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ÚPM BUŠTĚHRAD- ZÁVAZNÉ REGULATIVY (PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S
ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ)
Kurzívou vyznačeny úpravy, provedené v rámci změn č.1 až 7 ÚPM Buštěhrad.

10 ZÁVAZNÉ REGULATIVY ÚPO
I.
II.

Závazné regulativy tvoří regulativy funkčního využití a limity navržené územním plánem.
V řešeném území je možno umísťovat stavby1, povolovat je2, povolovat jejich změny3 a změny
jejich užívání4 a rozhodovat o změně využití území5 a o ochraně důležitých zájmů v území6
jen v souladu se stanovenými regulativy. Totéž platí o povolování terénních úprav, prací a
zařízení7. Navrhované využití území posuzuje a o jeho přípustnosti či nepřípustnosti, popř.
podmínečném využití rozhoduje stavební úřad v příslušném řízení podle zákona č. 50/1976 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a
prováděcích předpisů.
III. Užívání dosavadních staveb a zařízení a dosavadní využití území, které není v souladu se
schválenými regulativy, je nadále přípustné, pokud nejsou dány podmínky pro opatření podle § 86
až 97 (údržba staveb a jejich odstraňování) a § 102 odst. 3 stavebního zákona (opatření týkající se
činností, které nad přípustnou míru poškozují životní prostředí)8 a pokud není třeba v rámci
přestavby nebo modernizace rozhodovat dle odst. 4 tohoto článku.
IV. V případě záměru zástavby mimo zastavitelné území nebo odlišného od stanovených regulačních
podmínek je třeba tento případ řešit formou změny územního plánu9 nebo novým územním
plánem..
V. Využití území nebo jeho změna v limitech vyplývajících z obecně platných předpisů součást textové
a grafické části je podmíněno souhlasem příslušného orgánu státní správy v příslušném řízení
podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů.
VI.

Limity navržené ÚPO jsou omezení nebo vlastnosti území popsané jako součást závazné
části ÚPO. Jejich platnost vzniká schválením závazné části ÚPO.

VII. Limity vyplývající z obecně platných předpisů jsou dány příslušným zákonem, vyhláškou nebo
normou. V rámci ÚPO jsou uváděny limity stabilizované nebo limity navržené v ÚPO ke změně
(např. návrh kategorizace silnic, kategorie lesa) s tím, že změna limitu by byla provedena jiným
správním řízením mimo proces ÚPO. Limity vyplývající z obecně platných předpisů jsou informace,
které nejsou součástí závazné části ÚPO.
VIII. Limity a regulativy funkčního využití jsou v grafické části dokumentace zobrazeny v hlavním výkrese
a v textové části je výčet regulativů a limitů shodný s legendou Hlavního výkresu.
IX. Pro kterékoli území kromě možného funkčního využití (daného regulativem) jsou zároveň závazné
i ostatní omezení a vlastnosti všech limitů.
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11 REGULATIVY FUNKČNÍHO VYUŽITÍ
11.1 Úvod – vysvětlení pojmů
Pro každou část řešeného území, rozlišně vyznačenou v grafické dokumentaci, jsou v
následujícím textu uvedeny regulativy v tomto členění:
- charakteristika území;
- přípustné využití území, činnosti a stavby;
- nepřípustné využití území, činnosti a stavby;
- pravidla pro uspořádání území (funkční, objemová, plošná apod.), jsou-li nutná pro koncepci ÚPO.
ad CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ
V území je vykonávána řada činností, které vyžadují jeho zvláštní vybavení, uspořádání nebo členění
(např. terénu, infrastruktury, jednotlivých staveb, zeleně apod.). Tyto speciální vlastnosti území,
vyhovující zvolené činnosti nebo účelu, jsou dále nazývány "FUNKCE ÚZEMÍ".
Funkce území jsou uzpůsobeny s ohledem na:
1. základní činnosti
•

bydlení (trvalé, dočasné);

•

práce - činnosti prováděné pro obživu. Jedná se např. o manipulaci s energiemi, materiály,
informacemi, jejich vytváření; včetně zpracovávání, úpravu, skladování a dopravu produktů
těchto činností; zahrnuje např. zemědělskou a lesní prvovýrobu, průmyslovou i řemeslnou
výrobu, podnikatelské činnosti nevýrobní povahy apod;
rekreace - činnosti spojené s trávením volného času a odpočinkem.

•

2. vybavení území, nezbytné pro provádění základních činností;
Vybavení území spočívá ve speciální úpravě, objektech a zařízeních v území jako např:
•

dopravní infrastruktura - např. komunikace;

•

technická infrastruktura;

•

občanské vybavení,

Jedná se o zařízení určená nejen k poskytování služeb dobrovolně vyhledávaných (např.
opravářských, výrobních, nevýrobních, obchodních, stravování, kultura, sport), ale i k plnění zákony
předepsaných povinností (např. školství, správní úřady, sociální služby, zdravotnictví apod.). Toto
vybavení lze rozlišit na základní, které slouží uspokojování denních potřeb obyvatel a vyšší (nadmístní),
využívané méně často a proto závislé na širším okruhu uživatelů, než jsou pouze obyvatelé obce, obce
nebo jejich částí.
V oddílu charakteristika území jsou uváděny buďto:
a) hlavní, rozhodující funkce území; je vymezována tehdy, kdy by se různé činnosti nebo
účely mohly dostávat do střetů, navzájem se vylučovat a kdy je proto účelné ostatní
funkce podřídit funkci hlavní;
b) případně více funkcí, lze-li stanovit takové podmínky a způsob provádění činností, které
zabrání případným střetům a rušení. V těchto územích je zastoupeno více činností,
slouží více účelům (tzv. území smíšená, polyfunkční apod.).
ad PŘÍPUSTNÉ (NEPŘÍPUSTNÉ) VYUŽITÍ ÚZEMÍ, ČINNOSTI A STAVBY
Zde je uváděn výčet jednotlivých, konkrétních činností, využití území a jeho vybavení. V
maximální možné míře jsou voleny formulace a pojmy definované v právních předpisech, významné při
rozhodování správních orgánů (stavebních úřadů, ochrany přírody apod.) ve správních řízeních.
ad PRAVIDLA PRO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ (FUNKČNÍ, OBJEMOVÉ, PLOŠNÉ APOD.).
Zde jsou uváděny potřebné údaje např. o rozměrech pozemků a staveb, podmínky pro jejich umístění
(uliční a stavební čáry), požadavky na tvar, případně velikost staveb, použité materiály apod., jsou-li
stanoveny s ohledem na urbanistickou koncepci ÚPO.
Účelem těchto pravidel je jasné a srozumitelné vyjádření vlastností např. zástavby, jednotlivých staveb,
uspořádání a využívání zeleně apod., požadovaných z důvodů zachování a ochrany kladně
hodnocených vlastností řešeného území.
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11.2 Struktura regulativů funkčního využití území
I.
II.
III.

Z hlediska funkčního využití území jsou v řešeném území rozlišovány části území určené
k zastavění a části území nezastavitelné.
Území zastavitelné tvoří v souhrnu současně zastavěné území obce, části území určené k
zastavění a části území nezastavitelné obklopených územím určeným k zastavění.
Části území určené k zastavění tvoří:
smíšené venkovské území
smíšené území
hromadné bydlení středněpodlažní
nízkopodlažní bydlení venkovského typu
obslužná sféra
obslužná sféra s indexem konkrétní funkce
plochy občanského vybavení–komerční zařízení malá a střední–OM
(doplněno změnou č.7)
zemědělská výroba

sportovní a rekreační zařízení
technické plochy
průmyslová výroba a sklady
dopravní plochy s indexem konkrétní funkce
technické zařízení
rychlostní komunikace I/7
silnice I., II., III. třídy
silnice III.tř. ke zrušení na místní komunikaci
místní komunikace
veřejné účelové komunikace
vlečka
IV.
Části území nezastavitelné tvoří:
louky a pastviny
sady, zahrady
doprovodná a rozptýlená zeleň
parkově upravená plocha
zemědělská půda
les hospodářský
les zvláštního určení
vodní plochy a toky
zahrady v obytné zóně
hřbitov
skládka s monitorovacími vrty
V.
V rámci jednotlivých území se stanovuje:
charakteristika území
přípustné využití území, činnosti a stavby
nepřípustné využití území, činnosti a stavby
pravidla pro uspořádání
Při umísťování stavby na hranici funkčních ploch musí být vždy přihlédnuto k funkci navazující
zóny.
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12 LIMITY NAVRŽENÉ ÚPO
Limity navržené ÚPO jsou omezení nebo vlastnosti území popsané jako součást závazné části ÚPO.
Jejich platnost vzniká schválením závazné části ÚPO

12.1 Struktura limitů navržených územním plánem
I.
II.
III.

Limity navržené v územním plánu obce (ÚPO) tvoří souhrn omezení nebo vlastnosti území.
Limity platí pro vymezenou část území zároveň s funkčním využitím.
Limity navržené územním plánem tvoří:
hranice zastavitelného území
lokální ÚSES - biocentrum
lokální ÚSES - biokoridor
hranice limitní pachové zóny, limitní hranice zemědělské výroby
objekty cenné pro ochranu architektonických a urbanistických hodnot města
etické pásmo hřbitova
ochranné pásmo hřbitova
území pro nutné podrobnější zpracování RP nebo ÚR
VKP – významný krajinný prvek

13 DEFINICE REGULATIVŮ FUNKČNÍHO VYUŽITÍ
13.1 Části území určené k zastavění
NÍZKOPODLAŽNÍ BYDLENÍ VENKOVSKÉHO TYPU
CHARAKTERISTIKA území;
Hlavní funkcí území je bydlení v rodinných domech (upraveno změnou č.1)
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby;
I.

- bydlení v rodinných domech;

II.

- odstavování vozidel obyvatel a zákazníků podnikatelské činnosti na vyhrazeném, příp.
vlastním pozemku;

III.

- samozásobitelská pěstitelská nebo chovatelská činnost (nesmí negativně ovlivňovat
sousední pozemky), nemá vlastní stavby;

IV.

- plochy veřejné zeleně;

V.

- podnikatelská činnost (nesmí negativně ovlivňovat sousední pozemky), nemá vlastní stavby
nebo plochy;

VI.

- místní obslužné komunikace, účelové komunikace určené pro místní obsluhu území s
parametry stanovenými v regulativu 13.1.12

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby;
I.

- podnikatelská ,zemědělská a lesní výrobní činnost ,průmyslová a skladovací činnost s
vlastními stavbami a prostory

II.

vedení silnic

PRAVIDLA PRO USPOŘÁDÁNÍ území (funkční, objemové, plošné apod.).
I.

- přípustné využití území, činnosti a stavby musí vyhovovat nárokům na rodinné bydlení se
soukromými zahradami;
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II.

- kvalita obytného prostředí nesmí být narušována nad obvyklou úroveň;

III.

- nové rodinné domy mají nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví , max. 3 bytové jednotky.

IV.

architektonický tvar a výraz staveb na které se bude vydávat stavební povolení musí být
v
souladu s regulací urbanisticky hodnotného území a objektů v pam. zájmu – jsou-li takto
vymezeny

V.

nově vzniklé pozemky rodinných domů umožní izolovanou i skupinovou výstavbu a slouží
zároveň k rekreaci vlastníků. Velikost jednotlivých pozemků se bude odvíjet od místních
podmínek (např. charakter navazující obytné zástavby), efektivní možnosti parcelace
území a lokalizace nezbytné dopravní a technické infrastruktury. (upraveno změnou č.1)
- v lokalitě Z1/22 nově vzniklé pozemky rodinných domů umožní izolovanou i skupinovou
výstavbu s tím, že zmenšení velikosti jednotlivých pozemků je kompenzováno vymezením
nezastavitelné plochy parkově upravené zeleně v min. výměře 10.000 m2(doplněno
změnou č.1)
- pro lokalitu Z2/2 platí pravidla (doplněno změnou č.2):
-minimální výměra jednotlivého pozemku neklesne pod 700m2.
- celá lokalita bude na silnici III/00715 připojena jediným sjezdem a to i pro případnou navazující
zástavbu, pro jejíž napojení bude ponechána v lokalitě územní rezerva.
- využití plochy je podmíněno respektováním ochranného pásma silnice III. třídy vč. navržené
přeložky a prokázáním splnění hygienických limitů hluku dle nařízení vlády č.148/2006 Sb., o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a to již v územní, resp. stavebním řízení
- při vlastní zástavbě lokality bude respektována trasa včetně ochranného pásma venkovního
vedení VN

VI.

- provozovny živností mohou být umísťovány pouze v rodinných domech. Odstavování vozidel
zákazníků pouze na vyhrazených plochách; - nepovolují se provozovny živností, které vyvolávají
dopravu překračující intenzitu běžnou v rodinné zástavbě na ochranu vlastnictví sousedních
zahrad a stávajících staveb RD

VII.

- likvidace dešťových vod na pozemku

VIII.

-V lokalitě Z4-1 je možná výstavba pouze 1 RD o max. zastavěné ploše 220 m2. (doplněno
změnou č.4)

IX.

-Při projektové přípravě území v lokalitě Z4-1 bude v následných řízeních prokázáno
splnění podmínky hygienických limitů hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (z důvodů blízkosti budoucího obchvatu
města Buštěhrad- stavby D068 a blízkosti stávající průmyslové zóny Dříň) (doplněno
změnou č.4)

X.

-V lokalitě Z4-2 je možná výstavba pouze 1 RD o max. zastavěné ploše 220 m2. (doplněno
změnou č.4)

XI.

-V lokalitě Z4-2 bude v rámci dalších správních řízení při umisťování staveb požadováno
prokázání splnění hygienických limitů hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb.
(doplněno změnou č.4)

XII.

- v lokalitě Z6-2 je stanovena minimální výměra stavebních pozemků 200 m2“ (doplněno
změnou č.6)

XIII. - v lokalitě Z6-3 jsou stanoveny minimální výměry stavebních pozemků takto:
pro izolované RD: min. 700 m2
pro dvojdomy (řadové RD o 2 sekcích): min. 600 m2
pro řadové RD o 3 a více sekcích: min. 300 m2
(doplněno změnou č.6)

SMÍŠENÉ VENKOVSKÉ ÚZEMÍ
CHARAKTERISTIKA území;
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Území je určeno pro bydlení různých forem, které umožňují pěstitelskou a chovatelskou činnost nad
rámec samozásobitelských potřeb, pro dočasné ubytování, podnikatelskou činnost poskytující služby
obyvatelstvu - občanské vybavení, a zemědělskou prvovýrobu, nenarušující bydlení nad obvyklou
úroveň.Jedná se většinou o území původních zemědělských areálů a statků

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činností a stavby
I.

odstavování vozidel na vyhrazeném pozemku. Odstavování bude řešeno detailně včetně
bilance potřeby parkovacích míst v následném projektu pro územní řízení nebo stavební
povolení;

II.

zemědělská a lesní výrobní činnost ( popř. výrobní průmyslová činnost a služby ) v původních
zemědělských stavbách nebo nových účelových stavbách; nesmí negativně ovlivňovat
sousední obytné budovy ani území za hranicí PHO (pásma hygienické ochrany) nebo
ochranného pásma, je-li vymezena;

III.

trvalé bydlení správce nebo majitele

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby
I.

průmyslová výroba velkého rozsahu s dopravou narušující bydlení, rekreaci a občanské
vybavení sousedních pozemků nad obvyklou úroveň.

PRAVIDLA PRO USPOŘÁDÁNÍ území (funkční, objemové, plošné apod.).

I.

architektonický tvar a výraz staveb na které se bude vydávat stavební povolení musí být
v souladu s regulací urbanisticky hodnotného území a objektů v pam. zájmu – jsou-li takto
vymezeny

II.

likvidace dešťových vod na pozemku

III.

v případě chovu hospodářského dobytka nebo koní nutno stanovit takovou kapacitu a způsob
ustájení, aby pachová zóna nazasahovala okolní stavby pro bydlení a nebo limitní hranici
PHO je-li vymezena.

IV.

Při projektové přípravě území v lokalitě Z4-7 bude v následných řízeních prokázáno splnění
podmínky hygienických limitů hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (z důvodů možného ovlivnění stávající
obytné zástavby změnou na autoservis)- (doplněno změnou č.4)

V.

-Při projektové přípravě území v lokalitě Z4-7 bude v následných řízeních prokázáno splnění
dopravních nároků na dopravu v klidu související s využitím (ČSN 736110). (doplněno
změnou č.4)

VI.

Podmínkou pro všechny lokality pro „nízkopodlažní bydlení venkovského typu“, které
mohou být zatíženy nadměrným hlukem z provozu na stávajících pozemních komunikací,
je nejpozději v rámci územního řízení staveb pro bydlení doložit vyhodnocení vlivu dopravy
a prokázat splnění hygienických limitů hluku dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. (doplněno změnou č.1)

HROMADNÉ BYDLENÍ STŘEDNĚPODLAŽNÍ
CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ;
Hlavní funkcí území je bydlení v bytových domech, s pozemky vyhrazenými pro potřeby
obyvatel, které nelze provádět ve vnitřních prostorech domu a které jsou spíše polosoukromé povahy.

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činností a stavby
I.

- bydlení v bytových domech s vyhrazenými pozemky pro

potřeby spojené s bydlením
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uživatelů bytů;
II.

- odstavování vozidel obyvatel a zákazníků podnikatelské činnosti na konkrétně vyhrazeném,
příp. vlastním pozemku hromadné patrové garáže nebo podzemní;

III.

- sportovní a rekreační plochy celoměstského významu a základní občanské vybavení;

IV.

- samozásobitelská pěstitelská činnost, nesmí negativně ovlivňovat bydlení;

V.

- podnikatelská činnost (nesmí negativně ovlivňovat sousední byty), nemá vlastní účelové
stavby nebo plochy kromě činností vyjmenovaných v bodě III;

VI.

- plochy veřejné zeleně;

VII.

- místní komunikace, účelové komunikace.

VIII.

– nástavba podkroví

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby
I.

- nástavba dalších podlaží bytových domů;

II.

- zemědělská a lesní výrobní činnost s účelovými stavbami;

III.

- individuální rekreace v rekreačních chatách, chalupách, domcích

IV.

- průjezdná silniční doprava.

PRAVIDLA PRO USPOŘÁDÁNÍ území (funkční, objemové, plošné apod.).
I.

- přípustné využití území, činnosti a stavby musí vyhovovat nárokům na bydlení, stavby mají
max. 4 nadzemní podlaží;

II.

- kvalita obytného prostředí nesmí být narušována nad obvyklou úroveň;

III.

- vyhrazené pozemky bytových domů mohou být i oploceny. Povoleny jsou přístavby

IV.

- provozovny živností mohou být umísťovány pouze ve vhodných prostorech bytových domů

V.

- nepovolují se provozovny živností, které vyvolají veřejný provoz zákazníků překračující
intenzitu běžnou v bytovém domě na ochranu majetku vlastníků domu, sousedů a obyvatel
domu.

VI.

-architektonický tvar a výraz staveb na které se bude vydávat stavební povolení pro nástavbu
nebo modernizaci, musí být v souladu s regulací urbanisticky hodnotného území a objektů
v
pam. zájmu – jsou-li takto vymezeny

VII.

- na území zároveň platí všechny limity využití území vyplývající z obecně platných předpisů
a limity stanovené v závazné části územního plánu.

SMÍŠENÉ ÚZEMÍ
CHARAKTERISTIKA území;
Území je určeno pro bydlení různých forem dočasné ubytování, podnikatelskou činnost
poskytující služby obyvatelstvu, občanské vybavení a vybranou výrobní činnost.

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činností a stavby
I.

II.

- bydlení v bytových domech s vyhrazenými pozemky pro potřeby spojené s bydlením uživatelů
bytů. Účelem je poskytnout úplný standard kvalitního a úplného bydlení přímo v místě, bez
podmínky rekreačního zázemí mimo místo bydliště. Vyhrazený, srozumitelně vymezený pozemek
domu umožňuje nerušený pasivní odpočinek, provádění úklidu a údržby a další činnosti, které
není možné provádět ve vnitřních prostorech domu, a které nelze provádět ve veřejném prostoru;
- bydlení v bytových domech bez vyhrazených pozemků;

III.

- podnikatelská činnost a občanská vybavenost, včetně dočasného ubytování, bez bližšího
určení druhu a umístění jednotlivých zařízení;

IV.

- bydlení v rodinných domech (charakteristika viz nízkopodlažní bydlení městského typu;
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V.
VI.

- odstavování vozidel na konkrétním vyhrazeném pozemku mimo veřejné prostory v kapacitě
určené normou pro odstavování vozidel občanského vybavení;
- hromadné garáže patrové nebo podzemní v samostatných účelových objektech;

VII.

- podnikatelská činnost (nesmí negativně ovlivňovat
účelových staveb nebo ploch;

VIII.

- podnikatelská činnost s vlastními účelovými stavbami a prostory (nesmí negativně ovlivňovat
sousední obytné budovy) určená pro bydlení, dočasné ubytování, služby veřejnosti, občanské
vybavení, vybranou výrobní činnost, plochy a zařízení pro sport a rekreaci;

sousední pozemky) z vlastních

IX.

- plochy veřejné zeleně;

X.

- místní komunikace, účelové komunikace.

XI.

– sociální zařízení

XII.

-podnikatelská činnost v ploše Z3-1 je specifikována jako ruční umělecko-řemeslná
kovovýroba a je podmíněna prokázáním splnění hygienických limitů hluku dle nařízení vlády
č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a to v rámci
projektové přípravy území (doplněno změnou č.3)

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby
I.

- samozásobitelská chovatelská činnost;

II.

- zemědělská a lesní výrobní činnost s účelovými stavbami;

III.

- velkovýrobní, průmyslová a skladovací činnost s účelovými stavbami;

IV.

- individuální rekreace v rekreačních chatách, chalupách, domcích;

V.

- maloobchodní zařízení nad 500 m2 prodejní plochy;

VI.

- podnikatelská činnost s vlastními účelovými stavbami se zvýšenými nároky na přepravu zboží,
návštěvníků nebo aut (např. benzinová čerpací stanice, maloobchodní zařízení, sklady,...).

PRAVIDLA PRO USPOŘÁDÁNÍ území (funkční, objemové, plošné apod.).
I.

- součástí projektu musí být dokumentováno řešení odstavování vozidel dle počtu určeného
normativem pro občanské vybavení;

II.

- přípustné využití území, činnosti a stavby musí vyhovovat nárokům na bydlení;

III.

- kvalita obytného prostředí nesmí být narušována nad obvyklou úroveň;

IV.

- provozovny živností, poskytujících služby mohou být umístěny ve vhodných prostorech
bytových a rodinných domů nebo v samostatných objektech. Jejich umístění není předem
určeno. Maximální výška zástavby čtyři nadzemní podlaží a podkroví, minimální výška
zástavby dvě nadzemní podlaží;

V.

- v lokalitě Z6-1 musí být splněny podmínky hygienických limitů hluku dle nařízení
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (z
důvodů vyloučení možného negativního ovlivnění obytné zástavby)- toto bude
prokázáno v rámci projektové přípravy území“ (doplněno změnou č.6)
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OBSLUŽNÁ SFÉRA
OBSLUŽNÁ SFÉRA S INDEXEM KONKRÉTNÍ FUNKCE
CHARAKTERISTIKA území;
Hlavní funkcí území je občanské vybavení. Podnikatelské činnosti a občanské vybavení je
určené převážně obsluze a potřebám místních obyvatel (služby, obchod, veřejné stravování, kulturní
zařízení apod.), bez bližšího určení druhu a umístění jednotlivých zařízení v této části území, pokud
není stanovena indexem:ZŠ, MŠ, MěÚ, ÚZ Plochy označené indexem jsou určeny pouze pro konkrétní
funkci.
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činností a stavby
I.

- odstavování vozidel na vyhrazeném konkrétním pozemku nebo na vlastním pozemku, v
kapacitě určené normou pro odstavování vozidel občanského vybavení;

II.

- podnikatelská činnost s vlastními stavbami a prostory, nesmí negativně ovlivňovat sousední
obytné budovy ani území za hranicí HOP (hygienického ochranného pásma), je-li vymezena
,kromě vyjmenovaného nepřípustného využití;

III.
IV.

- trvalé bydlení správce, majitele nebo zaměstnanců;
- výrobní služby s vlastními stavbami a prostory, nesmí negativně ovlivňovat sousední obytné
budovy ani území za hranicí HOP (hygienického ochranného pásma), je-li vymezena;

V.

- plochy veřejné zeleně;

VI.

účelové komunikace.

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby
I.

- samozásobitelská pěstitelská nebo chovatelská činnost;

II.

- zemědělská a lesní výrobní činnost se stavbami;

III.

-individuální rekreace v rekreačních chatách, chalupách, domcích;

IV.

- průmyslová a skladová činnost

V.

- výstavba, přestavba a dostavba maloobchodních zařízení nad 300 m2 prodejní plochy.

PRAVIDLA PRO USPOŘÁDÁNÍ území (funkční, objemové, plošné apod.).
I.

- součástí projektu musí být dokumentováno řešení odstavování vozidel dle počtu určeného
normativem pro občanské vybavení;

II.

- maximální výška zástavby 2 nadzemní podlaží a podkroví. Architektonický tvar a výraz staveb
na které se bude vydávat stavební povolení ( přestavby a modernizace) musí být v souladu
s limitem stanoveným pro urbanisticky hodnotné území obce, je- li stavba zařazena do
vymezeného území. Ostatní pravidla budou stanovena dle konkrétního záměru v rámci územního
řízení.

III.

v případě výstavby nebo přestavby objektů pro hromadné využití, je nutné projekt přizpůsobit
využití v krizových situacích, popř. pro úkryt obyvatel

IV.

- nepovolují se provozovny živností, které vyvolávají dopravu překračující intenzitu běžnou v
rodinné zástavbě na ochranu vlastnictví sousedních zahrad a stávajících staveb RD.
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PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ –KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ-OM
(doplněno změnou č.7)
HLAVNÍ VYUŽITÍ
I.
pozemky staveb a zařízení pro obchod a služby do 2000 m2 prodejní plochy
II.

občanské vybavení – veřejná infrastruktura (OV)

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
I.
stavby pro obchod a služby
II.

doprovodná zařízení občanského vybavení (stravovací, sociální, zdravotní)

III.

plochy zeleně

IV.

nezbytná související dopravní a technická vybavenost území

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
I.
výstavba v návrhových plochách je podmíněna prokázáním dostatečné kapacity ČOV
resp. zajištěním likvidace odpadních vod dle platných předpisů
II.

využití plochy přestavby P2 v lokalitě Z7-1 je podmíněno prokázáním možnosti
dopravního napojení na komunikaci U Borovin při respektování návrhu nové okružní
křižovatky se silnicí I/61

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
II.
veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným
využitím
PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY
KRAJINNÉHO RÁZU
I.
maximální výšková hladina zástavby: max. 2 nadzemní podlaží a podkroví
II.

koeficient zeleně: min. 20%

III.

likvidace dešťových vod na vlastním pozemku

IV.

v ploše přestavby P2 v lokalitě Z7-1 budou stavby s výjimkou oplocení
umisťovány
do vzdálenosti minimálně 25 m od osy stávající komunikace I/61,
resp. 25 m vně od
osy krajní větve křižovatky“

V.

v lokalitě Z7-1 bude zachována funkčnost dotčeného prvku ÚSES LBK 715

ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA
CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ;
Hlavní činností území je zemědělská , popř. lesní výroba se soustředěním účelových staveb a
zařízení.
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činností a stavby
I.

- odstavování vozidel na vlastním pozemku;

II.

- zemědělská a lesní výrobní činnost (prvovýroba) s účelovými stavbami; nesmí negativně
ovlivňovat sousední obytné budovy ani území za hranicí ochranného pásma, je-li vymezeno a
za limitní hranicí pachové zóny, zakreslené v grafické části územního plánu;

III.

- trvalé bydlení správce nebo majitele účelových staveb, přechodné ubytování zaměstnanců.

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby
I.

- bydlení v rodinných domech;

II.

- bydlení v bytových domech;

III.

- individuální rekreace v rekreačních chatách, chalupách, domcích;

IV.

- maloobchodní zařízení nad 500 m2 prodejní plochy.
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PRAVIDLA PRO USPOŘÁDÁNÍ území (funkční, objemové, plošné apod.).
I.

- maximální kapacita areálu je dána hranicí vyhlášeného hygienického ochranného pásma
nebo limitní hranicí ochranného pásma –jsou-li vymezeny

II.

- maximální výška zástavby 2 nadzemní podlaží a podkroví, střechy o sklonu nejméně 25 %.
Architektonický tvar a výraz staveb na které se bude vydávat stavební povolení ( novostavby,
přestavby a modernizace) musí být v souladu s limitem stanoveným pro urbanisticky
hodnotné území obce, je- li stavba zařazena do vymezeného území

III.

- stávající bydlení je možno v areálu zachovat bez rozšiřování jeho kapacity;

IV.

- v území je nutné zřídit nezpevněné plochy s keřovou i stromovou zelení, která bude chránit
okolní území před negativními účinky;

PRŮMYSLOVÁ VÝROBA A SKLADY
CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ :
Hlavní funkcí území je průmyslová výroba hromadného, továrního a velkoseriového charakteru, výrobní
a opravářské služby, nevýrobní služby. Území je určené pro umístění provozoven průmyslové
výroby, výrobních, opravárenských a nevýrobních služeb a pro skladování.
(upraveno změnou č.1)
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činností a stavby
I. - podnikatelská činnost (např. velkovýrobní, výrobní, průmyslová a skladovací činnost) s vlastními
účelovými stavbami a prostory, nesmí negativně ovlivňovat sousední obytné budovy ani území za
hranicí ochranného pásma, je-li vyhlášena nebo limitní hranici ochranného pásma je-li vymezena
územním plánem
II. - trvalé bydlení správce nebo majitele účelových staveb, dočasné ubytování zaměstnanců
III. - odstavování vozidel zaměstnanců a návštěvníků na vlastním vyhrazeném pozemku mimo
veřejné prostory dle platných norem
IV. - místní komunikace
(upraveno změnou č.1)
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby
I. - bydlení v bytových domech
II. - bydlení v rodinných domech
III. - individuální rekreace v rekreačních chatách, chalupách, domcích;
(upraveno změnou č.1)
PRAVIDLA PRO USPOŘÁDÁNÍ území (funkční, objemové, plošné apod.)
I. - budou upřesněna dle konkrétního záměru v územním řízení
II. - v území je nutné zřídit zatravněné nezpevněné plochy s keřovou i stromovou zelení, která
bude chránit okolní území před negativními účinky činností, prováděných v tomto území, esteticky
oddělovat pohledově exponovaná území
(upraveno změnou č.1)

TECHNICKÉ PLOCHY
Charakteristika území
• Hlavní funkcí v území je technické vybavení s konkrétní funkcí - viz indexy v grafické části:
-

trafostanice

-

čistička odpadních vod

-

vodojem

-

věž EG pro mobilní síť RDTF

-

dešťová usazovací nádrž

-

fotovoltaický zdroj elektrické energie (doplněno změnou č.1)
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PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby
I.

- odstavování vozidel a techniky na vlastním pozemku

II.

- podnikatelská činnost navazující svým charakterem a slučitelná s konkrétním technickým
vybavením

III.

- konkrétní technické vybavení s vlastními účelovými stavbami a prostory nesmí negativně
ovlivňovat sousední obytné budovy, za hranicemi PHO (pásma hygienické ochrany) a
ochranných pásem, jsou-li vymezena.

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby
Jiná než hlavní funkce území, vyznačená indexem, není přípustná. Především se jedná o:
I.

- trvalé bydlení v bytových domech a obytných stavbách

II.

- zemědělská a lesní výrobní činnost (prvovýroba) s účelovými stavbami - výrobní, průmyslová
skladovací činnost s účelovými stavbami

III.

- individuální rekreace v jakékoliv formě (rekreační chaty,chalupy, zahradní domky atd.)

IV.

- podnikatelská a výrobní činnost, která nesouvisí s funkcí technických služeb.

PRAVIDLA PRO USPOŘÁDÁNÍ území, činnosti a stavby
Přípustné využití území, činnosti a stavby musí vyhovovat technickým nárokům na realizaci
funkce technických služeb tak, aby byla chráněna okolní území před negativními účinky provozních
zařízení. Nezbytným opatřením je vytvoření zatravněných ploch s keřovou a stromovou zelení, min 10%
zatravnění. Ostatní pravidla budou stanovena dle konkrétního zařízení.

SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ PLOCHY
CHARAKTERISTIKA území
Hlavní funkcí území je rekreace a sport.
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činností a stavby
I.

- odstavování vozidel na konkrétně vyhrazeném pozemku;

II.

- plochy pro sport;

III.

- účelové komunikace

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby
I.

- bydlení

II.

- chatová zástavba

III.

- zemědělská a lesní výrobní činnost (prvovýroba) se stavbami;

IV.

- výrobní, průmyslová a skladovací činnost se stavbami.

PRAVIDLA PRO USPOŘÁDÁNÍ území (funkční, objemové, plošné apod.).
I.
II.
III.

- budou stanovena dle konkrétního záměru v rámci územního řízení;
- v území je nutné zřídit zatravněné plochy s keřovou i stromovou zelení;
- součástí projektu musí být dokumentováno řešení odstavování vozidel dle počtu určeného
normativem.
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DOPRAVNÍ PLOCHY S INDEXEM KONKRÉTNÍ FUNKCE
CHARAKTERISTIKA území;
Hlavní funkcí území je dopravní vybavení s konkrétní funkcí určenou indexem v legendě v
grafické části:
-

parkoviště

-

garáže

-

směr vedení místní komunikace

-

čerpací stanice

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby;
I.

- odstavování vozidel;

II.

- podnikatelská činnost související s provozem zařízení;

III.

- veřejná zeleň;

IV.

- místní komunikace.

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby;
Jiná než hlavní funkce území, vyznačená indexem, je nepřípustná.
PRAVIDLA PRO USPOŘÁDÁNÍ území (funkční, objemové, plošné apod.)
ČSN 73 60 56, ON 73 64 26,

I.

- jsou stanovena v platných normách (ČSN 73 60 58,
ČSN 73 60 59);

II.

- pokud to dovolují prostorové parametry a technické podmínky, součástí ploch je výsadba
zeleně.
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MÍSTNÍ KOMUNIKACE
(podle zákona 13/97 Sb. - místní komunikace III. třídy)
CHARAKTERISTIKA území;
Hlavní činností v území je přenos místních dopravních vztahů a přístup k jednotlivým objektům.
Místní obslužné komunikace jsou obecně užívané ulice, cesty a prostranství, které slouží místní dopravě
funkční třídy MK C - obslužné

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby;
I.

- místní silniční doprava sloužící průjezdu a přímé obsluze staveb v sídle;

II.

- základní kategorie nově budovaných komunikací MO 7,5/20

III.

- odstavování vozidel na místech určených silničními pravidly;

IV.

- výsadba veřejné zeleně v územně vyčleněných plochách;

V.

- pěší a cyklistický provoz;

VI.

- ukládání inženýrských sítí kromě území určeného pro výsadbu zeleně nebo kde je stávající
zeleň.

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby;
Jiné než přípustné činnosti území jsou nepřípustné, včetně tras MHD.

PRAVIDLA PRO USPOŘÁDÁNÍ území (funkční, objemové, plošné apod.)
I.

- šířka vozovky musí vyhovovat nárokům na návrhovou rychlost 20 km/hod., min. šířka
vozovky ( rozumí se vozovky bez odvodnění, doprovodné zeleně a bez chodníků)
v
zastavěném území 4,5 m s vyhýbacími pásy ve vzd. 50 m, v nově zastavovaném území 5,5 m

II.

šířka parcely pro výstavbu nebo rekonstrukci komunikace tzn. veřejného prostoru
minimálně 8,5m

III.

- podél nově budované komunikace minimálně jednostranný pás doprovodné
veřejném pozemku, do kterého nelze ukládat inženýrské sítě;

IV.

- odvodnění komunikace musí být svedeno do dešťové kanalizace dle místních podmínek;

V.

- povrch musí být vyspádován:

VI.

- součástí komunikace může být zpomalovací opatření;

VII.

- trasy navržené ve výhledovém období územního plánu jsou vedeny jako územní rezervy,
kde není možno povolovat žádné trvalé stavby. Koridor pro ochranu minimální šířky 8,5 m.

zeleně,ne

SILNICE I. TŘÍDY, II. TŘÍDY, III. TŘÍDY
RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE I/7
•

údaje jsou uvedeny v platných ČSN 73 61 01 a ČSN 73 61 10.

•

pro výhledovou etapu územního plánu chránit nezastavitelný koridor, min. šířka 12,5 m.

VEŘEJNÉ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE
CHARAKTERISTIKA území;
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Sloužící ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků, nebo místní komunikace s
upraveným režimem dle konkrétního účelu, zpravidla určené pro zemědělskou nebo lesní výrobu, pěší
nebo cyklistický provoz.
Komunikace jsou veřejně přístupné bez omezení i v návrhovém období.

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby;
I.

- přístup speciální účelové dopravy;

II.

- pěší veřejný provoz;

III.

- cyklistický veřejný provoz;

IV.

- doprovodná zeleň.

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby;
Jiné než přípustné činnosti území.

PRAVIDLA PRO USPOŘÁDÁNÍ území (funkční, objemové, plošné apod.)
I.

- musí vyhovovat nárokům účelových vozidel, pro které je
3,5 m;

určena,

minimální šíře vozovky

II.

–minimální pozemek pro výstavbu nebo rekonstrukci komunikace šířky 6.5m

III.

- podmínkou je zpevněné podloží, vyhovující zatížení účelovou dopravou, vyspádování a
odvodnění;

IV.

- podél nově budované komunikace minimálně jednostranný pás doprovodné
kterého nelze ukládat inženýrské sítě - šíře 1 m pozemku;

zeleně, do

VLEČKA
CHARAKTERISTIKA území;
Železnice včetně železničního zařízení sloužící kolejové obslužné dopravě.

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činností a stavby;
I.

- železniční doprava, odstavování vozidel železniční dopravy, včetně rychlodráhy;

II.

- železniční zařízení a stavby související se železniční
zaměstnance.

dopravou a službami pro

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby;
Jiné než přípustné činnosti území jsou nepřípustné.
PRAVIDLA PRO USPOŘÁDÁNÍ území (funkční, objemové, plošné apod.)
- řídí se platnými předpisy v železniční dopravě;

SILNICE III. TŘÍDY KE ZRUŠENÍ NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI
CHARAKTERISTIKA území;
Hlavní činností v území je přenos místních dopravních vztahů a přístup k jednotlivým objektům.
Místní obslužné komunikace jsou obecně užívané ulice, cesty a prostranství, které slouží místní dopravě
funkční třídy MK C - obslužné
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PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby;
VII.

- místní silniční doprava sloužící průjezdu a přímé obsluze staveb v sídle;

VIII.

- základní kategorie nově budovaných komunikací MO 7,5/20

IX.

- odstavování vozidel na místech určených silničními pravidly;

X.

- výsadba veřejné zeleně v územně vyčleněných plochách;

XI.

- pěší a cyklistický provoz;

XII.

- ukládání inženýrských sítí kromě území určeného pro výsadbu zeleně nebo kde je stávající
zeleň.

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby;
Jiné než přípustné činnosti území jsou nepřípustné, včetně tras MHD.

PRAVIDLA PRO USPOŘÁDÁNÍ území (funkční, objemové, plošné apod.)
VIII.

- šířka vozovky musí vyhovovat nárokům na návrhovou rychlost 20 km/hod., min. šířka
vozovky ( rozumí se vozovky bez odvodnění, doprovodné zeleně a bez chodníků)
v
zastavěném území 4,5 m s vyhýbacími pásy ve vzd. 50 m, v nově zastavovaném území 5,5 m

IX.

šířka parcely pro výstavbu nebo rekonstrukci komunikace tzn. veřejného prostoru
minimálně 8,5m

X.

- podél nově budované komunikace minimálně jednostranný pás doprovodné
veřejném pozemku, do kterého nelze ukládat inženýrské sítě;

XI.

- odvodnění komunikace musí být svedeno do dešťové kanalizace dle místních podmínek;

XII.

- povrch musí být vyspádován:

XIII.

- součástí komunikace může být zpomalovací opatření;

XIV.

- trasy navržené ve výhledovém období územního plánu jsou vedeny jako územní rezervy,
kde není možno povolovat žádné trvalé stavby. Koridor pro ochranu minimální šířky 8,5 m.

zeleně,ne

13.2 Části území nezastavitelné
PARKOVĚ UPRAVENÁ PLOCHA
CHARAKTERISTIKA území;
Hlavní funkcí území je rekreace ve veřejném prostoru, utvářeném zelení s nezbytnou údržbou.
Jedná se o rozsáhlé ucelené území určené každodenní rekreaci.
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činností a stavby
I.

- veřejná plocha zeleně (park, zahrada, louka);

II.

- plochy a zařízení pro sport;

III.

- pasivní i aktivní rekreační pobyt;

IV.

- rekreační pobyt na loukách;

V.

- nezbytná odborná údržba zeleně;

VI.

- pěší cesty;

VII.

- cyklistické cesty, popř. v lokalitě Z6-2 účelové a místní komunikace (doplněno změnou č.6)

VIII.

- vedení podzemních tras inženýrských sítí (doplněno změnou č.1)
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NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby
I.

- bydlení;

II.

- zemědělská a lesní výrobní činnost (prvovýroba) se stavbami:

III.

- výrobní, průmyslová a skladovací činnost;

IV.

- individuální rekreace v rekreačních chatách, chalupách, domcích;

V.

- podnikatelská činnost s vlastními stavbami a prostory;

VI.

- průjezdná silniční doprava.

PRAVIDLA PRO USPOŘÁDÁNÍ území (funkční, objemové, plošné apod.).
I.

- návrh, založení a údržba zeleně musí být prováděna odborně a trvale. Je nezbytné vybavení
drobnou architekturou, umožňující rekreační pobyt;

II.

- na území platí zároveň všechny limity využití území, vyplývající z obecně platných předpisů
a limity stanovené v závazné části územního plánu.

HŘBITOV
CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ;
Hlavní funkcí území je konkrétní občanské vybavení, plocha a účelové stavby pro pohřbívání.
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činností a stavby
I.

- odstavování vozidel na vyhrazeném pozemku;

II.

- funkce nesmí negativně ovlivňovat sousední obytné budovy ani území za hranicí PHO (pásma
hygienické ochrany - 100 m od hranice pozemku);

III.

- trvalé bydlení správce nebo majitele účelových staveb.

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby
Jiná než hlavní funkce území, je nepřípustná.

PRAVIDLA PRO USPOŘÁDÁNÍ území (funkční, objemové, plošné apod.).
Plocha není navržena na rozvoj.

DOPROVODNÁ A ROZPTÝLENÁ ZELEŇ
CHARAKTERISTIKA území;
Území slouží jako ochrana před vzájemnými negativními vlivy jednotlivých částí území s
rozdílnými funkcemi, které se navzájem ruší a jako účinný doplněk funkce území, činností a staveb.
Zeleň má funkci nejen ochrannou, ale i krajinotvornou, estetickou, biologickou a ekologickou. Vedlejší
využití je i pro rekreaci.
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby;
I.

- veřejná zeleň, les, louka;

II.

- veřejný park;

III.

- plochy pro sport;
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IV.

- rekreační pobyt;

V.

- nezbytná odborná údržba zeleně;

VI.

- pěší cesty;

VII.

- cyklistické komunikace, popř. účelové komunikace.

VIII.

- vedení podzemních tras inženýrských sítí (doplněno změnou č.1)

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby;
Vylučuje se vše, co by narušovalo funkci této části území.

PRAVIDLA PRO USPOŘÁDÁNÍ území (funkční, objemové, plošné apod.).
I.

- území může v odůvodněných případech sloužit k uložení podzemních vedení inženýrských
sítí; (upraveno změnou č.1)

II.

- je nutné odborně navrhnout vyvážené zastoupení keřových a stromových porostů;

ZAHRADY V OBYTNÉ ZÓNĚ
CHARAKTERISTIKA území;
Území slouží rekreaci, pěstitelské a chovatelské činnosti. Tyto trvale nezastavitelné pozemky
tvoří nedílnou součást současně zastavěných území pro bydlení a základní vybavení měst a obcí.

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činností a stavby
I.

- zahrada, louka, sad, popř. další specielní kultury;

II.
III.

- odstavování vozidel na vlastním pozemku;
- samozásobitelská pěstitelská činnost nebo chovatelství bez staveb (viz pravidla pro
uspořádání); nesmí negativně ovlivňovat sousední obytné budovy;

IV.

- plochy pro sport;

V.

doplňkové stavby ke stavbě hlavní – rodinného domku.

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby
I.

- bydlení v bytových domech;

II.

- individuální rekreace v rekreačních chatách, chalupách, domcích;

III.

- zemědělská a lesní výrobní činnost (prvovýroba) se stavbami;

IV.

- výrobní, průmyslová a skladovací činnost se stavbami;

V.

- podnikatelská činnost s vlastními stavbami a prostory;

VI.

- dočasné ubytování (hotely, penziony, ubytovny, zotavovny, motely, campingy apod.).

PRAVIDLA PRO USPOŘÁDÁNÍ území (funkční, objemové, plošné apod.).
I.

- přípustné jsou doplňkové stavby pro pěstitelskou a chovatelskou činnosta pro garážování;
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II.

- na území platí zároveň všechny limity využití území, vyplývající z obecně platných předpisů
a limity stanovené v závazné části územního plánu.

SKLÁDKA S MONITOROVACÍMI VRTY
stávající deponie. Užívání se řídí jinými právními předpisy.
Nezastavitelné území se stabilizovanou kulturou určenou v katastrální mapě. Využití se řídí
jinými právními předpisy:

LOUKY A PASTVINY
LES HOSPODÁŘSKÝ
LES ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ
VODNÍ PLOCHY A TOKY
index RN-dominantní funkce je retence povrchových vod
index DUN- funkcí nádrže je zachycení a usazení nebezpečných látek
.

ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA
Ostatní nezastavitelné území, využití se řídí jinými právními předpisy.
Ve funkční ploše zemědělské půdy vymezené pozemkem parc. č. 1775/12, k. ú. Buštěhrad, jsou
přípustné reklamní zařízení a stavby pro reklamu a lze na něm umisťovat stavby, zařízení, technická a
jiná opatření uvedená v § 18 odst. 5 stavebního zákona.(doplněno změnou č.2)

13.3 Indexy
PROTIHLUKOVÉ OPATŘENÍ – VAL
Opatření ke zmírnění následů vlivu dopravy na obytné území formou zemního valu s výsadbou
listnatých stromů.

20

