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A. Textová ást
1. Vymezení zastav ného území
Zastav né území bylo vymezeno k 31. 1. 2008. Zastav né území bylo aktualizováno k datu
15.11.2018.
Zastav né území je graficky vyzna eno ve výkresech:
N1
- výkres základního len ní území
N2
- hlavní výkres
2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
2.1. Zásady celkové koncepce rozvoje obce
Po ítky jsou malou obcí ležící v bezprost edním zájmovém území m sta Ž ár nad Sázavou.
Koncepci rozvoje obce ešit v souladu se strategickými a rozvojovými plány pokrývající
území obce a sm ovat ji do zkvalitn ní a modernizace technické infrastruktury, zvýšení
dostupnosti a kvality bydlení s úm rnými požadavky na rozší ení nabídky míst pro aktivity
malých a st edních podnikatel .
Území obce Po ítky považovat za krajiná sky chudý prostor umož ující len ní
zem lského pracovního prost edí strukturální zelení s protierozní funkcí. V územním plánu
ešit celý katastr obce s d razem na ochranu a tvorbu krajiny.
2.2. Hlavní cíle rozvoje
Vytvo it podmínky pro stabilizaci demografického potenciálu v obci s možným jeho mírným
nár stem.
Stanovit urbanistickou koncepci pro další rozvoj obce s ur ením podmínek prostorového
uspo ádání a podmínek uspo ádání ploch s rozdílným zp sobem využití.
ešit problematiku dopravní obsluhy území a obsluhy území technickou infrastrukturou.
V ešení územního plánu skloubit zájmy a pot eby územních samospráv, státní správy, ve ejného a soukromého sektoru.
Prov it možnosti zavedení jiných než intenzivních forem hospoda ení na zem lském p dním fondu - alespo na ásti zem lských pozemk .
ipravit podmínky pro navrácení širokého spektra života do vesnice.
Zabezpe it podmínky pro funkci územních systém ekologické stability a dalších opat ení
pro zvýšení p írodních hodnot území.
Vymezit nezbytné plochy ve ejn prosp šných staveb i ve ejn prosp šných opat ení.
2.3. Ochrana a rozvoj hodnot
Je zajišt na vytvo ením základních pravidel upravujících aktivity, innosti a d je na celém
území obce.
Navrženy jsou podmínky pro p íznivé životní prost edí, pro hospodá ský rozvoj a soudržnost
spole enství obyvatel.
Ve ve ejném zájmu jsou chrán ny a rozvíjeny p írodní, civiliza ní i kulturní hodnoty území
etn urbanistického, architektonického i archeologického d dictví.
Je akceptován návesní typ sídla s p vodními formacemi zastav ní.
Neut šený prostor mezi h išt m, silnicí a vodote í je navržen jako ve ejné prostranství
s nezbytnou úpravou regulující dopravní plochy.
Nezbytností je náprava stavebn technického stavu objekt v chátrajícím zem lském
areálu.
i výb ru nových zastavitelných ploch byly zohledn ny nejen podmínky technické a
vlastnické, ale zejména urbanistická kompozice sídla podporovaná p írodními podmínkami
území. Není uvažováno s p ekro ením úrovn hladiny stávajícího zastav ní.
írodní hodnoty jsou chrán ny a rozvíjeny p edevším za azením hodnotných ploch a ploch
potenciáln vhodných do ploch p írodních a ploch smíšeného nezastav ného území
írodního.
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íznivý vliv na kvalitu prost edí bude mít výstavba malých vodních nádrží ve vhodných
profilech a výrazné zlepšení prostupnosti krajiny obnovou a dopln ním polních cest
s uplatn ním interak ních prvk .
3. Urbanistická koncepce v etn vymezení zastavitelných ploch, ploch p estavy, ostatních
ploch se zm nou v území a systému sídelní zelen
3.1. Urbanistická koncepce
Navazuje na stávající plošné a prostorové i provozní uspo ádání sídla, na specifika
venkovského prost edí a spole enství s pot ebou uchování jejich integrity a základních
ekologických proces .
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.
Nové rozvojové plochy sm ují p edevším do ploch bydlení v rodinných domech a ve ejných
prostranství a jejich situování je z hlediska koncepce rozvoje sídla v p íhodné poloze p i
severním okraji ásti sídla zvané Výpustek, dále pak na pravé stran silnice p i vjezdu do
sídla od Skleného (zde v etn plochy p estavby území na plochy bydlení v RD) a v ad
neposlední na západním okraji jádrové ásti sídla. Jako plochy p estavby na výrobu drobnou
a plochu výroby a skladování - lehký pr mysl jsou navrženy plochy v areálu bývalého ZD.
Plochami funkce smíšené obytné se dopl uje zastav ní na západním okraji sídla.
Aktivní plochy (plochy se zm nou v území) ve volné krajin eší výstavbu malých vodních
nádrží, zalesn ní, obnovu polních cest a podporují rozmanitost zem lských ploch a
celkovou diverzitu území.
Místní ást obce tvrt se považuje za územn stabilizovanou ást obce
Dopravní obsluha obce i obsluha technickou infrastrukturou (mimo odkanalizování a išt ní
odpadních vod) je na dobré úrovni.
3.2. Zastavitelné plochy, plochy p estavby a ostatní plochy se zm nou v území
Jsou vymezeny v grafické ásti územního plánu.
ozna ení
ploch

2a
2b
2c
3a
3b
5a
5b
6a
6b
6c
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
I/Z1

plochy
zastavitelné

p estavby

evažující ú el plochy a kód plochy
ostatní

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

charakteristika

bydlení v rodinných domech
bydlení v rodinných domech
plochy ve ejných prostranství
plochy ve ejných prostranství
smíšené obytné
bydlení v rodinných domech
bydlení v rodinných domech
smíšené obytné
smíšené obytné
plochy ve ejných prostranství
smíšené obytné
smíšené obytné
výroby drobné
elová komunikace
elová komunikace
vodní a vodohospodá ské
lesní
lesní
vodní a vodohospodá ské
elová komunikace
elová komunikace
elová komunikace
elová komunikace
bydlení v rodinných domech
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kód

BR
BR
VP
VP
SO
BR
BR
SO
SO
VP
SO
SO
VD

VH
L
L
VH

BR

vým ra
plochy (ha)
0,12
0,15
0,60
0,08
0,08
0,23
0,17
0,27
0,15
0,14
0,44
0,50
0,72
0,03
0,34
0,72
1,12
0,97
0,94
0,56
0,56
0,39
0,22
0,16
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x
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plochy výroby a skladování pr mysl
plochy výroby zem lské
plochy skladování
plochy výroby drobné
výroby drobné
plochy výroby a skladování pr mysl
vodní a vodohospodá ské
plochy zem lské - trvalé
porosty
plochy zem lské - trvalé
porosty
plochy zem lské - trvalé
porosty
plochy zem lské - trvalé
porosty

lehký

lehký

travní
travní
travní
travní

VL

0,70

VZ
VK
VD
VD

0,13
0,34
0,18
0,77

VL

0,95

VH

1,84

ZL

0,16

ZL

0,08

ZL

0,05

ZL

0,04

Podmínky využití ploch
Plocha . 2a, 2b
Akceptovat uplatn né zásady rozestav né obytné skupiny rodinných dom .
Plocha . 2c
Akceptovat uplatn né zásady rozestav né obytné skupiny rodinných dom .
Plochy ve ejných prostranství, které budou mimo ešení pot eb vodohospodá ských
umož ovat p íznivou vazbu mezi urbanizovaným územím a volnou krajinou (plánovaným
rybníkem a zem lsky využívanou krajinou).
Plocha . 3a
Nevyužívané území zp ístupnit jako ve ejné prostranství, které bude sadovnicky
ztvárn no.
Prioritní využití bude pod ízeno spole enským pot ebám obyvatel obce. Neuvažovat
s využitím plochy pro pot eby motorové dopravy.
Plocha . 3b
Území navazující na stávající zástavbu na prot jší stran místní komunikace a bude plnit
funkci dopl kovou a hospodá skou k hlavním stavbám na prot jší stran komunikace.
Výška staveb nep esáhne 5 m nad úrove p ilehlého terénu území.
Dopravní obsluha z p ilehlé místní komunikace.
Plocha . 5a, 5b
Dopravní obsluhu plochy zabezpe it z ve ejného prostranství.
Zajistit dostate né ší kové parametry ve . prostranství vzhledem k možnému rozvoji sídla
Po ítky (využití rezervních ploch).
Velikost stavební parcely by nem la klesnout pod 700 m2.
Plocha . 6a, 6b a 9
Využití ploch bude prov eno jednou územní studií.
Dopravní obsluha z navržené plochy 6c ve ejného prostranství, p ímá obsluha ze silnice II.
ídy se nep ipouští.
Prokázat dodržení limitních hladin hluku pro chrán ný venkovní prostor na základ
aktuálních intenzit dopravy na sil. II. t .
Uvažovat s asanací stávajících staveb na ploše p estavby . 9.
Plocha . 6c
Navržená plocha ve ejného prostranství pro obsluhu zastavitelných plochy 6a, 6b, plochy
estavby 9 a zárove i realizovaného domu v zastav ném území.
Napojení na silnici II. t ídy jedním sjezdem, propojení na stávající ve ejné prostranství
"záhumenní cesty".
Využití plochy bude prov eno územní studií.
Plocha . 8
14
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Využití plochy ešit v souvislosti s navazujícím p vodním zastav ním.
Dopravní obsluhu lze realizovat z místní komunikace, p ípadn p es pozemky stávajících
zem lských usedlostí.
Stavby svým vzhledem, uspo ádáním, m ítkem tedy i celkovým výrazem nezasáhnou
negativn do prost edí obce.
ešit výsadbu vzr stných strom .
Plocha . 10
Zástavbu ešit v kontextu navazujících staveb sousední navazující bývalé selské usedlosti.
Dopravní obsluha bude ze stávající ú elové komunikace.
V koncepci využití plochy uplatnit sídelní zele .
i využití plochy zohlednit trasu sd lovacího kabelu.
Plocha . 11
ístupovou polní cestu ešit v minimálních parametrech.
Plocha . 13
ešit obnovu polní cesty s doprovodnou zelení.
Plocha . 14
Využít p íhodných terénních podmínek pro z ízení malé vodní nádrže.
ešit vazbu na ve ejné prostranství plochy . 2c.
ehy utvá et s požadavkem na p íznivý rozvoj litorálního pásma.
Plocha . 15 a 16
Zalesn ní ešit s ohledem na potenciální p irozenou vegetaci, skupinu typu geobiocénu a
stanovištní podmínky.
Okraj lesa bude lenitý, druhov rozmanitý.
Plocha . 17
Zohlednit p írodní podmínky, zvlášt utvá ení terénu.
Sou ástí plochy mohou být mok adní spole enstva a b ehové porosty.
Vytvo it podmínky pro rozvoj litorálního pásma.
Plocha . 18 a 19
Obnovou a dopln ním pot ebných úsek ú elových cest ešit chyb jící obsluhu polností
této ásti katastru.
Trasu polní cesty . 18 uzp sobit tak, aby obsluhovala plánovanou vodní nádrž.
Plocha . 20 a 21
Obnovou polních cest zabezpe it lepší prostupnost krajiny.
Plocha . I/Z1
Dopravní obsluha ze stávající místní komunikace.
Zástavbu citliv p izp sobit stávajícímu terénu. Respektovat blízkost vodního toku a vodní
plochy.
Zástavba bude tvo it s rozestav nou navazující obytnou skupinou rodinných dom jeden
urbanistický celek
Zohlednit pr h stávající kanaliza ní p ípojky a jejího v cného b emene.
Plocha . I/Z2
Dopravní obsluha p es sousedící plochu p estavby I/P2.
Typ zástavby areálový, výška staveb nep esáhne výšku sou asné zástavby navazujícího
zem lského areálu.
Okrajové ásti plochy doplnit vzr stnou zelení pro plynulý p echod do krajiny. Zohlednit
blízkost lokálního biocentra ÚSES a vodní plochy.
Plocha . I/Z5
Plocha pro rozší ení stávajícího objektu výroby zem lské.
Dopravní obsluha navrženou ú elovou komunikaci na ploše . 11
Výška staveb nep esáhne výšku stávajícího objektu.
Okrajové ásti plochy doplnit vzr stnou zelení pro plynulý p echod do krajiny.
15
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Plocha . I/Z6
Plocha pro plochy skladování VK v zastav ném území sm rem do proluky mezi silnicí II.
ídy a výrobní zónou obce.
Dopravní obsluhu ešit ze stávající plochy SO i z ploch výrobního areálu. P ímá obsluha
ze silnice II. t ídy se nep ipouští.
Výška staveb nep esáhne výšku stávajícího objektu na navazující ploše SO.
Respektovat pr h telekomunika ního kabelu
Plocha . I/Z7
Typ zástavby areálový, výška staveb do 4,5 m.
Dopravní obsluha plochy bude ze stávající ú elové komunikace.
Využití plochy nesmí znemožnit bezpe ný rozhled na stávající ú elové komunikaci v
míst jejího napojení na silnici II. t ídy.
Okrajové ásti plochy doplnit vzr stnou zelení pro plynulý p echod do krajiny.
Respektovat pr h telekomunika ního kabelu
Plocha . I/P1
Plocha výroby drobné využívající dosavadní plochy výroby chátrajícího zem lského
areálu.
Zástavbu ešit v návaznosti s plochou . 10.
Výška zástavby nep esáhne výšku stávajících staveb zem lského areálu.
Respektovat vedení zemního sd lovacího kabelu.
Okrajové ásti plochy doplnit vzr stnou zelení pro plynulý p echod do krajiny.
Respektovat navazující lokální biocentrum ÚSES.
Plocha . I/P2
Plocha p estavby ásti zem lského areálu na plochu výroby a skladování - lehký
pr mysl.
Dopravní obsluha ze stávající ú elové cesty.
Typ zástavby areálový, výška staveb nep esáhne výšku sou asné zástavby navazujícího
zem lského areálu.
Respektovat návaznost plochy na plochu lokálního biocentra ÚSES, plochu doplnit
vzr stnou zelení.
Plocha . I/K1
Plocha ostatní se zm nou v území ur ená pro stavbu malé vodní nádrže - rybníka.
Zohlednit umíst ní v p írodn hodnotném území 2. zón ochrany CHKO Ž árské vrchy.
ehy utvá et s požadavkem na p íznivý rozvoj litorálního pásma. Sou ástí plochy mohou
být mok adní spole enstva a b ehové porosty.
Plocha . I/K2, I/K3, I/K4 a I/K5
umožnit zúrodn ní stávajících nezem lských pozemk jejich zatravn ním
nevyužívat intenzivních technologií hospoda ení
Obnovy polních cest p edpokládat jako cesty jednopruhové s výhybnami. Sou ástí polních
cest bude doprovodná zele .
Podmínky prostorového uspo ádání jsou dále uvedeny v kapitole 6.2.
3.3. Systém sídelní zelen
Zele ve ejná
Dotvá í prost edí obce, je p edevším reprezentována zelení na návsi. Ve ejná zele
doprovází i ostatní ve ejná prostranství a komunika ní sí v sídle.
Ve ejná zele bude sou ástí nových zastavitelných ploch zvlášt pro bydlení v rodinných
domech a ploch ve ejných prostranství stávajících (mezi h išt m a vodním tokem) i
nových.
Zele vyhrazená
Nadále bude reprezentována zejména zelení zahrad, která v obraze obce plní
nezastupitelnou úlohu.
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V zahradách uplat ovat obecn platný daný požadavek na omezení výsadby nízkých
forem strom s uplatn ním strom vysokokmenných.
Vyhrazená zele je sou ástí plochy u obecního ú adu a bude nutnou sou ástí ploch
výrobní zóny obce.
Obecné požadavky
Vysokokmennými dlouhov kými d evinami doplnit vhodná místa v obci.
Zele sídelní pokud možno propojovat do v tších celk , podporovat pronikání krajinných
vegeta ních formací do sídelního prost edí.
4. Koncepce ve ejné infrastruktury, v . podmínek pro její umis ování
4.1. Dopravní infrastruktura
Systém napojení obce na silni ní sí z stává beze zm ny. Trasa silnice je územn stabilizována.
Silnice v zastav ném území zabezpe uje i nadále p ímou obsluhu p ilehlých nemovitostí.
Dopravn usm rnit ve . prostranství mezi h išt m a vodním tokem zejména ve vztahu k sil.
II. t .
Z hlediska bezpe nosti všech ú astník silni ního provozu i zlepšení estetických parametr
pr tahu uplatnit na pr jezdním úseku silnic prvky dopravního zklidn ní.
Pro dopravu v klidu se ur uje požadavek, aby každý nov vybudovaný byt na nové zastavitelné ploše m l alespo jedno garážové i odstavné stání pro osobní automobil (na svém pozemku). Nevhodn umíst né garáže vhodn zakomponovat do projektu ve ejného prostranství „Pod h išt m“ i ešit jejich p emíst ní.
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.
Hromadná doprava bude nadále zajiš ována autobusovou p epravou. Autobusová zastávka
po úpravách ve ejného prostranství „Pod h išt m“ vyhoví, její dostupnost pro obyvatele obce
je dobrá.
Na území obce není uvažováno s výstavbou dopravních za ízení ( SPHM, motorest, aj.)
Stávající sí polních cest je zachována, je navržena obnova a dopln ní n kterých polních cest
zaniklých v é e scelování zem lských pozemk ..
Letecká (civilní), železni ní ani vodní doprava nemá na území obce své zájmy.
4.7. Technická infrastruktura
Zp sob zásobování obce pitnou vodou z stává i ve výhledu beze zm n - p ívod z koncového
adu Vysoké.
V sídle ešit výstavbu oddílné kanalizace, když stávající stoky lze v p ípad vhodnosti využít
pro deš ovou kanalizaci. Splaškové vody budou svedeny do nejnižšího místa, kde bude erpací
jímka pro erpání odp. vod na OV Ž ár n. S.
Likvidaci odpadních vod v místní ásti tvrt ešit výstavbou jímek na vyvážení u každé nemovitosti s odvozem obsahu jímek na blízké istírny odpadních vod. Alternativn lze užít domovních OV ev. jim ekvivalentní technologie išt ní odpadních vod.
Elektrickou energií bude obec zásobena nadále z primárního el. vedení VN 22 kV pomocí t í
trafostanic TS22/0,4kV.
Respektovat koridor el. vedení VVN 220 kV protínající západní okraj k.ú.
Dobudovat STL rozvody v rozvojových plochách, neuvažovat s plynofikací ásti obce tvrt .
Sd lovací kabel je respektován ve stabilizované trase. Radioreléová trasa nad k.ú. neprochází,
pokud nebude narušen rozvoj obce výstavbu t chto za ízení ÚP nevylu uje. Respektovat
ochranné pásmo nadzemního komunika ního vedení MO R.
Na plochách ur ených pro stavby technické infrastruktury se zakazuje umis ování jiných staveb než staveb souvisejících.
Neuvažovat s umis ováním výroben el. energie mimo urbanizované území. ÚP nebrání využívání alternativních zdroj energie (solární kolektory na stavbách, tepelná erpala aj.) p edevším
pro vlastní pot ebu.
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4.8. Ob anské vybavení ve ejné
Stávající ob anská vybavenost je stabilizována, není uvažováno se zm nami.
4.9. Ob anské vybavení ostatní
Je na území obce stabilizováno, nep edpokládat se zm nami
Umis ování ob anského vybavení úm rné velikosti i rozsahu je možné i do jiných
íhodných ploch s rozdílným zp sobem využívání, pokud to nebude v rozporu s p ípustným,
ípadn podmín
p ípustným využíváním dané plochy (toto ustanovení možno p im en
uplatnit i pro ve ejnou ob . vybavenost).
4.10. Ve ejná prostranství
Ve ejná prostranství, a již stávající i navrhovaná úzce souvisí s plochami sídelní ve ejné
zelen , která se na jejich utvá ení bude významn podílet.
Nejd ležit jším ve ejným prostranstvím nadále z stává návesní prostor. Druhým
významným, když dnes negativn p sobícím ve . prostranstvím je prostor mezi h išt m
vodote í a silnicí II. t ídy. - Opat ení, viz. kap. 3.3. a 4.1.
Ve ejná prostranství navazující na dnes projektovanou obytnou skupinu RD bude využíváno i
pro ešení odtokových pom
v území.
Kompozice ve ejných prostranství musí vytvá et vztah mezi soukromím obytné ásti a
ve ejností návsi (ulice). U stávajících ve ejných prostranství nep ipustit nevhodné úpravy
prostor v etn p ilehlých objekt . Nedob e upravené i zanedbané objekty vymezující
prostor návsi postupn uvést do žádoucího stavu.
Ve ejná prostranství musí být významným kompozi ním prvkem v obci p ízniv se
projevujícím v obraze obce i v psychickém p sobení na lov ka (faktor pohody).
4.11. Nakládání s odpady
Provozovaný systém nakládání s odpady se považuje za vyhovující i pro výhled.
Na území obce se nenachází žádná funk ní skládka a ÚP neuvažuje se z izováním skládek na
území obce.
5. Koncepce uspo ádání krajiny v . vymezení ploch 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. Uspo ádání krajiny v . vymezení ploch, podmínky pro zm ny v jejich využití
Územním plánem jsou p írodní, kulturní a historické hodnoty akceptovány. Pozitivní p írodní
charakteristiky budou vyjád eny harmoniza ními vztahy v krajin - roz len ním rozsáhlých
hon zem lské p dy (mozaika krajiny). Kulturní a historické charakteristiky jsou ur eny
edevším zapojením sídla do krajinného rámce a respektováním jeho identity.
Zastav né území nem že být rozši ováno aniž by došlo k ádnému využívání stávajícího
domovního fondu a výrobních ploch.
Krajina nezastav ného území bude nadále sloužit zem lství, lesnictví p ípadn rybá ství a
rekrea ním pohybovým aktivitám. Intenzita využívání ploch zem lských a lesních je limitována p írodními podmínkami a kombinací rozumné a ohleduplné výroby s individuální
údržbou krajiny.
V lesních porostech se požaduje zvyšování odolnosti lesa dostate ným zastoupením
zpev ujících a meliora ních d evin. Neuvažovat s plošným odlesn ním.
U vod stojatých rozvíjet ekotonální spole enstva, v litorálním pásu akvatického a
terestrického ekosystému.
Stávající zele respektovat, podporovat vzr stnou zele v sídle a posilovat podíl rozptýlené
zelen v krajin . Ve spojení s drobnými artefakty najdou uplatn ní solitéry strom .
Na území jsou vyhodnoceny a uplatn ny plochy p írodní.
Plochy p írodní jsou zastoupeny plochami v I. zón odstup ované ochrany CHKO a
v plochách maloplošných zvlášt chrán ných území a jejich ochranných pásem. Smíšené
plochy nezastav ného území p írodní se vymezují na pozemcích p irozených a p írod
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blízkých ekosystém , dále sem náleží pozemky p irozených a p írod blízkých spole enstev
zjišt né z mapování biotop .
Smíšené plochy nezastav ného území ve II. zón CHKO se vymezují na pozemcích
tvo ených II. zónou CHKO Ž árské vrchy. Smíšené plochy nezastav ného území se
vymezují na druhu pozemk ostatní plocha.
Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Územní systém ekologické stability je vzájemn propojený soubor p irozených i
pozm ných, avšak p írod blízkých ekosystém , který udržuje p írodní rovnováhu.
Plochy ÚSES je možno využít jen takovým zp sobem, který nenaruší obnovu ekosystému a
nedojde k narušení jeho ekostabiliza ních funkcí.
Na území obce se nachází anebo do n ho zasahují ty i lokální biocentra (2 funk ní a 2
áste
funk ní). Po jižním okraji k.ú. prochází nefunk ní lokální biokoridor, ostatní lokální
biokoridory jsou funk ní anebo áste
funk ní.
ÚSES vyššího ádu se na území obce nenachází.
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
esn stanovených podmínek p ipustit stavbu liniovou, p ípadn stavbu související
s ochranou ŽP).
Interak ní prvky dopl ují sí biokoridor a biocenter s funkcí rozptýlené zelen v krajin .
Prostupnost krajiny
Obnovou polních cest se zvyšuje dopravní prostupnost krajiny. Novými stavebními
aktivitami na zastavitelných plochách nedochází k rušení stávajícího dopravního systému.
Rozsáhlé plochy orné p dy jsou bariérou pro migraci organism . Biologická propustnost se
zlepší zajišt ním interak ních prvk v krajin a navržením plochy smíšené nezastav ného
území p írodní na dnes intenzivn zem lsky obhospoda ované ásti k.ú.
Protierozní opat ení, ochrana p ed povodn mi
Svažitý reliéf terénu v siln antropicky ovlivn né krajin je náchylný zejména k vodní erozi.
Tyto projevy je možno zmírnit uplatn ním organiza ních a agrotechnických opat ením ZPF.
Nemalý pozitivní význam p inese i obnova polních cest.
Nelze p ipustit úpravy pozemk ZPF, které zp sobují rychlejší odtok vody a snižující
schopnost vsaku vody.
Stavební pozemky vymezovat s požadavkem na vsak i zdržení deš ových vod.
Hydrologické a ekologické parametry povodí nevyžadují ešit zvýšené odtoky z izováním
suchých poldr .
Podmínky pro rekreaci
Území obce má omezené podmínky pro pobytovou rekreaci, potenciál pro p ší turistiku je
krom vrcholových partií k.ú. chudý.
Denní rekreaci trvale žijících obyvatel lze realizovat na dob e udržovaném h išti, cvi ení
možno realizovat v sále obecního ú adu. Dobré podmínky pro setkávání obyvatel obce mají
ve ejná prostranství - zejména náves. Specifickou formou relaxace m že být práce na
zahradách.
ÚP nevylu uje z izování r zných atraktivit rekrea ní funkce i na jiných k tomu p íhodných
plochách rozdílného využívání pokud budou dodrženy podmínky využívání t chto ploch.
Dobývání ložisek nerostných surovin
Na území obce není evidován žádný dobývací prostor, nejsou vyhodnocena výhradní ložiska
nerost nebo jejich prognózní zdroj ani chrán ná ložisková území.
Na k.ú. Po ítky nejsou evidována žádná aktivní sesuvná území, potencionální plochy sesuv
se nachází mimo území, kde ÚP p edpokládá stavební aktivity.
Na území obce se nenachází žádná poddolovaná území ani stará d lní i pr zkumná díla.
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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 (BR) - hlavní využití: uspokojování pot eb
individuálního bydlení v nízkopodlažních objektech obklopených soukromou zelení
v kvalitním prost edí. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky a stavby rod. dom , pozemky soukromé i jiné zelen , pozemky
ve ejných prostranství, pozemky, stavby a za ízení dopravní a technické
infrastruktury související s obsluhou plochy, integrovaná za ízení
nep esahující význam daného místa území a nenarušující jeho obytnou
pohodu.
podm. p ípustné: malé prostory obchodu a služeb, menší ubytovací a stravovací za ízení,
za ízení sociální zdravotnické pé e, dopl kové prostory pro zájmovou
innost, drobná výrobní innost v rozsahu odpovídajícím velikosti a objemu
budov, chov drobného hospodá ského zví ectva i drobná p stitelská innost,
za podmínky, že tyto innosti musí být bez negativních dopad na sousední
pozemky. Rodinná rekreace za podmínky, že bude umis ována ve
stávajících domech nevhodných k trvalému bydlení, i jejich p vodnímu
ur ení.
nep ípustné:
stavby, za ízení, d je a innosti, které svými vlivy zat žují prost edí plochy
a obytnou pohodu p ímo, anebo druhotn nad p ípustnou míru
Plochy bydlení v bytových domech (BD) - hlavní využití: uspokojování pot eb bydlení
v domech o více jak t ech bytech v kvalitním prost edí. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky a stavby bytových dom , pozemky ve ejných prostranství,
pozemky , stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury související
s obsluhou plochy
podm. p ípustné: integrované za ízení pro administrativu p ípadn služby v rozsahu
nep ekra ujícím vým ru pr
rného bytu za podmínky, že nesníží kvalitu
prost edí plochy bydlení
nep ípustné:
stavby, za ízení, d je a innosti, které svými vlivy zat žují prost edí plochy
nad p ípustnou míru a již p ímo anebo druhotn
Plochy rekreace rodinné (RR) - hlavní využití: uspokojování pot eb individuální pobytové
rekreace v kvalitním zejména p írodním prost edí. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky a stavby rodinné rekreace, pozemky soukromé a jiné zelen ,
pozemky pro slun ní, relaxaci a rekrea ní aktivity venkovního charakteru
sloužící dané ploše, pozemky stavby a za ízení související dopravní a
technické infrastruktury
nep ípustné:
veškeré aktivity, které svými vlivy negativn p ekra ují ur ující režim
plochy a již p ímo anebo druhotn
pozn.: Do t chto ploch nejsou zahrnuty pozemky v souvisle zastav ném jádrovém území sídla,
které jsou trvale anebo do asn využívány k rekreaci ve stávajících objektech - tzv.
"chalupá ská" rekreace.
Plochy ob anského vybavení (O) - hlavní využití: umis ování ob anského vybavení zejména
místního významu. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky a stavby pro ve ejnou správu a administrativu (a), pro za ízení
církevní nevýrobní (c), pro obchodní prodej, ubytování a stravování (d),
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kulturu (k), pro t lovýchovu a sport (t), pro vzd lávání a výchovu,
zdravotnictví a sociálních služeb, nevýrobní služby, pozemky h bitov ,
pozemky stavby a za ízení související dopravní a technické infrastruktury,
pozemky ve ejných prostranství, sídelní zele . Pozn.: malé písmeno zpodrobn ní druhu ob . vybavení. Druhy ob . vybavení lze vzájemn
zam nit, nutno však akceptovat neslu itelnost n kterých druh ob .
vybavenosti i jejich vlivy na okolí.
podm. p ípustné: bydlení za podmínky, že bydlení bude v menšin k plochám ve ejného
ob anského vybavení a že bydlení nebude hlavním využitím plochy 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. P ípustné je za ízení komer ního charakteru za p edpokladu,
že bude v menšin vzhledem k plochám ob anského vybavení
nep ípustné:
aktivity, které zhoršují prost edí plochy nad míru p ípustnou, a již p ímo
anebo druhotn a které narušují estetickou a kulturní hodnotu místa
Plochy ve ejných prostranství (VP) - hlavní využití: obecní užívání bez ohledu na vlastnictví
pozemk , mající obvykle významnou prostorovou a komunika ní funkci v urbanizovaném
území. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky pro ve ejnou zele , pozemky návesních prostor , uli ních
prostor , p ší stezky a chodníky, zpevn né plochy pro kulturní a
shromaž ovací ú ely vodní prvky, pozemky, stavby a za ízení dopravní a
technické infrastruktury
podm. p ípustné: umis ování mobiliá e obce, drobné architektury, d tských h iš , ploch pro
ambulantní prodejní aktivity, další aktivity a za ízení za podmínky, že
ispívají ke spole enským kontakt m a podporují sociální soudržnost,
erpací místa pro požární techniku za podmínky zajišt ní odb ru požární
vody
nep ípustné:
umis ování staveb pro reklamu, staveb provizorního charakteru, z izování
parkoviš pro vozidla o vyšší hmotnosti 3,5 t, garáží a jiných staveb a
inností narušujících spole enské, kulturní a provozní funkce t chto prostor
Plochy smíšené obytné (SO) - hlavní využití: víceú elové využití plochy, v p ípad obce
zahrnují p edevším p vodní historické zastav ní. Zp soby využití:
ípustné:
stavby pro bydlení, živnostenské aktivity a ob anskou vybavenost
odpovídající velikosti vymezeného pozemku a m ítku daného prostoru,
pozemky soukromé i jiné zelen , pozemky ve ejných prostranství a
pozemky, stavby a za ízení související dopravní a technické infrastruktury
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.
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 .
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
dopravou. Zp soby využití:
ípustné:
stavby a za ízení silnic a pozemních komunikací (k), stavby a za ízení pro
dopravu v klidu (p) a ostatní dopravní za ízení a stavby v etn p íslušejících
pozemk , doprovodná a izola ní zele ; , pozemky, stavby a za ízení
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technické infrastruktury, terénní úpravy, protipovod ové opat ení, nutné
asana ní zásahy
podm. p ípustné: umis ování erpacích stanic pohonných hmot, 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 (TI) - hlavní využití: umis ování staveb, za ízení a sítí
technického vybavení na úseku zásobování vodou, išt ní odpadních vod, zásobování i
výroby el. energií (e), zemním plynem, elektronických komunikací a teplem. Pozn.: malé
písmeno - zpodrobn ní druhu technického vybavení. 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 hlavním využitím plochy, pozemky , stavby a za ízení
související dopravní infrastruktury, izola ní zele , rozptýlená zele
nep ípustné:
ostatní innosti a d je, které nesouvisí s hlavním využitím plochy
Plochy výroby zem lské (VZ) - hlavní využití: chov hospodá ských zví at, skladování i
zpracování produkt živo išné a rostlinné výroby, poskliz ové úpravy rostlin a zem lské
služby. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky, stavby a ú elová za ízení pro zem lství a chovatelství,
pozemky, stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury,
fotovoltaické lánky na výrobních i administrativních objektech, 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. Bydlení ve služebních i pohotovostních bytech je možné za podmínky, že tyto innosti nebudou rušeny nad
ípustnou míru. erpací stanice pohonných hmot je možno umístit za p edpokladu, 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 výroby drobné (VD) - hlavní využití: umis ování provozoven s výrobní náplní na
bázi kusové i malosériové, blížící se spíše výrob emeslnické s innostmi s vyššími nároky
na p epravu zboží, v etn skladování. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky, stavby a za ízení netovárního charakteru, související
administrativa a sociální za ízení, pozemky, stavby a za ízení dopravní a
technické infrastruktury, pozemky zelen . Negativní vlivy z provozovaných
inností nesmí p ekro it hranicí plochy.
podm. p ípustné: podnikatelská innost nenarušující primární funkci využívání plochy a
innosti (d je), které nejsou ur ující funkcí plochy rušeny nad p ípustnou
míru (nap . závodní stravování, p sobení závodního léka e). Fotovoltaické
panely za podmínky jejich umíst ní na st nách i st echách staveb.
nep ípustné:
stavby pro bydlení, rekreaci, ubytování a jiné innosti, na které p sobí
primární využití plochy rušiv
Plochy výroby a skladování - lehký pr mysl (VL) - hlavní využití : umis ování staveb a
za ízení tovární povahy
Zp soby využití:
ípustné:
pozemky staveb a za ízení pro výrobu, sklady, obchodní innost, zpevn né
plochy za p edpokladu, že negativní vlivy z inností nad míru p ípustnou neekra ují hranice plochy. Související administrativa, pozemky , stavby a zaízení dopravní a technické infrastruktury, pozemky sídelní zelen
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podm. p ípustné: jiné aktivity neomezují hlavní využití plochy a nep ekra ující rámec využití
plochy, fotovoltaické panely za podmínky jejich umíst ní na st nách i st echách staveb. Bydlení ve služebních i pohotovostních bytech je možné za
podmínky, že tyto innosti nebudou rušeny nad p ípustnou míru. Pozemky
pro skladování stavebního odpadu kategorie ostatní odpad a biologicky rozložitelného odpadu za podmínky, že negativní vlivy nep ekro í hranice plochy,
bude zajišt na bezkolizní dopravní obslužnost a nedojde k narušení hlavního
využití plochy.
nep ípustné:
aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití plochy, výroba
se silným negativním dopadem na životní prost edí
Plochy skladování (VK) - hlavní využití : umis ování staveb sklad bez výrobní innosti
Zp soby využití:
ípustné:
stavby a za ízení pro skladování komodit bez negativních vliv na životní
prost edí p esahujících hranice plochy skladového hospodá ství, pro administrativu, sociální za ízení, stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury, pozemky sídelní zelen
nep ípustné:
aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití plochy a byly
zdrojem zne iš ujících látek, jejichž emise by p ekro ily hranici vymezené
plochy
Plochy vodní a vodohospodá ské (VH) - hlavní využití : zajišt ní podmínek pro nakládání
s vodami. Zp soby využití:
ípustné:
innosti , stavby a za ízení související s vodohospodá skými pom ry území,
rybá stvím, revitalizací a údržbou koryt vodote í, za ízení pro akumulaci dešových vod, opat ení zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu území, doprovodná a krajinná zele
podm. p ípustné: za ízení pro chov ryb, vodní dr beže za podmínky nevýznamného negativního dopadu na vodní režim a istotu vod, pozemky, 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 - orná p da (ZO) - 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 zlepšující vodohospodá skou bilanci v povodí, protipovodová a protierozní opat ení, opat ení 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 ZPF. Oplocování pozemk za podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné i p stební ú ely a nedojde ke st etu se zájmy ochrany
írody a krajiny a organizace ZPF. Pozemky, stavby a za ízení dopravní a
technické infrastruktury za podmínky, že p jde o nezbytná za ízení a 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
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
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Plochy zem lské - trvalé travní porosty (ZL) - hlavní využití: plochy zem lské p dy v
kultu e trvalý travní porost. Zp soby využití:
ípustné:
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 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 ZPF. 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. Pozemky, stavby a za ízení
dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že p jde o nezbytná za ízení a 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. Rozorání za podmínky,
že jde o zúrod ovací opat ení 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 zem lské - zahrady a sady (ZZ) - hlavní využití: pro zem lskou produkci
zahradních plodin, ovocných strom p ípadn ke . Zp soby využití:
ípustné:
innosti spojené s p stováním zeleniny, kv tin a dalších zahradních plodin,
stování ovocných strom a ke
podm. p ípustné: oplocení, pozemky stavby a za ízení související dopravní a technické
infrastruktury, p ípojky, p ípadn za ízení a stavby bezprost edn
související s hlavním využitím plochy za podmínky neomezení hlavního
využití plochy a zachování kvality prost edí plochy
nep ípustné:
umis ování staveb, za ízení a inností nemajících p ímou souvislost
s hlavním využitím plochy
Plochy lesní (L) - hlavní využití : pozemky ur ené k pln ní produk ní i mimoproduk ní
funkce lesa. Zp soby využití:
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. Lesní pastviny a polí ka pro zv (pokud nejde o
ZPF) i nelesní zelen , 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, p ípojky za podmínky, že nebude omezeno
využívání lesa a nedojde ke st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny. Oplocování pozemk za 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. Pozemky , stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury za
podmínky, že se bude jednat o výsledné projednané variantní ešení. 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
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Plochy p írodní (P) - hlavní využití: zajišt ní podmínek ochrany p írody v nezastavitelném
území p edevším na plochách maloplošných zvlášt chrán ných území a p íslušných
ochranných pásem t chto MZCHÚ, na plochách I. zóny odstup ované ochrany p írody
CHKO, p ípadn i jiných pozemcích vysoké ekologické hodnoty. Zp soby využití:
ípustné:
innosti s prioritou ochrany p írody, p írod blízké i lov kem málo
pozm né ekosystémy, vodní plochy, mok ady, spole enstva skal,
ekosystémy se soust ed ným výskytem vzácných a existen
ohrožených
druh bioty, p irozená travní a bylinná spole enstva, lesy s p irozenou nebo
írod blízkou druhovou skladbou a prostorovou a v kovou strukturou,
území s mimo ádnou krajiná skou hodnotou, vše na pozemcích ZPF (z),
pozemcích PUPFL (l), vodních ploch a druhu pozemku - ostatní plocha (o).
nep ípustné:
zmenšování rozsahu p írodní plochy, na plochách nelze umis ovat stavby,
za ízení ani jiná opat ení pro zem lství, lesnictví, vodní hospodá ství,
žbu nerost , pro ve ejnou dopravní a technickou infrastrukturu, p ípojky,
dále technická opat ení a stavby zlepšující podmínky využití plochy pro
ely rekreace a cestovního ruchu (nap . cyklistické stezky, hygienická
za ízení, ekologická a informa ní centra)
Plochy smíšené nezastav ného území ve II. zón CHKO (SZ) - hlavní využití: pro zajišt ní
ekosystém vyšší ekologické stability i áste
lov kem pozm ných, avšak p írod blízkých spole enstev na plochách II. zóny odstup ované ochrany p írody CHKO. Zp soby využití:
ípustné:
innosti, které nejsou v rozporu s principy ochrany p írody v této kategorii
zvlášt chrán ného území na pozemcích ZPF (z), pozemcích PUPFL (l),
vodních ploch a na druhu pozemku ostatních ploch (o)
podm. p ípustné: liniové stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury jen
v nezbytných p ípadech budované ve ve ejném zájmu, ú elové komunikace
a p ípojky za podmínky slabého zásahu na p ítomné znaky krajinného rázu
a ekologickou a estetickou hodnotu plochy. P ší, nau né stezky,
cyklostezky a hipostezky za podmínky, že nedojde k narušení ekologických
a estetických hodnot plochy
nep ípustné:
innosti ev. stavby snižující p írodní a estetickou hodnotu území p ímo
anebo druhotn , zásahy s negativním dopadem na krajinný ráz v etn
zásah narušující p ítomné znaky krajinného rázu, t žbu nerost hygienická
za ízení, ekologická a informa ní centra
Plochy smíšené nezastav ného území p írodní (SP) - hlavní využití: zajišt ní podmínek
ochrany p írody v nezastavitelném území. Zp soby využití:
ípustné:
innosti s prioritou ochrany p írody na pozemcích ZPF (z), pozemcích
PUPFL (l), vodních ploch a druhu pozemku - ostatní plocha (o). Pozn.: malá
písmena - druh pozemku.
podm. p ípustné: liniové stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury jen
v nezbytných p ípadech budované ve ve ejném zájmu, ú elové komunikace
a p ípojky za podmínky slabého zásahu na p ítomné znaky krajinného rázu
a ekologickou a estetickou hodnotu plochy. P ší, nau né stezky,
cyklostezky a hipostezky za podmínky, že nedojde k narušení ekologických
a estetických hodnot plochy
nep ípustné:
zmenšování rozsahu plochy, innosti ev. stavby snižující p írodní a
estetickou hodnotu území p ímo anebo druhotn , zásahy s negativním
dopadem na krajinný ráz v etn zásah narušující p ítomné znaky
krajinného rázu, t žbu nerost hygienická za ízení, ekologická a informa ní
centra
Plochy smíšené nezastav ného území (SN) - hlavní využití: pro vyjád ení specifického
charakteru nezastav ného území. Zp sob využití:
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ípustné:

pozemky ZPF, PUPFL, pozemky vodních ploch, pozemky ostatních ploch
(kód 14, p íl. vyhl. . 190/1996 Sb.) a pozemky p irozených a p írod
blízkých ekosystém . innosti nenarušující estetickou a p írodní hodnotu
místa a zásahy mající pozitivní vliv na krajinný ráz.
podm. p ípustné: liniové stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury jen
v nezbytných p ípadech budované ve ve ejném zájmu, ú elové komunikace
a p ípojky za podmínky slabého zásahu na p ítomné znaky krajinného rázu
a ekologickou a estetickou hodnotu plochy. P ší, nau né stezky,
cyklostezky a hipostezky za podmínky, že nedojde k narušení ekologických
a estetických hodnot plochy
nep ípustné:
innosti ev. stavby snižující p írodní a estetickou hodnotu území p ímo
anebo druhotn , zásahy s negativním dopadem na krajinný ráz v etn
zásah narušující p ítomné znaky krajinného rázu, t žba nerost , hygienická
za ízení, informa ní centra
6.2. Podmínky prostorového uspo ádání v . podmínek ochrany krajinného rázu
Akceptovat prostorové a p dorysné uspo ádání sídla.
Zastavitelné plochy jsou navrženy tak, aby byly zajišt ny podmínky pro spojitý a harmonický
rozvoj území obce.
U stavových ploch se nep edpokládá výrazná zm na intenzity využití území.
Linie zastav ní sm rem do návesního prostoru je nep ekro itelná.
ešit zásadní modernizaci areálu zem lské výroby s úpravou objekt i vnit ních ploch
spojenou s výsadbou vnitroareálové a izola ní zelen .
Intenzita využití území výrobních ploch p id lených stavebníkovi bude init do 0,5, zpevn né
plochy mohou tvo it dalších 30% plochy. Zbývajících min. 20% plochy je ur eno pro zele .
Zastav ní ploch smíšených obytných bude korespondovat svým výrazem, m ítkem i
intenzitou využití území se svojí p edlohou, tj. selským stavením.
Intenzita využití území nových pozemk pro bydlení bude do 0,25. Obecn se p edpokládá,
že p i návrhu RD bude vycházeno z tradice vesnického domu. Velikost budoucího stavebního
pozemku pro bydlení v rodinných domech se uvažuje v rozmezí 700 - 1500 m2.
ípadné doprovodné stavby u sportovišt (šatny, soc. za ízení) ešit v minimálních
požadavcích jako stavby p ízemní trvalé hodnoty.
Na území obce se nep edpokládá umis ování staveb, jejichž vlastnosti výrazn p ekra ují
ostatní krajinné prvky, krajinné soubory anebo vlivy na lov ka. Nebudou zde umis ována
vzdušná p enosová za ízení nadmístního významu ani obdobné stavby.
Posilovat p sobení jednotlivých krajinných prvk a ploch p írodních biotop .
ešení ÚP nenarušuje p írodní ani estetickou hodnotu krajinného rázu, ešením ÚP nedochází
k negativnímu zásahu do krajinných vztah ani m ítka krajiny.
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. VPS dopravní a technické infrastruktury
Nejsou územním plánem vymezeny.
7.2. VPO –územní systém ekologické stability
Nejsou územním plánem vymezeny.
7.3. Ve ejn prosp šné stavby a opat ení k zajiš ování ochrany a bezpe nosti státu
Nejsou tímto územním plánem vymezeny.
7.4. Plochy pro asanaci
Nejsou územním plánem vymezeny.
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8. Vymezení ve ejn prosp šných staveb a ve ejných prostranství, pro které lze uplatnit
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
PP
- ve ejné prostranství pro kvalitní dopravní obsluhu zastavitelných ploch
edkupní právo je z izováno ve prosp ch obce Po ítky na pozemcích i ástech pozemk
p. . 255/1, 255/2, 256, 258/2, 259/3, 259/5, 260/1, 260/2, 436/7, 436/20 k.ú. Po ítky.
9. Vymezení ploch a koridor územních rezerv a stanovení podmínek možného budoucího
využití v . podmínek pro jeho prov ení
Územní plán vymezuje územní rezervu R1, která m že sloužit k p ípadnému rozvoji ploch
pro bydlení v rod. domech.
Pro navržené využití bude plocha prov ena nejd íve po vy erpání alespo 50% zastavitelných ploch vymezených v ÚP pro bydlení v rodinných domech, tak aby bylo možno zabezpe it v asnou zm nu ÚP.
10. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no
zpracováním územní studie (US), stanovení podmínek pro její po ízení a p im ené lh ty
pro vložení dat o této ÚS do evidence územn plánovací innosti
10.1. Vý et ploch a podmínky využití
Územní studie jako podmínka pro územní rozhodování bude vyhotovena pro zastavitelné
plochy . 6a, 6b, 6c a 9.
Základní podmínky využití jsou známy z kap. 3.2. a 6.2.
Protože funk ní nápl a prostorové uspo ádání obou ploch bezprost edn souvisí, bude US
vyhotovena na jednom mapovém podkladu.
10.2. Stanovení lh t
Územní studie pro ur ené plochy bude vyhotovena do ty rok od nabytí ú innosti Zm ny
. I ÚP Po ítky.
11. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no
vydáním regula ního plánu, zadání regula ního plánu v rozsahu dle p ílohy . 9 stanovení, zda se bude jednat o regula ní plán z podn tu nebo na žádost
Nejsou tímto územním plánem vymezovány.
12. Stanovení po adí zm n v území (etapizace)
Jedná se o území s jednoduchou problematikou nevyžadující z územního hlediska postup výstavby usm ovat ešením územního plánu.
13. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které m že vypracovávat architektonickou ást projektové dokumentace jen autorizovaný architekt
Nejsou tímto územním plánem vymezovány.
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 Po ítky 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 Po ítky po zm

íslo
N1
N2
N3
O1

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

