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Územní plán – TEXTOVÁ ČÁST
(1) ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ
A) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Hranice zastavěného území byla aktualizována k datu 15. 8.2014. Hranice je vymezena
v grafické části územního plánu ve výkresech:
1.
2.

ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
HLAVNÍ VÝKRES

1: 5 000
1: 5 000

B) ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ, OCHRANY A ROZVOJE JEHO
HODNOT
Zásady celkové koncepce rozvoje obce
Rozvíjet území obce ve shodě se zásadami udržitelného rozvoje při zachování
kulturních a přírodních hodnot.
Hlavní cíle (priority) rozvoje a cíle ochrany hodnot území
a) Zajištění příznivého životního prostředí, přírodní rovnováhy v krajině, ochrana rozmanitostí
forem života, přírodních hodnot, šetrné hospodaření s přírodními zdroji,
b) udržení sociální soudržnosti,
c) zkvalitňování podmínek pro bydlení
d) podpora vhodných ekonomických aktivit.
C) URBANISTICKÁ KONCEPCE A VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH,
PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
Plošné a prostorové uspořádání území.
Koncepce prostorového rozvoje obce předpokládá v příštím období zachování stávající
urbanistické struktury zastavěného území obce a její doplnění o nové zastavitelné plochy.
Těžiště rozvoje v příštím období je v oblasti bydlení. Nové plochy pro výstavbu jsou navrženy
ve třech zónách, které mají možnost dalšího rozvoje a mohou být po vyčerpání navržených kapacit
dále rozšiřovány:
- zóna bydlení severozápad (Z1, Z2)
- zóna bydlení severovýchod (Z4)
- zóna bydlení jih (Z5).
Je navržena zástavba drobných nevyužitých a přestavbových ploch (Z3, P1).
Důraz bude kladen současně na zkvalitňování podmínek na stabilizovaných plochách bydlení,
zejména pokud se týká veřejné infrastruktury – dopravní infrastruktury, technické infrastruktury a
veřejných prostranství.
V zájmu zajištění vyváženého rozvoje jsou navrženy plochy určené pro ekonomické aktivity –
průmyslová zóna Petrovice, lokalizovaná na jihu zastavěného území obce ve vazbě na silnici II/405.
Zóna se skládá ze dvou částí:
- přestavbového území na ploše zemědělského areálu uvnitř zastavěného území obce (P2)
- nové zastavitelné plochy na jihu navazující na přestavbové území (Z11).
Jedná se o plochy v blízkosti zastavěného území obce, kde je nepřípustné umisťování staveb,
zařízení a činností snižujících kvalitu prostředí souvisejícího území, zejména bydlení v obci.
Nutnou součástí stavebního rozvoje je vytváření podmínek pro péči o přírodní, kulturní a
civilizační hodnoty na území obce, která je základem pro zajištění udržitelného rozvoje a zvyšování
ekologické stability území. Jsou navrženy plochy pro
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-

prvky územního nadregionálního a regionálního systému ekologické stability podél
severovýchodní hranice správního území obce
- prvky místního systému ekologické stability podél Okříšského potoka a další prvky
zajišťující vazby na ostatní systém v severojižním směru
- nové vodní nádrže na Okříšském potoce a v trati Pod Okříšky (Z13, Z14, Z15, Z16)
- interakční prvky, zatravnění případně zalesnění na území důležitých pro funkčnost ÚSES a
z hlediska protierozní.
Pro zajištění dopravní a technické obslužnosti a území jsou navrženy nové komunikace a
plochy pro technickou vybavenost:
- místní komunikace severovýchod (Z6)
- účelová komunikace pod tratí Za lisou (Z7)
- účelová komunikace v trati U vápenné pece (Z8)
- přeložka účelové komunikace u rybníka Pod Okříšky (Z9)
- plocha pro technické vybavení obce (ČS, ČOV, manipulační plochy apod. – Z10)
V centru obce vznikne nová plocha zeleně (Z12).
Urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové
uspořádání území a na jeho změny.
- Při povolování změn v území brát ohled na:
a) zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability
b) ochranu pozitivních znaků krajinného rázu
c) zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné urbanistické
struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou zástavbou a omezit
fragmentaci krajiny.
- Nové zastavitelné plochy využít maximálně ekonomicky. Velikost stavební parcely nemá
překročit 800 - 1200 m2.
- Stavební úpravy domů pro chalupářské využití jsou možné - musí být v souladu s
charakterem obce a užší lokality.
- Novostavby a rekonstrukce stávající zástavby musí být provedeny tak, aby byl snížen
potenciál škod způsobených živelními pohromami, zejména v důsledku mimořádného
zvýšení hladiny vodních toků. Je třeba provést opatření zamezující ohrožení
technologických zařízení objektů velkou vodou v blízkosti koryt potoků otevřených i
zatrubněných, rizikové stavby a zařízení (olejová hospodářství, sklady v extrémní situaci
nebezpečných chemických látek apod.) lze umisťovat pouze na bezpečných místech.
- Respektovat specifické podmínky, které jsou stanoveny u jednotlivých ploch (změn)
v území.
- Není vhodné používat typové projekty staveb určených pro jiná prostředí, nekvalitní návrhy
a řešení pro všechny druhy staveb, včetně hospodářských.
Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby
Označení
změny

Popis

Navržený způsob využití

Z1

Zóna bydlení severozápad I

BV – bydlení venkovského charakteru

Z2

Zóna bydlení severozápad II

BV – bydlení venkovského charakteru

Z3

BV – bydlení venkovského charakteru

Z4

Lokalita bydlení na severním okraji
obce
Zóna bydlení severovýchod I

Z5

Zóna bydlení jih I

BV – bydlení venkovského charakteru
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BV – bydlení venkovského charakteru

Z11

Účelová komunikace pod tratí „Za
lisou“
Účelová komunikace v trati „U
vápenné pece“
Přeložka účelové komunikace u
rybníka v trati „Pod Okříšky“
Plocha pro technické vybavení obce
(ČS, ČOV, manipulační plochy ap.)
Průmyslová zóna

Z12

Veřejné prostranství v centru obce

UV – veřejná prostranství

Z13

Obnova rybníka v trati Pod Okříšky

HO – plochy vodní a vodohospodářské

Z14

HO – plochy vodní a vodohospodářské

Z1.1

Obnova rybníka pod trati
„Za lisou“ I
Obnova rybníka pod trati
„Za lisou“ II
Sportovně rekreační centrum

Z1.2

Rozšíření lokality Z4

BV – bydlení venkovského charakteru

Z1.3

Plocha veřejného prostranství pro
lokality Z1a Z2
Místní komunikace u plochy Z1

Z7
Z8
Z9
Z10

Z15

Z1.4
Z1.5
Z16
P1
P2

DS – doprava silniční
DS – doprava silniční
DS – doprava silniční
TI – technická infrastruktura
SV – plochy smíšené

HO – plochy vodní a vodohospodářské
OI – plochy občanského vybavení

UV – veřejná prostranství
DS – doprava silniční

Úprava plochy technické
infrastruktury
Obnova rybníka pod trati „U vápenné
pece“
Přestavba území se zemědělskými
stavbami uvnitř zastavěného území
Přestavba zemědělského areálu

TI – technická infrastruktura
HO – plochy vodní a vodohospodářské
BV – bydlení venkovského charakteru
SV – plochy smíšené

Pozn.: Výčet zastavitelných ploch, ploch přestavby a podmínek jejich využití je součástí kapitoly f)
Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.
Jako předmět místního zájmu ochrany jsou vymezeny:
- kaplička
- Boží muka, kříže, památníky a podobné objekty na celém území obce
U objektů místního zájmu ochrany bude obec v souladu s platnou legislativou vytvářet podmínky
pro jejich ochranu, uchování, poznávání a prezentaci a uplatní svůj zájem při projednávání záměrů
na jejich změny, přípravě a realizaci stavebních a jiných aktivit, které se jich budou dotýkat.
Objekty místního zájmu ochrany vždy také významné stromy v zastavěném i nezastavěném území
obce a stromy, které mají zvláštní funkci, jako jsou stromy vysazené u památníků, božích muk,
křížků apod.
Je chráněno prostředí u památkově chráněného objektu božích muk a dalších objektů drobné
architektury (křížků, památníků apod.) - v přímém sousedství a pohledově navazujících plochách
nesmí být umisťovány nadzemní, esteticky rušivá technická zařízení jako elektrická vedení, sloupy,
trafostanice apod. Podobná pravidla platí i pro exponovaná místa na veřejných prostranstvích a
v krajině.
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Koridory dopravní infrastruktury a technické infrastruktury
- DK27
Silnice II/405 (koridor v šířce 80 m pro homogenizaci tahu silnice II/405)
- TK1
Koridor pro výtlak na ČOV Okříšky (koridor pro přečerpávání odpadní vody
z ČS u Sportovně rekreačního centra)
- TK2
Koridor pro vodovodní přípojku a výtlak užitkové vody (koridor pro vodovodní
přípojku Sportovně rekreačního centra a výtlak užitkové vody se zaústěním
v přírodním jezírku
Podmínky pro využití ploch koridorů dopravní a technické infrastruktury:
Přípustné využití:
Plochy uvnitř koridorů budou do doby zahájení realizace stavby využívány dle stanovených
podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití.
Nepřípustné využití:
Na plochách uvnitř koridorů a v jejich bezprostředním okolí nelze umisťovat stavby, významné
investice, provádět terénní úpravy a další změny, které by mohly v důsledku znemožnit nebo
podstatně ztížit budoucí umístění stavby technické a dopravní infrastruktury.
Systém sídelní zeleně – navržená opatření
Systém sídelní zeleně, tvořený zelení na veřejných plochách a zelení zahrad v obytné zástavbě
je plošně stabilizován. Stávající veřejné plochy je třeba zachovat, provádět odbornou údržbu a
dosadbu (opatření dle generelu zeleně, druhy dle příslušných STG), plochy zeleně doplnit vhodným
mobiliářem. Pro úpravy jednotlivých prostor zpracovat projektovou dokumentaci a citlivě zachovat
ráz sídla. Nová samostatná plochá sídelní zeleně je navržena v centru obce (Z12).
D)

KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY PRO JEJÍ
UMISŤOVÁNÍ
1. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
1.1. Koncepce dopravní infrastruktury
Svým významem bude v dopravních vztazích dominovat silniční doprava (osobní individuální,
hromadná, nákladní). Relativně nízká intenzita dopravy umožňuje rozvíjet v území turistické
aktivity, s výjimkou silnice II/405 je možné trasování cykloturistických tras na stávajících silnicích.
Na vhodných místech lze u komunikací umisťovat technická zařízení a stavby pro účely rekreace a
cestovního ruchu např. samostatné úseky cyklostezek, hygienická zařízení, informační zařízení
apod.
1.2. Výhledové řešení silniční sítě, dopravní závady
Silniční síť na území obce bude ve výhledovém období rozšiřována a upravována – jedná se
zejména o možnou rekonstrukci silnice II/405. Je vymezen koridor o šířce 80 m pro homogenizaci
stávajícího tahu (DK27 -VPS ZÚR Kraje Vysočina) ve stávající trase. Jsou vymezeny koridory
územní rezervy R7 pro uvažovanou přeložku této silnice (jižní obchvat městyse Okříšky) a R8 pro
přeložku silnice III/40510 a pro napojení silnice III/40512 na proponovaný kruhový objezd na
silnici II/405. Šířka koridorů je 80 m (přeložka II/405) a 50 m (napojení III/40510 a III/40512) dle
varianty A návrhu ÚP Okříšky (11/2013). Předpokládá se dále odstranění existujících dopravních
závad a průběžné úpravy komunikací v třídách, požadovaných ČSN 73 6101 Projektování silnic a
dálnic, případně ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. Funkční skupina průtahu silnic C
(obslužná).
Dopravní závady a jejich řešení:
DZ 1
Popis: Průtah silnice III/40512 obcí neodpovídá v celém úseku požadovanému typu MO2 10/6,5/30
a to vybudováním alespoň jednostranného chodníku.
Řešení: Provedení stavebních úprav (homogenizace úseku) je vzhledem k nedostatečné šířce mezi
okolní zástavbou možné pouze na části úseků – řešit organizačně – SDZ. V úsecích mimo zástavbu
je možné použít typ MO2k 7,5/7,5/30.
DZ 2
Popis: Nevyhovující šířkové poměry (a chybějící chodníky) na MK C - závada se opakuje,
Řešení: Vzhledem k již existující zástavbě řešit organizací dopravy (omezení rychlosti apod.)
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DZ 3
Popis: Nevyhovující rozhledové poměry na napojení MK- závada se opakuje.
Řešení: organizačně - SDZ (svislé dopravní značení) C2 (stůj, dej přednost v jízdě)- částečně
provedeno.
DZ 4
Popis: Nevyhovující sjezdy ze silnic na přilehlé pozemky - závada se opakuje.
Řešení: Stavební úpravy (překonání příkopu propustkem) a zpevnění ÚK v návaznosti na silnici
v délce min. 20m.
DZ 5
Popis: Nevyhovující technický stav přejezdu ÚK s tratí ČD č. č. 240 Brno – Jihlava – Havlíčkův
Brod
Řešení: Stavební úpravy – ve spolupráci s ČD.
DZ 6
Popis: Mostní objekty přes řeku Jihlavu na ÚK (Červený Mlýn a Rezkův Mlýn) nemají
odpovídající únosnost / šířkové parametry
Řešení: Organizačně - SDZ.
1.3. Síť místních komunikací
Část dopravní obsluhy v obci bude realizována po silnicí III/40512, zařazené do funkční skupiny C
typ MO2 10/7,5/50 resp. mimo zástavbu MO2k 7,5/ 7,5/ 30.
Do MK funkční skupiny C je v obci zařazena jedna MK směrem od OÚ k obci Okříšky. Úpravy
ostatních MK v obci jsou realizovány ve funkční skupině D 1 s omezenou rychlostí – 30 km/hod.
Realizovaný úsek místní komunikace na severním okraji obce, převádějící cyklostezku Jihlava –
Raabs (Z6), je zařazen jako stávající plocha dopravy.
1.4. Doprava v klidu
S ohledem na malou kapacitu většiny objektů občanské vybavenosti nejsou v obci navrženy nové
samostatné plochy pro parkování.
Uspokojování potřeb dopravy v klidu v obytné zástavbě se předpokládá u nové výstavby výhradně
na vlastních pozemcích rodinných domků (garáže, zahrady).
1.5. Veřejná hromadná doprava osob
Nejsou požadavky na plochy pro dopravní zařízení pro hromadnou dopravu osob.
1.6. Účelová doprava
Síť účelových komunikací v katastru je stabilizována. Je navrženo zkvalitnění jejich konstrukce
(viz.1.7.2) a dále také napojení na silnice (DZ 4).
1.7. Pěší a cyklistická doprava
1.7.1 Pěší trasy
Je navrženo dokončení chodníků (alespoň jednostranně) podél průtahu silnice III/40512 a MK
funkční skupině C.
U ostatních MK, vzhledem k jejich zařazení jako zklidněné, chodníky navrženy nejsou.
Síť turistických značených cest je stabilizována.
1.7.2. Cyklistická doprava
Vybudovaná cyklotrasa Jihlava – Raabs je stabilizována. Je navržena úprava povrchu ÚK tak, aby
byla odstraněna prašnost, respektive bláto na současném povrchu a mohla být rozšířena síť
cyklotras. Na území obce je navrženo vybudovat na vhodných místech (u obchodu, u sportovního
areálu) podél cyklotras odpočívky, informační body a další zařízení pro účely cestovního ruchu.
1.8. Dopravní zařízení – nejsou navržena
2. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
2.1 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
2.1.1. Koncepce zásobování vodou
Obec bude zásobena z vybudované veřejné vodovodní sítě. Její stav je vyhovující a systém bude
sloužit i v příštím období.
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2.1.2. Rozvoj vodovodů
Síť bude rozšiřována dle potřeby nové výstavby. Výstavba na navržených zastavitelných plochách
bude napojena na stávající nebo prodloužené řady veřejné vodovodní sítě.
Místní zdroje budou občasně sledovány (cca 1x ročně nebo dle potřeby kontrola kvality vody
a vydatnosti) tak, aby byly použitelné v případě havárie oblastního vodovodu. Je navržena
přeložka vodovodu v západní části území obce z důvodu uvolnění území pro novou výstavbu.
2.2 ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
2.2.1. Koncepce odkanalizování obce
V obci bude vybudována nová kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou
plnit funkci dešťové kanalizace. Splašky budou likvidovány na vlastní ČOV v souladu s aktualizací
PRVK Kraje Vysočina, která se pořizuje. Dešťové vody v celé obci budou v maximální možné míře
uváděny do vsaku, jímány a účelově využívány (zálivka apod.).
2.2.2. Rozvoj kanalizace
Kanalizační síť bude rozšiřována dle potřeby nové výstavby. Výstavba na navržených
zastavitelných plochách bude napojena na stávající nebo prodloužené řady veřejné kanalizační sítě.
V odloučených částech obce a tam, kde není možné napojení na kanalizaci, jsou navrženy jímky na
vyvážení. Alternativně je možné u objektů v těchto lokalitách využít domovní čistírny odpadních
vod, nebo jim ekvivalentní technologie čištění odpadních vod, které jsou v souladu s příslušnou
legislativou.
2.3. VODNÍ TOKY A PLOCHY
2.3.1. Návrh opatření
- Zachovat stávající funkce nádrží,
- na Okříšském potoce a horním toku pravostranného přítoku Okříšského potoka obnovit historické
rybníky s hlavní funkci retenční a ekostabilizující (nebudou povolovány pro intenzivní
hospodářské využití a rekreační funkce).
2.4. ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
2.4.1. Návrh zásobení plynem
Obec bude zásobována zemním plynem ze STL plynovodní sítě, tento systém bude sloužit i
v příštím období. Síť bude rozšiřována dle potřeby nové výstavby. Výstavba na navržených
zastavitelných plochách bude napojena na stávající nebo prodloužené řady plynovodní sítě.
2.5. ZÁSOBENÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
2.5.1. Návrh zásobení elektrickou energií
Elektrická energie pro obec Petrovice bude zajišťována ze stávajícího systému 22 kV přes
distribuční trafostanice 22/0.4 kV.
Je navržena přeložka tras VN v západní části území obce z důvodu uvolnění plochy pro novou
výstavbu. Stavby jsou součástí seznamu veřejně prospěšných staveb.
Obec bude zásobena ze stávajících a dle potřeby rozšířených rozvodů NN, které jsou převážně
venkovní, s dostatečnou přenosovou schopností pro stávající odběry i stavby na navržených
zastavitelných plochách. Další rozvoj energetických zařízení bude záviset na rozvoji obce a bude
řešen ve spolupráci se správcem sítě.
2.6. TELEKOMUNIKACE
2.6.1. Návrh řešení
Z požadavků na rozvoj telekomunikací nevyplývá žádná potřeba nových ploch a zařazení změn
v území do územního plánu. V obci není žádné obsluhované telekomunikační zařízení. Přístupová
síť pokrývá veškeré současné požadavky. Případná další výstavba může být vyvolána novými
požadavky na připojení.
2.6.2. Ochrana stávajících zařízení
Na k. ú. obce se vyskytují podzemní vedení a další zařízení telekomunikačních sítí, která jsou
chráněna ochranným pásmem. Trasy některých tras dle předaných podkladů jsou zakresleny ve
výkresové části. Přesnou polohu jednotlivých zařízení je nutné získat u správce sítě včetně
upřesnění podmínek jejich ochrany vždy pro jednotlivé konkrétní záměry v území až v době jejich
investiční a projektové přípravy.
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2.7. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Z požadavků na rozvoj odpadového hospodářství nevyplývá žádná potřeba nových ploch a zařazení
změn v území do územního plánu. Likvidace směsného komunálního odpadu, vytříděných
nebezpečných složek, stavební suti i ostatních odpadů bude na úrovni obce zajišťována ve
spolupráci s oprávněnou firmou na základě smlouvy skládkováním, případně jiným způsobem,
mimo území obce. Potřebné manipulační plochy pro kompostování lze vyčlenit v rámci navržených
ploch smíšených.
3. OBČANSKÉ VYBAVENÍ
V budoucím období budou občané obce využívat stávající základní občanské vybavení v obci.
Využití plochy pro sport a volný čas bude zachováno, areál je možné doplnit o další aktivity
občanského vybavení dle potřeby obce.
V rámci navazujících ploch veřejných prostranství a technické infrastruktury mohou být zřízeny
parkovací plochy pro návštěvníky areálu.
Další objekty a zařízení občanského vybavení mohou být dle potřeby umístěny uvnitř obytné
zóny. Stávající zařízení budou v budoucnu dále zkvalitňována, budou probíhat jejich opravy,
údržba a rekonstrukce.
4. VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ
Jako stávající veřejná prostranství jsou v územním plánu vymezeny všechny průtahy silnic,
místní komunikace případně ulice, chodníky, veřejná zeleň a další prostory přístupné každému bez
omezení (obecně přístupné) a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Další plochy budou
součástí navržených zastavitelných ploch, pro nově navržené velké zastavitelné plochy bydlení (Z1,
Z2, Z5) jsou vymezeny plochy veřejného prostranství v řešení změny č.1 ÚP.
Nově je navrženo veřejné prostranství v centrální části obce (Z12).
V příštím období se předpokládá údržba stávajících veřejných prostranství a zkvalitňování
jejich vybavení (mobiliář, úpravy povrchů, údržba zeleně, nové výsadby apod.). Mohou zde být
umísťovány prvky technické a dopravní infrastruktury, ve výhledu bude prováděna postupná
kabelizace rozvodů NN.
E)

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY A VYMEZENÍ PLOCH, STANOVENÍ
PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ
STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANU
PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVANÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH
SUROVIN A POD.

Krajinná zeleň a prostupnost krajiny.
V nezastavěném území obce jsou navrženy plochy pro prvky ÚSES a plochy pro zatravnění. Je
navrženo umístění prvků doprovodné a liniové zeleně, které mají protierozní, ekostabilizační a
krajinotvornou funkci a funkčně souvisí s prvky ÚSES jako interakční prvky.
Trvalé travní porosty – je navrženo zřizovat dle potřeby zatravněné průlehy, případně suché
poldry.
Břehové porosty podél vodních toků a ploch – podél břehů nových vodních nádrží a nádrží
navržených k obnově je navrženo založit vhodné porosty dřevin.
Péče o krajinu a veřejnou zeleň - v péči o krajinnou zeleň je navrženo v prvním kroku
ošetření všech stávajících porostů, vyčištění, vyhledání a odstranění nevhodných skládek ap.
a zajištění provádění pravidelné údržby: trávníků u silnic, mezí, drobných staveb v krajině,
polních cest. Nová výsadba, obnova alejí a další opatření budou prováděny podle
kvalifikovaně zpracované projektové dokumentace postihující všechny aspekty tj. krajinářské
hledisko, zemědělství, vodohospodářská a protierozní opatření, rekreační využití, cestní síť.
Údržba veřejné zeleně v obci bude prováděna dle generelu veřejné zeleně v obci. Budou
důsledně chráněna přírodní koryta potoků, potoční nivy a břehové porosty a další významné
krajinné prvky, udržovány existující pastviny, lesní porosty a obnoveny zaniklé louky. Zásahy
snižující geodiverzitu území (odstraňování skalních výchozů, terénních prohlubní, nevhodné úpravy
toků, mokřadů apod.) jsou nepřípustné.
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Protierozní opatření, ochranu před povodněmi - na erozně ohrožených plochách je navrženo
realizovat stavebnětechnická opatření ke zmírnění erozního ohrožení. Jedná se o zatravněné plochy,
záchytné průlehy, protierozní účinek bude mít i doprovodná a liniová zeleň. Na všech zemědělsky
obhospodařovaných pozemcích katastru je třeba dodržovat standardní protierozní opatření a to
především v oblasti agrotechnické a organizační.
Rekreace – jako plochy rekreace jsou v území vymezeny plochy stávajících zahrádek. Nové
plochy rekreace nejsou navrženy, s ohledem na perspektivu dalšího rozvoje turistiky a cestovního
ruchu a možný přínos pro ekonomiku obce je třeba na území obce budovat potřebnou infrastrukturu
v rámci ploch bydlení, občanské vybavenosti, případně ploch smíšených. V nezastavěném území
lze v souladu s jeho charakterem umisťovat technická opatření a stavby, které zlepší jeho využití
pro účely rekreace a cestovního ruchu, např. turistické a cyklistické stezky, hygienická zařízení,
ekologická a informační centra.
Dobývání ložisek nerostných surovin - nejsou navrženy plochy pro dobývání ložisek
nerostných surovin.
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F)

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ
Při využití ploch je třeba respektovat Zásady celkové koncepce rozvoje obce a Hlavní cíle
(priority) rozvoje a cíle ochrany hodnot území uvedené v kapitole B) Koncepce rozvoje území,
ochrany a rozvoje jeho hodnot a rovněž Urbanistické, architektonické a estetické požadavky
na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny uvedené v kapitole C)
Urbanistická koncepce.
PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ:
PLOCHY BYDLENÍ
Slouží převážně pro bydlení. Zahrnují také pozemky související dopravní a technické infrastruktury
a pozemky veřejných prostranství.
Převažující účel využití:
- (BV) bydlení venkovského charakteru. Venkovské usedlosti, rodinné a bytové domy, mají
zpravidla integrované hospodářské zázemí a připojenou zahradu.
Přípustné využití:
- obytné budovy venkovského charakteru, zahrady
- související občanské vybavení sloužící zejména obyvatelům ve vymezené ploše
- obchody, ubytovací zařízení
- integrovaná zařízení služeb, řemeslné a jiné podobné provozovny
- související dopravní a technická infrastruktura a pozemky veřejná prostranství
Podmíněně přípustné využití – lze umístit pouze provozem, charakterem a dopravní obsluhou
nerušící objekty, pokud nenarušují svým objemem charakter lokality a vyžaduje-li to jejich provoz,
je zajištěna vlastní dostatečná kapacita odstavování vozidel návštěvníků:
- malé vedlejší zemědělské hospodářství (malé chovy hospodářských zvířat)
- zařízení vyššího občanského vybavení, stavby pro sociální účely, stavby církevního,
kulturního, zdravotnického, školského a sportovního charakteru, stravovací provozovny
- výrobní provozovny nerušící svým provozem, dopravní obsluhou
- zařízení a provozovny jako monofunkční objekty
- ostatní objekty a činnosti ve zdůvodněných případech, pokud vyhovují všem obecně
platných zákonným předpisům
Nepřípustné využití:
- umisťování staveb a zařízení, které snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení nad obvyklou
míru nebo nejsou slučitelné s bydlením
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - OI
Jsou určeny pro umístění staveb a zařízení občanského vybavení. Zahrnují také pozemky
související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství.
Převažující účel využití:
- veřejná vybavenost (stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o
rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva)
- plochy komerčních zařízení
- plochy pro tělovýchovu a sport
Přípustné využití:
- stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní
služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva
- komerční využití (administrativa, obchod, služby, ubytování apod.)
- infrastruktura cestovního ruchu, zařízení pro tělovýchovu a sport, ubytování, stravování a
další
- provozovny služeb a jiné pomocné objekty zabezpečující provoz nebo doplňující účel
využití plochy
- bydlení
- stavby pro církevní účely
- související dopravní a technická infrastruktura a veřejná prostranství, vodní plochy a toky
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Podmíněně přípustné využití – které není v rozporu s ostatním využitím plochy a navazujícího
území:
- zařízení vyššího občanského vybavení
- další objekty a činnosti ve zdůvodněných případech, pokud vyhovují všem obecně platných
zákonným předpisům
Nepřípustné využití:
- umisťování objektů a všech dalších činností, zhoršujících kvalitu daného území a pohodu
bydlení na sousedních plochách nad přípustnou míru
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Zahrnují pozemky staveb a zařízení pozemních komunikací, drah a jiných druhů dopravy. Součástí
koridorů silnic jsou oboustranné pruhy pro doprovodnou zeleň, u účelových cest alespoň
jednostranné pruhy pro interakční prvky (ÚSES) o minimální šířce 2 m.
Převažující účel využití:
- (DS) plochy silniční dopravy
Přípustné využití:
- plochy komunikací, dopravní stavby a zařízení
- dopravní služby, čerpací stanice, garáže, plochy parkování a odstavování apod.
- plochy po pěší, cyklisty a další druhy dopravy
- doprovodná zeleň
- další objekty a činnosti ve zdůvodněných případech, pokud vyhovují všem obecně platných
zákonným předpisům
Nepřípustné využití:
- umisťování objektů a všech dalších činností, prokazatelně zhoršujících kvalitu daného
území a pohodu bydlení na sousedních plochách nad obvyklou míru
Převažující účel využití:
- (DD) plochy drážní dopravy – zahrnují obvod dráhy včetně náspů, zářezů, opěrných zdí,
mostů, kolejišť, doprovodné zeleně, dále pozemky zařízení pro drážní dopravu jako stanice,
zastávky, nástupiště, přístupové cesty a manipulační plochy, skladiště, překladiště, depa,
opravny, administrativní a správní budovy apod.
Přípustné využití:
- plochy dráhy včetně jejích součástí a zařízení pro drážní dopravu
- doprovodná zeleň, pruhy pro interakční prvky (ÚSES) o minimální šířce 2 m.
- další objekty a činnosti ve zdůvodněných případech, pokud vyhovují všem obecně platných
zákonným předpisům
Nepřípustné využití:
- umisťování objektů a všech dalších činností, zhoršujících kvalitu daného území a pohodu
bydlení na sousedních plochách nad přípustnou míru
PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Zahrnují pozemky vedení a staveb a s nimi provozně souvisejících zařízení technického vybavení,
případně pozemky související dopravní infrastruktury.
Převažující (hlavní) účel využití:
- (TI) technická infrastruktura
Přípustné využití:
- vedení a stavby např. vodovodů, vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních vod, staveb a
zařízení pro nakládání s odpady, trafostanic, energetických vedení, komunikačních vedení a
dalších zařízení veřejných sítí a produktovodů
- stavby a zařízení technické vybavenosti lze umístit (kromě ploch pro technickou
vybavenost) ve všech plochách, pokud slouží bezprostřední obsluze území a pokud se
nemohou stát zdrojem závad pro plochu samotnou nebo její okolí.
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Podmíněně přípustné využití – pokud není v rozporu s hlavním využitím plochy a navazujícího
území a neovlivňuje negativně kvalitu podmínek bydlení v obci:
- pomocné objekty zabezpečující provoz nebo doplňující účel využití plochy
- parkování, drobná výroba, sklady, vedlejší výrobní a servisní činnost a ostatní využití,
pokud není v rozporu s hlavním účelem plochy
Nepřípustné využití:
- umisťování objektů a všech dalších činností, prokazatelně zhoršujících kvalitu daného
území a pohodu bydlení na sousedních plochách nad přípustnou míru
PLOCHY SMÍŠENÉ - SV
Plochy smíšené výrobní, charakteristické různorodostí funkcí, kombinace vzájemně se nerušících
funkcí bez specifikace funkce převažující.
Přípustné využití:
- výroba, skladování, služby, řemeslné provozovny
- maloobchodní, velkoobchodní provozovny
- objekty související s provozem, obslužná zařízení,
- související dopravní a technická infrastruktura, plochy zeleně,
- zeleň ochranná, izolační a doprovodná apod.
Podmíněně přípustné využití – které není v rozporu s ostatním využitím plochy a navazujícího
území a neovlivňuje negativně kvalitu podmínek bydlení v obci:
- ostatní podnikatelské aktivity,
- objekty a zařízení zemědělské výroby pouze na graficky vymezené ploše
- technická infrastruktura, plochy pro odpadové hospodářství obce
Nepřípustné využití:
- Umisťování staveb, zařízení a činností, narušujících ostatní funkce na vymezené ploše a
prokazatelně snižujících kvalitu prostředí souvisejícího území, zejména bydlení v obci nad
obvyklou míru
PLOCHY REKREACE
Zahrnují pozemky pro stavby, zařízení rekreace a rekreační aktivity (hromadné a individuální
rekreace, rekreace v zahrádkových osadách, další specifické formy rekreace), pozemky dalších
staveb a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací (občanská vybavenost, sportoviště,
tábořiště, přírodní koupaliště apod.) a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a
veřejných prostranství.
Převažující (hlavní) účel využití:
- (RZ) plochy zahrádek plochy určené převážně pro zemědělskou činnost spojenou s
individuální rekreací (zahrádkaření, sadaření apod.).
Přípustné využití:
- plochy zahrádek, sady, vinohrady a související objekty
- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, pro ochranu přírody a krajiny a ostatní
přípustné v nezastavěném území
- související dopravní a technická infrastruktura a veřejná prostranství
Podmíněně přípustné funkční využití – nenarušující hlavní účel využití v navazujícím území,
charakter lokality a krajinný ráz a kvalitu podmínek pro rekreaci:
- stavby pro individuální rekreaci, studny (vrtané i kopané)
- zařízení spojené s využitím plochy (včelíny apod.),
- stavby a opatření vodohospodářského charakteru, krajinářské, revitalizační, protierozní aj.
úpravy, mokřady, průlehy, apod. na plochách navržených k zatravnění a jinde
Nepřípustné funkční využití:
- umisťování objektů, činností a provozů, nesouvisejících s danou funkcí
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PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - UV
Plochy veřejných prostranství sloužící obecnému užívání, ve venkovském prostředí zpravidla
s vysokým podílem zatravněných ploch, přírodní i uměle založené zeleně, vodních ploch a toků.
Jsou koridorem pro vedení technické a dopravní infrastruktury.
Převažující (hlavní) účel využití:
- plochy ulic, návsí, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné
každému bez omezení, bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru
Přípustné využití:
- zpevněné i nezpevněné plochy, chodníky, vjezdy do objektů apod.
- vegetační úpravy, které svým charakterem odpovídají funkci plochy s ohledem na
související ochranné režimy (režim památkové ochrany, ÚSES ap.)
- stavby a zařízení, které svým charakterem odpovídají způsobu využívání ploch a mají
doplňkovou funkci např. altánky, hřiště, pomníky, přístřešky, odpočívky pro turisty,
informační body, venkovní sezení u restaurací ap.
- stavby a opatření vodohospodářského charakteru, krajinářské, revitalizační aj. úpravy,
mokřady, průlehy, apod.
Podmíněně přípustné využití - pokud nedojde narušení funkce plochy, negativnímu narušení
vzhledu veřejných prostranství a funkce okolních ploch:
- plochy komerčních zařízení
- jiné využití ve zdůvodněných případech, pokud vyhovuje všem obecně platných zákonným
předpisům
- parkovací stání pro návštěvníky aktivit v navazujícím území
Nepřípustné využití:
- umisťování nesouvisejících a jiných funkcí zhoršujících kvalitu prostředí
PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ - HO
Jejich využití je možné pouze v souladu s obecně závaznými právními předpisy, upravujícími
problematiku na úseku ochraně přírody a krajiny, životního prostředí, vod, ochrany přírody a
krajiny. Zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro
převažující vodohospodářské využití.
Převažující účel využití:
- plochy vodní a vodohospodářské
Přípustné využití:
- vodní plochy a toky, vodohospodářské plochy a zařízení pro sledování a regulaci vodního
režimu apod.
- stavby a opatření k ochraně před vodní erozí, pro snižování nebezpečí ekologických a
přírodních katastrof
- další objekty a činnosti ve zdůvodněných případech, pokud vyhovují všem obecně platných
zákonným předpisům
Nepřípustné využití:
- Umisťování staveb, zařízení a činností, prokazatelně zhoršujících kvalitu prostředí v území
a pohodu bydlení v obci nad obvyklou míru

PLOCHY NEZASTAVITELNÉ
V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná
opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu
přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování
nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále
taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a
cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační
centra.
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PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ -ZK
Plochy zeleně na nelesních pozemcích mimo zastavěné území a zastavitelné plochy a pozemky
související dopravní a technické infrastruktury. Jsou určeny pro zachování a obnovu přírodních a
krajinných hodnot území.
Převažující účel využití:
- (ZK) plochy krajinné zeleně
Přípustné využití:
- přirozené, přírodě blízké dřevinné porosty, skupiny dřevin, solitéry s podrostem bylin, keřů
a travních porostů
- travní porosty bez dřevin, květnaté louky
- bylinné - travnatá lada, skály, stepi, mokřady
- pěší a cyklistické stezky a další technická opatření a stavby spojená s rekreací a cestovním
ruchem jako hygienická zařízení, ekologická a informační centra apod.
- drobné sakrální stavby (boží muka, kříže ap.)
- drobné stavby zejména pro vzdělávání a výzkumnou činnost (naučné stezky ap.)
Podmíněně přípustné využití pouze tehdy, pokud neovlivňuje nepřiměřeně negativně přírodní
prostředí a není v rozporu s hlavní funkcí plochy:
- turistické stezky a cesty na lesních cestách, turistická infrastruktura
- drobné sakrální a jiné stavby (boží muka, kříže, pomníky ap.)
- stavby zejména pro vzdělávání a výzkumnou činnost (naučné stezky ap.),
Nepřípustné využití:
- umisťování nesouvisejících a jiných funkcí zhoršujících kvalitu prostředí nad obvyklou
míru a výstavba nových rekreačních objektů
PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY - PZ
Plochy zemědělské půdy patří do zemědělského půdního fondu (ZPF), kam náležejí též
nezemědělská půda potřebná k zajišťování zemědělské výroby, jako polní cesty, pozemky se
zařízením důležitým pro polní závlahy, závlahové vodní nádrže, odvodňovací příkopy, hráze
sloužící k ochraně před zamokřením nebo zátopou, ochranné terasy proti erozi apod.
Převažující účel využití:
PZ – orná půda (intenzivní využití)
Přípustné využití:
- volné neoplocené plochy převážně intenzivně obhospodařované zemědělské půdy pozemky ZPF (orná půda)
- krajinné prvky (meze, terasy, travnaté údolnice, skupiny dřevin, stromořadí, solitérní
dřeviny), polní cesty, krajinné prvky – meze, terasy, travnaté údolnice, skupiny dřevin,
stromořadí, solitérní dřeviny
Podmíněně přípustné využití pouze tehdy, pokud neovlivňuje nepřiměřeně negativně přírodní
prostředí, krajinný ráz, není v rozporu s hlavní funkcí plochy a nenarušuje průchodnost krajiny pro
člověka a velké savce:
- polopropustné ohrazení, přístřešky a další zařízení spojené s pastvou hospodářských zvířat
apod., zařízení pro myslivost, včelíny
- veřejná a se zemědělstvím související dopravní a technická infrastruktura
- turistické stezky a cesty na polních cestách
- drobné sakrální a jiné stavby (boží muka, kříže ap.)
- drobné stavby zejména pro vzdělávání a výzkumnou činnost (naučné stezky ap.)
- stavby a opatření vodohospodářského charakteru, krajinářské, revitalizační, protierozní aj.
úpravy, mokřady, průlehy, apod. na plochách navržených k zatravnění a jinde
Nepřípustné využití:
- umisťování nesouvisejících a jiných funkcí zhoršujících kvalitu prostředí nad obvyklou
míru a výstavba nových rekreačních objektů
- objekty a stavby pro zemědělství, které mohou poškozovat kvalitu prostředí souvisejícího
území, zejména bydlení a přírodního prostředí (objekty zemědělské účelové výstavby jako
jsou areály živočišné nebo rostlinné výroby, bioplynové stanice apod.)
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Převažující účel využití:
PZ – trvalé travní porosty, záhumenky, sady, zahrady (převážně extenzivní využití)Přípustné
využití:
- volné neoplocené plochy zemědělské půdy - pozemky ZPF (trvalé travní porosty-louky,
sady)
- zpravidla méně rozsáhlé, oplocené plochy pro specializované zemědělské využití (zahrady,
zahradnictví, pokusné plochy, zelinářské plochy, vinohrady apod.)
- krajinné prvky (meze, terasy, travnaté údolnice, skupiny dřevin, stromořadí, solitérní
dřeviny), polní cesty, krajinné prvky – meze, terasy, travnaté údolnice, skupiny dřevin,
stromořadí, solitérní dřeviny
- polopropustné ohrazení, přístřešky a další zařízení spojené s pastvou hospodářských zvířat
apod., zařízení pro myslivost, včelíny
Podmíněně přípustné využití pouze tehdy, pokud nenarušuje nevhodně organizaci zemědělského
půdního fondu, hydrologické a odtokové poměry v území a síť zemědělských účelových
komunikací a ani jinak není v rozporu se zásadami ochrany zemědělského půdního fondu:
- pozemky staveb a zařízení pro zemědělství, zázemí zemědělské výroby (zázemí pro
hospodáře a pracovníky, příruční sklady apod.), vhodně začleněné do krajiny, max. výška
nad nejnižším bodem terénu na obvodu stavby 8 m
- veřejná a se zemědělstvím související dopravní a technická infrastruktura
- turistické stezky a cesty, sezónní rekreační zařízení (stanové tábory apod.)
- drobné stavby sakrální (boží muka, kříže ap.) a jiné zejména pro vzdělávání a výzkumnou
činnost (naučné stezky ap.)
- stavby a opatření vodohospodářského charakteru, krajinářské, revitalizační, protierozní aj.
úpravy, zalesnění, mokřady, průlehy, vodní plochy, suché poldry, tůně apod., se
zemědělskou činností související
Nepřípustné využití:
- umisťování nesouvisejících a jiných funkcí zhoršujících kvalitu prostředí nad obvyklou
míru a výstavba nových rekreačních objektů
- objekty a stavby pro zemědělství, které mohou poškozovat kvalitu prostředí souvisejícího
území, zejména bydlení a přírodního prostředí (objekty zemědělské účelové výstavby jako
jsou areály živočišné nebo rostlinné výroby, bioplynové stanice apod.)
PLOCHY LESNÍ – PL
Jsou pozemky, které jsou trvale určeny k plnění funkcí lesů (PUPFL) a jiné pozemky staveb a
zařízení lesního hospodářství.
Převažující (hlavní) účel využití:
- (PL) plochy určené plnění funkcí lasa a pozemky související dopravní a technické
infrastruktury.
Přípustné využití:
- Jejich využití je možné pro pouze v souladu s hlavním účelem využití
Podmíněně přípustné využití pouze tehdy, pokud neovlivňuje nepřiměřeně negativně přírodní
prostředí a není v rozporu s hlavní funkcí plochy:
- turistické stezky a cesty na lesních cestách, turistická infrastruktura
- drobné sakrální a jiné stavby (boží muka, kříže, pomníky ap.)
- drobné stavby zejména pro vzdělávání a výzkumnou činnost (naučné stezky ap.)
- vodní toky a plochy
Nepřípustné využití:
- umisťování nesouvisejících a jiných funkcí zhoršujících kvalitu prostředí nad obvyklou
míru a výstavba nových rekreačních objektů
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ÚP Petrovice - Přehled navržených změn v území (Z), ploch přestavby (P) a podmínek pro jejich využití
Označení
Popis
změny

Navržený způsob využití

Kapacita
ploch
bydlení*)

Celková
plocha
(ha)

Specifické koncepční
podmínky

Z1

Zóna bydlení severozápad I

BV – bydlení venkovského
charakteru

9 RD/
18 BJ

0,85

Prostorová
regulace
US

Z2

Zóna bydlení severozápad II

BV – bydlení venkovského
charakteru

26 RD/
52 BJ

2,50

US,P3

US,O2, O3

Z3

O1

2,37

P2

O2,O3

Zóna bydlení jih I

2 RD/
4 BJ
24 RD/
48 BJ
12 RD/
24 BJ

P3,P4

Z5

BV – bydlení venkovského
charakteru
BV – bydlení venkovského
charakteru
BV – bydlení venkovského
charakteru

0,23

Z4

Lokalita bydlení na severním
okraji obce
Zóna bydlení severovýchod I

1,34

US

US,O2, O3

Z7

Z11

Účelová komunikace pod tratí „Za
lisou“
Účelová komunikace v trati „U
vápenné pece“
Přeložka účelové komunikace u
rybníka v trati „Pod Okříšky“
Plocha pro technické vybavení
obce (ČS, ČOV, manipulační
plochy apod.)
Průmyslová zóna Petrovice

Z12

Veřejné prostranství v centru obce

Z8
Z9
Z10

Objemová
regulace
US,O2, O3

DS – doprava silniční

0,67

DS – doprava silniční

0,06

DS – doprava silniční

0,08

TI – technická infrastruktura

0,22

P1

O2

SV – plochy smíšené

2,24

US

US,O2

UV – veřejná prostranství

0,02
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Podmínky rozhodování,
etapa výstavby,
poznámka
**)

US/DP,
koridor min. š. 8 m pro
místní komunikaci a IS
**)
US/DP,
koridor min. š. 8 m pro
místní komunikaci a IS

koridor min. š. 8 m pro
místní komunikaci a IS
**)
US/DP,
koridor min. š. 8 m pro
místní komunikaci a IS

koridor min. š. 8 m pro
místní komunikaci a IS
koridor min. š. 8 m pro
místní komunikaci a IS

**)

US/DP,
koridor min. š. 8 m pro
místní komunikaci a IS

Z1.1

Obnova rybníka v trati „Pod
Okříšky“
Obnova rybníka pod trati „Za
lisou“ I
Obnova rybníka pod trati „Za
lisou“ II
Obnova rybníka pod trati „U
vápenné pece“
Sportovně rekreační centrum

Z1.2

Rozšíření lokality Z4

Z1.3

Plocha veřejného prostranství u
lokalit Z1a Z2
Místní komunikace u plochy Z1

Z13
Z14
Z15
Z16

Z1.4
Z1.5
P1
P2

HO – plochy vodní a
vodohospodářské
HO – plochy vodní a
vodohospodářské
HO – plochy vodní a
vodohospodářské
HO – plochy vodní a
vodohospodářské
OI – plochy občanského
vybavení
BV – bydlení venkovského
charakteru
UV – veřejná prostranství

0,73

0,23

**)

US/DP

DS – doprava silniční

0,08

**)

US/DP

Úprava plochy technické
TI – technická infrastruktura
infrastruktury
Přestavba území se zemědělskými
BV – bydlení venkovského
stavbami uvnitř zastavěného území
charakteru
Přestavba zemědělského areálu
SV – plochy smíšené

2,22
1,83
4,43
1,01
0,27

0,25
3 RD/6
BJ

P1

O2

0,31

O2

3,73

O2

Závazné podmínky:
Na celém území obce platí podmínka zastavitelnosti stavebních ploch maximálně 70% s ponecháním 30% výměry v úpravě vhodné pro zasakování
dešťových vod.
Vysvětlivky:
*)
Orientační kapacita je uváděna počtem rodinných domů a bytů, za předpokladu výstavby samostatných dvougeneračních domků.
**)
US/DP - rozhodování v území podmíněno zpracováním územní studie a dohodou o parcelaci, podmínka se netýká severní části lokality Z2 za

místní komunikací směrem na Okříšky
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Legenda
Prostorová regulace:
označení regulativu
P1
P3
P4
US

obsah regulace
Není stanovena.
Chráněný venkovní prostor staveb bude situován tak, aby byly splněny hygienické limity hluku pro denní i noční dobu.
Navázat na stavební čáru sousedních objektů nebo charakter zástavby
Dle územní studie

Objemová regulace:
označení regulativu
O1
O2
O3
US

obsah regulace
Není stanovena.
Respektovat charakter stávající zástavby obce a dané lokality.
- Rodinné domy - max. 2 NP a podkroví
- Bytové domy - max. 3 NP a podkroví
Dle územní studie

Poznámka
Celé katastrální území obce se nachází ve vojenském letovém koridoru pro létání v malých a přízemních výškách.
Předmětné území se nachází rovněž v ochranném pásmu dvou radiolokačních zařízení.
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G) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH
OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI
STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A
STAVBÁM VYVLASTNIT
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY ZÚR KRAJE VYSOČINA
DK27
silnice II/405, koridor š. 80 m
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ ZÚR KRAJE VYSOČINA
U023
NRBK 181 K124 – Mohelno
U110
RBC 659 Palečkův mlýn
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY
3.
Účelové komunikace (Z7,Z8, Z9)
4.
Přeložka trafostanice
6.
Přeložka vodovodu
7.
ČS a výtlak na ČOV Okříšky (alternativně obecní ČOV – Z10)
8.
Kanalizace
9.
Obnova a výstavba nových vodních nádrží včetně souvisejících staveb (Z13, Z14,
Z15, Z16)
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
10.
Zatravnění – zvýšení retenční schopnosti území
H) VYMEZENÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT
PŘEDKUPNÍ PRÁVO
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY
nejsou
VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ
nejsou
V grafické části ÚP se ruší původní seznam VPS a nahrazuje tímto novým seznamem
dle znění kapitol I), H).
I) STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO
ZÁKONA
Kompenzační opatření nejsou stanovena.
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(2) DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY ROZVOJE ÚZEMÍ
J)

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ
MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, PODMÍNKY PRO JEHO PROVĚŘENÍ
Jsou vymezeny tyto plochy územních rezerv.
Označení
lokality,
plocha

Způsob budoucího využití

Podmínky pro prověření budoucího využití
plochy

R1

3,6 ha

BV - bydlení venkovské

plocha pro výstavbu RD ve vazbě na zastavěné
území mimo jeho hranice, v sousedství
zastavitelných ploch bydlení, dojde k vymezení
nových zastavitelných ploch a k záboru
zemědělského půdního fondu

R5
R6

0,6 ha
0,2 ha

DS – doprava silniční
DS – doprava silniční

R7

5,6 ha

DS – doprava silniční

R8

2,5 ha

DS – doprava silniční

rezerva pro místní komunikaci
rezerva pro místní komunikaci
rezerva pro variantu koridoru přeložky silnice
II/405
rezerva pro přeložku silnice III/40510 a pro
napojení silnice III/40512 na proponovaný
kruhový objezd na silnici II/405

Podmínky pro využití ploch územních rezerv:
Přípustné:
Vymezené plochy budou využívány dle stanovených podmínek využití ploch s rozdílným
způsobem využití.
Nepřípustné:
V ploše územní rezervy nelze měnit dosavadní využití, umisťovat stavby a provádět další činnosti,
které by mohly samy nebo svým vlivem (ochranné pásmo apod.) znemožnit nebo podstatně ztížit
stanovené budoucí využití plochy územní rezervy.
K) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O
ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI
Označení lokality
Z1
Z2 – část*)
Z5
Z11
Z1.3
Z1.4

Popis
Zóna bydlení severozápad I
Zóna bydlení severozápad II
Zóna bydlení jih I
Průmyslová zóna Petrovice
Plocha veřejného prostranství u
lokalit Z1a Z2
Místní komunikace u plochy Z1

*) Podmínka dohody o parcelaci se netýká severní části lokality Z2 za místní komunikací
směrem na Okříšky
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L) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O
ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE,
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O
TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI
Označení
lokality
Z1
Z2
Z5
Z11
Z1.3
Z1.4

Podmínky pro pořízení
studie

Popis
Zóna bydlení severozápad I
Zóna bydlení
severozápad II*)
Zóna bydlení jih I
Průmyslová zóna Petrovice
Plocha veřejného
prostranství u lokalit Z1a Z2

Řešení dopravní a
technické infrastruktury,
prostorové uspořádání
stavebních parcel a
výstavby, návrh ploch
veřejných prostranství
v rozsahu dle zákonných
předpisů

Lhůta pro
vložení dat do
evidence
4 roky od nabytí
účinnosti změny
č. 1 ÚP

Místní komunikace
u plochy Z1

*) Podmínka zpracování územní studie se netýká severní části lokality Z2 za místní
komunikací směrem na Okříšky
M) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O
ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU
Nejsou vymezeny.
N) STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)
Etapizace výstavby není stanovena.
O) VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH
STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT
Nejsou vymezeny.
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