu ÚSES). K ochran  ploch se stanovují tyto podmínky: 

106.1. respektovat vymezení, charakter a funkci jednotlivých ploch pro ÚSES (skladebných 
ástí s významem lokálním);  

106.2. plochy pro zabezpe ení funkce biocenter a biokoridor  považovat za nezastavitelné. 
V nezbytném rozsahu je možné povolit jen k ížení biocenter a biokoridor  liniovými 
ástmi staveb dopravních a inženýrských sítí. Veškeré jiné zásahy, které by mohly ne-

gativn  ovlivnit cílovou skladbu a funkci biokoridor  a biocenter jsou nep ípustné; 
106.3. na plochách plnících funkce prvk  ÚSES nelze provád t zm ny kultur sm rem k nižší-

mu stupni ekologické stability, nepovolené pozemkové úpravy, odvod ování, úpravy 
vodních tok  a nádrží, vysazovat nep vodní druhy d evin, t žit nerosty a jinak narušovat 
ekologicko-stabiliza ní funkci t chto ploch;  

106.4. vymezená biocentra a biokoridory nelze trvale odd lovat od volné krajiny oplocením, 
pouze p echodn  p i zakládání nových prvk ; 

106.5. pro realizaci navrhovaných (chyb jících nebo nefunk ních) ploch nebo jejich ástí zpra-
covat podrobné plány ÚSES a realiza ní projekty;  

106.6. plochy vymezené pro biocentra a biokoridory je nutné v p ípad , že jejich sou asný stav 
odpovídá cílovému, všestrann  chránit. V p ípad , že aktuální stav neodpovídá cílové-
mu, podporovat vhodnými zásahy jeho urychlenou realizaci. Realizaci cílového stavu 
vymezených prvk  ÚSES v lesních porostech zohlednit v lesních hospodá ských plá-
nech; 

106.7. do všech vymezených ploch prvk  ÚSES (stávajících – funk ních i navrhovaných – ne-
funk ních) se nep ipouští povolovat funkce, které by znemožnily pozd jší realizaci a pl-
nou funk nost t chto prvk  ÚSES i zabránily uvedení plochy do požadovaného cílové-
ho stavu. Všechny (i p echodné) zásahy do vymezených ploch prvk  ÚSES (v etn  zde 
nevyjmenovaných možných vliv  a st et ) lze provád t pouze na základ  posouzení a 
souhlasu p íslušného orgánu ochrany p írody;   

106.8. Pro áste né a p ípustné p erušení biokoridor  se stanovují tyto zásady1: 
 
 

ÚSES charakter vzd. v m druh p erušení 
lokální biokoridor  lesní 15m  
 mok adní 50m zpevn nou plochou 
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  80m ornou p dou 
  100m ostatními kulturami 
 kombinovaný 50m zpevn nou plochou 
  80m ornou p dou 
  100m ostatními kulturami 
 lu ní 150m  

 
106.9. V míst  k ížení návrhu biokoridoru a dopravního koridoru má prioritu dopravní koridor p i 

respektování t chto podmínek: 
106.9.1. po stabilizaci polohy silni ního t lesa se zbylé ásti vymezeného dopravního 

koridoru vhodn  doplní zelení ve struktu e, kterou stanoví orgán ochrany p í-
rody; 

106.10. V místech k ížení biokoridor  s komunikacemi respektovat tyto další podmínky 
(podle charakteru prvk ): 
106.10.1. vodní biokoridory – posuzovat individuáln , nejvhodn jší ešení je p emost ní 
106.10.2. nivní biokoridory – posuzovat individuáln , nejvhodn jší ešení je p emost ní 
106.10.3. lesní biokoridory – posuzovat individuáln , možné p erušení – viz 121.8. 

107. Vzhledem k tomu, že ást lokálního ÚSES vede po hranici obce, bude up esn ní vymezení 
ploch ÚSES provedeno v rámci p ípravy a zpracování podrobných plán  ÚSES ve spolupráci 
se sousedními dot enými obcemi. 

Ochrana krajiny,  krajinný ráz 

108. K umis ování a povolování staveb, jakož i k jiných innostem, které by mohly snížit nebo 
zm nit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany p írody. 

109. Pro zvýšení hodnot krajinného rázu budou sloužit dopln né prvky ÚSES, v etn  navazují-
cích liniových (interak ních) prvk . 

110. P írodní rezervace Ho ina a p írodní památka H rky mají spoje specifické ochranné podmín-
ky, které musí být dodržovány. Jedná se o omezení daná zákonem 114/1992 Sb. o ochran  

írody a krajiny, v platném zn ní. 
111. V území nejsou registrované VKP, jako VKP ze zákona jsou všechny lesní porosty, vodní 

toky, rybníky a poto ní nivy 
112. Návrh uspo ádání krajiny a vymezení ploch pro založení územního systému ekologické sta-

bility je zobrazen ve výkresech: 
I.B.2. Hlavní výkres 1 : 5000 
I.B.4. Výkres ve ejn  prosp šných staveb, opat ení a asanací 1 : 5000 

Vymezení ploch pro dobývání nerost  a stanovení podmínek pro jejich využi-
tí. 

113. Na území obce Velké Heraltice respektovat ložiska nevyhrazených nerost : 
113.1. N 5092500 Velké Heraltice - malta ské písky a cihlá ská surovina,   
113.2. N5199100 Velké Heraltice - malta ské písky,  
113.3. N5199200 Velké Heraltice – cihlá ské suroviny, 

114. Nep ipouští se povolování innosti , které by znemožnily p ípadnou budoucí t žbu.  
115. P ípadné využití ložisek je podmín no zpracováním zm ny územního plánu (zm na plochy 

na plochu t žby nerost ) a prov ením vliv  t žby na životní prost edí a zda-li nedojde 
k ohrožení zákonem chrán ných zájm  a objekt .    
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Ochrana zvláštních zájm  

116. Územní plán : 
116.1. nestanovuje žádné podmínky k ochran  za ízení civilní ochrany; 
116.2. akceptuje zájmy obrany a bezpe nosti státu v souladu s platnými právními p edpisy. 

117. V ešeném území budou respektována poddolovaná území; 
118. V ešeném území se nenacházejí žádná sesuvná území. 

Nakládání s odpady  

119. Svoz, t íd ní a následné využití odpad  a likvidace nevyužitelného odpadu se bude ídit Plá-
nem odpadového hospodá ství. 

120. Monitorovat staré ekologické zát že a  pokra ovat v jejich sanaci : 
120.1. v Košeticích (vysoce riziková skládka);    
120.2. V Sádku (st edn  riziková skládka);  

zp t 

I.A.6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZ-
DÍLNÝM ZP SOBEM VYUŽITÍ S UR ENÍM P EVAŽUJÍCÍ-
HO Ú ELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽ-
NÉ JEJ STANOVIT, P ÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEP Í-
PUSTNÉHO VYUŽITÍ, POP ÍPAD  PODMÍN  P Í-
PUSTNÉHO VYUŽITÍ T CHTO PLOCH A STANOVENÍ 
PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPO ÁDÁNÍ, V ETN  
ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁ-
ZU  

121. P i rozhodování o využití ploch s rozdílným zp sobem využití a provád ní zm n v zastav -
ném území, plochách zastavitelných a p estavbových budou respektovány: 

a) Všeobecné podmínky pro zm ny ve využití ploch s rozdílným zp sobem využití, jejichž 
platnost se vztahuje na zastav né území, zastavitelné plochy a plochy p estavbové;  

b) Podrobné podmínky pro zm ny ve využití ploch s rozdílným zp sobem využití;  
122. O navrhovaném využití, o kterém nelze jednozna  rozhodnout dle ustanovení uvedených 

v bodu 121, rozhodne vždy p íslušný stavební ú ad na základ  p evažujícího ú elu využití a 
na základ  posouzení místních podmínek. 

a) Všeobecné podmínky pro zm ny ve využití ploch s rozdílným zp sobem využití,  
jejichž platnost se vztahuje na zastav né území, zastavitelné plochy a plochy p e-
stavbové: 

123. vymezeným plochám s rozdílným zp sobem využití musí odpovídat  zp sob jejich využívání 
a zejména ú el umis ovaných a povolovaných staveb, v etn  jejich zm n a zm n v jejich  
užívání; 

124. v zastav ném území, zastavitelných plochách a plochách p estavbových respektovat: 
124.1. vymezení ploch ve struktu e jak je vymezena ve výkresu I.B.2.; 
124.2. stávající trasy nad azené dopravní a technické infrastruktury; 
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124.3. archeologické hodnoty (území s pravd podobným výskytem archeologických nález ) ve 
st ední ásti obce;  

125. v zastav ném území, zastavitelných plochách a plochách p estavbových se p ipouští: 
125.1. ve vymezených zastavitelných plochách realizovat p ístupové a p íjezdové komunikace, 

odstavné a provozní plochy pro p ímou obsluhu funk ní plochy (zejména chodníky, 
místní a ú elové komunikace, parkovišt , obratišt , manipula ní plochy – v kapacit  po-

ebné pro provoz za ízení, ur ené dle p íslušných norem, pokud jejich negativní vlivy 
nep esahují míru p ípustnou pro základní funkci plochy), které svým významem a veli-
kostí nebylo ú elné vymezit samostatnou dopravní plochou; 

125.2. ve vymezených zastavitelných plochách a plochách p estavbových realizovat liniové 
stavby technické infrastruktury (inženýrské sít  jako vodovod, kanalizace, plynovod, 
elektrorozvody, telekomunika ní kabely) v rozsahu nezbytném pro zajišt ní funkce plo-
chy; 

125.3. v zastav ném území realizovat opravy a modernizaci technické infrastruktury v rozsahu 
nezbytném pro zajišt ní funkce ploch s rozdílným zp sobem využití;  

125.4. ve vymezených zastavitelných plochách a plochách p estavbových realizovat stavby za-
ízení technické infrastruktury pro p ímou obsluhu ploch (zejména trafostanice, regula ní 

stanice, vým níkové stanice, malé istírny odpadních vod, p erpávací stanice, vodo-
jemy, lokální prostory pro sb r komunálního odpadu) pro které svým významem a veli-
kostí nebylo ú elné vymezit samostatnou funk ní plochu technické infrastruktury a které 
svou funkcí a polohou nenaruší : 
125.4.1. základní koncepci obsluhy dopravní infrastrukturou stanovenou ve výkresu 

I.B.2. Hlavní výkres 1 : 5000 
125.4.2. základní koncepci obsluhy technickou infrastrukturou stanovenou ve výkresu  

I.B.3. Koncepce technické infrastruktury  1:5000 
125.5. provedení díl ích p eložek liniových vedení inženýrských sítí ve vymezených zastavitel-

ných a p estavbových plochách do vhodn jší polohy za podmínky, že nebude narušena 
celková koncepce obsluhy území technickou infrastrukturou znázorn na ve výkresu 
I.B.3. P eložky inženýrských sítí musí být vedeny tak, aby jejich p eložením nedošlo k 
podstatnému ztížení , pop . nebylo znemožn no, využití zastavitelných ploch. 

125.6. zatrubn ní vodote í pouze v nezbytn  nutném rozsahu (mostky pro p šiny, komunika-
ce, silnice, vjezdy na pozemky apod.); 

126. realizace p ípustných inností uvedených pod bodem 125 nesmí svými vlivy zhoršit užívání a 
prost edí funk ních ploch, pro n ž jsou povoleny a ploch sousedních; 

127. v zastav ném území, plochách p estavbových a zastavitelných se nep ipouští: 
127.1. umíst ní nových staveb a provád ní zm n dokon ených staveb, pokud ú el a využití 

staveb nebude v souladu se stanovenými podmínkami pro plochy s rozdílným zp so-
bem využití;  

b) Podrobné podmínky pro zm ny ve využití ploch s rozdílným zp sobem využití:  

128. obecná ustanovení s ú innosti pro stanovené podrobné podmínky využití ploch s rozdílným 
zp sobem využití: 

128.1. pokud se v textu a vložených tabulkách vyskytuje níže uvedený pojem, chápe se tímto: 
128.1.1. význam využití plochy – stanovuje, zdali jde o plochu zastavitelnou, plochu 

estavbovou pop . územní rezervu. Pokud je uveden stabilizovaný stav, chá-
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pe se tímto, že plocha není dot ena návrhem územního plánu (nem ní zp -
sob stávajícího využití plochy); 

128.1.2. evažující ú el využití (hlavní využití) - uvádí stávající, nebo požadovaný 
evažující zp sob využití plochy.  V p ípad  kdy se jedná o územní rezervu, 

uvádí se jak stávající (stále platný) zp sob využití plochy, tak i o ekávaný (k 
ov ení navržený) zp sob využití plochy. Pokud se uvádí p evažující (majorit-
ní) zp sob využití, chápe se tímto využití, které plošn  p evažuje. Ostatní (do-
pl kový) zp sob využití plochy se p ipouští, pokud nebude v rozporu s plat-
nými právními p edpisy k ochran  zdraví a dalšími podmínkami uvedenými ta-
bulce;  

128.1.3. ípustné využití - stanovuje jaký jiný (dopl kový) zp sob využití plochy se 
ipouští, aniž by byl narušen, nebo znemožn n p evažující (hlavní) zp sob 

využití;  
128.1.4. nep ípustné využití - stanovuje zp sob využití, který se v ploše nep ipouští 

(stavby a innosti, které nelze v ploše povolovat);  
128.1.5. podmín  p ípustné využití - vymezuje zp sob využití, který je podmín n 

spln ním ur itých podmínek, nebo ho lze povolit až po p edložení pr kazu 
(místní šet ení v terénu, ov ení podmínek na základ  podrobné dokumentace 
zhotovené na podklad  zam ení, up esn ní technologie, která bude použita 
ve výrobních objektech, pr kazu o max. hladin  hluku, apod.), že nebude ne-
gativn  ovliv ovat p evažující využití a realizací zám ru nedojde k ohrožení i 
zhoršení podmínek pro bydlení;  

128.1.6. podmínky prostorového uspo ádání v etn  základních podmínek ochra-
ny krajinného rázu - stanovují základní podmínky k ochran  krajinného rázu 
a k zamezení vzniku nadm rné exploatace území (nadm rná hustota zasta-

ní, nadm rné obestav ní ploch s negativními vlivy na obytné prost edí,  
zhoršení odtokových pom  v území, nep ijatelné narušení architektonického 
uspo ádání obce, apod.). Stanovené podmínky nenahrazují podmínky uvád -
né v územním rozhodnutí a nenahrazují regula ní plán; 

128.2. pokud zasahuje navržený koridor (SK,T,TE) do ploch zastav ných – lze stávající objekty 
využívat v sou asné funkci, nelze v nich povolovat takové zm ny staveb, nové stavby a 
za ízení, které by znemožnily realizaci liniové stavby ; 

128.3. pokud jsou zobrazeny ve výkresech I.B.2. a I.B.3. za ízení technické infrastruktury 
(nap . erpací stanice, DTR) je nutno chápat zákres tak, že se nestanovuje tímto p esná 
poloha za ízení, ale stanovuje se nutnost za ízení umístit. Vlastní lokalizace za ízení 
musí splnit pouze podmínku, že musí být umíst no v koridoru;   

128.4. zobrazené inženýrské sít  ve výkresu I.B.3. nejsou kone ným vý tem všech inženýr-
ských sítí, ale pro grafické znázorn ní koncepce obsluhy území byly zobrazeny pouze 
hlavní „páte ní“ vedení; 

128.5. pokud plochou stanovenou k prov ení územní studií prochází návrh koridoru, chápe se 
tímto, že pr chod koridoru není podmín n zpracováním územní studie, ale že územní 
studie musí respektovat pr chod koridoru (v rámci plochy k ov ení územní studií se 

ipouští jeho up esn ní); 
128.6. p ed rozhodnutím o využití zastavitelných ploch bude provedeno prov ení, zda do plo-

chy nezasahuje funk ní meliorace. Na základ  prov ení budou p ípadn  up esn ny 
podmínky k zajišt ní její funkceschopnosti;   
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129. Podrobné podmínky pro zm ny ve využití ploch s rozdílným zp sobem využití: 
Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití 
Základní typy ploch s rozdílným zp sobem využití 
 Podrobn jší len ní základních typ  ploch s rozdílným zp sobem využití 
 Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití 
 
Plochy bydlení B  
 Plochy bydlení hromadného BH 

 BH-1-7 

Význam využití ploch: 
a) stabilizovaný stav  
Podmínky pro využití ploch: 
b) evažující ú el využití (hlavní využití) 

 bydlení v bytových domech, 
c) ípustné využití: 

 umíst ní : 
– staveb pro bydlení hromadné 

 umíst ní staveb a za ízení zejména lokálního významu: 
– ve ejná vybavenost (sociální služby, za ízení pé e o d ti, školská za ízení, zdravotnická 

za ízení, správa) 
– komer ní vybavení (maloobchod, stravovací a ubytovací služby, ostatní nevýrobní služby, 

administrativa)  
– pro t lovýchovu a sport    
– pro kulturu a církevní ú ely 
– etn : 

 liniových vedení a za ízení technické infrastruktury v nezbytn  nutném rozsahu 
k zajišt ni provozu plochy 

 dopravní infrastruktury nezbytné k zajišt ní dopravní obsluhy plochy (místní komuni-
kace, parkovišt  pro os.automobily,chodníky,cyklistické stezky,manipula ní plochy 
apod.) 

 ve ejných  prostranství a ploch okrasné a rekrea ní zelen  s prvky drobné architektu-
ry a mobiliá em pro relaxaci, d tská h išt , apod. 

d) nep ípustné využití pro: 
  stavby a innosti, jejichž negativní ú inky na životní prost edí p ekra ují limity uvedené v p í-

slušných platných p edpisech nad p ípustnou míru 
  stavby a innosti nesouvisející s hlavním a p ípustným využitím, zejména stavby pro výrobu, 

skladování a velkoobchod, velkoplošné a velké maloobchodní prodejny  
 parkovišt , s výjimkou parkoviš  pro osobní motorová vozidla,  
 dopravní terminály a centra dopravních služeb 
 stavby pro rodinnou individuální rekreaci – chaty 
 stavby pro rodinnou individuální rekreaci – zahrádká ské osady 

e) podmín  p ípustné využití: 
 výrobní služby, pokud nesnižují kvalitu prost edí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou 

slu itelné s bydlením a slouží zejména obyvatel m dané plochy 
 stavby individuálního bydlení 

f) podmínky prostorového uspo ádání v etn  základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
 koeficient míry využití území KZP = 0,4 (koeficient zastav ní plochy) 
 výšková hladina zástavby se stanovuje max.18 m nad okolním terénem  

  Plochy bydlení individuálního   BI 

 BI-1-82 
 

Význam využití ploch: 
a) stabilizovaný stav 
Podmínky pro využití ploch: 
b) evažující ú el využití (hlavní využití) 

 bydlení v rodinných domech 



Územní plán Velké Heraltice - návrh                                                                                                                 kv ten 2009   
 

 ing.arch.Jaroslav Haluza a kolektiv spoluprac.                                                                                                         
 
 

39

c) ípustné využití: 
 umíst ní staveb a za ízení lokálního významu: 

– ve ejná vybavenost (sociální služby, za ízení pé e o d ti, školská za ízení, zdravotnická 
za ízení, správa) 

– komer ní vybavení (maloobchod, stravovací a ubytovací služby, ostatní nevýrobní služby, 
administrativa)  

– pro t lovýchovu a sport    
– pro kulturu a církevní ú ely, 
– etn : 

 liniových vedení a za ízení technické infrastruktury v nezbytn  nutném rozsahu 
k zajišt ni provozu plochy 

 dopravní infrastruktury nezbytné k zajišt ní dopravní obsluhy plochy (místní komuni-
kace, parkovišt  pro os.automobily,chodníky,cyklistické stezky,manipula ní plochy 
apod.) 

 ve ejných  prostranství a ploch okrasné a rekrea ní zelen  s prvky drobné architektu-
ry a mobiliá em pro relaxaci, d tská h išt , apod. 

d) nep ípustné využití: 
  stavby a innosti, jejichž negativní ú inky na životní prost edí p ekra ují limity uvedené v p í-

slušných platných p edpisech nad p ípustnou míru 
 stavby a innosti nesouvisející s hlavním, p ípustným  a podmín  p ípustným využitím, 

zejména stavby pro výrobu a skladování, stavby pro velkoobchod, velkoplošné a velké maloob-
chodní prodejny o prodejní ploše>401 m2 prodejní plochy, garáže pro nákladní vozidla  

 parkovišt , s výjimkou parkoviš  pro osobní motorová vozidla,  
 dopravní terminály a centra dopravních služeb 
 zakládání nových zahrádká ských osad 
 povolování nových staveb a za ízení v navržených ochranných pásmech poh ebiš , u nichž ne-

lze vylou it rušení piety h bitova.  
e) podmín  p ípustné využití: 

 výrobní služby, pokud nesnižují kvalitu prost edí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou 
slu itelné s bydlením a slouží zejména obyvatel m dané plochy s výjimkou ploch . BI-8-15 

 em na nevyužitých objekt  pro rekrea ní ú ely 
f) podmínky prostorového uspo ádání, v etn  základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

 koeficient míry využití území KZP = 0,3 (koeficient zastav ní plochy) 
 výšková hladina zástavby se stanovuje max.12m nad okolním terénem 

 BI-Z1-Z16 
 

Význam využití ploch: 
a) návrh zastavitelných ploch 
Podmínky pro využití ploch: 
b) evažující ú el využití (hlavní využití) 

 bydlení v rodinných domech 
c) ípustné využití: 

 umíst ní staveb a za ízení lokálního významu: 
– ve ejná vybavenost (sociální služby, za ízení pé e o d ti, školská za ízení, zdravotnická 

za ízení, správa) 
– komer ní vybavení (maloobchod, stravovací a ubytovací služby, ostatní nevýrobní služby, 

administrativa)  
– pro t lovýchovu a sport    
– pro kulturu a církevní ú ely, 
– etn : 

 liniových vedení a za ízení technické infrastruktury v nezbytn  nutném rozsahu 
k zajišt ni provozu plochy 

 dopravní infrastruktury nezbytné k zajišt ní dopravní obsluhy plochy (místní komuni-
kace, parkovišt  pro os.automobily,chodníky,cyklistické stezky,manipula ní plochy 
apod.) 

 ve ejných  prostranství a ploch okrasné a rekrea ní zelen  s prvky drobné architektu-
ry a mobiliá em pro relaxaci, d tská h išt , apod. 

d) nep ípustné využití: 
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 veškeré stavby a innosti, jejichž negativní ú inky na životní prost edí p ekra ují limity uvedené 
v p íslušných platných p edpisech nad p ípustnou míru  

 veškeré stavby a innosti nesouvisející s hlavním a p ípustným využitím, zejména stavby pro 
výrobu a skladování, stavby pro velkoobchod, velkoplošné a velké maloobchodní prodejny o 
prodejní ploše>401 m2 prodejní plochy, garáže pro nákladní vozidla  

 parkovišt , s výjimkou parkoviš  pro osobní motorová vozidla,  
 dopravní terminály a centra dopravních služeb 
 zakládání nových zahrádká ských osad 
 stavby pro rodinnou individuální rekreaci(chaty, zahradní domky) 

e) podmín  p ípustné využití: 
 výrobní služby, pokud nesnižují kvalitu prost edí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou 

slu itelné s bydlením a slouží zejména obyvatel m dané plochy 
 využití ploch v lokalitách BI-Z13 a BI-Z14 je podmín no zpracováním územní studie(US2) 

f) podmínky prostorového uspo ádání v etn  základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
 koeficient míry využití území KZP = 0,35 (koeficient zastav ní plochy) 
 výšková hladina zástavby se stanovuje max.12m nad okolním terénem 

 
Plochy rekreace   R 
 Plochy rodinné individuální rekreace – zahrádká ské osady  RZ          

 RZ-1-2 

Význam využití ploch: 
a) stabilizovaný stav 
Podmínky pro využití ploch: 
b) evažující ú el využití (hlavní využití) 

 individuální rekreace – zahrádká ské osady 
c) ípustné využití: 

 dopl ková za ízení související s p evažujícím ú elem využití(sušárny ovoce, spole enská 
místnost, apod.) 

 liniová vedení a za ízení technické infrastruktury v nezbytn  nutném rozsahu k zajišt ni provo-
zu plochy 

 dopravní infrastruktura nezbytná k zajišt ní dopravní obsluhy plochy (místní komunikace , 
chodníky, cyklistické stezky, apod.) 

 ve ejné  prostranství a plochy okrasné a rekrea ní zelen  s prvky drobné architektury a mobili-
em pro relaxaci, d tská h išt , apod. 

d) nep ípustné využití: 
 veškeré stavby a innosti, jejichž negativní ú inky na životní prost edí p ekra ují limity uvedené 

v p íslušných p edpisech nad p ípustnou míru   
 veškeré stavby a innosti nesouvisející s hlavním, p ípustným  a podmín  p ípustným využi-

tím 
e) podmín  p ípustné využití: 

 výstavba rodinných dom  za podmínky zajišt ní p ístupových komunikací k objekt m RD a na-
pojení na technickou infrastrukturu) 

f) podmínky prostorového uspo ádání v etn  základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
 koeficient míry využití území KZP = 0,15 (koeficient zastav ní plochy) 
 výšková hladina zástavby se stanovuje max.5m nad okolním terénem (v p ípad  realizace ro-

dinných dom  max.12m) 
 Plochy rodinné individuální rekreace – chatové lokality  RI          

 RI-1-3 

Význam využití ploch: 
a) stabilizovaný stav 
Podmínky pro využití ploch: 
b) evažující ú el využití (hlavní využití) 

 individuální rekreace – chatové lokality 
c) ípustné využití: 

 výstavba objekt  pro rodinnou individuální rekreaci 
 liniová vedení a za ízení technické infrastruktury v nezbytn  nutném rozsahu k zajišt ni provo-

zu plochy 
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 dopravní infrastruktura nezbytná k zajišt ní dopravní obsluhy plochy (místní komunikace, par-
kovišt  pro os. automobily,chodníky, cyklistické stezky, manipula ní plochy apod.) 

 ve ejné  prostranství a plochy okrasné a rekrea ní zelen  s prvky drobné architektury a mobili-
em pro relaxaci, d tská h išt , apod. 

d) nep ípustné využití: 
 veškeré stavby a innosti, jejichž negativní ú inky na životní prost edí p ekra ují limity uvedené 

v p íslušných p edpisech nad p ípustnou míru   
 veškeré stavby a innosti nesouvisející s hlavním, p ípustným  a podmín  p ípustným využi-

tím 
 v ploše RI-1 se nep ipouští realizace žádných nových staveb  

e) podmín  p ípustné využití: 
 nestanovuje se  

f) podmínky prostorového uspo ádání v etn  základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
 koeficient míry využití území KZP = 0,15 (koeficient zastav ní plochy) 
 výšková hladina zástavby se stanovuje max.5m nad okolním terénem 

 
Plochy ob anského vybavení  O    
  Plochy ve ejné vybavenosti    OV   

 OV-1-10,12 

Význam využití ploch: 
a) stabilizovaný stav 
Podmínky pro využití ploch: 
a) evažující ú el využití (hlavní využití) 

 ve ejná vybavenost       
b) ípustné využití: 

 park v ploše OV-4 
 umíst ní staveb a za ízení pro: 

– sociální služby, za ízení pé e o d ti, školská za ízení, zdravotnická za ízení, správa 
– kulturu a církevní ú ely 
– pro t lovýchovu a sport 
– etn : 

 liniových vedení a za ízení technické infrastruktury v nezbytn  nutném rozsahu 
k zajišt ni provozu plochy 

 dopravní infrastruktury nezbytné k zajišt ní dopravní obsluhy plochy (místní komuni-
kace, parkovišt  pro os.automobily,chodníky,cyklistické stezky,manipula ní plochy 
apod.) 

 ve ejných  prostranství a ploch okrasné a rekrea ní zelen  s prvky drobné architektu-
ry a mobiliá em pro relaxaci, apod. 

c) nep ípustné využití: 
 stavby a innosti, jejichž negativní ú inky na životní prost edí p ekra ují limity uvedené v p í-

slušných platných právních p edpisech   
 stavby a innosti nesouvisející s hlavním a p ípustným využitím, zejména:  

– stavby pro výrobu a skladování; 
– stavby pro velkoobchod;  
– stavby pro drobnou výrobu a výrobní služby;         
– stavby pro zem lskou a lesnickou výrobu;                 
– velkoplošné a velké maloobchodní prodejny s prodejní plochou >401 m2;  
– dopravní terminály a centra dopravních služeb;  
– parkovišt , s výjimkou parkoviš  pro osobní motorová vozidla; 
– garáže a plochy pro odstavování nákladních vozidel; 
– stavby pro rekreaci: 

 hromadnou     
 rodinnou individuální   

d) podmín  p ípustné využití: 
 výrobní služby, pokud nesnižují kvalitu prost edí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou 

slu itelné s bydlením a slouží zejména obyvatel m dané plochy 
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 komer ní vybavení (maloobchod-malé a st ední prodejny), stravovací a ubytovací služby, 
ostatní nevýrobní služby, administrativa)  

 pro bydlení 
 využití plochy OV-1-2 se stanovuje pouze pro školství ,ubytování a souvisejících služeb, za 

podmínek stanovených orgánem ochrany kulturních památek   
e) podmínky prostorového uspo ádání v etn  základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

 koeficient míry využití území KZP = 0,55 (koeficient zastav ní plochy) 
 výšková hladina zástavby se stanovuje: 

– pro plochy   OV-  5,  max.20m nad okolním terénem(s výjimkou v že kostela 
– pro plochy   OV- 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12   max.14 m nad okolním terénem 
– pro plochy OV-1-2  se nep ipouští zvyšování stávajících staveb 
–  

  Plochy ve ejných poh ebiš  a souvisejících služeb  OH 

 OH-1-5 

Význam využití ploch: 
a) stabilizovaný stav 
Podmínky pro využití ploch: 
b) evažující ú el využití (hlavní využití) 

 ve ejné poh ebišt  a související služby 
c) ípustné využití pro: 

 služby související s hlavním využitím(smute ní sí ,sociální zázemí,dopl kový prodej související 
s hlavním využitím), 

 liniová vedení a za ízení technické infrastruktury v nezbytn  nutném rozsahu k zajišt ni provo-
zu plochy 

 dopravní infrastruktura nezbytná k zajišt ní dopravní obsluhy plochy (místní komunikace, par-
kovišt  pro os. automobily, chodníky, cyklistické stezky, manipula ní plochy apod.) 

 ve ejná  prostranství a plochy okrasné zelen  s prvky drobné architektury a mobiliá em apod. 
d) nep ípustné využití: 

 stavby a innosti nesouvisející s hlavním a p ípustným využitím 
e) podmín  p ípustné využití: 

 komer ní vybavení – stravovací služby, ostatní nevýrobní služby, administrativa  
f) podmínky prostorového uspo ádání v etn  základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

 koeficient míry využití území KZP = 0,75 (koeficient zastav ní plochy) 
 výšková hladina zástavby se stanovuje max.18m nad okolním terénem (výjime  22m stavba 

nap . zvonice) 

 OH-Z1-Z2 

Význam využití ploch: 
a) stabilizovaný stav 
Podmínky pro využití ploch: 
b) evažující ú el využití (hlavní využití) 

 ve ejné poh ebišt  a související služby 
c) ípustné využití pro: 

 služby související s hlavním využitím(smute ní sí ,sociální zázemí,dopl kový prodej související 
s hlavním využitím), 

 liniová vedení a za ízení technické infrastruktury v nezbytn  nutném rozsahu k zajišt ni provo-
zu plochy 

 dopravní infrastruktura nezbytná k zajišt ní dopravní obsluhy plochy (místní komunikace, par-
kovišt  pro os.automobily,chodníky,cyklistické stezky,manipula ní plochy apod.) 

 ve ejná  prostranství a plochy okrasné zelen  s prvky drobné architektury a mobiliá em apod. 
d) nep ípustné využití: 

 stavby a innosti nesouvisející s hlavním a p ípustným využitím 
e) podmín  p ípustné využití: 

 komer ní vybavení – stravovací služby, ostatní nevýrobní služby, administrativa  
f) podmínky prostorového uspo ádání v etn  základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

 koeficient míry využití území KZP = 0,55 (koeficient zastav ní plochy) 
 výšková hladina zástavby se stanovuje max.10m nad okolním terénem 
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  Plochy komer ních za ízení    OK   

 OK-1-8 
 

Význam využití ploch: 
a) stabilizovaný stav  
Podmínky pro využití ploch: 
b) evažující ú el využití (hlavní využití) 

 ob anské vybavení-komer ní za ízení 
c) ípustné využití: 

– komer ní vybavení (maloobchod, stravovací a ubytovací služby, ostatní nevýrobní služby, 
administrativa)  

– ve ejná vybavenost (zdravotnická za ízení, správa) 
– lovýchova a sport    
– kultura a církevní ú ely, 
– etn : 

 liniových vedení a za ízení technické infrastruktury v nezbytn  nutném rozsahu 
k zajišt ni provozu plochy 

 dopravní infrastruktura nezbytná k zajišt ní dopravní obsluhy plochy (místní komuni-
kace, parkovišt  pro os.automobily,chodníky,cyklistické stezky,manipula ní plochy 
apod.) 

 ve ejných  prostranství a ploch okrasné a rekrea ní zelen  s prvky drobné architektu-
ry a mobiliá em pro relaxaci, d tská h išt , apod. 

d) nep ípustné využití: 
 veškeré stavby a innosti, jejichž negativní ú inky na životní prost edí p ekra ují limity uvedené 

v p íslušných p edpisech nad p ípustnou míru   
 veškeré stavby a innosti nesouvisející s hlavním a p ípustným využitím, zejména:  

– stavby pro výrobu a skladování (v etn  staveb pro zem lskou a lesnickou výrobu); 
– stavby pro velkoobchod;  
– velké a velkoplošné prodejny; 
– dopravní terminály a centra dopravních služeb;  
– rekreaci hromadnou a rodinnou individuální rekreaci  

e) podmín  p ípustné využití: 
 výrobní služby, pokud nesnižují kvalitu prost edí a pohodu bydlení v navazujících plochách 

bydlení 
 bydlení 
 podnikatelské a technologické parky 
 služby pro motoristy 
 ve ejná vybavenost (sociální služby, školská za ízení) 
 stavby pro drobnou výrobu  
 garáže a plochy pro odstavování nákladních vozidel; 

f) podmínky prostorového uspo ádání v etn  základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
 koeficient míry využití území KZP = 0,5 (koeficient zastav ní plochy) 
 výšková hladina zástavby se stanovuje  

– pro plochy   OK- 1,3, 4, 5, 7,  8 max.14m nad okolním terénem 
– pro plochy   OK-2,  max.18m nad okolním terénem 

 OK-P1 
 

Význam využití ploch: 
a) návrh p estavbové plochy  
Podmínky pro využití ploch: 
b) evažující ú el využití (hlavní využití) 

 ob anské vybavení-komer ní za ízení 
c) ípustné využití: 

– komer ní vybavení (stravovací a ubytovací služby, administrativa)  
– maloobchodní prodejny – malé a  st ední,  
– nevýrobní služby 
– ve ejná vybavenost (zdravotnická za ízení) 
– pro t lovýchovu a sport    
– pro kulturu, 
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– etn : 
 liniových vedení a za ízení technické infrastruktury v nezbytn  nutném rozsahu 

k zajišt ni provozu plochy 
 dopravní infrastruktura nezbytná k zajišt ní dopravní obsluhy plochy (místní komuni-

kace, parkovišt  pro os.automobily,chodníky,cyklistické stezky,manipula ní plochy 
apod.) 

 ve ejných  prostranství a ploch okrasné a rekrea ní zelen  s prvky drobné architektu-
ry a mobiliá em pro relaxaci, d tská h išt , apod. 

d) nep ípustné využití: 
  stavby a innosti, jejichž negativní ú inky na životní prost edí p ekra ují limity uvedené v p í-

slušných p edpisech nad p ípustnou míru   
 stavby a innosti nesouvisející s hlavním a p ípustným využitím, zejména  

– stavby pro výrobu a skladování (v etn  staveb pro zem lskou a lesnickou výrobu); 
– stavby pro velkoobchod;  
– dopravní terminály a centra dopravních služeb;  
– garáže a plochy pro odstavování nákladních vozidel; 
– parkovišt , s výjimkou parkoviš  pro osobní motorová vozidla; 

 individuální rekreaci (chaty, zahradní domky) 
e) podmín  p ípustné využití: 

 bydlení 
 ve ejná vybavenost  
 stavby pro drobnou výrobu a výrobní služby 

f) podmínky prostorového uspo ádání v etn  základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
 koeficient míry využití území KZP = 0,6 (koeficient zastav ní plochy) 
 výšková hladina zástavby se stanovuje max.14m nad okolním terénem 

  Plochy t lovýchovy a sportu   OS 

 OS-1-4 

Význam využití ploch: 
a) stabilizovaný stav 
Podmínky pro využití ploch: 
b) evažující ú el využití (hlavní využití) 

 lovýchova a sport  
c) ípustné využití: 

 etn : 
– liniových vedení a za ízení technické infrastruktury v nezbytn  nutném rozsahu k zajišt ni 

provozu plochy 
– dopravní infrastruktura nezbytná k zajišt ní dopravní obsluhy plochy (místní komunikace, 

parkovišt  pro os.automobily,chodníky,cyklistické stezky,manipula ní plochy apod.) 
– ve ejných  prostranství a ploch okrasné a rekrea ní zelen  s prvky drobné architektury a 

mobiliá em pro relaxaci, d tská h išt , apod. 
d) nep ípustné využití: 

 povolení staveb a innosti, jejichž negativní ú inky na životní prost edí p ekra ují limity uvede-
né v p íslušných platných právních p edpisech    

 povolení staveb a innosti nesouvisejících s hlavním a p ípustným využitím, zejména: 
– stavby pro výrobu a skladování; 
– stavby pro velkoobchod;  
– stavby pro drobnou výrobu;         
– stavby pro zem lskou a lesnickou výrobu;                 
– maloobchodní prodejny; 
– dopravní terminály a centra dopravních služeb;  
– parkovišt , s výjimkou parkoviš  pro osobní motorová vozidla; 
– garáže a plochy pro odstavování nákladních vozidel; 
– rekreaci hromadnou a individuální 

e) podmín  p ípustné využití: 
 komer ní vybavení (stravovací, ubytovací služby,)  

f) podmínky prostorového uspo ádání v etn  základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
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 koeficient míry využití území KZP = 0,3 (koeficient zastav ní plochy),  
 výšková hladina zástavby se stanovuje max.12m nad okolním terénem  

 OS-Z1-Z3, 
 

Význam využití ploch: 
a) návrh zastavitelných ploch  
Podmínky pro využití ploch: 
b) evažující ú el využití (hlavní využití) 

 za ízení pro t lovýchovu a sport 
c) ípustné využití: 

– pro t lovýchovu a sport    
– etn : 

 liniových vedení a za ízení technické infrastruktury v nezbytn  nutném rozsahu 
k zajišt ni provozu plochy 

 dopravní infrastruktura nezbytná k zajišt ní dopravní obsluhy plochy (místní komuni-
kace, parkovišt  pro os.automobily,chodníky,cyklistické stezky,manipula ní plochy 
apod.) 

 ve ejných  prostranství a ploch okrasné a rekrea ní zelen  s prvky drobné architektu-
ry a mobiliá em pro relaxaci, d tská h išt , apod. 

d) nep ípustné využití: 
 stavby a innosti, jejichž negativní ú inky na životní prost edí p ekra ují limity uvedené v p í-

slušných p edpisech nad p ípustnou míru   
 veškeré stavby a innosti nesouvisející s hlavním a p ípustným využitím, zejména  

– stavby pro výrobu a skladování (v etn  staveb pro zem lskou a lesnickou výrobu); 
– stavby pro drobnou výrobu a výrobní služby;         
– st ední, velké prodejny a velkoplošné prodejny; 
– stavby pro velkoobchod;  
– dopravní terminály a centra dopravních služeb;  
– výrobní služby  
– garáže a plochy pro odstavování nákladních vozidel; 
– parkovišt , s výjimkou parkoviš  pro osobní motorová vozidla; 

 individuální rekreace (soukromé chaty, zahradní domky, zakládání zahrádká ských osad) 
e) podmín  p ípustné využití: 

 komer ní vybavení (stravovací a ubytovací služby ) - pouze v OS-Z1 
f) podmínky prostorového uspo ádání v etn  základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

 koeficient míry využití území KZP = 0,3 (koeficient zastav ní plochy) 
 výšková hladina zástavby se stanovuje max.10m nad okolním terénem 

Plochy a koridory dopravní infrastruktury D       

D-1-14 

Význam využití ploch: 
a) stabilizovaný stav 
Podmínky pro využití ploch: 
b) evažující ú el využití (hlavní využití) 

 dopravní infrastruktura-silni ní doprava 
c) ípustné využití: 

 umíst ní místních komunikací  
 umíst ní státních silnic 
 umíst ní všech souvisejících staveb nezbytných k ádnému pln ní hlavního ú elu (k ižovatky, 

mosty, op rné zdi, odvodn ní zpevn ných ploch, apod.) 
 akceptace stávající technické infrastruktury situované v ploše komunikací  a její údržba a re-

konstrukce  
d) nep ípustné využití: 

 veškeré stavby a innosti nesouvisející s hlavním a p ípustným využitím 
e) podmín  p ípustné využití: 

 umíst ní cyklostezky v samostatn  vedeném soub žném pruhu 
 ší komunikace v samostatn  vedeném chodníku 
 umíst ní doprovodné zelen , pokud nebude její situování v rozporu s právními p edpisy o bez-

pe nosti provozu na pozemních komunikacích   



Územní plán Velké Heraltice - návrh                                                                                                                 kv ten 2009   
 

 ing.arch.Jaroslav Haluza a kolektiv spoluprac.                                                                                                         
 
 

46

f) podmínky prostorového uspo ádání v etn  základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
 nestanovuje se 

D-Z1-Z15 

Význam využití ploch: 
a) návrh zastavitelných ploch 
Podmínky pro využití ploch: 
b) evažující ú el využití (hlavní využití) 

 dopravní infrastruktura-silni ní doprava 
c) ípustné využití: 

 umíst ní státní silnice 
 umíst ní místních a ú elových komunikací 
 umíst ní všech souvisejících staveb nezbytných k ádnému pln ní hlavního ú elu( k ižovatky, 

mosty,op rné zdi, odvodn ní zpevn ných ploch, protihluková opat ení, apod.) 
 cyklostezky 
 ší komunikace 
 ve ejné  prostranství v etn  souvisejících ploch zelen  
 umíst ní technické infrastruktury v etn   provedení p eložek v nezbytn  nutném rozsahu  

d) nep ípustné využití: 
 veškeré stavby a innosti nesouvisející s hlavním a p ípustným využitím 

e) podmín  p ípustné využití: 
 umíst ní doprovodné zelen , pokud nebude její situování v rozporu s právními p edpisy o bez-

pe nosti provozu na pozemních komunikacích   
 po stabilizaci dopravní stavby (v etn  vymezení zemních t les a mostních staveb), ást korido-

ru,která nebude dot ena stavbou bude plnit i nadále stávající funkci  
f) podmínky prostorového uspo ádání v etn  základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

 dopravní stavby v nezastav ném území v rámci plochy koridoru doplnit vhodnou zelení 
 Plochy silni ní dopravy   DS                 

 DS-Z1-Z2 

Význam využití ploch: 
a) návrh zastavitelných ploch 
Podmínky pro využití ploch: 
b) evažující ú el využití (hlavní využití) 

 dopravní infrastruktura-silni ní doprava 
c) ípustné využití: 

 parkování vozidel 
 zpevn né plochy pro pojezd vozidel(obratišt ) 

d) nep ípustné využití: 
  veškeré stavby a innosti nesouvisející s hlavním a p ípustným využitím 

e) podmín  p ípustné využití: 
 umíst ní doprovodné zelen , pokud nebude její situování v rozporu s právními p edpisy o bez-

pe nosti provozu na pozemních komunikacích   
 nevýrobní služby, pokud nesnižují kvalitu prost edí a pohodu bydlení v sousedních plochách  

f) podmínky prostorového uspo ádání v etn  základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
 nestanovuje se 

Plochy a koridory technické infrastruktury  T               

T-Z1-Z6 
 

Význam využití ploch: 
a) návrh zastavitelných ploch 
Podmínky pro využití ploch: 
b) evažující ú el využití (hlavní využití) 

 technická infrastruktura 
c) ípustné využití: 

 vedení liniových staveb technické infrastruktury 
 umíst ní za ízení nezbytných k provozu technické infrastruktury ( erpací stanice, trafostanice, 

regula ní stanice, šachtice, sloupy, apod.) pro kterou je koridor (plocha) navrhována; 
d) nep ípustné využití: 

 povolování staveb a innosti nesouvisející s hlavním a p ípustným využitím  
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 povolování  staveb a innosti v ploše koridoru, které by znemožnily hlavní využití 
e) podmín  p ípustné využití: 

 po stabilizaci stavby technické infrastruktury, ást koridoru,která nebude dot ena stavbou bude 
plnit i nadále stávající funkci 

 po zabudování liniových vedení inženýrských síti, které vedou pod zemí, bude plocha nad ve-
dením za len na : 
– do ve ejného prostranství s možnosti úprav p ípustných dle platných právních p edpis  a 

SN(nízká zele , zpevn né a zatravn né plochy, parkovišt , pojízdné vozovky, apod.) 
– do p vodní kultury - orná p da, pastvina (v p ípadech vedení koridoru v zem lské p -

), p ípadn  do ploch ostatních   
f) podmínky prostorového uspo ádání v etn  základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

 nestanovují se 
  Plochy pro vodní hospodá ství   TV                 

 TV-1-2 

Význam využití ploch: 
a) stabilizovaný stav 
Podmínky pro využití ploch: 
b) evažující ú el využití (hlavní využití) 

 plochy  pro vodní hospodá ství 
c) ípustné využití: 

 stavby pro vodní hospodá ství       
 stavby a za ízení související s hlavním využitím 

– etn : 
 dopravní infrastruktury nezbytné k zajišt ní dopravní obsluhy (napojení na místní 

komunikace, parkovišt  pro os.automobily,chodníky, manipula ní plochy apod.) 
 ploch zelen  apod. 

d) nep ípustné využití: 
 stavby a innosti, jejichž negativní ú inky na životní prost edí p ekra ují limity uvedené v p í-

slušných p edpisech nad p ípustnou míru   
 stavby a innosti nesouvisející s hlavním a p ípustným využitím 

e) podmín  p ípustné využití: 
 stavby pro administrativu 

f) podmínky prostorového uspo ádání v etn  základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
 nestanovují se 

 
TV-Z1-Z3, 
Z5-Z50 
 

Význam využití ploch: 
a) návrh zastavitelných ploch 
Podmínky pro využití ploch: 
b) evažující ú el využití (hlavní využití) 

 plochy  pro vodní hospodá ství 
c) ípustné využití: 

 stavby a za ízení související s hlavním využitím 
d) nep ípustné využití: 

 stavby a innosti nesouvisející s hlavním a p ípustným využitím 
e) podmín  p ípustné využití: 

 po stabilizaci stavby technické infrastruktury, ást koridoru,která nebude dot ena stavbou bude 
plnit i nadále stávající funkci 

 po zabudování liniových vedení inženýrských síti, které vedou pod zemí, bude plocha nad ve-
dením za len na : 
– do ve ejného prostranství s možnosti úprav p ípustných dle platných právních p edpis  a 

SN (nízká zele , zpevn né a zatravn né plochy, parkovišt , pojízdné vozovky, apod.) 
– do p vodní kultury - orná p da, pastvina (v p ípadech vedení koridoru v zem lské p -

), p ípadn  do ploch ostatních   
f) podmínky prostorového uspo ádání v etn  základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

 nestanovují se 
  Plochy pro energetiku    TE           
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 TE-1 

Význam využití ploch: 
a) stabilizovaný stav 
Podmínky pro využití ploch: 
b) evažující ú el využití (hlavní využití) 

 technická infrastruktura-energetika 
c) ípustné využití: 

 stavby pro energetiku  
 umíst ní staveb a za ízení souvisejících s hlavním využitím 

– etn : 
 dopravní infrastruktury nezbytné k zajišt ní dopravní obsluhy plochy (napojení na 

místní komunikace, parkovišt  pro os.automobily,chodníky, manipula ní plochy 
apod.) 

 ve ejných  prostranství a ploch zelen  apod. 
d) nep ípustné využití: 

 stavby a innosti nesouvisející s hlavním a p ípustným využitím 
e) podmín  p ípustné využití: 

 nestanovují se: 
f) podmínky prostorového uspo ádání v etn  základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

 nestanovují se: 

 TE-Z1-Z7 

Význam využití ploch: 
a) návrh zastavitelných ploch 
Podmínky pro využití ploch: 
b) evažující ú el využití (hlavní využití) 

 technická infrastruktura-energetika 
c) ípustné využití: 

 umíst ní staveb a za ízení souvisejících s hlavním využitím 
– etn : 

 dopravní infrastruktury nezbytné k zajišt ní dopravní obsluhy plochy 
 ve ejných  prostranství a ploch zelen  apod. 

d) nep ípustné využití: 
 stavby a innosti nesouvisející s hlavním a p ípustným využitím 

e) podmín  p ípustné využití: 
 po stabilizaci stavby technické infrastruktury, ást koridoru,která nebude dot ena stavbou bude 

plnit i nadále stávající funkci 
 po zabudování liniových vedení inženýrských síti, které vedou pod zemí, bude plocha nad ve-

dením za len na : 
– do ve ejného prostranství s možnosti úprav p ípustných dle platných právních p edpis  a 

SN (nízká zele , zpevn né a zatravn né plochy, parkovišt , pojízdné vozovky, apod.) 
– do p vodní kultury - orná p da, pastvina (v p ípadech vedení koridoru v zem lské p -

), p ípadn  do ploch ostatních  
 po provedení vzdušných vedení technické infrastruktury bude plocha koridoru za len na do 

vodní kultury, pokud ve výkresu I.B.2. není stanoveno  jinak.  
f) podmínky prostorového uspo ádání v etn  základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

 nestanovují se: 
 
Plochy ve ejných prostranství    P 

P 

Význam využití ploch: 
a) stabilizovaný stav 
Podmínky pro využití ploch: 
b) evažující ú el využití (hlavní využití) 

 ve ejná prostranství 
c) ípustné využití: 

 umíst ní nových liniových vedení a za ízení technické infrastruktury v nezbytn  nutném rozsa-
hu k zajišt ni provozu navazujících ploch  pokud je lokalizace v souladu s územním plánem 

 provád ní údržby a rekonstrukce stávající technické infrastruktury 
 pro dopravní infrastrukturu nezbytnou k zajišt ní dopravní obsluhy území (silnice, místní komu-
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nikace, parkovišt  pro os.automobily,cyklistické stezky, chodníky, manipula ní plochy apod.) 
 plochy zpevn né – nám stí, rozptylové plochy p ed objekty ob anské vybavenosti,  
 plochy související p ístupné zelen , zpevn ných teras,op rných zdí, parkových schodiš ,apod. 

d) nep ípustné využití: 
 stavby a innosti nesouvisející s hlavním a p ípustným využitím 

e) podmín  p ípustné využití: 
 ob anského vybavení, slu itelné s ú elem ve ejných prostranství 
 situování mobiliá e v rozsahu nezbytném k zabezpe ení  hlavního využití   

f) podmínky prostorového uspo ádání v etn  základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
 výšková hladina zástavby se stanovuje max.3m nad okolním terénem 

P-Z1 

Význam využití ploch: 
a) návrh zastavitelné plochy 
Podmínky pro využití ploch: 
b) evažující ú el využití (hlavní využití) 

 ve ejná prostranství 
c) ípustné využití: 

 provád ní údržby a rekonstrukce stávající technické infrastruktury 
 pro dopravní infrastrukturu nezbytnou k zajišt ní dopravní obsluhy území (silnice, místní komu-

nikace, parkovišt  pro os.automobily,cyklistické stezky, chodníky, manipula ní plochy apod.) 
 plochy související p ístupné zelen , zpevn ných teras,op rných zdí, parkových schodiš ,apod. 

d) nep ípustné využití: 
 stavby a innosti nesouvisející s hlavním a p ípustným využitím 

e) podmín  p ípustné využití: 
 nestanovuje se  

f) podmínky prostorového uspo ádání v etn  základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
 nestanovuje se 

 
Plochy smíšeného využití   S     
 Plochy smíšené obytné   SO   

 SO-1 

Význam využití ploch: 
a) stabilizovaný stav 
Podmínky pro využití ploch: 
b) evažující ú el využití (hlavní využití) 

 plochy smíšené obytné 
c) ípustné využití: 

 pro bydlení  
 pro ob anské vybavení: 

– komer ní vybavení (maloobchod, stravovací a ubytovací služby, ostatní nevýrobní služby, 
administrativa)  

– pro kulturu a církevní ú ely, 
– etn : 

 liniových vedení a za ízení technické infrastruktury v nezbytn  nutném rozsahu 
k zajišt ni provozu plochy 

  dopravní infrastrukturu nezbytnou k zajišt ní dopravní obsluhy plochy (místní komu-
nikace, parkovišt  pro os.automobily,chodníky,cyklistické stezky,manipula ní plochy 
apod.) 

 ve ejných  prostranství a ploch okrasné a rekrea ní zelen  s prvky drobné architektu-
ry a mobiliá em pro relaxaci, d tská h išt , apod. 

d) nep ípustné využití: 
 stavby a innosti, jejichž negativní ú inky na životní prost edí p ekra ují limity uvedené v p í-

slušných p edpisech nad p ípustnou míru   
 stavby a innosti nesouvisející s hlavním a p ípustným využitím, zejména  

– stavby pro výrobu a skladování; 
– stavby pro velkoobchod;  
– stavby pro lesnickou výrobu;                 
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– velkoplošné  a velké maloobchodní prodejny;  
– dopravní terminály a centra dopravních služeb;  
– parkovišt , s výjimkou parkoviš  pro osobní motorová vozidla; 
– garáže a plochy pro odstavování nákladních vozidel; 
– rekreace hromadná a individuální 

e) podmín  p ípustné využití: 
 výrobní služby, stavby pro drobnou výrobu a stavby pro zem lskou výrobu, pokud nesnižují 

kvalitu prost edí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slu itelné s bydlením a slouží 
zejména obyvatel m dané plochy 

 maloobchod - st ední prodejny 
f) podmínky prostorového uspo ádání, v etn  základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

 koeficient míry využití území KZP = 0,7 (koeficient zastav ní plochy) 
 výšková hladina zástavby se stanovuje pro plochy max.12m nad okolním terénem 

 SO-Z1-Z6 
SO-Z8-Z10 

Význam využití ploch: 
a) návrh zastavitelných ploch 
Podmínky pro využití ploch: 
b) evažující ú el využití (hlavní využití) 

 plochy smíšené obytné 
c) ípustné využití: 

 pro bydlení  
 pro ob anské vybavení : 

– ve ejná vybavenost (sociální služby, zdravotnická za ízení, správa) 
– komer ní vybavení ( stravovací a ubytovací služby, ostatní nevýrobní služby, administrati-

va)  
– pro kulturu, 
– etn : 

 liniových vedení a za ízení technické infrastruktury v nezbytn  nutném rozsahu 
k zajišt ni provozu plochy 

 dopravní infrastruktury nezbytné k zajišt ní dopravní obsluhy ploch (místní komuni-
kace, parkovišt  pro os.automobily,chodníky,cyklistické stezky,manipula ní plochy 
apod.) 

 ve ejných  prostranství a ploch okrasné a rekrea ní zelen  s prvky drobné architektu-
ry a mobiliá em pro relaxaci, d tská h išt , apod. 

d) nep ípustné využití: 
 stavby a innosti, jejichž negativní ú inky na životní prost edí p ekra ují limity uvedené v p í-

slušných p edpisech nad p ípustnou míru   
 stavby a innosti nesouvisející s hlavním a p ípustným využitím, zejména  

– stavby pro výrobu a skladování; 
– stavby pro velkoobchod;  
– stavby pro drobnou výrobu a výrobní služby ( s výjimkou odst.e)      
– stavby pro zem lskou a lesnickou výrobu;                 
– velkoplošné , velké  maloobchodní prodejny;  
– dopravní terminály a centra dopravních služeb;  
– parkovišt , s výjimkou parkoviš  pro osobní motorová vozidla; 
– garáže a plochy pro odstavování nákladních vozidel; 
– rekreace hromadná a individuální 

e) podmín  p ípustné využití: 
 maloobchod - st ední prodejna  
 stavby pro drobnou výrobu a výrobní služby (v pl. . SO-Z8, Z1) 
 podmínky up esní územní studie (US1) 

f) podmínky prostorového uspo ádání v etn  základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
 koeficient míry využití území KZP = 0,7 (koeficient zastav ní plochy) 
 výšková hladina zástavby se stanovuje 

–  max.12m nad okolním terénem  
 SO-P1-P3 Význam využití ploch: 
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a) plochy estavby 
Podmínky pro využití ploch: 
b) evažující ú el využití (hlavní využití) 

 plochy smíšené obytné 
c) ípustné využití: 

 pro bydlení  
 pro ob anské vybavení : 

– ve ejná vybavenost (sociální služby, zdravotnická za ízení, správa) 
– komer ní vybavení ( stravovací a ubytovací služby, ostatní nevýrobní služby, administrati-

va)  
– pro kulturu, 
– etn : 

 liniových vedení a za ízení technické infrastruktury v nezbytn  nutném rozsahu 
k zajišt ni provozu plochy 

 dopravní infrastruktury nezbytné k zajišt ní dopravní obsluhy ploch (místní komuni-
kace, parkovišt  pro os.automobily,chodníky,cyklistické stezky,manipula ní plochy 
apod.) 

 ve ejných  prostranství a ploch okrasné a rekrea ní zelen  s prvky drobné architektu-
ry a mobiliá em pro relaxaci, d tská h išt , apod. 

d) nep ípustné využití: 
 stavby a innosti, jejichž negativní ú inky na životní prost edí p ekra ují limity uvedené v p í-

slušných p edpisech nad p ípustnou míru   
 stavby a innosti nesouvisející s hlavním a p ípustným využitím, zejména  

– stavby pro výrobu a skladování; 
– stavby pro velkoobchod;  
– stavby pro zem lskou a lesnickou výrobu;                 
– velkoplošné a velké  maloobchodní prodejny;  
– dopravní terminály a centra dopravních služeb;  
– parkovišt , s výjimkou parkoviš  pro osobní motorová vozidla; 
– rekreace hromadná a individuální 

e) podmín  p ípustné využití: 
 maloobchod - st ední prodejna  
 stavby pro drobnou výrobu a výrobní služby 
 garáže a plochy pro odstavování nákladních vozidel; 

f) podmínky prostorového uspo ádání v etn  základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
 koeficient míry využití území KZP = 0,7 (koeficient zastav ní plochy) 
 výšková hladina zástavby se stanovuje 

–  max.14m nad okolním terénem  
 Koridory smíšené bez rozlišení SK 

 SK-Z1-Z4 
SK-Z6-Z28 

Význam využití ploch: 
a) návrh zastavitelných ploch 
Podmínky pro využití ploch: 
b) evažující ú el využití (hlavní využití) 

 smíšené koridory bez rozlišení  
c) ípustné využití: 

 spole né vedení liniových staveb dopravní a technické infrastruktury  
 v ásti koridoru, který vede zastav ným územím: 

– plochy dopravní infrastruktury (silnice,místní komunikace, ú elové cesty) 
– plochy statické dopravy (parkovišt  pro os.automobily) 
– plochy pro p ší a cyklistickou dopravu  
– ostatní dopravní plochy-manipula ní plochy, obratišt , výhybny, zálivy apod. 
– plochy pro protihluková opat ení (pl. SK-Z1) 
– ve ejná  prostranství v etn  ploch okrasné a rekrea ní zelen  s prvky drobné architektury 

a mobiliá em apod. 
– umíst ní všech souvisejících staveb nezbytných k ádnému pln ní  hlavního ú e-
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lu(k ižovatky, mosty, op rné zdi, odvodn ní zpevn ných ploch, apod.) 
– technická infrastruktura - liniová vedení v etn  souvisejících za ízení nezbytných k zajiš-

ní jejich provozu ( erpací stanice, trafostanice, apod.) 
 v ásti koridoru, který vede nezastav ným územím: 

– plochy dopravní infrastruktury (silnice,místní komunikace, ú elové cesty) 
– plochy pro p ší a cyklistickou dopravu pokud to charakter stavby a podmínky umožní 
– ostatní dopravní plochy – výhybny, zálivy apod.) 
– umíst ní všech souvisejících staveb nezbytných k ádnému pln ní hlavního ú e-

lu(k ižovatky, mosty,op rné zdi, odvodn ní zpevn ných ploch, apod.) 
– technická infrastruktura - liniová vedení v etn  souvisejících za ízení nezbytných k zajiš-

ní jejich provozu ( erpací stanice, trafostanice, apod.) 
– plochy doprovodné krajinné zelen  
– plochy zem lské 

d) nep ípustné využití: 
 stavby a innosti nesouvisející s hlavním a p ípustným využitím  
  stavby a innosti v ploše koridoru, které by znemožnily realizaci vymezených staveb 

e) podmín  p ípustné využití: 
 provád ní soub žných ú elových cest pro obsluhu zem lských a lesních ploch 
 musí být umožn na po dobu stavby dopravní obslužnost navazujícího území 
 po stabilizaci dopravní stavby a technické infrastruktury, ást koridoru,která nebude dot ena 

stavbami bude plnit i nadále stávající funkci 
 po zabudování liniových vedení inženýrských síti, které vedou pod zemí, bude plocha nad ve-

dením (v p ípad ,  že nebude vedena pod dopravní stavbou)  za len na : 
– do ve ejného prostranství s možnosti úprav p ípustných dle platných právních p edpis  a 

SN (nízká zele , zpevn né a zatravn né plochy, parkovišt , pojízdné vozovky, apod.) 
– do p vodní kultury - plochy zem lské (v p ípadech vedení koridoru v zem lské p ), 

ípadn  do ploch ostatních  
f) podmínky prostorového uspo ádání v etn  základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

 dopravní stavby v nezastav ném území v rámci plochy koridoru doplnit vhodnou zelení 
 
Plochy výroby a skladování  V                     

V-Z1, Z4-5 

Význam využití ploch: 
a) návrh zastavitelných ploch 
Podmínky pro využití ploch: 
b) evažující ú el využití (hlavní využití) 

 výroba a skladování 
c) ípustné využití: 

 pr myslová výroba a sklady                
 zem lská a lesnická výroba 
 drobná výroba a výrobní služby 
 garáže a plochy pro odstavování nákladních vozidel; 
 stavby pro velkoobchod 
 sb rné dvory 
 výzkumná centra 
 etn : 

– technické infrastruktury v nezbytn  nutném rozsahu k zajišt ni provozu plochy 
– dopravní infrastruktury nezbytné k zajišt ní dopravní obsluhy plochy (místní komunikace, 

parkovišt  pro os.automobily,chodníky,cyklistické stezky,manipula ní plochy apod.) 
– ve ejných  prostranství a ploch okrasné zelen  s prvky drobné architektury a mobiliá em, 

apod. 
 sídelní zele       

d) nep ípustné využití: 
 všechny stavby a innosti, jejichž negativní ú inky na životní prost edí p ekra ují limity uvedené 

v p íslušných p edpisech nad p ípustnou míru   
 využití, u kterého nelze vylou it (p ímými i nep ímými opat eními) snížení kvality prost edí a 
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pohody bydlení v navazujících plochách bydlení 
 všechny stavby a innosti nesouvisející s hlavním a p ípustným využitím, pop . se vylu ují 

zejména  
– stavby pro ve ejnou vybavenost 
– stavby pro bydlení(pokud v odst.e) není uvedeno jinak) 
– stavby pro rekreaci 

e) podmín  p ípustné využití: 
 stavby pro bydlení(výjime  pouze pro bydlení majitele,nájemce,pop . do asné ubytování 

pracovník ,brigádník  pracujících v dané ploše) 
 dopravní terminály a centra dopravních služeb, logistická centra;  

f) podmínky prostorového uspo ádání v etn  základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
 koeficient míry využití území KZP = 0,55 (koeficient zastav ní plochy) 
 výšková hladina zástavby se stanovuje max.15m nad okolním terénem - pl. V-Z4-5 
 výšková hladina zástavby se stanovuje max.12m nad okolním terénem- pl. V-Z1 

 Plochy drobné výroby a výrobních služeb   VD     

 VD-1-4 
 

Význam využití ploch: 
a) stabilizovaný stav 
Podmínky pro využití ploch: 
b) evažující ú el využití (hlavní využití) 

 drobná výroba a výrobní služby 
c) ípustné využití: 

 ob anské vybavení: 
– komer ní vybavení (maloobchod, stravovací, ostatní nevýrobní služby, administrativa) 

s výjimkou staveb uvedených v odst. d)  
 etn : 

– liniových vedení a za ízení technické infrastruktury v nezbytn  nutném rozsahu k zajišt ni 
provozu plochy 

– dopravní infrastruktury nezbytné k zajišt ní dopravní obsluhy (místní komunikace, parko-
višt  pro os.automobily,chodníky,cyklistické stezky,manipula ní plochy apod.) 

– ve ejných  prostranství a ploch okrasné zelen  s prvky drobné architektury a mobiliá em, 
apod. 

 sídelní zele       
d) nep ípustné využití: 

 stavby a innosti, jejichž negativní ú inky na životní prost edí p ekra ují limity uvedené v p í-
slušných platných právních p edpisech    

 využití, u kterého nelze vylou it (p ímými i nep ímými opat eními) snížení kvality prost edí a 
pohody bydlení v navazujících plochách bydlení 

 stavby a innosti nesouvisející s hlavním a p ípustným využitím, pop . se vylu ují zejména  
– dopravní terminály a centra dopravních služeb  
– zem lská výroba (živo išná) 
– stavby pro ve ejnou vybavenost (sociální služby, za ízení pé e o d ti) 
– stavby pro bydlení (pokud v odst.e) není stanoveno jinak) 
– velké a velkoplošné maloobchodní prodejny  
– stavby pro rekreaci 

e) podmín  p ípustné využití: 
 stavby pro velkoobchod (za podmínky, že bude umožn no p ímé napojení plochy ze státní sil-

nice) 
 zem lská a lesnická výroba  
 garáže a plochy pro odstavování nákladních vozidel 
 stavby pro bydlení (výjime  pouze pro bydlení majitele, nájemce, pop . do asné ubytování ) 
 ve ejná vybavenost (zdravotnická za ízení, správa) 
 dopravní terminály a centra dopravních služeb; 

f) podmínky prostorového uspo ádání v etn  základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
 koeficient míry využití území KZP = 0,5 (koeficient zastav ní plochy) 
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 výšková hladina zástavby se stanovuje max.14m nad okolním terénem 

 
VD-Z1,Z3, 
Z6 
 

Význam využití ploch: 
a) návrh zastavitelných ploch 
Podmínky pro využití ploch: 
b) evažující ú el využití (hlavní využití) 

 drobná výroba a výrobní služby 
c) ípustné využití: 

 ob anské vybavení: 
– komer ní vybavení (maloobchod, stravovací, ostatní nevýrobní služby, administrativa)  

 etn : 
– liniových vedení a za ízení technické infrastruktury v nezbytn  nutném rozsahu k zajišt ni 

provozu plochy 
– dopravní infrastruktury nezbytné k zajišt ní dopravní obsluhy  (místní komunikace, parko-

višt  pro os.automobily,chodníky,cyklistické stezky,manipula ní plochy apod.) 
– ve ejných  prostranství a ploch okrasné zelen  s prvky drobné architektury a mobiliá em, 

apod. 
 sídelní zele       

d) nep ípustné využití: 
 stavby a innosti, jejichž negativní ú inky na životní prost edí p ekra ují limity uvedené v p í-

slušných platných právních p edpisech    
 využití, u kterého nelze vylou it (p ímými i nep ímými opat eními) snížení kvality prost edí a 

pohody bydlení v navazujících plochách bydlení 
 veškeré stavby a innosti nesouvisející s hlavním a p ípustným využitím, pop . se vylu ují 

zejména  
– stavby pro ve ejnou vybavenost (sociální služby, za ízení pé e o d ti) 
– stavby pro bydlení (pokud v odst.e)není stanoveno jinak) 
– zem lská výroba (živo išná) 
– velké a velkoplošné maloobchodní prodejny  
– stavby pro rekreaci 

e) podmín  p ípustné využití: 
 stavby pro velkoobchod (za podmínky, že bude umožn no p ímé napojení plochy ze státní sil-

nice) 
 zem lská a lesnická výroba  
 garáže a plochy pro odstavování nákladních vozidel 
 stavby pro bydlení (výjime  pouze pro bydlení majitele, nájemce, pop . do asné ubytování ) 
 ve ejná vybavenost (školská za ízení, zdravotnická za ízení, správa) 
 dopravní terminály a centra dopravních služeb; 
 využití plochy VD-Z1 je podmín no p eložkou VN 22kV 

f) podmínky prostorového uspo ádání v etn  základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
 koeficient míry využití území KZP = 0,5 (koeficient zastav ní plochy) 
 výšková hladina zástavby se stanovuje max.12m nad okolním terénem 

 VD-P1 
 

Význam využití ploch: 
a) návrh p estavbové plochy 
Podmínky pro využití ploch: 
b) evažující ú el využití (hlavní využití) 

 drobná výroba a výrobní služby 
c) ípustné využití: 

 ob anské vybavení: 
– komer ní vybavení (maloobchod, stravovací, ostatní nevýrobní služby, administrativa)  

 etn : 
– liniových vedení a za ízení technické infrastruktury v nezbytn  nutném rozsahu k zajišt ni 

provozu plochy 
– dopravní infrastruktury nezbytné k zajišt ní dopravní obsluhy  (místní komunikace, parko-

višt  pro os.automobily,chodníky,cyklistické stezky,manipula ní plochy apod.) 
– ve ejných  prostranství a ploch okrasné zelen  s prvky drobné architektury a mobiliá em, 
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apod. 
 sídelní zele       

d) nep ípustné využití: 
 stavby a innosti, jejichž negativní ú inky na životní prost edí p ekra ují limity uvedené v p í-

slušných platných právních p edpisech    
 využití, u kterého nelze vylou it (p ímými i nep ímými opat eními) snížení kvality prost edí a 

pohody bydlení v navazujících plochách bydlení 
 veškeré stavby a innosti nesouvisející s hlavním a p ípustným využitím, pop . se vylu ují 

zejména  
– stavby pro výrobu a skladování  
– stavby pro ve ejnou vybavenost  
– stavby pro hromadné bydlení 
– zem lská výroba (živo išná) 
– velkoplošné maloobchodní prodejny  
– stavby pro rekreaci 

e) podmín  p ípustné využití: 
 stavby pro velkoobchod (za podmínky, že bude umožn no p ímé napojení plochy ze státní sil-

nice) 
 zem lská a lesnická výroba  
 garáže a plochy pro odstavování nákladních vozidel 
 stavby pro bydlení (výjime  pouze pro bydlení majitele, nájemce, pop . do asné ubytování ) 
 ve ejná vybavenost (školská za ízení, zdravotnická za ízení, správa) 
 dopravní terminály a centra dopravních služeb; 
 stavby pro výrobu a skladování  

f) podmínky prostorového uspo ádání v etn  základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
 koeficient míry využití území KZP = 0,5 (koeficient zastav ní plochy) 
 výšková hladina zástavby se stanovuje max.14m nad okolním terénem 

 Plochy zem lské a lesnické výroby    VZ              

 VZ-1-16 

Význam využití ploch: 
a) stabilizovaný stav 
Podmínky pro využití ploch: 
b) evažující ú el využití (hlavní využití) 

 zem lská a lesnická výroba 
c) ípustné využití: 

 drobná výroba a výrobní služby         
 ob anské vybavení: 

– komer ní vybavení (ostatní nevýrobní služby, administrativa)  
– etn : 

 liniových vedení a za ízení technické infrastruktury v nezbytn  nutném rozsahu 
k zajišt ni provozu plochy 

 dopravní infrastruktury nezbytné k zajišt ní dopravní obsluhy ploch (místní komuni-
kace, parkovišt  pro os.automobily,chodníky,cyklistické stezky,manipula ní plochy 
apod.) 

 ve ejných  prostranství a ploch okrasné zelen  s prvky drobné architektury a mobiliá-
em, apod. 

 sídelní zele       
d) nep ípustné využití: 

 stavby a innosti, jejichž negativní ú inky na životní prost edí p ekra ují limity uvedené v p í-
slušných platných právních p edpisech    

 stavby pro zem lskou živo išnou  výrobu v pl. VZ-1 
 velkoplošné a  velké maloobchodní prodejny;  
 dopravní terminály a centra dopravních služeb;  
 stavby a innosti nesouvisející s hlavním a p ípustným využitím, pop . se vylu ují zejména  

– ve ejná vybavenost  
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– stavby pro bydlení (pokud v odst.e) není stanoveno jinak) 
– stavby pro rekreaci 

e) podmín  p ípustné využití: 
 stavby pro bydlení (výjime  pouze pro bydlení majitele,nájemce, pop . do asné ubytování ) 

f) podmínky prostorového uspo ádání v etn  základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
 koeficient míry využití území KZP = 0, 5 (koeficient zastav ní plochy) 
 výšková hladina zástavby se stanovuje max.10m nad okolním terénem - pl. VZ-5, 13 
 výšková hladina zástavby se stanovuje max.12m nad okolním terénem - pl. VZ-1, 2, 4, 9, 15) 
 výšková hladina zástavby se stanovuje max.14m nad okolním terénem - pl. VZ-3, 10, 12, 14 

 
Plochy vodní a vodohospodá ské   W 

W-1-10 

Význam využití ploch: 
a) stabilizovaný stav 
Podmínky pro využití ploch: 
b) evažující ú el využití (hlavní využití) 

 plochy vodní a vodohospodá ské 
c) ípustné využití: 

 rekrea ní využití-sportovní rybolov, 
 zdroj užitkové a požární vody  
 provád ní vegeta ních úprav b ehových ásti vodní ploch 
 provád ní staveb souvisejících s provozem a údržbou vodní plochy a ešením protipovod o-

vých opat ení 
d) nep ípustné využití: 

 innosti, jejichž negativní ú inky na životní prost edí p ekra ují limity uvedené v p íslušných 
edpisech nad p ípustnou míru   

e) podmín  p ípustné využití: 
 sport a rekreace –W-1 

f) podmínky prostorového uspo ádání v etn  základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
 nestanovují se 

W-O1 

Význam využití ploch: 
a) áste  (podmín ) zastavitelná plocha 
Podmínky pro využití ploch: 
b) evažující ú el využití (hlavní využití) 

 vodní a vodohospodá ské využití 
c) ípustné využití: 

 provád ní vegeta ních úprav b ehových ásti vodní ploch 
 vodní nádrž  a staveb souvisejících (hráz, zpevn ní b eh  , apod.) 

– etn : 
 technické infrastruktury v nezbytn  nutném rozsahu k zajišt ni funkce plochy 
 dopravní infrastruktury k zajišt ní p ístupu ke stavbám v ploše, p ípadn  provedení 

eložek komunikací v nezbytn  nutném rozsahu v rámci vymezené plochy 
 krajinná zele , zele  ostatní 

d) nep ípustné využití: 
 stavby a innosti nesouvisející s hlavním a p ípustným využitím, pop . se vylu ují    

e) podmín  p ípustné využití: 
 sou asné využití - zem lsky obhospoda ovaná p da 

f) podmínky prostorového uspo ádání v etn  základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
 nestanovují se 

g) ostatní podmínky: 
 nutná koordinace a ešení návaznosti na sousední obec 
 koordinovat pr chod ÚSES v rámci zpracování podrobné dokumentace 

 Vodohospodá ské plochy a koridory  WP      

 WP-O1-O2 
Význam využití ploch: 
a) áste  (podmín ) zastavitelná plocha 
Podmínky pro využití ploch: 
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b) evažující ú el využití (hlavní využití) 
 vodohospodá ské plochy a koridory 

c) ípustné využití: 
 provád ní zm n v ploše ke snížení ohrožení území povodn mi, úprav  odtokových pom , 

snížení erozního ohrožení navazujících zem lských ploch, p eložky a úpravy koryt vodních 
tok , apod. 

 umíst ní staveb protipovod ové ochrany (zpevn ní b eh , provedení výustí,apod.)    
– etn : 

 technické infrastruktury v nezbytn  nutném rozsahu k zajišt ni funkce plochy 
 dopravní infrastruktury k zajišt ní p ístupu ke stavbám v ploše, p ípadn  provedení 

eložek komunikací v nezbytn  nutném rozsahu v rámci vymezené plochy 
 krajinná zele , zele  ostatní 

d) nep ípustné využití: 
  stavby a innosti neslu ující se s p evažujícím ú elem využití a p ípustným využitím  

e) podmín  p ípustné využití: 
 vodní plochy k zajišt ní zlepšení kvality vypoušt ných p išt ných odpadních vod 
 up esní Územní studie US3 

f) podmínky prostorového uspo ádání v etn  základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
 nestanovují se 

 
Plochy sídelní zelen    ZS   
 Plochy park , historických zahrad  ZP      

 ZP 

Význam využití ploch: 
a) stabilizovaný stav 
Podmínky pro využití ploch: 
b) evažující ú el využití (hlavní využití) 

 sídelní zele  - park, historická  zahrada 
c) ípustné využití: 

 zámecký park – stanoví orgán ochrany památek 
 ostatní parky – umíst ní drobné architektury, mobiliá e, um leckých d l, apod. 

– etn   
 liniových vedení a za ízení technické infrastruktury v nezbytn  nutném rozsahu 

k zajišt ni provozu plochy parku a ploch navazujících 
 dopravní infrastruktury nezbytné k zajišt ní dopravní obsluhy a údržby plochy (chod-

níky, apod.) 
d) nep ípustné využití: 

  všechny stavby a innosti, které by mohly omezit, pop . znemožnit (znehodnotit) hlavní využití   
e) podmín  p ípustné využití: 

 umíst ní malých zpevn ných h iš , cyklistických stezek, zpevn ných manipula ních ploch 
f) podmínky prostorového uspo ádání v etn  základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

 nestanovují se 
 Plochy zelen  ostatní a specifické   ZX          

 ZX 

Význam využití ploch: 
a) stabilizovaný stav 
Podmínky pro využití ploch: 
b) evažující ú el využití (hlavní využití) 

 sídelní zele  - ostatní a specifické 
c) ípustné využití: 

 umíst ní drobné architektury, mobiliá e, um leckých d l, apod. 
 umíst ní liniových vedení a za ízení technické infrastruktury v nezbytn  nutném rozsahu  
 dopravní infrastruktura nezbytná k zajišt ní dopravní obsluhy pro p ší a cyklisty - chodní-

ky,cyklistické stezky 
 akceptace vodních tok  a ploch 
 za len ní do ploch ÚSES 

d) nep ípustné využití: 
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 všechny stavby a innosti, které by mohly omezit, pop . znemožnit (znehodnotit) hlavní využití  
e) podmín  p ípustné využití: 

 provád ní terénních úprav souvisejících se stavbami protipovod ové ochrany 
 provád ní vegeta ních úprav, které charakterem odpovídají funkci plochy a nezhoršují odtoko-

vé pom ry 
 místní a ú elové komunikace pokud jsou v souladu s územním plánem 
 umíst ní malých zpevn ných h iš , cyklistických stezek, zpevn ných manipula ních ploch 
 ve výjime ných p ípadech , kde stísn né podmínky nedovolí situování do vhodn jších ploch i 

umíst ní parkoviš  
f) podmínky prostorového uspo ádání v etn  základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

 nestanovují se 

 ZX 

Význam využití ploch: 
a) návrh 
Podmínky pro využití ploch: 
b) evažující ú el využití (hlavní využití) 

 sídelní zele  - ostatní a specifické 
c) ípustné využití: 

 umíst ní drobné architektury, mobiliá e, um leckých d l, apod. 
 umíst ní liniových vedení a za ízení technické infrastruktury v nezbytn  nutném rozsahu  
 dopravní infrastruktura nezbytná k zajišt ní dopravní obsluhy pro p ší a cyklisty - chodní-

ky,cyklistické stezky 
 za len ní do ploch ÚSES 

d) nep ípustné využití: 
  všechny stavby a innosti, které by mohly omezit, pop . znemožnit (znehodnotit) hlavní využití 

e) podmín  p ípustné využití: 
 provád ní vegeta ních úprav, které charakterem odpovídají funkci plochy a nezhoršují odtoko-

vé pom ry 
 umíst ní malých zpevn ných h iš , cyklistických stezek, zpevn ných manipula ních ploch 
 ve výjime ných p ípadech , kde stísn né podmínky nedovolí situování do vhodn jších ploch i 

umíst ní parkoviš  
f) podmínky prostorového uspo ádání v etn  základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

 nestanovují se 
 
Plochy krajinné zelen   KZ           

KZ 

Význam využití ploch: 
a) stabilizovaný stav 
Podmínky pro využití ploch: 
b) evažující ú el využití (hlavní využití) 

 krajinná zele  
c) ípustné využití: 

 umíst ní mobiliá e souvisejícího s hlavním využitím (informa ní tabule, lávky),  
 umíst ní liniových vedení a za ízení technické infrastruktury v nezbytn  nutném rozsahu  
 dopravní infrastruktura nezbytná k zajišt ní dopravní obsluhy území a ploch navazujících, 

k zajišt ní  prostupnosti krajiny (ú elové cesty, lávky, mosty, chodníky,cyklistické stezky, apod.) 
 plochy pro založení ÚSES 
 umíst ní vodních tok  a ploch 
 zm na na pozemky ur ené k pln ní funkce lesa 

d) nep ípustné využití: 
  všechny stavby a innosti, které by mohly omezit, pop . znemožnit (znehodnotit) hlavní využití 

s výjimkou staveb uvedených v odst. c) a e). 
 zm na na ornou p du, nebo jiné innosti vedoucí ke snížení ekologické stability 

e) podmín  p ípustné využití: 
 provád ní terénních úprav souvisejících se stavbami protipovod ové ochrany 
 vodohospodá ské stavby související s ú elem vodní plochy a provád ní opat ení ke snížení ri-

zik povodní 
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 íst ešky pro cyklisty a turisty  
 provád ní vegeta ních úprav, které charakterem odpovídají funkci plochy a nezhoršují odtoko-

vé pom ry 
 zm na na pozemky ur ené k pln ní funkce lesa 

f) podmínky prostorového uspo ádání v etn  základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
 nestanovují se 

KZ 

Význam využití ploch: 
a) návrh 
Podmínky pro využití ploch: 
b) evažující ú el využití (hlavní využití) 

 krajinná zele  
c) ípustné využití: 

 umíst ní mobiliá e souvisejícího s p ípustným využitím(informa ní tabule, lávky),  
 umíst ní liniových vedení a za ízení technické infrastruktury v nezbytn  nutném rozsahu  
 dopravní infrastruktura nezbytná k zajišt ní dopravní obsluhy území a ploch navazujících, 

k zajišt ní  prostupnosti krajiny (ú elové cesty, lávky, mosty, chodníky,cyklistické stezky, apod.) 
 plochy pro založení ÚSES 
 vodní toky a plochy 

d) nep ípustné využití: 
 všechny stavby a innosti, které by mohly omezit, pop . znemožnit (znehodnotit) hlavní využití 

s výjimkou staveb uvedených v odst. c) a e).  
 zm na na ornou p du, nebo jiné innosti vedoucí ke snížení ekologické stability 

e) podmín  p ípustné využití: 
 provád ní terénních úprav souvisejících se stavbami protipovod ové ochrany 
 vodohospodá ské stavby související s ú elem vodní plochy a provád ní opat ení ke snížení ri-

zik povodní 
 íst ešky pro cyklisty a turisty  
 provád ní vegeta ních úprav, které charakterem odpovídají funkci plochy a nezhoršují odtoko-

vé pom ry 
 zm na na pozemky ur ené k pln ní funkce lesa 

f) podmínky prostorového uspo ádání v etn  základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
 nestanovují se 

 
Plochy p írodní    PP            

PP 
 

Význam využití ploch: 
a) stabilizovaný stav 
Podmínky pro využití ploch: 
b) evažující ú el využití (hlavní využití) 

 plochy p írodní 
c) ípustné využití: 

 nestavují se (jsou vymezeny v platných právních p edpisech) 
d) nep ípustné využití: 

 nestavují se (jsou vymezeny v platných právních p edpisech) 
e) podmín  p ípustné využití: 

 nestavují se (jsou vymezeny v platných právních p edpisech) 
f) podmínky prostorového uspo ádání v etn  základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

 nestanovují se 
 
Plochy zem lské  Z  

Z 

Význam využití ploch: 
a) stabilizovaný stav 
Podmínky pro využití ploch: 
b) evažující ú el využití (hlavní využití) 

 plochy zem lské 
c) ípustné využití: 
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 umíst ní liniových vedení a za ízení technické infrastruktury  
 dopravní infrastruktura nezbytná k zajišt ní dopravní obsluhy území a prostupnosti krajiny (ú e-

lové cesty, lávky, mosty, chodníky,cyklistické stezky, apod.) 
 plochy pro založení ÚSES 
 vodní toky a plochy 
 zm na na krajinnou zele  

d) nep ípustné využití: 
 stavby a innosti, které by mohly narušit pln ní hlavního využití  

e) podmín  p ípustné využití: 
 zm na na pozemky ur ené k pln ní funkce lesa 
 provád ní terénních úprav souvisejících se stavbami protipovod ové ochrany 
 zm ny vodního režimu v krajin  (zavlažování, odvodn ní) 
 vodohospodá ské stavby související s ú elem navazujících vodních ploch a provád ní opat ení 

ke snížení rizik povodní 
 íst ešky pro cyklisty a turisty  
 provád ní vegeta ních úprav, které charakterem odpovídají funkci plochy a nezhoršují odtoko-

vé pom ry 
 stavby související se zem lským obd láváním p dy a chovem hospodá ských zví at (s vý-

jimkou staveb vyhrazených do ploch zem lské výroby) - seníky,lehké p íst ešky pro ustájení 
zví at, silážní jámy, zavlažování, apod.  

f) podmínky prostorového uspo ádání v etn  základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
 nestanovují se 

Z 

Význam využití ploch: 
a) návrh 
Podmínky pro využití ploch: 
b) evažující ú el využití (hlavní využití) 

 plochy zem lské 
c) ípustné využití: 

 umíst ní liniových vedení a za ízení technické infrastruktury  
 dopravní infrastruktura nezbytná k zajišt ní dopravní obsluhy území a prostupnosti krajiny (ú e-

lové cesty, lávky, mosty, chodníky,cyklistické stezky, apod.) 
 plochy pro založení ÚSES 
 vodní toky a plochy 
 zm na na krajinnou zele  

d) nep ípustné využití: 
 stavby a innosti, které by mohly narušit pln ní hlavního využití  

e) podmín  p ípustné využití: 
 zm na na pozemky ur ené k pln ní funkce lesa 
 provád ní terénních úprav souvisejících se stavbami protipovod ové ochrany 
 zm ny vodního režimu v krajin  (zavlažování, odvodn ní) 
 vodohospodá ské stavby související s ú elem navazujících vodních ploch a provád ní opat ení 

ke snížení rizik povodní 
 íst ešky pro cyklisty a turisty  
 provád ní vegeta ních úprav, které charakterem odpovídají funkci plochy a nezhoršují odtoko-

vé pom ry 
 stavby související se zem lským obd láváním p dy a chovem hospodá ských zví at (s vý-

jimkou staveb vyhrazených do ploch zem lské výroby) - seníky,lehké p íst ešky pro ustájení 
zví at, silážní jámy, zavlažování, apod.  

f) podmínky prostorového uspo ádání v etn  základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
 nestanovují se 

 
Plochy lesní    L 

L 
Význam využití ploch: 
a) stabilizovaný stav 
Podmínky pro využití ploch: 
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b) evažující ú el využití (hlavní využití) 
 plochy lesní 

c) ípustné využití: 
 stanoví p íslušné právní p edpisy  

d) nep ípustné využití: 
 stanoví p íslušné právní p edpisy 

e) podmín  p ípustné využití: 
 stanoví p íslušné právní p edpisy 

f) podmínky prostorového uspo ádání v etn  základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
 nestanovují se 

L 

Význam využití ploch: 
a) návrh 
Podmínky pro využití ploch: 
b) evažující ú el využití (hlavní využití) 

 plochy lesní 
c) ípustné využití: 

 stanoví p íslušné právní p edpisy  
d) nep ípustné využití: 

 stanoví p íslušné právní p edpisy 
e) podmín  p ípustné využití: 

 stanoví p íslušné právní p edpisy 
f) podmínky prostorového uspo ádání v etn  základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

 nestanovují se 
 

 
zp t 

I.A.7. VYMEZENÍ VE EJN  PROSP ŠNÝCH STAVEB, VE EJ-
 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 

130. Práva k pozemk m a stavbám lze v souladu s § 170 zákona .183/2006 Sb. odejmout nebo 
omezit k t mto ve ejn  prosp šným stavbám:  

 
Ozna ení plochy, korido-
ru dle výkresu I.B.4. ve 
kterém je stavba navrže-
na (pop . do n j stavba 
zasahuje)  

Popis ve ejn  prosp šné stavby Poznámka 

Stavby dopravní infrastruktury, v etn  ploch nezbytných k zajišt ní výstavby a ádného užívání 
pro stanovený ú el 

 

SK-Z1, D-Z4 eložka sil.I/11  v ší kové kategorii S 11,5/80 ve Velkých Heralticích  v . 
úpravy napojení stávající sil.I/11a sil.III/0574  na p eložku sil.I/11, v . 
obslužné komunikace zastavitelných ploch SO-Z1 a SO-Z2  

 

D-Z5, SK-Z13 eložka sil.I/11  v ší kové kategorii S 11,5/80 v Malých Heralticích v . 
napojení  sil.III/4603 na západním okraji  a stávající sil.I/11 na východním 
okraji  Malých Heraltic na p eložku sil.I/11, v . vyvolaných úprav ú elo-
vých komunikací podél p eložky sil.I/11 a obratišt  na východním okraji  
Malých Heraltic 

 

Ozna ení plochy, korido-
ru dle výkresu I.B.4. ve 
kterém je stavba navrže-

Popis ve ejn  prosp šné stavby Poznámka 
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na (pop . do n j stavba 
zasahuje)  
SK-Z12 úpravy stávající sil.I/11 pro napojení na p eložku sil.I/11 na západním 

okraji  Malých Heraltic 
 

DZ-1 rekonstrukce k ižovatky sil.I/11 a II/460 (na p íjezdu od Deštné) ve Vel-
kých Heralticích pro zvýšení bezpe nosti, v . parkovišt  

 

SK-Z4 rekonstrukce k ižovatky sil.I/11 a II/460 (na p íjezdu od Brumovic) ve 
Velkých Heralticích pro zvýšení bezpe nosti 

 

DZ-15 rekonstrukce k ižovatky sil.I/11 a III/46018 ve Velkých Heralticích, . 
chodník  a  sm rové úpravy sil.III/46018  

 

SK-Z20 úprava k ižovatky na sil.III/46018 v ší kové kategorii S 7,5/60 v Košeticích  
SK-Z2, D-Z2, SK-Z11 obslužná místní komunikace zastavitelné plochy  BI-Z1, BI-Z3, OH-Z1 ve 

Velkých Heralticích, v . chodníku 
 

SK-Z3 obslužná místní komunikace zastavitelné plochy  SO-Z1, SO-Z2, BI-Z2 ve 
Velkých Heralticích v . chodníku 

 

SK-Z6, SK-Z7, SK-Z8, SK-
Z9,  DS-Z1 

obslužná místní komunikace zastavitelné plochy SO-Z3, SO-Z4, VD-Z1 ve 
Velkých Heralticích v . chodník  a obratišt  

 

SK-Z15 obslužná místní komunikace zastavitelné plochy VD-Z2 v Malých Heralti-
cích  

 

SK-Z14, D-Z6 obslužné místní komunikace zastavitelné plochy BI-Z5 a BI-Z6  v Malých 
Heralticích v . chodníku 

 

SK-Z21, D-Z12, P-Z1 obslužná místní komunikace zastavitelné plochy BI-Z11 a BI-Z12 
v Sádku, v . chodníku 

 

SK-Z22 obslužné místní komunikace zastavitelné plochy V-Z4 a VZ-5 v Sádku . 
chodníku 

 

SK-Z25 obslužná místní komunikace zastavitelné plochy SO-Z9 v  Sádku  
DZ-13, SK-Z23, SK-Z24 obslužná místní komunikace zastavitelné plochy BI-Z13 a BI-Z14 v Sádku  
DZ-14, SK-Z26 dobudování obslužné místní komunikace v Sádku  
SK-Z27 obslužná místní komunikace zastavitelné plochy BI-Z15 a BI-Z16 

v Táboru 
 

SK-Z18 , DZ-8, SK-Z5 obslužná místní komunikace zastavitelné plochy BI-Z8 v Košeticích v . 
chodníku 

 

SK-Z19 , DZ-9 obslužná místní komunikace zastavitelné plochy VD3 v Košeticích  
DZ-3, SK-Z10 elové komunikace ve Velkých Heralticích k OV  
D-Z7 dobudování ú elové komunikace v Malých Heralticích  
D-Z10, DZ-11, SK-Z28 dobudování ú elových komunikací v  Košeticích  
 dobudování ú elové komunikace k OV (plocha TV-Z43)  
v rozsahu vymezeném ve 
výkresu  I.B.4. 

dobudování chodník    

DS-Z2 autobusové obratišt  v Táboru v . parkovišt   
 

Stavby technické infrastruktury, v etn  plochy nezbytné k zajišt ní její výstavby a ádného 
užívání pro stanovený ú el 

 

Vodní hospodá ství  
TV-Z1, SK-Z1 vodojem Velké Heraltice v etn  p epadu   
TV-Z33, T-Z6 vodojem Malé Heraltice v etn  p epadu  
TV-Z17 OV Velké Heraltice v etn  odtoku do Heraltického potoka   
WP-02 úprava Heraltického potoka u OV Velké Heraltice   
TV-Z43 OV Sádek na p. . 1312 v etn  odtoku do vodního toku Herli ka  
TV-Z31,TV-Z32 OV Malé Heraltice na p. . 247 v etn  odtoku do Horeckého potoka   
WP-01 úprava Horeckého potoka u OV Malé Heraltice  
TV-Z38 OV Košetice  na p. . 248 v etn  odtoku do Heraltického potoka   
T-Z2 lokální OV -1.etapa pro severní ást Velkých Heraltic u ul. Jasanová  
TV-Z16 erpací stanice splašk  Velké Heraltice u ul. U Skalky v etn  výtlaku  
TV-Z5,TV-Z6, SK-Z2 erpací stanice splašk  Velké Heraltice  u ul. Na Samot  v . výtlak   
Ozna ení plochy, korido-
ru dle výkresu I.B.4. ve 
kterém je stavba navrže-

Popis ve ejn  prosp šné stavby Poznámka 
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na (pop . do n j stavba 
zasahuje)  
SK-Z21 vodárenská AT stanice v Sádku   
SK-Z12 vodárenská AT stanice v Malých Heralticích   
SK-Z2,SK-Z12 odvod ovací p íkopy v západní ásti Malých Heraltic a Velkých Heraltic   
W-01 vodní nádrž Velké Heraltice na Heraltickém potoku  
TV-Z1,TV-Z2, SK-Z1 p ivad  do vodojemu Velké Heraltice napojený na výtlak z Brumovic  
TV-Z1,TV-Z3,T-Z5,  
TV-Z33, SK-Z1 ivad  do vodojemu Malé Heraltice z vodojemu Velké Heraltice  

TV-Z1,TV-Z3,TV-Z21, 
SK-Z1,SK-Z2 

hlavní zásobní ad z vodojemu Velké Heraltice do Velkých Heraltic a 
Sádku v etn  objekt  

 

TV-Z3,TV-Z29,TV-Z33, 
TV-Z34,T-Z5, SK-Z5 

hlavní zásobní ad z vodojemu Malé Heraltice do Malých Heraltic a Koše-
tic v etn  objekt   

 

TV-Z49 hlavní zásobní ad do Tábora napojený na výtlak z Brumovic  
TV-Z5 až 7, TV-Z9,TV-
Z13,TV-Z15,TV-Z19,SK-
Z1,SK-Z3,SK-Z4,SK-Z11 

dopln ní rozvodné vodovodní sít  ve Velkých Heralticích s rozd lením na 
dv  tlak.pásma v etn  objekt  na vodovodních adech 

 

TV-Z21,TV-Z43 až 45,  
TV-Z47,TV-Z48, 
SK-Z21 až 23, SK-Z25, 
SK-Z26 

rozvodná vodovodní sí  v Sádku s rozd lením na dv  tlak.pásma v etn  
objekt   

 

TV-Z41, SK-Z21 vodovodní ad do Sádeckého Dvora napojený na rozvod v Sádku  
TV-Z23,TV-Z27,TV-Z28, 
SK-Z15 

rozvodná vodovodní sí  v Malých Heralticích v etn  objekt  na vodovod-
ních adech 

 

TV-Z34 až 37,TV-Z39, SK-
Z18,SK-Z20,SK-Z28 

rozvodná vodovodní sí  v Košeticích v etn  objekt  na vodovodních 
adech 

 

TV-Z49,SK-Z27 rozvodná vodovodní sí  v Tábo e v etn  objekt  na vodovodních adech  
TV-Z10,TV-Z11,TV-Z13, 
TV-Z14,TV-Z15,T-Z2,  
SK-Z1,SK-Z6 až 9 

oddílná kanalizace (deš ová a splašková) ve východní a SV ásti Velkých 
Heraltic 

 

TV-Z16,SK-Z10,TV-Z17 kmenová stoka jednotné kanalizace odvád jící odpadní vody z V. Heraltic 
na OV  

 

TV-Z12,SK-Z1,SK-Z3 jednotná kanalizace v lokalit  u v ž.vodojemu ve Velkých Heralticích pro 
navrženou zástavbu 

 

TV-Z6,T-Z1,SK-Z1,SK-Z2 oddílná kanalizace v západní ásti Velkých Heraltic pro navrženou zá-
stavbu 

 

TV-Z8 oddílná kanalizace v ul. Družstevní a Na Malé Stran  ve V.Heralticích  
WP-01,TV-Z23,  
TV-Z27 až 30,  SK-Z16 výstavba splaškové a dostavba jednotné kanalizace v Malých Heralticích   

TV-Z26,TV.Z27,SK-Z14 kanaliza ní stoky a vodovodní ady pro lokalitu navrženou k zastav ní RD 
v jihozápadní ásti Malých Heraltic  

 

TV-Z23,TV-Z24,TV-Z27, 
SK-Z13 

s ra  odvád jící deš ové vody z extravilánu z nejnižšího místa navrže-
ného  silni ního obchvatu Malých Heraltic do Horeckého potoka  

 

TV-Z21,TV-Z42 až 45, TV-
Z48, SK-Z21 až 26 splašková kanalizace v Sádku  

TV-Z34 až 38, 
SK-Z18,SK-Z20,SK-Z28 splašková kanalizace v Košeticích  

 

Energetika 
SK-Z1, SK-Z7, SK-Z8,  
TE-Z2, TE-Z1  

p eložka venkovního vedení 22 kV, v etn  nových p ípojek 22 kV pro 
stávající DTS 90582 a DTS 1495 

 

TE-Z7 rekonstrukce stávající DTS 1496, v etn  p ípojky 22 kV  
TE-Z5, T-Z3 venkovní distribu ní vedení 22 kV-propoj vedení .21 a .259  
SK-Z7, T-Z2 nová DTS 22/0,4 kV TSN 1, v etn  p ípojky 22 kV  
SK-Z1, SK-Z3 nová DTS 22/0,4 kV TSN 2, v etn  p ípojky 22 kV  
Ozna ení plochy, korido-
ru dle výkresu I.B.4. ve 
kterém je stavba navrže-

Popis ve ejn  prosp šné stavby Poznámka 
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na (pop . do n j stavba 
zasahuje)  
SK-Z10 nová DTS 22/0,4 kV TSN 4, v etn  p ípojky 22 kV  
TE-Z3, T-Z6 nová DTS 22/0,4 kV TSN 5, v etn  p ípojky 22 kV  
TE-Z4, T-Z5 nová DTS 22/0,4 kV TSN 6, v etn  ípojky 22 kV  
SK-Z19 nová DTS 22/0,4 kV TSN 7, v etn  p ípojky 22 kV  
TE-Z6, SK-Z21 nová DTS 22/0,4 kV TSN 8, v etn  p ípojky 22 kV  
SK-Z22 kabelová p ípojka 22 kV pro TS  
SK-Z1,SK-Z2, SK-Z3 
SK-Z7, TV-Z10, T-Z1,       
T-Z2, TE-Z1, TV-Z19 

koridory pro umíst ní st edotlakých plynovod  do ploch navrhované zá-
stavby – rozší ení místní rozvodné sít  ve Velkých Heralticích 

 

SK-Z21 koridory pro umíst ní st edotlakých plynovod  do ploch navrhované zá-
stavby – rozší ení místní rozvodné sít  v Sádku 

 

 
131. Plochy a koridory (ve kterých jsou situované ve ejn  prosp šné stavby) pro které lze práva k 

pozemk m a stavbám v souladu s § 170 zákona .183/2006 Sb. odejmout, nebo omezit jsou 
zobrazeny ve výkresu:   
I.B.4. Výkres ve ejn  prosp šných staveb, opat ení a asanací 1 : 5000 

132. Za sou ást vymezených koridor  ve ejn  prosp šných staveb považovat: 
132.1. plochy nezbytné k zajišt ní výstavby a ádného užíváni stavby pro stanovený ú el (pro 

doprovodná za ízení nezbytná k provozu liniové stavby-trafostanice, erpací stanice, 
úpravny vody, regula ní stanice,apod. a doprovodné stavby jako mosty, op rné zdi, 
propustky, tunely, apod.) pokud nejsou vymezeny jako samostatná ve ejn  prosp šná 
stavba;  

133. Územní plán vymezuje v souladu s § 170 zákona .183/2006 Sb. plochy pro tato ve ejn  
prosp šná opat ení, pro která lze práva k pozemk m a stavbám, pot ebná pro jejich usku-
te ní odejmout nebo omezit: 
 
Ozna ení stavby Popis ve ejn  prosp šného opat ení Poznámka 
Založení prvk  územního systému ekologické stability (ÚSES): 

v rozsahu vymezeném ve 
výkresu I.B.4. 

plochy biocenter a biokoridor  pro založení územního 
systému ekologické stability  

 

 
134. Ve ejn  prosp šné prosp šná opat ení, pro která lze práva k pozemk m a stavbám 

v souladu s § 170 zákona .183/2006 Sb. odejmout, nebo omezit, jsou graficky zobrazena ve 
výkresu: 
I.B.4. Výkres ve ejn  prosp šných staveb, opat ení a asanací 1 : 5000 

zp t 

I.A.8. VYMEZENÍ DALŠÍCH VE EJN  PROSP ŠNÝCH STAVEB 
A VE EJN  PROSP ŠNÝCH OPAT ENÍ, PRO KTERÉ 
LZE UPLATNIT P EDKUPNÍ PRÁVO 

135. P edkupní právo v souladu s § 101 zákona .183/2006 Sb. lze uplatnit: 
135.1. na ve ejn  prosp šné stavby vymezené v kap.I.A.7.  
135.2. na ve ejn  prosp šná opat ení vymezená v kap. I.A.7.  
135.3. na tyto další stavby: 

 
 

Ozna ení plochy, koridoru dle 
výkresu I.B.4. ve kterém je 
stavba navržena (pop . do n j 

Popis stavby Poznámka 
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stavba zasahuje)  
Stavby pro ve ejnou infrastrukturu  
OH-Z1 rozší ení stávajícího bitova ve Velkých Heralticích  
OH-Z2 rozší ení stávajícího bitova v Košeticích  

 
136. Ve ejn  prosp šné stavby a ve ejn  prosp šná opat ení, pro které lze v souladu s § 101 

zákona .183/2006 Sb. uplatnit p edkupní právo, jsou graficky zobrazeny ve výkresu: 
I.B.4. Výkres ve ejn  prosp šných staveb, opat ení a asanací 1 : 5000 

zp t 

I.A.9. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR  ÚZEMNÍCH REZERV A 
STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, V ETN  
PODMÍNEK PRO JEHO PROV ENÍ 

137. Územní plán vymezuje tyto plochy a koridory územních rezerv: 
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Seznam ploch a koridor  územních rezerv   
 

Ozna . 
plochy  Sou asné využití plochy Budoucí využití plochy,  Charakteristika budoucí zm ny ve využití 

ploch 
Podmínky sou asného využití a prov ení budoucího využi-
tí 

1 2 3 4 5 

BI-R1 plocha zem lská plocha bydlení individuálního         plocha k prov ení jejího budoucího využití sou asné využití se nem ní, 

SK-R1 plocha zem lská a ostatní koridor smíšený bez rozlišení       
koridor pro zajišt ní dopravní obsluhy a napo-
jení na technickou infrastrukturu rezervní 
plochy BI-R1   
 

sou asné využití se nem ní, 

T-R1 ve ejné prostranství-komunikace koridor technickou infrastrukturu  napojení rezervní plochy BI-R1 na technickou 
infrastrukturu sou asné využití se nem ní, 
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138. Územní plán vymezuje plochy a koridory územních rezerv ve výkresech: 

I.B.1. Výkres základního len ní území 1 : 5000 
I.B.2. Hlavní výkres 1 : 5000 
I.B.3. Koncepce technické infrastruktury 1:5000 

139. Sou asné využití ploch uvedené ve sloupci .2 tabulky, do doby prov ení a rozhodnutí o 
plochách ve sl.3, nesmí být m no zp sobem, který by znemožnil, nebo podstatn  ztížil 
prov ované budoucí využití. 

zp t 

I.A.10.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 SCHVÁLE-
NÍ PO IZOVATELEM A VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO 
EVIDENCE ÚZEMN  PLÁNOVACÍ INNOSTI 

140. Územní plán ukládá prov it zm ny využití územní studii jako podmínky pro rozhodování o 
zm nách ve využití území v t chto vymezených plochách a koridorech: 
 
ozn. plochy, 
koridoru 
k prov ení 
územní studii 

vymezení území 
k prov ení územní 
studii 

cíl prov ení zm n ve využití území poznámka 

US 1 
(Velké Heraltice) 

SO-Z2 prov ení optimálního rozvržení parcelace a ve ej-
ných prostranství s komunikacemi a technickou 
infrastrukturou ve vazb  na budoucí p eložku silnice 
I.t ídy a návrh místních komunikací v etn  akcepta-
ce stávajících inženýrských sítí.  

 

US 2 
(Sádek) 

BI-Z13, BI-Z14, D-Z13, TV-
Z45,  

prov ení optimálního rozvržení parcelace a ve ej-
ných prostranství s komunikacemi a technickou 
infrastrukturou.  Stanovení podrobných podmínek 
pro výstavbu RD a prov ení optimální dopravní 
obsluhy plochy a navazujících ploch bydlení.  

 

US 3 
(Velké Heraltice) 

SK-Z10, TV-Z17, WP-O2, 
TV-Z16 , D-Z3, ást SO-P2 a 
souvisejících ploch krajinné 
zelen  a PUPFL 

prov ení optimálního pr chodu kanaliza ního adu 
ze zastav ného území k OV, situování vodohos-
podá ských za ízení souvisejících s provozem 
kanaliza ního adu, situování OV ve vztahu 
k ochran  vodního zdroje a místní vodote i, terén-
nímu reliéfu a dopravní napojení OV ,  

 

    

 
141. Specifikace omezení v území vyplývající z rozhodnutí o po ízení územní studie: 
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ozn. plochy, 
koridoru 
k prov ení 
územní studii 

specifikace omezení pro povolování staveb a provád ní zm n v území do doby po ízení územní 
studie (ÚS) 

US 1 
(Velké Heraltice) 

do doby po ízení územní studie nesmí být ve vymezeném území in ny kroky, které prov ení a stanovení podmí-
nek pro další využití území na základ  studie znemožní. Nep ipouští se navrhovat zm ny v území, které s touto 
podmínkou budou v rozporu a znemožní prov ení cíle. Do doby po ízení US se v p edm tném území p ipouští: 
-  sou asné využití ploch 
-  výstavba inženýrských sítí nezbytných k zajišt ní provozu území v etn  jejich související údržby, úpravy a údržba 

ve ejných prostranství 
-  rozší ení a výstavba  místní komunikace k zp ístupn ní prov ovaných i stávajících ploch 

US 2 
(Sádek) 

do doby po ízení územní studie nesmí být ve vymezeném území in ny kroky, které prov ení a stanovení podmí-
nek pro další využití území na základ  studie znemožní. Nep ipouští se navrhovat zm ny v území, které s touto 
podmínkou budou v rozporu a znemožní prov ení cíle. Do doby po ízení US se v p edm tném území p ipouští: 
-  sou asné využití ploch   

US 3 
(Velké Heraltice) 

do doby po ízení územní studie nesmí být ve vymezeném území in ny kroky, které prov ení a stanovení podmí-
nek pro další využití území na základ  studie znemožní. Nep ipouští se navrhovat zm ny v území, které s touto 
podmínkou budou v rozporu a znemožní prov ení cíle. Do doby po ízení US se v p edm tném území p ipouští: 
-   sou asné využití ploch 
-  provád ní údržby stavebních objekt  v ploše SO-P2 
-  výstavba inženýrských sítí nezbytných k zajišt ní provozu území v etn  související údržby stávajících inženýr-

ských sítí  

 
142. Stanovení lh t pro prov ení ploch a koridor  územní studii (bude dopln no po projednání): 
 
ozn. plochy, 
koridoru k prov ení 
územní studii 

po ízení schválení vložení do evi-
dence ÚP  

Poznámka 

US 1 
(Velké Heraltice) 

    

US 2 
(Sádek) 

    

US 3 
(Velké Heraltice) 

    

143. Vymezení ploch a koridoru, ve kterých územní plán ukládá prov it zm ny využití územní 
studii, jako podmínky pro rozhodování o zm nách ve využití území je graficky znázorn no ve 
výkresech: 
I.B.1. Výkres základního len ní území 1 : 5000 
I.B.2. Hlavní výkres 1 : 5000 

zp t 

I.A.11.VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR , VE KTERÝCH JE PO-
ÍZENÍ A VYDÁNÍ REGULA NÍHO PLÁNU PODMÍNKOU 

PRO ROZHODOVÁNÍ O ZM NÁCH JEJICH VYUŽITÍ A 
ZADÁNÍ REGULA NÍHO PLÁNU  

144. Územní plán nevymezuje žádné plochy a koridory, ve kterých je po ízení a vydání regula ní-
ho plánu podmínkou pro rozhodování o zm nách jejich využití a zadání regula ního plánu.   

 
 

zp t 
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I.A.12.VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY 
VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ M ŽE VYPRACO-
VÁVAT ARCHITEKTONICKOU ÁST PROJEKTOVÉ DO-
KUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT, 

145. Územní plán nevymezuje architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro které m -
že vypracovávat architektonickou ást projektové dokumentace jen autorizovaný architekt. 

zp t 

I.A.13.VYMEZENÍ STAVEB NEZP SOBILÝCH PRO ZKRÁCENÉ 
STAVEBNÍ ÍZENÍ (PODLE § 117 ODST. 1 STAVEBNÍHO 
ZÁKONA) 

146. Územní plán nevymezuje žádné stavby nezp sobilé pro zkrácené stavební ízení (podle § 
117 odst. 1 stavebního zákona). 

zp t 

I.A.14. VYMEZENÍ  POJM  

147. Pro ú ely tohoto územního plánu se vymezují n které další pojmy takto : 
 

Kód (*)   
Plochy s rozdílným zp sobem využití 
(pojmy vyskytující se jak v textové tak i 
grafické ásti územního plánu)  

Tímto pojmem se rozumí: 

Bydlení 

B Plochy bydlení  

Plochy, ve kterých p evládá bydlení. Plochy bydlení zahrnují zpravidla po-
zemky bytových dom , pozemky rodinných dom , pozemky související do-
pravní a technické infrastruktury a pozemky ve ejných prostranství. Do ploch 
bydlení lze zahrnout pozemky souvisejícího ob anského vybavení s výjimkou 
pozemk  pro budovy obchodního prodeje o vým e v tší než 1000 m2. 
Sou ástí plochy bydlení mohou být pozemky dalších staveb a za ízení, které 
nesnižují kvalitu prost edí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slu itel-
né s bydlením a slouží zejména obyvatel m v takto vymezené ploše. 

 Plochy bydlení se pro ú ely toho územního plánu dále lení na:                      

BH 

 
 

 Bydlení hromadné  

Plochy bydlení, ve kterých p evažují bytové domy. Do ploch lze zahrnout 
pozemky souvisejícího ob anského vybavení s výjimkou pozemk  pro budovy 
obchodního prodeje o vým e v tší než 1000 m2. Sou ástí plochy mohou být 
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. Tyto stavby a za ízení musí být v územní 
menšin  vzhledem k plochám bydlení. 

BI   Bydlení individuální    

Plochy bydlení, ve kterých p evažují rodinné domy. Do ploch lze zahrnout 
pozemky souvisejícího ob anského vybavení s výjimkou pozemk  pro budovy 
obchodního prodeje o vým e v tší než 1000 m2. Sou ástí plochy mohou být 
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. Tyto stavby a za ízení musí být v územní 
menšin  vzhledem k plochám bydlení. 
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Kód (*)   
Plochy s rozdílným zp sobem využití 
(pojmy vyskytující se jak v textové tak i 
grafické ásti územního plánu)  

Tímto pojmem se rozumí: 

Rekreace 

R  Plochy rekreace    

Plochy k zajišt ní podmínek pro rekreaci v kvalitním prost edí. Plochy zahrnují 
zpravidla 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, ve ejných tábo iš , p írodních koupališ  a 
dalších pozemk  související dopravní a technické infrastruktury, které nesni-
žují kvalitu prost edí ve vymezené ploše a jsou slu itelné s rekrea ními aktivi-
tami 

 Plochy rekreace se pro ú ely toho územního plánu dále lení na:                      

RZ   Plochy rodinné individuální rekrea-
ce - zahrádká ské osady            

Plochy ur ené pro individuální rekreaci, ve kterých p evažuje využití pro 
zahrádky, zpravidla koncentrované do zahrádká ských osad. Na pozemcích 
se vyskytují zahradní chatky a objekty související s ovocná stvím a p stová-
ním zeleniny (skleníky, sklady ná adí, sušárny ovoce, klubové místnosti 
spolku zahrádká , apod.), v etn  pozemk  dopravní a technické infrastruktu-
ry, které nesnižují kvalitu prost edí ve vymezené ploše a jsou slu itelné 
s p evažujícím využitím plochy.  

Ve ejná infrastruktura 

O Plochy ob anského vybavení      

Plochy ob anského vybavení zahrnují zejména 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, v du a výzkum, láze ství a pozemky souvisejí-
cí dopravní a technické infrastruktury a ve ejných prostranství. Plochy ob an-
ského vybavení musí být vymezeny v p ímé návaznosti na kapacitn  dosta u-
jící plochy dopravní infrastruktury a být z nich p ístupné. Plochy ob anského 
vybavení se obvykle samostatn  vymezují za ú elem zajišt ní podmínek pro 

im ené umíst ní, dostupnost a využívání staveb ob anského vybavení a k 
zajišt ní podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich ú elem. 

 Plochy ob anského vybavení se pro ú ely toho územního plánu dále lení na:                      

OV   Plochy ve ejné vybavenosti       

 Plochy ur ené pro ob anskou vybavenost, která je nezbytná pro zajišt ní a 
ochranu základního standardu a kvality života obyvatel a jejíž existence v 
území je v zájmu státní správy a samosprávy. Zahrnuje nap . plochy pro 
vzd lávání a výchovu, sociální služby, pé i o rodinu, zdravotní služby, kulturu, 
ve ejnou správu, ochranu obyvatelstva, apod.. 

OH   Plochy ve ejných poh ebiš  a 
souvisejících služeb 

 Plochy zahrnují pozemky pro poh bení lidských poz statk , nebo uložení 
zpopeln ných lidských ostatk  – plochy h bitov  v etn  technického zázemí 
(márnice, krematoria, ob adní sín , …) a pozemky související dopravní a 
technické infrastruktury a ve ejných prostranství. 

OK   Plochy komer ních za ízení       

Jsou plochy pro ob anskou vybavenost neza azenou v plochách OV, OH, OS 
(s výjimkou výrobních služeb, které lze vzhledem k rušivým vliv m na okolí 
umístit pouze v plochách výroby). Zahrnují pozemky staveb a za ízení pro 
obchodní prodej, ubytování, stravování, služby, v du a výzkum, láze ství a 
pozemky související dopravní a technické infrastruktury a ve ejných prostran-
ství. 

OS   Plochy pro t lovýchovu a sport    
 Plochy zahrnují pozemky pro aktivní nebo pasivní sportovní innosti a rege-
neraci organismu a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a 
ve ejných prostranství. 

D Plochy a koridory dopravní infrastruktury        

Plochy a koridory dopravní infrastruktury zahrnují zpravidla pozemky staveb a 
za ízení pozemních komunikací, drah, vodních cest, letiš  a jiných druh  
dopravy. Plochy a koridory dopravní infrastruktury se obvykle samostatn  
vymezují v p ípadech, kdy využití pozemk  dopravních staveb a za ízení, 
zejména z d vodu intenzity dopravy a jejich negativních vliv , vylu uje za le-

ní takových pozemk  do ploch jiného zp sobu využití, a dále tehdy, kdy je 
vymezení ploch dopravy nezbytné k zajišt ní dopravní p ístupnosti, nap íklad 
ploch výroby, ploch ob anského vybavení pro maloobchodní prodej, ploch 

žby nerost . 
 Plochy a koridory dopravní infrastruktury se pro ú ely toho územního plánu dále lení na:                      
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Kód (*)   
Plochy s rozdílným zp sobem využití 
(pojmy vyskytující se jak v textové tak i 
grafické ásti územního plánu)  

Tímto pojmem se rozumí: 

DS  Plochy silni ní dopravy 

 Plochy a koridory silni ní dopravy zahrnují zpravidla silni ní pozemky dálnic, 
silnic I., II. a III. t ídy a místních komunikací I. a II. t ídy, výjime  též míst-
ních komunikací III. t ídy, které nejsou zahrnuty do jiných ploch, v etn  po-
zemk , 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 autobusová 
nádraží, terminály, odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily, hro-
madné a adové garáže a významné odstavné a parkovací plochy, areály 
údržby pozemních komunikací, erpací stanice pohonných hmot. 

T Plochy a koridory technické infrastruktury                

Plochy a koridory technické infrastruktury zahrnují zejména 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 a za ízení ve ejné komunika ní sít , elektronických komunika ních 
za ízení ve ejné komunika ní sít  a produktovody. Sou ástí t chto ploch 
mohou být i pozemky související dopravní infrastruktury a plochy ve ejných 
prostranství. Plochy a koridory technické infrastruktury se obvykle samostatn  
vymezují v p ípadech, kdy využití pozemk  pro tuto infrastrukturu vylu uje 
jejich za len ní do ploch jiného zp sobu využití a kdy jiné využití t chto 
pozemk  není možné. V ostatních p ípadech se v plochách jiného zp sobu 
využití vymezují pouze trasy vedení technické infrastruktury. 

 Plochy a koridory technické infrastruktury se pro ú ely toho územního plánu dále lení na:                      

TV  Plochy pro vodní hospodá ství    
 Plochy a koridory zahrnují zejména pozemky vedení pro vodní hospodá ství 
(vodovody, kanalizace) a staveb  za ízení  s nimi provozn  souvisejících. 
Sou ástí t chto ploch a koridor  mohou být i pozemky související dopravní 
infrastruktury. 

TE   Plochy pro energetiku           
 Plochy a koridory zahrnují zejména pozemky vedení pro energetická za ízení 
(elektrorozvody, rozvody plynu a tepla, produktovody) a staveb  za ízení  s 
nimi provozn  souvisejících. Sou ástí t chto ploch mohou být i pozemky 
související dopravní infrastruktury a ve ejných prostranství. 

P Plochy ve ejných prostranství     

Plochy ve ejných prostranství se obvykle samostatn  vymezují za ú elem 
zajišt ní podmínek pro p im ené umíst ní, rozsah a dostupnost pozemk  
ve ejných prostranství a k zajišt ní podmínek pro jejich užívání v souladu s 
jejich významem a ú elem. 
Plochy ve ejných prostranství zahrnují zpravidla stávající a navrhované 
pozemky jednotlivých druh  ve ejných prostranství a další pozemky souvise-
jící dopravní a technické infrastruktury a ob anského vybavení, slu itelné s 

elem ve ejných prostranství. 
Smíšené využití 

S Plochy smíšeného využití        Plochy charakteristické r znorodostí funkcí; kombinace vzájemn  se neruší-
cích funkcí bez specifikace funkce p evažující. 

 Plochy smíšeného využití se pro ú ely toho územního plánu dále lení na:                      

SO  Plochy smíšené obytné       

 Plochy smíšené obytné se obvykle samostatn  vymezují v p ípadech, kdy s 
ohledem na charakter zástavby, její urbanistickou strukturu a zp sob jejího 
využití není ú elné lenit území na plochy bydlení a ob anského vybavení a 
je nezbytné vylou it umis ování staveb a za ízení, snižujících kvalitu prost edí 
v této ploše, nap íklad pro t žbu, hutnictví, chemii, t žké strojírenství, asa-
na ní služby. Plochy smíšené obytné zahrnují zpravidla pozemky staveb pro 
bydlení, p ípadn  staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky ob anského vyba-
vení a ve ejných prostranství a dále pozemky související dopravní a technické 
infrastruktury. Do ploch smíšených obytných lze zahrnut pouze pozemky 
staveb a za ízení, které svým provozováním a technickým za ízením nenaru-
šují užívání staveb a za ízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prost edí 
souvisejícího území, nap íklad nerušící výroba a služby, zem lství, které 
svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zát ž v území. 
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Kód (*)   
Plochy s rozdílným zp sobem využití 
(pojmy vyskytující se jak v textové tak i 
grafické ásti územního plánu)  

Tímto pojmem se rozumí: 

SK  Koridory smíšené bez rozlišení 

Koridory u kterých nelze jednozna  ur it majoritní podíl (zastoupení) jed-
notlivých liniových staveb a není ú elné je samostatn  vy le ovat. Zpravidla 
zahrnují pozemky pro umíst ní staveb dopravní a technické infrastruktury, 
pop . mohou i obsahovat pozemky pro liniové stavby protipovod ové ochrany 
(nap . ochranné hráze a st ny). Sou ástí koridor  budou i pozemky pro 
související za ízení, jejichž umíst ní ve spole ném koridoru se funk  
nevylu uje a negativn  neovliv uje. 

Výroba, sklady 

V Plochy výroby a skladování                       

Plochy ur ené pro pr myslovou nebo zem lskou výrobu, pro skladování, 
pro za ízení t žby a zpracování surovin prvovýroby, pro výrobní služby a pro 
innosti spojené s provozováním sítí technické infrastruktury. Plochy výroby a 

skladování se obvykle samostatn  vymezují v p ípadech, kdy využití pozemk  
nap íklad staveb pro výrobu a skladování a zem lských staveb z d vodu 
negativních vliv  za hranicí t chto pozemk  vylu uje za len ní pozemk  s 

mito vlivy do ploch jiného zp sobu využití. 
Plochy výroby a skladování zahrnují zpravidla pozemky staveb a za ízení pro 
výrobu a skladování, nap íklad pro t žbu, hutnictví, t žké strojírenství, chemii, 
skladové areály, pozemky zem lských staveb a pozemky související 
ve ejné infrastruktury. Plochy výroby a skladování se vymezují v dostate né 
vzdálenosti od ploch bydlení, rekreace a ob anské vybavenosti ,  v p ímé 
návaznosti na plochy dopravní infrastruktury z nichž musí být z nich p ístup-
né. 

 Plochy výroby a skladování se pro ú ely toho územního plánu dále lení na:                      

VD  Plochy drobné výroby a výrobních 
služeb 

Plochy ur ené pro takový druh výroby (výrobních služeb), který není vhodné 
za lenit  do ploch bydlení protože nelze jednozna  vylou it možnost nega-
tivního ovliv ování ploch bydlení (zvýšené hladiny hlukové zát že, pravd po-
dobnost úniku pachových látek do ovzduší, zvýšená emise prachových ás-
tic,apod.), ale sou asn   lze vhodnou lokalizaci a uspo ádáním staveb na 
pozemku a stavebními opat eními na objektech eliminovat p ípadný negativní 
vlivy na bydlení na úrove  odpovídající platným právním p edpis m v ochran  
zdraví.  

Mezi drobnou výrobu a výrobní služby lze za adit nap . (není kone ným 
vý tem)  : 
 od vní a textilní provozovny (malosériová výroba na zakázku), výro-

ba a opravy kožených a gumových výrobk ; výroba a opravny léka -
ských p ístroj , nástroj  a zdravotnických pot eb;výroba bytových 
dopl  , dopl  stravy , zpracování bioprodukt  a výroba  biopo-
travin 

 výroba a opravy  - šperk , sportovních pot eb, hudebních nástroj , 
hra ek a model , kniha ských výrobk , um leckého skla, porcelánu 
a keramiky, pot eb pro chovatele, v ela e a rybá e, sví ek,  razítek, 
klí , aloun ných výrobk  

 polygrafická výroba, aj.  
Plochy drobné výroby se vymezují na obvod  ploch pr myslové výroby  a 
sklad , pop . mezi plochami bydlení a plochami pro výrobu a skladování a 
v návaznosti na plochy bydlení. V p ípad  pochybnosti zda jde o drobnou 
výrobu, pop . výrobní služby, budou plochy za azeny do ploch pr myslové 
výroby a sklad . 

VZ   Plochy zem lské a lesnické 
výroby 

 Plochy ur ené pro zem lskou živo išnou a rostlinnou výrobu, pro malo-
hospoda ení, zem lské služby, p idruženou nezem lskou výrobu, za-
hradnictví, lesní hospodá ství a zpracování d evní hmoty v etn  komer ní 
vybavenosti související s funk ním využitím plochy. 

 



Územní plán Velké Heraltice - návrh                                                                                                                 kv ten 2009   

 ing.arch.Jaroslav Haluza a kolektiv spoluprac.                                                                                                         
 
 

73

Kód (*)   
Plochy s rozdílným zp sobem využití 
(pojmy vyskytující se jak v textové tak i 
grafické ásti územního plánu)  

Tímto pojmem se rozumí: 

Vodní plochy a toky 

W Plochy vodní a vodohospodá ské    

Vodní plochy a toky, vodohospodá ské plochy a za ízení pro sledování a 
regulaci vodního režimu. Plochy vodní a vodohospodá ské se vymezují za 

elem zajišt ní podmínek pro nakládání s vodami, ochranu p ed jejich 
škodlivými ú inky a suchem, regulaci vodního režimu území a pln ní dalších 

el  stanovených právními p edpisy upravujícími problematiku na úseku vod 
a ochrany p írody a krajiny. Plochy vodní a vodohospodá ské zahrnují po-
zemky vodních ploch, koryt vodních tok  a jiné pozemky ur ené pro p evažu-
jící vodohospodá ské využití. 

 Plochy vodní a vodohospodá ské se pro ú ely toho územního plánu dále lení na:                      

WP  Vodohospodá ské plochy a kori-
dory 

Plochy související s využíváním vodních zdroj ; plochy a koridory zahrnující 
provozní pásma pro údržbu a protipovod ová opat ení p i vodních tocích 
(poldry,…) 

Zele  sídelní 

ZS Plochy sídelní zelen       
Plochy s vysokým podílem zelen , vodních ploch a tok  v zastav ném území 
a zastavitelných plochách; p írodní a um le založená zele . Plochy vyhraze-
né zelen , nezahrnuté do ploch ob anské vybavenosti, historických zahrad, 
apod. 

 Plochy sídelní zelen  se pro ú ely toho územního plánu dále lení na:                      

ZP  Plochy park , historických zahrad  Plochy zelen  (parky historické, m stské, láze ské; ostatní ve ejn  p ístupné 
pozemky a fragmenty zelen  sloužící k rekreaci a odpo inku) 

ZX  Plochy zelen  ostatní a specifické 
 Ostatní sídelní zele  – plochy vegeta ního porostu: zele  doprovodná podél 
vodote í, liniových tras technické a dopravní infrastruktury; zele  ochranná p i 
obvodu ploch jiného funk ního využití; plochy soukromé zelen : nezastavitel-
né zahrady. 

Zele  v krajin  

KZ Plochy krajinné zelen              Plochy zelen  na nelesních pozemcích mimo zastav né území a zastavitelné 
plochy, doprovodná a rozptýlená krajinná zele  mimo plochy p írodní. 

Plochy p írodní 

PP Plochy p írodní                

Plochy p írodní se obvykle samostatn  vymezují za ú elem zajišt ní podmí-
nek pro ochranu p írody a krajiny a ucelených území se zvýšenou ochranou 
krajinného rázu. Plochy p írodní zahrnují zpravidla pozemky národního parku, 
pozemky v 1. a 2. zón  chrán né krajinné oblasti, pozemky v ostatních zvláš-

 chrán ných územích, pozemky evropsky významných lokalit v etn  po-
zemk  smluvn  chrán ných, pozemky biocenter a výjime  pozemky souvi-
sející dopravní a technické infrastruktury. 

Plochy zem lské 

Z Plochy zem lské    

Zem lsky využívaná krajinná plocha, plochy zem lské zahrnující zem -
lské pozemky t íd né podle druh , v etn  polních cest, rozptýlené zelen , 

mezí, teras a terénních úprav. Plochy zem lské se obvykle samostatn  
vymezují za ú elem zajišt ní podmínek pro p evažující zem lské 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. 

Plochy lesní 

L Plochy lesní     
Plochy lesní se obvykle samostatn  vymezují za ú elem zajišt ní podmínek 
využití pozemk  pro les.  Plochy lesní zahrnují zejména pozemky ur ené k 
pln ní funkcí lesa (PUPFL), pozemky staveb a za ízení lesního hospodá ství 
a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. 

 
Pozn. 
(*) – kód, který umož uje identifikaci ploch v grafické ásti  
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Další pojmy uplatn né 
zejména v textové ásti: 

 Tímto pojmem se rozumí: 

velkoobchod - nákup a prodej bez p em ny nového nebo použitého zboží; jedná se o prodej zboží maloob-
chodník m, pr myslovým nebo obchodním uživatel m, orgán m ve ejné správy, profesním 
specialist m i ostatním velkoobchodník m nebo zprost edkovatel m, kte í nakupují zboží na 

et t etí strany.  
Jsou zde zahrnuty innosti velkoobchodník  s vlastnickým právem k prodávanému zboží - 
nap . jednatel , uschovatel , pr myslových distributor , vývozc , dovozc . Pat í sem také 
zprost edkovatelé, komisioná i, nákupní centra, družstva atd., zabývající se prodejem zem -

lských produkt .  
Velkoobchodníci zpravidla provád jí ve vlastní režii operace související s prodejem zboží - 
nap . kompletaci zboží, t íd ní nebo rozd lování zboží do v tších i menších objem  (nap . 
lé iva) nebo do jakostních t íd, míšení zboží (míchání sm sí - nap . vína nebo písku), pln ní 
do lahví, balení, skladování v . p ípadného chlazení nebo mražení, išt ní a sušení zem l-
ských produkt , dodávku a montáž zboží. 

i velkoobchodním nákupu a prodeji se p edpokládá zpravidla p esun zboží o v tších obje-
mech vyžadující vyšší nároky na dopravu, skladovací , prodejní a  manipula ní  prostory, 
s v tším p edpokladem rušivých vn jších vliv  ( hluk z dopravy a manipulace se zbožím)   

maloobchod - nákup a následný prodej bez p em ny nového nebo použitého zboží nejširší ve ejnosti pro 
osobní pot ebu, nebo užití p evážn  v domácnosti prost ednictvím prodejen (obchod ), pro-
dejních stánk , zásilkových obchod , pouli ních obchodník , spot ebních družstev, dražeb-
ních dom  atd.. Pat í sem také operace související s prodejem zboží, provád né ve vlastní 
režii. 

prodejna - objekt (obchod), ve kterém se realizuje nákup a prodej nového nebo použitého zboží (potravi-
ná ského i nepotraviná ského ) nejširší ve ejnosti pro osobní pot ebu nebo užití p evážn  v 
domácnosti  . Pokud je dále v textu uvád né d lení dle velikosti prodejní plochy  na malé, 
st ední, velké a velkoplošné, chápe se,  že vždy obsahují sortiment potraviná ského zboží. 
Prodejny neobsahující sortiment potraviná ského zboží se adí mezi prodejny ostatní. U prode-
jen, ve kterých se umožní kupujícímu nakupovat zboží ve skladových prostorech,  je sou ástí 
uvád né prodejní plochy i  plocha takto p ístupných skladových ploch.  

malá prodejna - maloobchodní prodejna s prodejní plochou menší jak 100 m2 – nap . malá prodejna 
s obsluhou, pop . prodejna samoobslužná 

st ední prodejna - maloobchodní prodejna s prodejní plochou v rozp tí od 101 do 400 m2 – nap . samoobslužná 
prodejna s p evahou potraviná ského sortimentu a základního zboží denní pot eby 

velká prodejna - maloobchodní prodejna s prodejní plochou v rozp tí od 401 do 1 500 m2 – samoobslužná 
prodejna, malý supermarket (samoobslužná prodejna potraviná ského sortimentu a základního 
zboží denní pot eby), diskontní prodejna 

velkoplošná prodejna - maloobchodní prodejna s prodejní plochou v rozp tí od 1 501 m2 do 5000 m2 -velký supermar-
ket, malý hypermarket (prod. plocha do 5000 m2), malý obchodní d m, samoobslužné cent-
rum,  výjime  i velký hypermarket  s prodejní plochou >5000m2  

maloobchodní prodejna ve 
vazb  na hlavní funkci 

- prodejna, která je sou ástí výrobny. Chápe se p ímý prodej výrobk  vyráb ných v ploše, ve 
které je povolena výrobní innost (pop . výrobní služby, pekárna a prodej pe iva ve ejnos-
ti,apod.) 

maloobchodní prodejny 
ostatní 

- maloobchodní prodejny bez potraviná ského zboží neza azené v prodejnách malých, st ed-
ních, velkých a velkoplošných. Prodejní plocha > 100 m2 <1500m2. 
Zde se za azují: 

 prodejny spojené s bydlením majitele (není podmínkou) a jsou zpravidla zna kov  
zam ené na ur itý druh výrobku, pop . sortiment nepotraviná ského zboží (oleje do 
automobil , p íslušenství do automobil , stroje na údržbu ploch kolem RD , stroje pro 
živnostníky, bazény a p íslušenství, apod.) 

 prodejny speciální, zam ené na hobby, nábytek, bytový textil a koberce, apod. 
Mezi ostatní prodejny se neza azují prodejny s rušivými vlivy na okolí jako nap . prodej staveb-
ního materiálu (kusový i sypký), prodej hutního materiálu v etn  úpravy a p ípravy odebíraných 
výrobk , prodej pohonných hmot, prodej vozidel spojený s opravou a údržbou, apod. Tyto 
prodejny budou p i stavebním ízení posuzovány individuáln  a jejich povolení se za azuje 
vždy mezi podmín  p ípustné využití vymezené plochy, pokud dále v textové ásti není 
stanoveno jinak. 
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Další pojmy uplatn né 
zejména v textové ásti: 

 Tímto pojmem se rozumí: 

stanovení výškové hladiny 
zástavby nad okolním 
terénem 

 max. výška stavby všech konstrukcí (v etn  st echy). Pokud je stávající objekt vyšší než je 
uvedena p ípustná hladina, stavba si dále zachovává stávající výšku, ale nelze ji již více zvy-
šovat. Pro nižší stavby je stanovena jako hladina maximální (pro p ípadné provedení nadstav-
by)  

koeficient míry zastav ní 
pozemk  (KZP) 

 vyjad uje pom r plochy pozemku zastav né budovami a plochy celého pozemku (skupiny 
pozemk ). Nejedná se o plochu zastav nou – dle katastrálního zákona, ale o pr t p dorys-
né plochy nadzemních podlaží budov do terénu. 
Zjednodušen  (a pro vý et koeficientu dostate ) lze tuto plochu zjistit odm ením z katast-
rální mapy (1 : 1000, 1 : 2000, 1 : 2880). 

Kz = z.pl./P 
Kz = koeficient zastav ní 
z.pl. = plocha zastav ná budovami 
P = plocha pozemku (skupiny pozemk ) 

koridor  plocha vymezená pro umíst ní vedení dopravní a technické infrastruktury nebo opat ení ne-
stavební povahy 

nezastav né území  pozemky nezahrnuté do zastav ného území nebo do zastavitelné plochy 
plocha p estavby  plocha vymezená ke zm  stávající zástavby, k obnov  nebo op tovnému využití znehodno-

ceného území 
územní rezerva  plochy a koridory, s cílem prov it možnosti budoucího využití, jejich dosavadní využití nesmí 

být m no zp sobem, který by znemožnil nebo podstatn  ztížil prov ované budoucí využití 
ve ejn  prosp šná stavba  stavba pro ve ejnou infrastrukturu ur ená k rozvoji nebo ochran  území obce, kraje nebo státu, 

vymezená ve vydané územn  plánovací dokumentaci 
ve ejn  prosp šné opat ení  opat ení nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji anebo k ochran  

írodního, kulturního a archeologického d dictví, vymezené ve vydané územn  plánovací 
dokumentaci 

zastav né území  území vymezené územním plánem nebo postupem dle platných právních p edpis  
zastavitelná plocha  plocha vymezená k zastav ní v územním plánu  
áste  zastavitelná plo-

cha 
 plocha vymezená k zastav ní pouze za ur itých specifických podmínek vymezených 

v územním plánu (nap . vodohospodá ské plochy-lze p ipustit pouze povolení staveb slouží-
cích vodnímu hospodá ství a protipovod ové ochran  území a staveb provozn  souvisejících 
(nap . p eložky komunikace, technické infrastruktury,aj.))  

zp t 

I.A.15. ÚDAJE O PO TU LIST  ÚZEMNÍHO PLÁNU A PO TU 
VÝKRES  K N MU P IPOJENÉ GRAFICKÉ ÁSTI 

148. Návrh návrhu ÚP obsahuje: 
– I. A. Textovou ást, která obsahuje .. stran textu. 
– I. B. Grafickou ást,která se skládá z t chto výkres : 

ozn. 
výkresu 

název výkresu po et list  

I.B.1. Výkres základního len ní území 1 : 5000 17+leg. 
I.B.2. Hlavní výkres 1 : 5000 17+leg. 
I.B.3. Koncepce technické infrastruktury 1 : 5000 17+leg. 
I.B.4. Výkres ve ejn  prosp šných staveb, opat ení a asanací 1:5000 17+leg. 

 
149. Od vodn ní ÚP obsahuje: 

149.1. II.A.Textovou ást, která obsahuje .. stran textu 
149.2. II.B.Grafickou ást, která se skládá z t chto výkres  (mapových sekcí): 

 



Územní plán Velké Heraltice - návrh                                                                                                                 kv ten 2009   

 ing.arch.Jaroslav Haluza a kolektiv spoluprac.                                                                                                         
 
 

76

ozn. 
výkresu název výkresu 

po et list  
(mapových 

sekcí) 
II.B.1. Koordina ní výkres 1 : 5 000 17+leg. 
II.B.2. Koordina ní výkres 1 : 2 000 ( v rozsahu zastav ného území) 7+leg. 
II.B.3. Širší vztahy 1 : 25 000 1 
II.B.4. Výkres p edpokládaných zábor  p dního fondu 1 : 5 000 16+leg. 
 Schémata:  
II.B.5. Schéma funk ního zat íd ní komunika ní sít  1 
II.B.6. Schéma sít  cyklistických tras 1 

 
Pozn.:  leg. = legenda k jednotlivým výkres m 

zp t 
  
 


