PAVEL ONDRÁ EK, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 Ž ÁR NAD SÁZAVOU
TEL/FAX: 566 631 340
e-mail: projekce@studio-p.cz
I : 70401977

ÚPLNÉ ZN NÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

BÝŠOVEC
PO ZM

. I

platné ode dne nabytí ú innosti Zm ny . I ÚP Býšovec dne ...............................

Zpracovatelský kolektiv :

Pavel Ondrá ek, Ing. arch. Jan Psota

Datum : íjen 2020

Zakázkové íslo : 1/3/20

Úplné zn ní územního plánu BÝŠOVEC po zm

.I

STUDIO P| íjen/2020

ZÁZNAM O Ú INNOSTI
Správní orgán, který zm nu vydal:

Zastupitelstvo obce Býšovec

Po adové íslo poslední zm ny:

Zm na . I Územního plánu Býšovec

Datum nabytí ú innosti poslední zm ny:
PO IZOVATEL

stský ú ad Byst ice nad Pernštejnem, Odbor územního
plánování a stavebního ádu
ní 405, 593 15 Byst ice nad Pernštejnem
Oprávn ná ú ední osoba po izovatele
jméno a p íjmení: Ing. Tomáš Straka
podpis : ..............................................

3

Úplné zn ní územního plánu BÝŠOVEC po zm

.I

STUDIO P| íjen/2020

4

Úplné zn ní územního plánu BÝŠOVEC po zm

.I

STUDIO P| íjen/2020

OBSAH:
A. TEXTOVÁ ÁST
1.
Vymezení zastav ného území
2.
Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
2.1.
Hlavní cíle rozvoje.
2.2.
Ochrana a rozvoj hodnot
2.3.
Ochrana ve ejného zdraví
3.
Urbanistická koncepce v etn urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití, zastavitelných
ploch, ploch p estavby, ostatních ploch se zm nou v území a systému sídelní zelen
3.1.
Urbanistická koncepce a urbanistická kompozice
3.2.
Zastavitelné plochy, plochy p estavby a plochy zm n v krajin
3.3.
Návrh systému sídelní zelen
3.4.
Vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití
4.
Koncepce ve ejné infrastruktury v etn podmínek pro její umis ování, vymezení plocha a koridor pro ve ejnou
infrastrukturu, v etn stanovení podmínek pro jejich využití
4.1. Dopravní infrastruktura
4.2.
Technická infrastruktura
4.3.
Ob anské vybavení
4.4.
Ve ejná prostranství
4.5.
Nakládání s odpady
4.6.
Koridory pro ve ejnou infrastrukturu
5.
Koncepce uspo ádání krajiny v etn vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití, ploch zm n v krajin a stanovení
podmínek pro zm ny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opat ení,
ochrana p ed povodn mi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobn
5.1. Koncepce uspo ádání krajiny
5.2.
Územní systém ekologické stability (ÚSES)
5.3.
Prostupnost krajiny
5.4.
Protierozní opat ení, ochrana p ed povodn mi
5.5
Podmínky pro rekreaci
5.6.
Dobývání ložisek nerostných surovin
5.7.
Vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití
6.
Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití s ur ením p evažujícího ú elu využití (hlavní
využití), p ípustného využití, nep ípustného využití (v etn stanovení, ve kterých plochách je vylou eno umis ování
staveb, za ízení a jiných opat ení pro ú ely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), stanovení podmín
ípustného využití t chto ploch a stanovení podmínek prostorového uspo ádání v . základních podmínek ochrany
krajinného rázu (nap íklad výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí vým ry
pro vymezování stavebních pozemk a intenzity jejich využití)
6.1.
Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití
6.2.
Podmínky prostorového uspo ádání v . podmínek ochrany krajinného rázu
7.
Vymezení ve ejn prosp šných staveb (VPS), ve ejn prosp šných opat ení (VPO), staveb a opat ení k zajiš ování
obrany a bezpe nosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit
7.1.
Ve ejn prosp šné stavby (VPS) dopravní a technické infrastruktury
7.2.
Ve ejn prosp šná opat ení (VPO)
7.3.
Stavby a opat ení k zajiš ování ochrany a bezpe nosti státu
7.4.
Plochy pro asanaci
8.
Vymezení ve ejn prosp šných staveb a ve ejn ve ejných prostranství, pro které lze uplatnit p edkupní právo s
uvedením v í prosp ch je p edkupní právo z izováno, parcelních ísel pozemk , názvu katastrálního území a
ípadn dalších údaj podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona
9.
Vymezení ploch a koridor územních rezerv a stanovení podmínek možného budoucího využití v . podmínek pro
jeho prov ení
10.
Vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách podmín no zpracováním územní studie, stanovení
podmínek pro její po ízení a p im ené lh ty pro vložení dat o této studii do evidence územn plánovací innosti
10.1. Vý et ploch a podmínky využití
10.2. Stanovení lh t
11.
Vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách podmín no vydáním regula ního plánu v rozsahu
dle p ílohy . 9, stanovení zda se bude jednat o regula ní plán z podn tu nebo na žádost a u regula ního plánu z
podn tu stanovení p im ené lh ty pro jeho vydání
12.
Stanovení po adí zm n v území (etapizace)
13.
Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb
14.
Stanovení kompenza ních opat ení podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
B.
N1
N2
N3

GRAFICKÁ ÁST
Výkres základního len ní území
Hlavní výkres
Ve ejn prosp šné stavby a opat ení, asanace

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

C.
O1

GRAFICKÁ ÁST - DOPL UJÍCÍ
Od vodn ní - Koordina ní výkres

1: 5 000

5

Úplné zn ní územního plánu BÝŠOVEC po zm

.I

STUDIO P| íjen/2020

6

Úplné zn ní územního plánu BÝŠOVEC po zm

.I

STUDIO P| íjen/2020

A. Textová ást :
1. Vymezení zastav ného území
Zastav né území bylo vymezeno k 30.04.2012.
Zastav né území je vyzna eno ve výkresech územního plánu
výkres N1 – Výkres základního len ní území
výkres N2 – Hlavní výkres
2.

Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

2.1. Hlavní cíle rozvoje.
Nastavit podmínky pro rozvoj obce Býšovec jako obce umož ující bezpe ný a plnohodnotný
život obyvatel všech v kových skupin na území p írodního parku Svratecká hornatina.
ipravit podmínky pro harmonický vývoj obce z hlediska sociálního, ekonomického a p írodního s hospodárným využíváním zastav ného území a zajišt ním ochrany území nezastav ného.
Zajistit podmínky pro stabilizaci demografického potenciálu v obci se zajišt ním úm rných
ploch pro p ípadný mírný nár st po tu obyvatel v obci.
Zkvalitnit uspo ádání ve ejných prostranství jako možných míst spole enských kontakt podporujících soudržnost obyvatel.
Zabezpe it podmínky pro stabilizaci zem lského areálu v sídle Býšovec jakožto nejv tší výrobní plochy v obci, ešit nové využití znehodnoceného území výrobní plochy v sídle Smr ek.
Umožnit drobné podnikání na vlastních pozemcích vymezením ploch smíšených obytných.
Nastavit podmínky pro ochranu stávajících ploch ob anského vybavení, zachovat podmínky
pro rekrea ní formy lyžování na stávajících svazích.
ešit problematiku sítí technické infrastruktury, ešit problémy na úseku dopravní infrastrastruktury.
Zabezpe it podmínky pro funkci územních systém ekologické stability a zlepšení obytnosti
krajiny.
2.2. Ochrana a rozvoj hodnot
Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty
Akceptovat urbanistiku p vodního zastav ní - rurální sídla p átelská ke krajinnému prost edí.
Akceptovat rozdílnost v urbanistickém uspo ádání každého z obou sídel vhodn reagujícího na
lenitost terénu.
Zachovat „interiérové“ pr hledy na kapli v sídle Býšovec, nastavit vhodn jší podmínky pro
zvýrazn ní kvality kaple v sídle Smr ek.
astou p ítomnost vysokých strom u venkovského domu považovat nadále za vysoce
pozitivní hodnotu sídel.
Za hodnotné stavby tradi ního venkovského zastav ní považovat n kolik dochovaných
objekt jednopodlažních zem lských usedlostí – zvl. v sídle Býšovec.
Respektovat stavby drobné architektury – jedná se p evážn o stavby sakrálního významu.
írodní hodnoty
Respektovat zachovanou krajinnou strukturu, která je reprezentována na v tšin území pestrou
mozaikou krajiny.
Respektovat severozápadní ást katastrálního území Smr ek jako území mající charakter
komponované krajiny, krajiny vysoké estetické i ekologické hodnoty.
V mí e maximální, ale ú elné respektovat historicky danou sí polních cest sm ující
z p vodního sídla do zem lské krajiny.
Akceptovat rozptýlenou zele plynule p echázející do pozemk lesa a do zastav ného území.
Akceptovat d ležitá vyhlídková místa, potla it negativní ú inek pohledových dominant
v areálu zem lské výroby.
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2.3. Ochrana ve ejného zdraví
U ploch výroby a skladování, ploch smíšených obytných nesmí jejich p ípadné negativní vlivy
z inností p ekro it hranici areálu.
Revitalizovat izola ní pás zelen po obvodu plochy zem lské výroby a skladování v sídle
Býšovec ve sm ru k obytné ásti sídla z d vodu zajišt ní vhodn jších podmínek pro bydlení
(estetický i psychologický efekt). Ze stejného d vodu u plochy p estavby v sídle Smr ek ešit
výsadbu izola ní zelen .
Stavby vyžadující hygienickou ochranu (zde bydlení) musí být umis ovány mimo dosah
stanovených a vyhlášených ochranných pásem resp. mimo p edpokládané zdroje hluku.
Up ednost ovat urbanistická ešení p ed opat eními technickými a organiza ními.
2.4. Bezpe nost území obce
Respektovat požadavky plynoucí z provozního ádu st elnice MS na k.ú. Býšovec schváleného balistikem.
Za ízení st elnice je stabilizováno, nep edpokládat územní zm ny.
3.

Urbanistická koncepce v etn urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití, zastavitelných ploch, ploch p estavby, ostatních ploch se zm nou v území
a systému sídelní zelen

3.1. Urbanistická koncepce a urbanistická kompozice
Urbanistická koncepce vychází z priorit uvedených v zadání územního plánu. Je dána
edevším dosaženým stupn m rozvoje, stávající organizací ploch rozdílného zp sobu využití,
prostorové skladby i geografické polohy obce.
Urbanistická koncepce udržuje a rozvíjí identitu obce, akceptuje historicky vzniklou kvalitu
obce a nástroji, kterými disponuje ÚP, se snaží alespo potla it, když ne zcela odstranit,
disproporce vzniklé vývojem a využíváním území.
ÚP rozvíjí urbanistickou strukturu obou sídel se zohledn ním zásadních kompozi ních vztah
na volnou krajinu. Urbanistické zásahy nenarušují krajinný ráz území.
Zastavitelné plochy jsou vymezovány v mí e nezbytné, a to krom istírny odpadních vod
vždy v p ímé vazb na zastav né území anebo v zastav ném území. Bývalý areál zem lské
výroby v sídle Smr ek je navržen k p estavb s prstencem izola ní zelen po obvodu plochy.
ÚP podporuje polyfunk ní využívání ploch s rozdílným zp sobem využití.
Urbanistická koncepce a kompozice ÚP nep edpokládá výrazné „zahuš ování“ zastav ného
území, nebo p i výrazném zvýšení koeficientu zastav ní by došlo k nevratným negativním
dopad m na urbanistiku obce i krajinné prost edí.
Nezastav né území bude využíváno pro ú ely zem lského hospoda ení, lesnictví
a rekrea ní pohybové aktivity. Ve volné krajin nebudou zakládána nová sídla ani samoty.
Územní plán nerozvíjí pobytové formy rekreace ve volné krajin .
3.2. Zastavitelné plochy, plochy p estavby a plochy zm n v krajin
Jsou vymezeny v grafické ásti územního plánu. Ozna ení ploch je shodné pro celý územní
plán.
Zastavitelné plochy nesou ozna ení (kód) Z, plochy p estaveb kód P. Na území obce nebyly
vymezeny plochy zm n v krajin .
Ozn.
plochy

evažující ú el plochy a kód plochy
charakteristika

kód

vým ra
plochy
(ha)

Z1
Z2
Z3

bydlení v rodinných domech - venkovské
smíšené obytné - venkovské
smíšené obytné - venkovské

BV
SV
SV

0,38
0,26
0,12

Z4

tech. infr. - išt ní a odvád ní odpadních vod

TI2

0,22

Z5

bydlení v rodinných domech - venkovské

BV

0,53
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P1
P2
P1.I

.I

STUDIO P| íjen/2020

evažující ú el plochy a kód plochy
charakteristika
bydlení v rodinných domech - venkovské
smíšené obytné - rekrea ní
bydlení v rodinných domech - venkovské
plochy zelen - soukromá a vyhrazená
bydlení v rodinných domech - venkovské
bydlení v rodinných domech - venkovské
smíšené obytné - venkovské
smíšené obytné rekrea ní
výroby a skladování, drobná a em. výr.
zele - ochranná a izola ní
bydlení v rodinných domech - venkovské

kód

vým ra
plochy
(ha)

BV
SR
BV
ZS
BV
BV
SV
SR
VD
ZO
BV

0,19
0,05
0,67
1,32
0,26
0,16
0,16
0,90
0,66
0,44
0,12

územní
studie

katastr.
území

pozn.

Smr ek
Smr ek
Smr ek
Smr ek
Smr ek
Smr ek
Smr ek
Smr ek
Smr ek
Smr ek
Býšovec

Podmínky využití ploch
Plocha Z1
výstavbu rodinných dom realizovat v sev ené form
i návrhu využití plochy zohlednit sousedství s plochou sportovního vybavení sídla
dopravní obsluha plochy bude z p ilehlého ve ejného prostranství
Plocha Z2
i využití plochy hledat inspiraci v p vodní selské usedlosti charakteristické pro sídlo
zabývat se ochranou staveb p ed extravilánovými vodami
umíst ní objekt na ploše ešit tak, aby do volné krajiny sm ovala nezastavitelná ást
pozemku zaru ující výsadbu alespo jedné ady vzr stných ovocných strom
dopravní obsluha plochy bude z p ilehlé místní komunikace
Plocha Z3
ešit jako rozší ení p vodní zem lské usedlosti
výstavba nových objekt bude m ítkem, hmotným uspo ádáním navazovat na p vodní typ
selských stavení
akceptovat hranici ochranného pásma el. vedení VN 22 kV
dopravní obsluha plochy z navazující plochy zastav ného území
Plocha Z4
navrhnout vhodnou technologii išt ní odpadních (splaškových) vod
areál OV doplnit zelení tvo ící optickou i hygienickou clonu
ístup pro ob anskou obsluhu za ízení ešit sjezdem ze silnice
Plocha Z5
zp sob využití prov it územní studií
výstavbu rodinných dom navrhnout v otev ené form zastav ní
pro eventualitu budoucího zvýšení dopravní zát že na silnici III/38810 umis ovat stavby
pro bydlení co nejdále od této silnice
krom oplocení jednoduchého provedení ve vzdálenosti do 30m od hranice lesa
neumis ovat žádné nadzemní stavby.
zabývat se ochranou staveb p ed možnými ú inky extravilánových vod
dopravní obsluha obytné skupiny rodinných dom bude ze silnice
umožnit p ímé, alespo p ší propojení obytné skupiny rodinných dom s jádrovou ástí
sídla Smr ek po ploše ve ejného prostranství
Plocha Z6
ešit dostavbu proluky v zastav ném území. Zp sob založení stavby uzp sobit podmínkám
zakládání na poddolovaném území
sledovat, aby nová stavba nebyla v míst rušivým cizím prvkem
využít p ilehlé místní komunikace k dopravní obsluze
Plocha Z1.I
umožnit rozší ení navazující plochy stejného zp sobu využití
9
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zohlednit skute nost, že plocha se nachází na chrán ném ložiskovém území
na ploše nelze umis ovat stavby, za ízení a jiná opat ení které by znemožnily anebo ztížily
využití chrán ného ložiskového území
zachovat p ípadn realizovat vzrostlou zele alespo p i jihovýchodní hranici
stavby budou ctít zásady tradi ní místní venkovské zástavby
Plocha Z2.I
zástavba rodinných dom bude rozvíjet koncepci stanovenou územní studií pro
zastavitelnou plochu Z5
pro eventualitu budoucího zvýšení dopravní zát že na silnici III/38810 umis ovat stavby
pro bydlení co nejdále od této silnice
krom oplocení jednoduchého provedení ve vzdálenosti do 30m od hranice lesa
neumis ovat žádné nadzemní stavby.
zabývat se ochranou staveb p ed možnými ú inky extravilánových vod
v severní nezastavitelné ásti parcely sm ující do volné krajiny umožnit výsadbu alespo
jedné ady vzr stných strom
umožnit p ímé, alespo p ší propojení obytné skupiny rodinných dom s jádrovou ástí
sídla Smr ek po ploše ve ejného prostranství
Plocha Z3.I
plocha vymezena pro plochu sadu dle vydaného územního rozhodnutí
SBYS/16104/2017/OÚP/Ol
krom oplocení jednoduchého provedení ve vzdálenosti do 30m od hranice lesa
neumis ovat žádné nadzemní stavby.
Plocha Z5.I
umožnit výstavbu rodinných dom o jednom nadzemním podlaží s možností využití
podkroví
zástavba bude m ítkem, hmotným uspo ádáním navazovat na p vodní typ selských stavení
v obci
zohlednit skute nost pr hu el. vedení VN a skute nost, že plocha se nachází na
evidovaném poddolovaném území
Plocha Z6.I
umožnit výstavbu rodinného domu o jednom nadzemním podlaží s možností využití
podkroví
zástavba bude m ítkem, hmotným uspo ádáním navazovat na p vodní typ selských stavení
v obci
Plocha Z7.I
ešit dostavbu proluky objektem pro bydlení v zastav ném území v návaznosti na stávající
zem lskou usedlost
zástavba o jednom nadzemním podlaží s možností využití podkroví
zástavba bude m ítkem, hmotným uspo ádáním navazovat na p vodní typ selských
stavení, p i využití plochy hledat inspiraci v p vodní selské usedlosti charakteristické pro
sídlo
Plocha Z8.I
tém celá plocha se nachází na chrán ném ložiskovém území a okrajov se dotýká
výhradního ložiska nerostných surovin. Na t mito limity dot ených ástech plochy nelze
umis ovat stavby, za ízení a jiná opat ení které by znemožnily anebo ztížily využití
výhradního ložiska i chrán ného ložiskového území
zohlednit skute nost pr hu el. vedení VN a skute nost, že ást plochy se nachází na
evidovaném poddolovaném území
na ploše nebudou umis ovány stavby s možností bydlení, umis ovány zde budou stavby a
za ízení dopl ující a posilující rekrea ní funkci plochy
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Plocha P1
ešit vhodn jší využití plochy výroby a skladování zejména s ohledem na situování za ízení
v organismu sídla
nastavit jasnou a p ehlednou koncepci využívání plochy v etn provozního schématu
odstranit dožilé objekty, ešit vnitroareálovou komunika ní sí a vnitroareálovou zele
skloubit technické zásady s estetickými s požadavkem na zlepšení celkového vnímání této
ásti sídla
souvislost mezi plochami P1 a P2 je nezbytná
Plocha P2
realizovat výsadbu ochranné zelen v podob , která umožní vhodn jší zapojení výrobních a
skladovacích prostor do organismu sídla Smr ek
zvláštní pozornost v novat kompozici zelen v prostoru kolem památkov chrán né kaple
s cílem zlepšení celkové kvality místa
souvislost mezi plochami P1 a P2 je nezbytná
Plocha P1.I
umožnit výstavbu rodinného domu
dopravní obsluha plochy bude z p ilehlého ve ejného prostranství
i využití plochy hledat inspiraci v p vodní selské usedlosti charakteristické pro sídlo
U zastavitelných ploch (kde je nutná obsluha inženýrskými sít mi) se p edpokládá napojení
chto ploch na technickou infrastrukturu obce prodloužením inženýrských sítí.
Podmínky prostorového uspo ádání jsou dále uvedeny v kap. 6.2.
3.3. Návrh systému sídelní zelen
Zele soukromá a vyhrazená
zele soukromých zahrad
Významn se podílí na vzhledu obce. V p edzahrádkách resp. zahradách sm ujících
do ve ejného prostoru ve vyšší mí e využívat úpravy vesnici blízké s pokud možno
vylou ením cizokrajných d evin a prvk nevhodn p ebíraných z m stské zástavby.
V zahradách užitkových uplat ovat výsadbu vysokokmenných ovocných strom . Zele
užitkových zahrad sm ovat do volné krajiny tak, aby byl zajišt n plynulý p echod
zastav ného území do p írodní krajiny. Maximáln chránit a zachovat staré vzrostlé stromy
sobící v organismu sídla jako velmi pot ebný estetický i ekologický lánek.
zele p i ob anském vybavení a na výrobních plochách
Vyhrazená zele p i stavbách ob anské vybavenosti se na území nenachází a není ani
navrhována. Vyhrazená zele na výrobních plochách je sou ástí ploch výrobních – tzv.
vnitroareálová zele .
Ve ejná zele
Plochy ve ejné zelen (nejsou vymezovány v ÚP samostatnou plochou) budou mít spíše
charakter upravených zelených ploch na ve ejných prostranstvích (p ed obecním ú adem,
i místních komunikacích i vodních prvcích v sídle). Koncepce ÚP tyto plochy akceptuje,
vytvá í p edpoklady nejen pro jejich vzájemné propojení, ale i pro propojení s ostatními
druhy zelen . Kompozice ve ejné zelen musí umož ovat jednoduchou údržbu.
Zele ochranná a izola ní
Ochranné zelen je využito p edevším jako optické clony potla ující nep íznivý ú inek
výrobní a skladovací plochy, resp. plochy výroby drobné na prost edí sídla Smr ek a
stávajícího zem lského areálu v sídle Býšovec, kde tvo í p ed l mezi zem lským
areálem a p vodním zastav ním sídla.
Realizace ochranné zelen je možná i v rámci jiných ploch rozdílného zp sobu využití
(nap . plocha pro OV, sport a t lovýchovu).
Zele p írodního charakteru
ležitá plocha na podmá eném území v zastav ném území sídla Smr ek.
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Jde o zele zvláštní kategorie omezen p ístupné.
Obecné požadavky
Plochy zahrad tvo í v obci jak samostatn vymezené plochy, tak i významnou ást ploch
rozdílného zp sobu využívání: plochy bydlení v rodinných domech venkovské a plochy
smíšené obytné. Zele vnitroareálová a izola ní bude nezbytnou sou ástí ploch výrobních.
Posilovat pronikání krajinné zelen do sídelního prost edí.
i návrhu a realizaci zelen preferovat používání autochtonních druh d evin.
3.4. Vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití
Zásadními plochami s rozdílným zp sobem využití v ÚP jsou:
a) plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV)
b) plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI)
c) plochy ob anského vybavení - ve ejná infrastruktura (OV)
d) plochy ob anského vybavení - t lovýchovná a sportovní za ízení (OS)
e) plochy ve ejných prostranství (PV)
f) plochy smíšené obytné - venkovské (SV) - rekrea ní (SR)
g) plochy výroby a skladování - zem
lská výroba (VZ) - drobná a emeslná výroba (VD)
h) plochy zelen - soukromá a vyhrazená (ZS) - ochranná a izola ní (ZO) - p írodního
charakteru (ZP)
4. Koncepce ve ejné infrastruktury v etn podmínek pro její umis ování, vymezení plocha a
koridor pro ve ejnou infrastrukturu, v etn stanovení podmínek pro jejich využití
4.1. Dopravní infrastruktura
Systém napojení obce na silni ní sí ponechat beze zm n. Dopravní napojení obce na silni ní
sí bude pomocí sil. III/38810. Trasa silnice územn stabilizována s pot ebou místních úprav.
Minimalizovat po ty nových sjezd na silnici III/38810.
V zastav ném území (zvl. sídla Býšovec) ešit bezpe nou dopravu chodc .
Pro dopravu v klidu je vymezen dostatek ploch, ukládá se požadavek, aby každý nov vybudovaný byt m l na p íslušející parcele alespo jedno garážové i odstavné stání
pro osobní automobil.
Neuvažovat obecn s výstavbou hromadných, skupinových i adových garáží. P ípustné je
izování t chto staveb na výrobních plochách.
Nep ipouští se z izování odstavných a parkovacích stání pro vozidla o vyšší hmotnosti než 3,5
t na ve ejných prostranstvích a v obytných zónách tvo ených rodinnými domy.
Hromadná doprava bude nadále zajiš ována autobusovou p epravou. Autobusové zastávky
jsou vyhovující.
Územní plán nevylu uje možnost dalšího dopln ní sít ú elových cest ve volné krajin , avšak
s maximálním omezením napojení na silni ní sí .
Zám ry územního plánu respektují žlut zna enou turistickou trasu protínající jižní ást k.ú.
Smr ek a zna enou cyklotrasu . 1 v úseku Byst ice n./P. – Nedv dice vedoucí po silnici
III/38810.
Zájmy vodní, železni ní ani civilní letecké dopravy nejsou ešením územního plánu dot eny.
ÚP nep edpokládá výstavbu erpacích stanic pohonných hmot pro ve ejnost.
Ve stavebních i jiných innostech respektovat fakt, že rozhodující ást území obce se nachází
v ochranném pásmu letišt MO R.
V okrajové severozápadní ásti území respektovat koridor pro lety v nízkých a p ízemních
výškách MO R.
4.2. Technická infrastruktura
Sou asný stav systému zásobení obce pitnou vodou je nevyhovující. Pot eby sídla Býšovec
ešit napojením na vodojem Les nad obcí V chnov, pot eby sídla Smr ek ešit vyhledáním
vhodného zdroje a výstavbou p íslušného vodojemu.
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V p íhodné poloze p i sil. III. t ídy pod sídlem je navržena istírna odpadních vod pro sídlo
Býšovec, v sídle Smr ek ešit výstavbu bezodtokých jímek na vyvážení a jejich obsah vyvážet
na OV Býšovec.
Soukromé jímky na vyvážení, p ípadn domovní OV nebo jim ekvivalentní technologie išní odpadních vod budou ešeny v odlehlých ástech osídlení.
Deš ové vody v maximální mí e uvád t do vsaku i je zadržet na pozemku.
Zabezpe ení výhledových pot eb dodávky el. energie ešit ze stávajících trafostanic s p ípadným p ezbrojením na vyšší výkon.
Není uvažováno s plynofikací obce.
Koncepce vytáp ní se zakládá na lokálních zdrojích. Neuvažovat s centrálním zp sobem vytání sídla.
Na území obce neumis ovat výrobny el. energie mimo za ízení pro vlastní pot ebu v urbanizovaném území. Výstavbu t chto za ízení však považovat za podmín
p ípustnou.
Zám ry ÚP se nedotknou radioreléových tras probíhajících nad územím obce ani jejich ochranných pásem.
4.3. Ob anské vybavení
Ob anská vybavenost co do rozsahu i pestrosti poskytovaných služeb bude nadále vyhovovat
základním pot ebám obyvatel obce.
Umis ování ob anského vybavení úm rné velikosti i rozsahu je možné i do jiných p íhodných
ploch
s
rozdílným
zp sobem
využívání,
pokud
to
nebude
v rozporu
s p ípustným, p ípadn podmín
p ípustným využíváním dané plochy.
4.4. Ve ejná prostranství
Stávající plochy ve ejných prostranství maximáln respektovat a revitalizovat je.
Územní plán nová ve ejná prostranství nevymezuje jako samostatné plochy, ale jako pozemky
jiných ploch rozdílného zp sobu využívání (zvl. pl. bydlení v rodinných domech).
S úpravami ve ejných prostranství ešit i úpravy objekt a prostor bezprost edn p iléhající
k ve ejným prostranstvím.
Ve ejná prostranství nadále musí být v sídle významným kompozi ním prvkem p ízniv se
projevujícím v obrazu obce. V kompozici ve . prostranství nalezne významné uplatn ní zele .
4.5. Nakládání s odpady
Provozovaný systém nakládání s odpady se považuje za vyhovující i pro výhled.
Na území obce není evidována žádná skládka v aktivním stavu. Neumis ovat tyto i obdobné
stavby na území obce.
4.6. Koridory pro ve ejnou infrastrukturu
Koncepce ÚP vyžaduje vymezit koridor pro ve ejnou infrastrukturu pro realizaci zám
na
úseku technické infrastruktury - koridor CT1 pro stavbu vodovodního p ivad e a koridor CT2
- stavby kanalizace.
Stanovení podmínek využití:
a) plochu vymezených koridor je t eba do doby realizace zám ru chránit pro umožn ní optimálního ešení technické infrastruktury
b) do doby realizace p íslušných staveb je na území koridoru zakázáno provád t takové innosti, kterými by došlo k významnému zhodnocení území a které by realizaci pot ebného
zám ru znemožnilo anebo výrazn ztížilo (i ekonomicky)
c)
sobnost koridoru kon í realizací p íslušné stavby (zám ru), p ípadn zm nou ÚP, která
navrhne jiné využití území, eventuáln novým ÚP.
5. Koncepce uspo ádání krajiny v etn vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití, ploch
zm n v krajin a stanovení podmínek pro zm ny v jejich využití, územní systém
ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opat ení, ochrana p ed povodn mi,
rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobn
13
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5.1. Koncepce uspo ádání krajiny
Akceptovat koncepci územního plánu, aby nedošlo ke snížení charakteristik dot eného
krajinného prostoru a byla zachována urbanistická struktura sídla.
Pozitivní p írodní charakteristiky budou nadále vyjád eny p edevším harmoniza ními vztahy
v krajin p i respektování zájm ochrany p írody a krajiny s pot ebnou obnovou hodnot
zaniklých p i zvyšování intenzity hospodá ského využívání krajiny.
Plochy ve ejných prostranství, plochy zelen musí být místy podporujícími sociální soudržnost
a mající nezastupitelný význam pro uchování identity obce.
Posilovat pronikání krajinného prost edí do urbanizovaných ástí obce.
Nové stavby pro bydlení umis ovat tak, aby do volné krajiny sm ovala zele zahrad se
vzr stnými stromy. Stavby na plochách pro výrobu a skladování sm ující do volné krajiny
odclonit ochrannou zelení.
Udržovat stabilizovaný podíl les v území, zachovat lenitost okraj les a zvyšovat diverzitu
spole enstev v nich.
U staveb na plochách výroby a sklad preferovat jejich horizontální uspo ádání p ed
uspo ádáním vertikálním.
Podmín
p ípustné stavby ve volné krajin (zem lská výroba, stavby pro lesní
hospodá skou innost, ev. stavby životního prost edí) nesmí být umis ovány v pohledov
exponovaných plochách.
Krajina nezastav ného území bude nadále sloužit zem lství, lesnictví a rekrea ním pohybovým aktivitám. Intenzita využívání ploch zem lských a lesních je limitována p írodními
podmínkami a ochranou krajinného rázu.
5.2. Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Plochy ÚSES je možno využít jen takovým zp sobem, který nenaruší obnovu ekosystému
a nedojde k narušení jeho ekostabiliza ních funkcí.
Na plochách ÚSES je zakázáno m nit druhy pozemku s vyšším stupn m ekologické stability
za druh pozemku s nižším stupn m ekologické stability.
Plochy ÚSES jsou nezastavitelné, vylu uje se t žba nerost (zcela ojedin le je možno
za p esn stanovených podmínek p ipustit stavbu liniovou dopravní a technické infrastruktury,
ípadn stavbu související s ochranou ŽP).
Interak ní prvky dopl ují sí biokoridor a biocenter s funkcí rozptýlené zelen v krajin .
Zachovat návaznost prvk ÚSES na území sousedních obcí.
Navrhovaná opat ení:
Název biokoridoru

LBK 1

LBK 2

LBK 3

LBK 4
LBK 5
LBK 6
LBK 7

Navrhovaná opat ení

Lesní porosty p evést na druhov i v kov r znorodá lesní spole enstva dle
potenciální p irozené vegetace a stanovištních podmínek dle STG. V míst prostupu
biokoridoru ornou p dou vytvo it pás zatravn ní s místy rozptýlené zelen .
Lu ní porosty využívat extenzivn , podrobit pravidelnému kosení. Výchovnými
zásahy zvýšit podíl p irozené d evinné skladby a smrkové porosty p evést na
druhov i v kov r znorodá lesní spole enstva dle potenciální p irozené vegetace a
stanovištních podmínek dle STG. V míst prostupu biokoridoru ornou p dou
vytvo it pás zatravn ní.
Nep vodní d eviny postupn nahradit d evinami autochtonními s p ihlédnutím ke
stanovištním podmínkám dle STG. Lu ní porosty využívat extenzivn , podrobit
pravidelnému kosení.
Výchovnými zásahy zvýšit podíl p irozené d evinné skladby a smrkové porosty
evést na druhov i v kov r znorodá lesní spole enstva dle potenciální p irozené
vegetace a stanovištních podmínek dle STG.
Zachovat vodní režim toku, nep vodní d eviny postupn nahradit d evinami
autochtonními s p ihlédnutím ke stanovištním podmínkám dle STG.
V místech prostupu biokoridoru ornou p dou vytvo it pás zatravn ní s prvky
rozptýlené zelen . Lesní porosty p evést na druhov i v kov r znorodá lesní
spole enstva dle potenciální p irozené vegetace a stanovištních podmínek dle STG.
viz. LBK 1
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V místech prostupu biokoridoru ornou p dou vytvo it pás zatravn ní s prvky
rozptýlené zelen . Lesní porosty p evést na druhov i v kov r znorodá lesní
spole enstva dle potenciální p irozené vegetace a stanovištních podmínek dle STG.
Lu ní spole enstva podrobit pravidelnému kosení. Využívat pouze extenzivn .
Zamezit ruderalizaci a degradaci spole enstev.
Navrhovaná opat ení:

Výchovnými zásahy zvýšit podíl p irozené d evinné skladby a vytvo it druhov i
kov r znorodá lesní spole enstva dle potenciální p irozené vegetace a
stanovištních podmínek dle STG. Zachovat p irozený vodní režim toku a okolní
írod blízká spole enstva.
Zachovat p irozený vodní režim toku a okolní p írod blízká spole enstva,
nep vodní d eviny postupn nahradit d evinami autochtonními s p ihlédnutím ke
stanovištním podmínkám dle STG.
Postupnými p stebními zásahy v lese podpo it druhovou skladbu p írod blízkých
spole enstev druhov i v kov r znorodých stanovištn odpovídajících tamním
podmínkám dle STG.
Výchovnými zásahy zvýšit podíl p irozené d evinné skladby a smrkové porosty
evést na druhov i v kov r znorodá lesní spole enstva dle potenciální p irozené
vegetace a stanovištních podmínek dle STG.
viz. Na Žlebském potoce

5.3. Prostupnost krajiny
Stávající prostupnost krajiny není ešením územního plánu omezována.
Další rozší ení sít polních cest ve volné krajin územní plán nevylu uje.
5.4. Protierozní opat ení, ochrana p ed povodn mi
Na místech potenciálního erozního ohrožení p dního fondu lze ú inn uplatnit organiza ní a
agrotechnická opat ení.
Nep ipustit úpravy pozemk zem lské p dy zp sobující rychlejší odtok vody a snižující
schopnost vsaku vody.
Stavební pozemky vymezovat s pot ebou vsaku i zdržení deš ových vod.
5.5 Podmínky pro rekreaci
Pro rozvoj individuálních rekrea ních pobytových aktivit p ipustit využití stávajícího
domovního fondu nevhodného pro trvalé bydlení resp. p vodního ur ení.
ešit pot eby krátkodobé rekreace obnovou funkce ve ejných prostranství, stabilizací
kulturního a rozvojem sportovního za ízení.
Neuvažovat se z izováním zahrádká ských ani chatových kolonií i osad. Pro RD vymezovat
dostate
velké parcely umož ující relaxaci majitele v zeleni zahrad.
Ve využívání lyža ských svah neuvažovat pro jejich lokální význam s žádnými významnými
zm nami.
5.6. Dobývání ložisek nerostných surovin
Poddolovaná území
k.ú. Býšovec
- evidované poddolované území po t žb rud se nachází mimo zastavitelné plochy
k.ú. Smr ek
- evidované poddolované území: Smr ek 1, Smr ek 2, Smr ek 4 a Pernštejn 1 se nachází mimo
zastavitelné plochy. Poddolované území Smr ek 3 se nachází p ímo pod zastav ným územím sídla
Smr ek a je na n m vymezena zastavitelná plocha Z6. Respektovat podmínky pro zakládání
staveb na poddolovaných územích
Ochrana surovinových zdroj
k.ú. Býšovec
nebylo vyhodnoceno žádné výhradní ložisko nerost a nejsou zde stanovena chrán ná ložisková území
není zde stanoven žádný dobývací prostor pro výhradní ložiska radioaktivních nerost
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k.ú. Smr ek
je zde vyhodnoceno výhradní ložisko živcové suroviny „Smr ek“ ev. . ložiska B3 092100,
pro jehož ochranu bylo stanoveno chrán né ložiskové území „Smr ek“ (09210002) a chráné ložiskové území „Smr ek 1“ (09210001)
není zde stanoven žádný dobývací prostor pro výhradní ložiska radioaktivních nerost
i revizi CHLÚ se zabývat další existencí chrán ného ložiskového území „Smr ek 1“, které
se nachází v jádru zastav ného území sídla Smr ek
5.7. Vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití
Zásadními plochami nezastav ného území v ÚP jsou:
a) plochy vodní a vodohospodá ské (W)
b) plochy zem
lské – orná p da (NZ1)
c) plochy zem
lské – trvalé travní porosty (NZ2)
d) plochy lesní (NL)
e) plochy smíšené nezastav ného území - p írodní (NSp)
6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití s ur ením
evažujícího ú elu využití (hlavní využití), p ípustného využití, nep ípustného využití
(v etn stanovení, ve kterých plochách je vylou eno umis ování staveb, za ízení a jiných
opat ení pro ú ely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), stanovení podmín
ípustného využití t chto ploch a stanovení podmínek prostorového uspo ádání v .
základních podmínek ochrany krajinného rázu (nap íklad výškové regulace zástavby,
charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí vým ry pro vymezování stavebních
pozemk a intenzity jejich využití)
6.1. Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití
Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) - Hlavní využití: zabezpe ení pot eb
individuálního bydlení v nízkopodlažních objektech obklopených soukromou zelení v kvalitním
prost edí. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky a stavby rodinných dom , pozemky soukromé i jiné sídelní zele, pozemky ve ejných prostranství, stavby a za ízení dopravní a technické
infrastruktury, pozemky a stavby místního ve ejného ob anského vybavení
podm. p ípustné: související ob anské vybavení komer ního typu, dopl kové prostory pro
zájmovou innost, drobná výrobní innost v rozsahu odpovídajícím velikosti a objemu budov, chov drobného hospodá ského zví ectva i drobná
stitelská innost, p ípadn rodinná rekreace ve stávajících domech, vše
za podmínky, že svým provozováním a výkonností nesnižují kvalitu prost edí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a nep ináší zvýšení dopravní
zát že plochy
nep ípustné:
stavby, za ízení, d je a innosti, které svými vlivy zat žují kvalitu prost edí
plochy a obytnou pohodu p ímo, anebo druhotn nad p ípustnou míru
Plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI) - Hlavní využití: zabezpe ení pot eb individuální
pobytové rekreace v kvalitním zejména p írodním prost edí. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky a stavby rodinné rekreace, pozemky soukromé i jiné zelen , pozemky ve ejných prostranství, pozemky pro slun ní, relaxaci a další rekrení aktivity spl ující podmínky hlavního využití plochy, pozemky, stavby
a za ízení dopravní a technické infrastruktury
nep ípustné:
veškeré aktivity, které svými vlivy negativn p ekra ují hlavní režim využití plochy, a již p ímo anebo druhotn
Plochy ob anského vybavení – ve ejná infrastruktura (OV) – Hlavní využití: umis ování obanského vybavení, které je sou ástí staveb, za ízení a pozemk ve ejné infrastruktury. Zp soby využití:
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ípustné:

pozemky a stavby pro ve ejnou správu a administrativu, stavby a za ízení
církevní nevýrobní, pro požární ochranu, kulturu a osv tu, vzd lávání a výchovu, zdravotnictví a sociální služby. Pozemky, stavby a za ízení dopravní
a technické infrastruktury, pozemky ve ejných prostranství, sídelní zele
podm. p ípustné: bydlení za podmínky, že bude v menšin k hlavnímu využití stavby ob anského vybavení a bydlení nebude hlavním využitím stavby rušeno nad p ípustnou míru. Jiné stavby, za ízení a pozemky za podmínky, že se jedná o
aktivity zabezpe ující uživatelnost plochy ve ejné ob anské vybavenosti
nep ípustné:
aktivity, které zhoršují prost edí plochy nad míru p ípustnou, a již p ímo
anebo druhotn a které narušují estetické a kulturní hodnoty místa
Plochy ob anského vybavení – t lovýchovná a sportovní za ízení (OS) – Hlavní využití:
umis ování ob anského vybavení sloužícího pro sport a t lovýchovu. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky a stavby pro organizovanou i neorganizovanou t lovýchovu a sport,
otev ená i krytá sportovišt , p íslušná doprovodná za ízení a p íslušenství.
Pozemky, stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury, pozemky
ve ejných prostranství, sídelní zele
nep ípustné:
aktivity narušující kvalitu prost edí p ímo anebo druhotn a aktivity, které
narušují estetické a kulturní hodnoty místa
Plochy ve ejných prostranství (PV) - Hlavní využití: obecní užívání plochy bez ohledu
na vlastnictví pozemk mající obvykle významnou prostorovou a komunika ní funkci
v urbanizovaném území. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky nám stí, návesních prostor , uli ních prostor , p ší stezky p ípadn cyklistické stezky, chodníky, zpevn né plochy pro kulturní a shromaž ovací ú ely, sídelní zele , vodní prvky, pozemky, stavby a za ízení
dopravní infrastruktury a technické infrastruktury, p ípojky
podm. p ípustné: další aktivity a za ízení za podmínky, že p ispívají ke spole enským kontakt m a podporují sociální soudržnost (nap . tržišt , d tská h išt , víceú elová h išt s malými plošnými nároky, prvky drobné architektury, mobiliá
obce, venkovní posezení s ob erstvením), erpací místa pro požární techniku za podmínky zajišt ní odb ru požární vody
nep ípustné:
umis ování staveb pro reklamu, staveb provizorního charakteru, garáží a jiných staveb a inností narušujících spole enské, kulturní a provozní funkce
chto prostor tedy aktivity narušující kvalitu prost edí p ímo anebo druhotn
Plochy smíšené obytné – venkovské (SV) - Hlavní využití: víceú elové využití plochy,
v p ípad obce zahrnují p edevším p vodní vesnické usedlosti s hospodá ským zázemím. Zp soby využití:
ípustné:
stavby pro bydlení, živnostenské aktivity v objektech odpovídajících velikostí vymezených pozemk a m ítku daného prostoru. Pozemky, stavby a
za ízení dopravní a technické infrastruktury, ve ejných prostranství, pozemky sídelní zelen
podm. p ípustné: stavby pro drobnou výrobní innost, zem lskou malovýrobu, stavby
skladovací s nízkými nároky na skladovací plochy a nízkými rušivými vlivy na životní prost edí za podmínky, že jde o aktivity nesnižující kvalitu
plochy, nemající negativní dopad na pozemek souseda a jsou nenáro né na
epravu zboží, tj. nezvyšují dopravní zát ž v území. Rekrea ní aktivity za
podmínky využití stávajícího domovního fondu nevhodného k trvalému
bydlení i jeho p vodnímu ur ení. innosti a aktivity se d jí v objektech
odpovídajících velikosti vymezených pozemk a m ítku daného prostoru
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nep ípustné:

veškeré stavby, za ízení, innosti a d je, které svými vlivy zat žují prost edí
plochy nad p ípustnou míru a již p ímo anebo druhotn nebo snižují kvalitu
daného prost edí
Plochy smíšené obytné - rekrea ní (SR) - Hlavní využití: víceú elové využití plochy zahrnující
bydlení a pobytovou rekreaci. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky stavby a za ízení pro bydlení, do asné ubytování, pozemky rekreních aktivit a tomu odpovídajících h iš , pozemky pro oddych a relaxaci,
pozemky vyhrazené i jiné zelen , související kulturní a klubová za ízení,
za ízení pro jezdecký sport, pozemky, stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury
nep ípustné:
veškeré stavby, za ízení, innosti a d je, které svými vlivy zat žují prost edí plochy nad p ípustnou míru a již p ímo anebo druhotn nebo snižují
kvalitu daného prost edí
Plochy dopravní infrastruktury - silni ní (DS) - Hlavní využití: umis ování staveb a za ízení
k zajišt ní dopravní dostupnosti a sloužící pro obsluhu území nekolejovou pozemní dopravní
infrastrukturou. Zp soby využití:
ípustné:
stavby a za ízení silnic a pozemních komunikací, stavby a za ízení pro dopravu v klidu, ostatní dopravní za ízení a stavby v etn p íslušejících pozemk , doprovodná a izola ní zele , za ízení technické infrastruktury, terénní úpravy, protipovod ové opat ení, nutné asana ní zásahy
podm. p ípustné: skládky údržbového materiálu, místní komunikace, umis ování cyklotras a
chodník pro p ší i záliv hromadné dopravy na t lese silni ní komunikace za podmínky, že svým provozováním a technickým uspo ádáním nebude
narušeno i znemožn no hlavní využití plochy
nep ípustné:
stavby, za ízení a innosti, které nesouvisí s hlavním využitím plochy a aktivity narušující hlavní využití
Plochy technické infrastruktury – inženýrské sít (TI) - Hlavní využití: umis ování staveb, zaízení a sítí technického vybavení na úseku zásobování vodou (1), išt ní a odvád ní odpadních vod (2), zásobování el. energií, zásobování zemním plynem, provozování elektronických
komunikací, výroby el. energie a zásobování teplem. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky, provozní soubory, stavby, za ízení a vedení plnící obslužn zásobovací a spojovací funkce technické povahy a innosti a d je p ímo související s ur ující náplní plochy, pozemky související dopravní infrastruktury, izola ní zele , rozptýlená zele
nep ípustné:
ostatní innosti a d je, které nesouvisí s hlavním využitím plochy
Plochy výroby a skladování – drobná a emeslná výroba (VD) – Hlavní využití: umis ování
staveb a za ízení netovární povahy. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky pro umis ování provozoven zakázkové kusové výroby a innostem
emeslnickým v etn skladování s nízkými nároky na p epravu zboží, kdy
negativní vliv z inností nad p ípustnou míru nep ekra uje hranice plochy,
související administrativa, pozemky stavby a za ízení dopravní a technické
infrastruktury, pozemky sídelní zelen
podm. p ípustné: stavby, za ízení, a jiné aktivity za podmínky neomezení hlavního využití
plochy a nep ekro ení rámce využití plochy. Bydlení majitele i správce
za ízení je možné za podmínky, že bydlení nebude rušeno nad p ípustnou
míru.
nep ípustné:
aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití plochy,
innosti, které svým charakterem významn zvyšují dopravní zát ž v území,
výroba se silným negativním dopadem na životní prost edí
Plochy výroby a skladování – zem lská výroby (VZ) – Hlavní využití: zem lská
živo išná a rostlinná výroba a skladování. Zp soby využití:
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ípustné:

pozemky, stavby a ú elová za ízení pro zem lství a chovatelství, pozemky,
stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury, pozemky sídelní
zelen .
podm. p ípustné: stavby, za ízení a jiné aktivity za podmínky, že neomezují hlavní využití
plochy a nep ekra ující rámec využití plochy. P ípadné závodní stravování,
bydlení majitele i správce za ízení je možné, za podmínky, že tyto innosti
nebudou rušeny nad p ípustnou míru. erpací stanice pohonných hmot a
sb rné dvory komunálního odpadu za podmínky, že nebude omezeno hlavní
využití plochy
nep ípustné:
aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití, výroba se
silným dopadem na životní prost edí
Plochy zelen – zele soukromá a vyhrazená (ZS) - Hlavní využití: zele bez možnosti b žného ve ejného p ístupu (obvykle oplocená). Soukromá zele je zastoupena innostmi na zahradách užitkových a sadech. Vyhrazená zele je zelení p i stavbách ob . vybavenosti a p i stavbách výrobních (vnitroareálová zele ). Vyhrazená zele je v tomto ÚP sou ástí p íslušné plochy s rozdílným zp sobem využití, a proto u vyhrazené zelen není p ípustnost i nep ípustnost blíže specifikována. Zp soby využití soukromé zelen :
ípustné:
produk ní zahrady spojené s p stováním zeleniny, kv tin a dalších zahradních plodin, p stování ovocných strom a ke , obytné zahrady
podm. p ípustné: zem lská rostlinná výroba samozásobitelského charakteru, dopl ková zaízení, p ípadn stavby za podmínky, že nedojde k potla ení hlavního zp sobu využití a snížení kvality prost edí plochy. Pozemky stavby a za ízení
dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že nedojde k omezení
hlavního zp sobu využití plochy a snížení kvality prost edí plochy
nep ípustné:
umis ování staveb, za ízení a innosti nemající p ímou souvislost
s hlavním využitím plochy a narušující kvalitu prost edí p ímo anebo druhotn
Plochy zelen ochranné a izola ní (ZO) - Hlavní využití: plochy pro funkci hygienické, estetické i psychologické clony tvo ící významný kompozi ní prvek území. Zp soby využití:
ípustné:
výsadba pln zapojeného stromového patra s ke ovou podsadbou
z vhodných místn p íslušných d evin a ke
podm. p ípustné: realizace opat ení ev. výstavba za ízení za podmínky zlepšení hlavní funkce plochy p edevším na úseku ochrany p ed hlukem. Pozemky, stavby a zaízení dopravní a technické infrastruktury, oplocení za podmínky, že nedojde k vyt sn ní nebo snížení ú inku tohoto druhu zelen
nep ípustné:
innosti a d je nemající souvislost p ímou i nep ímou s hlavním využitím
plochy
Plochy zelen p írodního charakteru (ZP) - Hlavní využití: plochy zelen v sídlech udržované
v p írod blízkém stavu. Zp soby využití:
ípustné:
innosti zabezpe ující zvýšenou ochranu p írodního prost edí, prvky územního systému ekologické stability, vodní plochy a drobné toky
podm. p ípustné: pozemky, stavyby a za ízení dopravní a technické infrastruktury pro místní
obsluhu území, p ípojky, stavby pro životní prost edí, p írodní zahrady za
podmínky, že nebude narušena i snížena p írodní hodnota plochy
nep ípustné:
innosti snižující ekologickou i estetickou hodnotu území
Plochy vodní a vodohospodá ské (W) - Hlavní využití: zajišt ní podmínek pro nakládání
s vodami. Zp sob využití:
ípustné:
innosti a za ízení související s vodohospodá skými pom ry území, rybá stvím, revitalizací a údržbou koryt vodote í, za ízení pro akumulaci deš ových vod, opat ení zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu území, doprovodná a krajinná zele
19

Úplné zn ní územního plánu BÝŠOVEC po zm

.I

STUDIO P| íjen/2020

podm. p ípustné: za ízení pro chov ryb , vodní dr beže za podmínky nevýznamného negativního dopadu na vodní režim a istotu vod, stavby a za ízení dopravní a
technické infrastruktury za podmínky, že nedojde k promítnutí nežádoucích
ink této infrastruktury na vodní plochy a toky
nep ípustné:
innosti a za ízení, které negativn ovliv ují kvalitu a istotu vod a vodní
režim v území nebo takovéto d sledky vyvolávají druhotn
Plochy zem lské (NZ1) Hlavní využití: plochy zem lské p dy v kultu e orné p dy. Zp soby využití:
ípustné:
v pravidelném sledu p stování obilnin, okopanin, pícnin, technických a jiných plodin. Opat ení, za ízení i stavby zlepšující vodohospodá skou bilanci v povodí, protipovod ová a protierozní opat ení, aktivity zvyšující ekologickou, hygienickou i estetickou hodnotu území. Stavby a za ízení sloužící
pro ochranu životního prost edí. P ípustná je zm na kultury na trvale travní
porost. Ú elové komunikace pro obsluhu pozemk a k zajišt ní prostupnosti
krajiny
podm. p ípustné: nezbytné stavby a za ízení zem lské prvovýroby, které mají p ímou souvislost se zem lským hospoda ením v daném konkrétním míst , pozemky
lesních porost za podmínky, že nedojde k narušení ochrany krajinného rázu, zájm ochrany p írody a zájm ochrany zem lského p dního fondu.
Oplocování pozemk za podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné i p stební ú ely a nedojde ke st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny a organizace ZPF. Stavby a za ízení ve ejné dopravní a technické infrastruktury,
ípojky za podmínky, že nedojde k narušení krajinného rázu a životního
prost edí. P ší, nau né stezky, cyklostezky, hipostezky za podmínky, že jejich trasování nenaruší organizaci ZPF a neomezí prioritní ú el plochy
Plochy zem lské - trvalé travní porosty (NZ2) Hlavní využití: plochy zem lské p dy
v druhu pozemku trvalý travní porost. Zp soby využití:
ípustné využití: zem lské obhospoda ování zem lské p dy, na které se nachází stálá
pastva, pop ípad souvislý porost s p evahou travin ur ených ke krmným
el m nebo technickému využití. Opat ení, za ízení i stavby zlepšující vodohospodá skou bilanci v povodí, opat ení zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu území. Stavby a za ízení sloužící pro ochranu životního prost edí. Ú elové komunikace pro obsluhu pozemk a k zajišt ní prostupnosti
krajiny
podm. p ípustné: nezbytné stavby a za ízení zem lské prvovýroby, které mají p ímou souvislost se zem lským hospoda ením v daném konkrétním míst , pozemky
lesních porost za podmínky, že nedojde k narušení ochrany krajinného rázu, zájm ochrany p írody a zájm ochrany zem lského p dního fondu.
Oplocování pozemk za podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné i p stební ú ely a nedojde ke st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny a organizací ZPF. Pozemky, stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury i
stavby p ípojek za podmínky, že nedojde k narušení krajinného rázu a životního prost edí. P ší, nau né stezky, cyklostezky, hipostezky za podmínky, že jejich trasování nenaruší organizaci ani zájmy ochrany ZPF a neomezí prioritní ú el plochy. Rozorání za podmínky, že jde o zúrod ovací opatení spojené s následnou obnovou travního porostu
nep ípustné:
trvalé zorn ní, umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad
rozši ování stávajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu,
snižování ekologické hodnoty území
Plochy lesní (NL) - Hlavní využití: pozemky ur ené k pln ní produk ní i mimoproduk ní
funkce lesa. Zp soby využití:
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ípustné:

pozemky s lesním porostem, lesní pr seky a lesní cesty, minimalizace geograficky nep vodních d evin a uplatn ní meliora ních d evin zvyšujících
ekologickou stabilitu lesa, protipovod ová a protierozní opat ení, opat ení
pro udržení vody v krajin
podm. p ípustné: umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro lesní výrobu, ochranu p írody, krajiny a životní prost edí za podmínky, že nebude omezeno využívání lesa a nedojde ke st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny. Oplocování pozemk ze podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné a p stební
ely a nedojde ke st etu se zájmy lesního hospodá ství, ochrany p írody a
krajiny. Stavby a za ízení ve ejné dopravní a technické infrastruktury,
stavby p ípojek, komunikace pro nemotorovou dopravu vždy za podmínky,
že se bude jednat o nezbytné úseky dopl ujících celistvost systému
v p edem prov ených trasách.
nep ípustné:
umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad rozši ování stávajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, snižování ekologické hodnoty území
Plochy smíšené nezastav ného území sportovní (NSs) – Hlavní využití: sportovn rekrea ní
využívání p ízniv orientovaných svah ke sjezdovému lyžování. Zp soby využití:
ípustné:
innosti spojené se sjezdovým lyžováním na dostate né sn hové pokrývce.
Ve vegeta ním období b žná innost na p dním fondu. Z izování mobilních i trvalých lyža ských vlek a dalších za ízení, které p ímo a bezprost edn souvisí s provozem za ízení
podm. p ípustné: umis ování do asných sezónních parkoviš pro vozidla návšt vník lyža ského svahu, umis ování za ízení, staveb mající úzkou spojitost s lyžováním za podmínky neomezení zem lských inností mimo sezónu a zachování hodnot a kvality prost edí plochy . Pozemky ve ejné dopravní technické infrastruktury, p ípojky, ú elové komunikace za podmínky, že nedojde
k omezení hlavního využití plochy.
nep ípustné:
terénní úpravy, zm na trvale travních porost na ornou p du, zales ování,
výsadba rozptýlené zelen , jiné innosti bránící hlavnímu využití plochy
Plochy smíšené nezastav ného území p írodní (NSp) - Hlavní využití: zachování a obnova
ekologických a estetických hodnot v území dotvá ejících krajinný ráz. Zp soby využití:
ípustné:
plochy rozptýlené zelen , skalní výchozy, balvanitá seskupení, p irozenou
i ízenou sukcesí vzniklé biotopy, vodní plochy a toky, trvale travní porosty, innosti nenarušující p írodní ani estetické hodnoty místa, zásahy mající
pozitivní dopad na krajinný ráz. Ú elové komunikace zajiš ující obsluhu
území
podm. p ípustné: liniové stavby ve ejné dopravní a technické infrastruktury, p ípojky jen
v nezbytných p ípadech budované ve ve ejném zájmu za podmínky slabého
zásahu na p ítomné znaky krajinného rázu a ekologickou a estetickou hodnotu plochy. Komunikace pro nemotorovou dopravu za podmínky, že nedojde k narušení ekologických a estetických hodnot plochy
nep ípustné:
innosti snižující p írodní a estetickou hodnotu území p ímo anebo druhot, zásahy s negativním dopadem na krajinný ráz v etn zásah stírající
ítomné znaky krajinného rázu
Plochy smíšené nezastav ného území specifické (NSx) - Hlavní využití: zajišt ní podmínek pro
bezpe ný a bezkolizní provoz st elnice mysliveckého sdružení. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky pro nácvik st elby z loveckých zbraní, p íslušná nezbytná opat ení související s provozem a bezpe ností st elnice.
nep ípustné:
jiné aktivity a d je, které bezprost edn nesouvisí se zvláštnostmi ve využívání plochy
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6.2. Podmínky prostorového uspo ádání v . podmínek ochrany krajinného rázu
Respektovat dochované p dorysné a prostorové uspo ádání zastav ní.
Úpravy p vodního zastav ní provád t respektem k místn obvyklým zp sob m zastav ní.
Nedopustit asanaci v kompaktním zastav ní sídla Býšovec bez náhrady. P i dostavb proluk
akceptovat p dorysnou stopu zastav ní a základní architektonické prvky.
Z d vodu maximálního zachování charakteru zapojení osídlení do krajinného rámce zástavbu
na stavebním pozemku orientovat tak, aby do volné krajiny sm ovala vždy nezastav ná ást
pozemku. Pokud tuto zásadu není možno dodržet, ostrou p echodovou hranici mezi
urbanizovaným a neurbanizovaným územím zmírnit ozelen ním.
Nové budovy rodinných dom budou mít p ímý p ístup z ve ejného prostranství i jiné
ve ejn p ístupné plochy (místní komunikace, silnice III. t ídy).
i koncepci zastavitelných ploch vycházet z podmínek využití ploch specifikovaných
v kapitole 3.2.
U staveb na plochách výrobních, smíšených obytných venkovských preferovat horizontální
uspo ádání p ed uspo ádáním vertikálním.
Pro hlavní zastavitelné plochy se ur ují tyto intenzity využití území:
plochy bydlení v rodinných domech venkovské - nové pozemky sm ující do volné
krajiny budou dosahovat intenzity využití území od 0,2 – 0,3
plochy smíšené obytné venkovské - intenzita využití území v etn ploch
manipula ních a zpevn ných m že dosáhnout až hodnoty 0,6 s tím, že min.
zbývajících 40 % plochy bude vymezeno pro zele
plochy výroby a skladování - intenzita využití území m že dosáhnout hodnoty 0,55
s tím, že zpevn né plochy mohou tvo it dalších až 30 % plochy. Minimáln 15 %
plochy musí být vy len no pro vnitroareálovou zele
Na území obce nep edpokládat umis ování staveb, jejichž vlastnosti výrazn p ekra ují
ostatní krajinné prvky, krajinné soubory anebo vlivy na lov ka.
Vysoká zele ve ejných prostranství, zahrad a humen, bohat kvetoucí zele p edzahrádek
musí nadále pat it k základním znak m venkovského sídla. Preferovat užití tradi ních druh
zelen obvyklých v regionu.
U staveb rekreace individuální jsou p ípustné stavební úpravy ev. p ístavby v rozsahu do 20%
stávajícího p dorysu stavby - budovy .
7. Vymezení ve ejn prosp šných staveb (VPS), ve ejn prosp šných opat ení (VPO), staveb
a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu a ploch pro asanaci,
pro které lze práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit
7.1. Ve ejn prosp šné stavby (VPS) dopravní a technické infrastruktury
etn ploch nezbytných k zajišt ní jejich výstavby a ádného užívání pro daný ú el.
Dopravní infrastruktura
Nebyly vymezeny.
Technická infrastruktura
WT – plocha pro výstavbu za ízení pro likvidaci odpadních vod (k.ú. Býšovec, parc. . 269/1,
273)
7.2. Ve ejn prosp šná opat ení (VPO)
VU – plocha regionálního biocentra RBC 292 Pernštejn (ozna ení v ZÚR KrV U006)
7.3. Stavby a opat ení k zajiš ování ochrany a bezpe nosti státu
Nebyly vymezeny.
7.4. Plochy pro asanaci
Nebyly vymezeny.
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8. Vymezení ve ejn prosp šných staveb a ve ejn ve ejných prostranství, pro které lze
uplatnit p edkupní právo s uvedením v í prosp ch je p edkupní právo z izováno,
parcelních ísel pozemk , názvu katastrálního území a p ípadn dalších údaj podle § 5
odst. 1 katastrálního zákona
Nebyly vymezeny.
9. Vymezení ploch a koridor územních rezerv a stanovení podmínek možného budoucího
využití v . podmínek pro jeho prov ení
Územní plán vymezuje plochu územní rezervy R1 pro p ípadné ešení pot eb bydlení
v rodinných domech.
Plocha územní rezervy R1 navazuje p ímo na severozápadní okraj zastav ného území sídla
Býšovec.
Podmínky využití:
zohlednit svažitost území, p sobení extravilánových vod, krajinný ráz
prov it možnosti využití stávajících pozemních komunikací po obvodu plochy
preferovat voln jší zp sob zastav ní
10. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách podmín no
zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její po ízení a p im ené lh ty pro
vložení dat o této studii do evidence územn plánovací innosti
10.1. Vý et ploch a podmínky využití
Územní studii jako podmínku pro rozhodování v území je nutno vyhotovit pro zastavitelnou
plochu Z5.
Základní podmínky využití plochy jsou dány kapitolou 3.2. a 6.2.
10.2. Stanovení lh t
Územní studie bude vyhotovena do p ti let od nabytí ú innosti územního plánu.
11. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách podmín no vydáním
regula ního plánu v rozsahu dle p ílohy . 9, stanovení zda se bude jednat o regula ní plán
z podn tu nebo na žádost a u regula ního plánu z podn tu stanovení p im ené lh ty pro
jeho vydání
Nejsou tímto územní plánem vymezeny.
12. Stanovení po adí zm n v území (etapizace)
Pro jednoduchost v koordinaci využívání ploch se zm nou v území i prostorovém uspo ádání
není etapizace vyhotovena.
13. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb
Nejsou tímto územní plánem vymezeny.
14. Stanovení kompenza ních opat ení podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
Orgán ochrany p írody neuplatnil požadavky na kompenza ní opat ení.
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Textová ást Úplného zn ní územního plánu Býšovec po zm
. I v etn titulního listu, záznamu o
innosti a obsahu textové ásti sestává z 12 list .

Výkresová ást Úplného zn ní územního plánu Býšovec po zm

íslo
N1
N2
N3
O1

Výkres
název
Výkres základního len ní území
Hlavní výkres
Ve ejn prosp šné stavby a opat ení, asanace
Od vodn ní - Koordina ní výkres
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. I sestává:

po et list

poznámka

1
1
1
1

1:5000
1:5000
1:5000
1:5000

