
 

 

 1 

                                              

 

                      

          

                                                                                                                              

ÚZEMNÍ PLÁN 
PÍSAŘOV  

 
 
           

 A.1 TEXTOVÁ ČÁST PO ZMĚNĚ Č. 2A 
 
 
 



 

 

 2 

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 

Správní orgán, který vydal poslední změnu ÚP: Zastupitelstvo obce Písařov 

Pořadové číslo poslední změny ÚP: 2. 

Datum nabytí účinnosti poslední změny ÚP:  

Pořizovatel: Městský úřad Šumperk, 

Odbor strategického rozvoje, územního plánování a 

investic 

náměstí Míru 1, 787 01 Šumperk 

Oprávněná úřední osoba pořizovatele 

Jméno a příjmení: 

 

Mgr. Abdulla Azzani, PhD. 

Funkce: 
referent odboru strategického rozvoje, 

územního plánování a investic 

Podpis:  

Razítko: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zpracovatel: Ing. arch. Dagmar Vaníčková 
autorizovaný architekt pro obor územní 
plánování, ČKA 02 661 
Aloise Hanuše 182 
561 64 Jablonné nad Orlicí 

 

 

Podpis a razítko: 

 
 

 

 

 



 

 

 3 

Obsah textové části Územního plánu Písařov: 
 
1. Vymezení zastavěného území  4 
2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho 

hodnot 
 

 2.1 Zásady celkové koncepce rozvoje obce  5 
 2.2 Koncepce ochrany a rozvoje hodnot v území  5 
 2.3Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot 6 
3. Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných 

ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně  
 

 3.1 Urbanistická koncepce  7 
 3.2 Vymezení zastavitelných ploch 7 
 3.3 Vymezení ploch přestavby 19 
 3.4 Vymezení systému sídelní zeleně  20 
4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její 

umisťování  
 

 4.1 Koncepce občanského vybavení  21 
 4.2 Koncepce výroby 22 
 4.2 Koncepce dopravy 22 
 4.3 Koncepce vodního hospodářství  23 
 4.4 Koncepce zásobování el.energií 23 
 4.5 Koncepce zásobování teplem 23 
5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a 

stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní 
systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní 
opatření, ochrana před povodněmi, rekreaci, dobývání 
nerostů apod. 

 

 5.1 Koncepce uspořádání krajiny 24 
 5.2 Územní systém ekologické stability 24 
 5.3 Koncepce ochrany výhradních ložisek, dobývacích 

prostorů, chráněných ložiskových území  a prognózních 
zdrojů nerostných surovin  

25 

6. 6.Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití s určením převažujícího účelu využití, 
pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, 
nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného 
využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového 
uspořádání, včetně základních podmínek ochrany 
krajinného rázu 

 

 6.1 Plochy s rozdílným způsobem využití vymezené na 
území obce  25 

 6.2 Stanovené podmínky pro využití jednotlivých ploch 
26 

 6.3 Výklad pojmů použitých při vymezení ploch s rozdílným 
způsobem využití 42 

7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně 
prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování 
obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které 
lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit   

43 

8. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných 
prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo  45 

9. Vymezení ploch a a koridorů  územních rezerv a stanovení 
možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho 
prověření  

45 



 

 

 4 

10. 
Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o 
změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, 
stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro 
vložení dat o této studii do evidence územně plánovací 
činnosti                    

45 

11. Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 
stavebního zákona 46 

12.  Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů 
k němu  připojené grafické části  46 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 5 

1. Vymezení zastavěného  území  
 
      Řešeným území Územního plánu obce Písařov  jsou  následující katastrální území:  
 

Název katastrálního území  Číslo  

Písařov  720640 

Bukovice u Písařova            606324 

 

       Řešené území má celkovou výměru 1885 ha. 

     
    Hranice zastavěného území byla změnou č. 2 aktualizována k datu  22. leden 2020. 
 
   Hranice zastavěného území je zakreslena ve Výkrese základního členění území, dále 
pak v Hlavním výkrese a Koordinačním výkrese. Je také součástí Výkresu 
předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu.  

 

2.Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho 
hodnot 

2.1 Zásady celkové koncepce rozvoje obce  

 
- část Písařov rozvíjet jako místo klidného rodinného bydlení městského i 

venkovského charakteru se  základním občanským vybavením a možností  
podnikání v rámci smíšených ploch bydlení a  ploch drobné výroby a výrobních 
služeb 

- část Bukovice rozvíjet jako místo klidného rodinného bydlení venkovského 
charakteru s omezenou nabídkou občanského vybavení zejména komerčního 
charakteru a možností podnikatelských aktivit v rámci smíšených ploch bydlení. 
Vzhledem k dobré dopravní dostupnosti této místní části rozvíjet  v daném 
prostoru plochy pro podnikání v oblasti drobné výroby a výrobních služeb, 
případně služeb motoristům 

- respektovat přírodně cenné části nezastavěného území, nové zastavitelné plochy 
jsou situovány zejména do stavebních proluk zastavěného území a v návaznosti na 
něj 

2.2 Hlavní cíle rozvoje  

 

- stabilizovat počet obyvatel v obci (návrhem atraktivních ploch pro bydlení zvrátit 
v současné době nepříznivou věkovou struktury, kdy počet obyvatel 
v poproduktivním věku, zatím sice mírně, ale převyšuje dětskou složku  
obyvatelstva)   

- stanovit nové plochy pro rozvoj klidného rodinného bydlení (plochy bydlení 
městské) 

- umožnit v obci rozvoj tradičního venkovského typu bydlení (bydlení s možností 
doplnění hospodářským zázemím) 

- umožnit v obci rozvoj drobné  a řemeslné výroby (mimo obytné území obce) 



 

 

 6 

- zajistit dobrou dopravní dostupnost rozvojových ploch 

- zachovat vysokou ekologickou stabilitu území  

- stanovit koncepci technické infrastruktury stávajících i rozvojových ploch 

2.3 Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot 
 

 Ochrana přírodních hodnot v území  

- respektovat vyhlášené prvky ochrany přírody v území (ptačí oblast Králický 
Sněžník, přírodní park Březná)  

Ochrana urbanistických a kulturních hodnot v území 

- zajistit ochranu 3 kulturních památek, které jsou zapsány v Ústředním seznamu 
kulturních památek ČR, tzn: 

k.ú Písařov  
R.Č.102281 – sousoší Nejsvětější Trojice s podstavcem na ppč. 1662/2 
R.Č. 50057/9-55-  venkovská usedlost čp. 104 na parcele stp. 29 
 
k.ú. Bukovice u Písařova 
R.Č. 30075/8-1081 – dřevěná zvonice  na ppč. 69 
 

 
- zajistit ochranu dalších památkově a architektonicky  hodnotných objektů v území, 

v rámci územního plánu jsou v řešeném území chráněny pod titulem památná 
místa následující objekty: 

 
1. Římskokatolický kostel Rozeslání sv. apoštolů - z roku 1785 a se zvonem   z roku 

1550 
                                                                                       - situován ve středu obce 

na stp.124 
2. Sbor českých bratří – z roku 1933  umístěný na parcele stp. 347 ve střední části obce   
3. Pískovcový krucifix – datace nečitelná – pod mateřskou školou na ppč. 1532/4 
4. Pomník  T.G. Masaryka – z roku 1924- umístěný na ppč. 1745/2  
5. Vilový objekt v severní části obce na stp. 344 
6. Pomník obětem II. světové války – ppč. 1740/9 
7. Zděná čtvercová kaple – ppč. 1193 
8. Pískovcový kříž před kostelem – ppč. 159 
9. Kříž na hřbitově z roku 1889 – ppč. 181 
10. Kříž u hasičské zbrojnice z roku 1825 

 
– nepřipouštějí se architektonické změny objektů, naopak žádoucí je zachování a 

rehabilitace dochované historické podoby 

- u  drobných sakrálních staveb je nepřípustná změna jejich lokalizace a umístění  
zařízení, případně podpor liniových staveb technické infrastruktury v jejich 
bezprostředním sousedství 

 

Ochrana archeologických hodnot 

- celé řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu 
zákona  o státní památkové péči, v platném znění 
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3.Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných 
ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 

3.1 Urbanistická koncepce  

     
    Plošné uspořádání území    

- zastavěné území Písařova i Bukovic  využít zejména pro bydlení  venkovského typu, 
ve střední části Písařova umožnit také městské formy bydlení 

- v severní části  Písařova u krajské silnice do Moravského Karlova částečně obnovit 
původní zástavbu, tyto plochy využít pro rodinnou rekreaci   

-  zařízení pro občanské vybavení veřejného i komerčního charakteru směřovat do 
střední části Písařova, v návaznosti na toto území rozvíjet také plochy pro sport a 
tělovýchovu 

- podél hlavních komunikačních tahů v místní části Bukovice rozvíjet zejména 
občanské vybavení komerčního charakteru a plochy drobné výroby a výrobních 
služeb 

-  plochy v okrajových částech zastavěného území Bukovice navazující na kvalitní 
zemědělskou půdu využívat jako smíšené plochy, bydlení doplnit hospodářským 
zázemím 

 
Prostorové uspořádání území  

- nově realizované stavební objekty citlivě začlenit do stávající sídelní struktury 
zastavěného    území 

- respektovat pohledovou dominantu věže římskokatolického kostela v řešeném 
území  

- na plochách bydlení venkovského typu dávat přednost volnému řazení objektů 
před pravidelnou uliční zástavbou, která je v tomto území cizí 

-  vzhledem k turistické atraktivitě řešeného území je třeba klást důraz na zvýšenou 
estetickou hodnotu zastavěného území.  Vedle použitých objemů a tvarů hraje velký 
vliv uplatněná barevnost, v daném měřítku zástavby zejména barva střešní krytiny, 
která se v panoramatických pohledech projevuje nejvíce. V řešeném území je třeba 
se vyvarovat cizích výrazných barev ( např. zelené, modré, modrošedé). U 
souvisejících funkčních celků je třeba používat jednotnou barvu střešní krytiny 
(např. pravidelná uliční zástavba, původní zemědělská usedlost, areál zemědělské 
výroby, rekreační areál)  

 -  z důvodu zachování estetických, architektonických a rekreačních hodnot není 
přípustné v řešeném území umisťovat výškové stavby, které by vytvářely nevhodné 
pohledové dominanty (např. výškové skladovací objekty, stožáry větrných 
elektráren, apod.) 

3.2 Vymezení zastavitelných ploch 

 
V návrhu územního plánu se vymezují  následující zastavitelné plochy: 
 
Číslo lokality: 1-Ri 

Název lokality: Zašív                   

Navrhované funkční využití :   rekreace – rodinná                               

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 

- vzhledem k pohledově exponovanému umístění zastavitelné plochy klást velký důraz 
na architektonické řešení objektů zejména ve   východní části lokality  



 

 

 8 

- dodržet cca 15 m odstup od krajské silnice  

Výměra lokality: 2,36 ha   Dotčené pozemky v k.ú Písařov k datu 
zpracování ÚP:  1049/1, 1049/2. 1808/2, 
stp.270 1080/1, 1080/2 1084/3, 1084/4 
Stp. 273   1084/1 

 
Číslo lokality: 2-Bv 

Název lokality: Za kouty I              

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu                      

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 

- lokalita vhodná pro umístění roubené stavby 

Výměra lokality: 0,50 ha   Dotčené pozemky v k.ú Písařov k datu 
zpracování ÚP:  1055/8, 1055/4   

 
Číslo lokality: 3- Bv 

Název lokality: Za kouty II            

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu                      

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 

- konkrétní objekt umístit v severní části lokality, dodržet cca 10 m odstup od krajské 
silnice 

Výměra lokality: 0,33 ha   Dotčené pozemky v k.ú Písařov k datu 
zpracování ÚP:  1061/3, 1068, 1055/7, 
1067, stp. 233, stp. 232 

 
Číslo lokality: 4- Bv 

Název lokality: Nad Cukrlinkou        

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu                      

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 

- z důvodu pravděpodobného výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů bude 
před vydáním územního rozhodnutí na p.č. 1059/3, 1059/18, 1059/19 a stp.295 
v k.ú. Písařov zpracováno biologické hodnocení lokality 

- stavby na parcele orientovat hřebenem rovnoběžně s vrstevnicemi s možným 
natočením podle ideálního oslunění stavby  

- dodržet cca 10 m odstup objektů od krajské silnice 

- respektovat přírodní zeleň, která zasahuje předmětnou lokalitu 

Výměra lokality: 1,87 ha   Dotčené pozemky v k.ú Písařov k datu 
zpracování ÚP:  1059/3, stp.295, 1803/2, 
1059/11, 1059/10, 907/2, 1059/9, 
1059/7, 1059/8 

 
Číslo lokality: 5- Bv 

Název lokality: Nad starou školou     

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu                      
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Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 

- stavby na parcele orientovat hřebenem rovnoběžně s vrstevnicemi s možným 
natočením podle ideálního oslunění stavby  

Výměra lokality: 0,27 ha   Dotčené pozemky v k.ú Písařov k datu 
zpracování ÚP:  1131/1část, 1131/12č., 
1131/13č., 1131/14č., 1131/15č., 
1131/17č.       

 
Číslo lokality: 6- Bv 

Název lokality: Pod  starou školou     

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu                      

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 

- z důvodu pravděpodobného výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů bude 
před vydáním územního rozhodnutí na p.č. 1193 v k.ú. Písařov zpracováno 
biologické hodnocení lokality 

- stavby na parcele orientovat hřebenem rovnoběžně s vrstevnicemi s možným 
natočením podle ideálního oslunění stavby 

Výměra lokality: 0,88 ha   Dotčené pozemky v k.ú Písařov k datu 
zpracování ÚP:  1193část, stp.294, 
stp.197, 1828část, 1197, stp. 196, 1196/2       

 
Číslo lokality: 7- Bv 

Název lokality: K vodojemu          

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu                      

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 

- dodržet cca 10 m odstup objektů od krajské silnice 

Výměra lokality: 0,89 ha   Dotčené pozemky v k.ú Písařov k datu 
zpracování ÚP:  229, 230/1, 230/2  

 
Číslo lokality: 8- Bv 

Název lokality: U vodojemu  

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu                      

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 

- stavby na parcele orientovat hřebenem rovnoběžně s vrstevnicemi s možným 
natočením podle ideálního oslunění stavby 

Výměra lokality: 1,01 ha   Dotčené pozemky v k.ú Písařov k datu 
zpracování ÚP:  825/21, 833/3část, 825/9, 
825/6část, 831/1, 825/1, 825/24část 

 
Číslo lokality: 9a-Sv, 9b-Sv 

Název lokality:  Nad vodojemem 

Navrhované funkční využití :   plochy smíšené obytné venkovské               

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: plocha je komunikačně přístupná ze stávající účelové komunikace 
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vedené severozápadně od lokality 

Zásobování vodou:  napojení na veřejný vodovod, zásobovací řad prochází  
jihovýchodně od lokality  

Odvádění odpadních vod: v návrhu ÚP uvažováno s výstavbou splaškové kanalizace 
zakončené obecní ČOV Písařov; do doby výstavby splaškové 
kanalizace individuálně, v jímkách na vyvážení  s atestem 
nepropustnosti a domovních ČOV  

Zásobení el. energií: ze stávající TS 846  

Výměra lokality: 0,26 ha   Dotčené pozemky v k.ú Písařov k datu 
zpracování ÚP:  833/2 část, 833/1část, 
833/4 část  

 
Číslo lokality: 10-Bv   

Název lokality: K chaloupkám I 

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu                      

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 

- stavby na parcele orientovat hřebenem rovnoběžně s vrstevnicemi s možným 
natočením podle ideálního oslunění stavby 

Výměra lokality: 0,40 ha   Dotčené pozemky v k.ú Písařov k datu 
zpracování ÚP:  825/2, 825/3, 825/8část                                 

 
Číslo lokality: 11-Bv+D 

Název lokality: K chaloupkám II 

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu , dopravní infrastruktura 
silniční – místní komunikace                      

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 

- stavby na parcele orientovat hřebenem rovnoběžně s vrstevnicemi s možným 
natočením podle ideálního oslunění stavby 

Výměra lokality: 0,73 ha   Dotčené pozemky v k.ú Písařov k datu 
zpracování ÚP:  744 část                                                

 
Číslo lokality: 12-Bv   

Název lokality: U hasičské zbrojnice 

Stávající funkční využití : sídelní zeleň soukromá a vyhrazená                           

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu                      

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 

- dodržet cca 10 m odstup objektů od krajské silnice 

Výměra lokality: 1,08 ha   Dotčené pozemky v k.ú Písařov k datu 
zpracování ÚP:  193/1, 193/3, 194/1, 
193/2, 192                         

 
Číslo lokality: 13-Bv, resp. 13a-Bv a 13b-Bv  

Název lokality: Za kostelem   
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Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu                      

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 

- z důvodu pravděpodobného výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů bude 
před vydáním územního rozhodnutí v severní části lokality nad cestou zpracováno 
biologické hodnocení lokality 

- zachovat pravidelnou uliční zástavbu v rámci doplnění stávající zástavby 

Výměra lokality: 2,70 ha   Dotčené pozemky v k.ú Písařov k datu 
zpracování ÚP:  1503část, 1490/5část, 
1490/1část, 1840/3část, 1505, 
1510/1část, 1512část, 1513/1část, 
1515/2část, 1516část, 1519/2část, 
1519/3část  

 
Číslo lokality: 14-Os   

Název lokality: Za školou     

Navrhované funkční využití :   občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení  

Výměra lokality: 0,96 ha   Dotčené pozemky v k.ú Písařov k datu 
zpracování ÚP:  1521/1část  

 
Číslo lokality: 15a-Bv, 15b-Bv 

Název lokality: Za bytovými domy 

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu                      

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 

- zachovat pravidelnou uliční zástavbu v rámci doplnění stávající zástavby 

Výměra lokality: 1,22 ha   Dotčené pozemky v k.ú Písařov k datu 
zpracování ÚP:  158, 1534/29, 1534/33, 
1534/31, 1534/15, 1534/21, 1534/18, 
1534/27 

 
Číslo lokality: 16a-Bv 

Název lokality: U mateřské školy I 

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu                      

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 

- zachovat pravidelnou uliční zástavbu v rámci doplnění stávající zástavby 

- dodržet jednotnou barvu střešní krytiny  

Výměra lokality: 1,04 ha   Dotčené pozemky v k.ú Písařov k datu 
zpracování ÚP:  1534/4část  

 
Číslo lokality: 16b-Ov 

Název lokality: U mateřské školy III 

Navrhované funkční využití :   občanské vybavení – veřejná infrastruktura                      

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 

- u hranic s obytnou zástavbou realizovat obvodovou zeleň   
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Výměra lokality: 0,24 ha   Dotčené pozemky v k.ú Písařov k datu 
zpracování ÚP:  1534/34, 1534/35, 
1534/36  

 
Číslo lokality: 17a-Bv 

Název lokality: U mateřské školy II 

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu                      

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 

- stavby na parcele orientovat hřebenem rovnoběžně s vrstevnicemi s možným 
natočením podle ideálního oslunění stavby  

- navržená parcelace lokality je příliš zhuštěná, vhodné by bylo rozvolnit zástavbu  

Výměra lokality: 0,65 ha   Dotčené pozemky v k.ú Písařov k datu 
zpracování ÚP:  1532/7, 1532/8, 1532/10, 
1532/6, 1532/9, 1532/11, 1532/12, 
1532/5, 1532/4 

 
Číslo lokality: 17b-Ov 

Název lokality: U mateřské školy III 

Navrhované funkční využití :   občanské vybavení – veřejná infrastruktura 

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 

- podél hranice s navrhovanou zastavitelnou plochou pro bydlení 17a-BV realizovat 
obvodovou zeleň  

Výměra lokality: 0,06 ha   Dotčené pozemky v k.ú Písařov k datu 
zpracování ÚP:  1532/3  

 
Číslo lokality: 18-Bv 

Název lokality: U fotbalového hřiště  

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu                      

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 

- stavby na parcele orientovat hřebenem rovnoběžně s vrstevnicemi s možným 
natočením podle ideálního oslunění stavby  

- před zahájením změny ve využití území na pozemcích p.č. 1663/18 a 1663/19 bude 
zpracována územní studie 

Výměra lokality: 4,02 ha  Dotčené pozemky v k.ú Písařov k datu 
zpracování ÚP:  92, 1847, 1629/3, 1629/5, 
1629/6, 1663/18 a 1663/19 

 
Číslo lokality: 19-Bv 

Název lokality: U točky autobusů    

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu                      

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 

- nejsou   

Výměra lokality:0,12 ha   Dotčené pozemky v k.ú Písařov k datu 
zpracování ÚP:  99   



 

 

 13 

 
Číslo lokality: 20-Bv 

Název lokality: Pod zemědělským areálem  

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu                      

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 

- z důvodu pravděpodobného výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů bude 
před vydáním územního rozhodnutí na p.č. 328 v k.ú. Písařov zpracováno 
biologické hodnocení lokality 

- stavby na parcele orientovat hřebenem rovnoběžně s vrstevnicemi s možným 
natočením podle ideálního oslunění stavby  

Výměra lokality:1,36 ha   Dotčené pozemky v k.ú Písařov k datu 
zpracování ÚP: 343/5, 343/1, 346/2  

 
Číslo lokality: 21-Sv 

Název lokality:  Bukovice – sever  

Navrhované funkční využití :   plochy smíšené obytné venkovské           

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 

- u objektů upřednostňovat obdélný půdorys, v případě více objektů na stavební 
parcele vytvářet kompozice trojboké či čtyřboké usedlosti s uzavřeným dvorem  

- pro všechny objekty v dané lokalitě použít jednotnou barvu střešní krytiny 

Výměra lokality: 0,41 ha   Dotčené pozemky v k.ú Bukovice u 
Písařova k datu zpracování ÚP:  398/2                                    

 
Číslo lokality: 22-Bv 

Název lokality:  Bukovice – sever  

Navrhované funkční využití :   Bydlení venkovského typu                  

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 

- nejsou  

Výměra lokality: 0,85 ha   Dotčené pozemky v k.ú Bukovice u 
Písařova k datu zpracování ÚP:  118,119 
část,120 část,133/2 část, 771část, 121 
část 

 
Číslo lokality: 23a – D, 23b-D 

Název lokality:  Bukovice – přeložka silnice I/11 

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční- z toho státní silnice 

Výměra lokality: 1,84 ha   Dotčené pozemky v k.ú Bukovice u 
Písařova k datu zpracování ÚP:  666/2 
část, 71/1část, 553/1část, 553/3, 303/1 
část, 797 část, 346/1část, 346/3část, 
347/1část, 347/4část 

 
Číslo lokality: 24-Sv+D 

Název lokality:  Bukovice – Za humny I 
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Navrhované funkční využití :   plochy smíšené obytné venkovské           

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 

- u objektů upřednostňovat obdélný půdorys, v případě více objektů na stavební 
parcele vytvářet kompozice trojboké či čtyřboké usedlosti s uzavřeným dvorem  

- pro všechny objekty v dané lokalitě použít jednotnou barvu střešní krytiny 

Výměra lokality: 0,45 ha   Dotčené pozemky v k.ú Bukovice u 
Písařova k datu zpracování ÚP:  719/1část, 
719/7                        

 
 
Číslo lokality: 25-Sv 

Název lokality:  Bukovice – Za humny II 

Navrhované funkční využití :   plochy smíšené obytné venkovské           

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 

- u objektů upřednostňovat obdélný půdorys, v případě více objektů na stavební 
parcele vytvářet kompozice trojboké či čtyřboké usedlosti s uzavřeným dvorem  

- pro všechny objekty v dané lokalitě použít jednotnou barvu střešní krytiny 

Výměra lokality: 0,26 ha   Dotčené pozemky v k.ú Bukovice u 
Písařova k datu zpracování ÚP:  719/3část, 
719/4                        

 
 
Číslo lokality: 26-Bv 

Název lokality:  Bukovice – k BřeznéI 

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu                  

Podmínky pro využití lokality:  

- při umístění konkrétního obytného objektu v lokalitě bude k územnímu řízení 
prokázáno, že v předmětném prostoru nebudou překročeny maximální přípustné 
hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech 

Výměra lokality: 0,82 ha   Dotčené pozemky v k.ú Bukovice u 
Písařova k datu zpracování ÚP:  31/1, 
31/5, 32, 33, stp. 7., 31/6, 31/8, 20/1, 
19/1, 782/1 

 
Číslo lokality: 27-Bv+D 

Název lokality:  Bukovice –Za humny III 

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu, dopravní infrastruktura – 
silniční – z toho místní komunikace 

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 

- nejsou  

Výměra lokality: 0,67 ha   Dotčené pozemky v k.ú Bukovice u 
Písařova k datu zpracování ÚP:  63/1, 
63/3, 63/2, 719/1 část  
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Číslo lokality: 28-Om  

Název lokality:  Bukovice – jih  

Navrhované funkční využití :   občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední  

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 

- nejsou  

Výměra lokality: 0,59 ha   Dotčené pozemky v k.ú Bukovice u 
Písařova k datu zpracování ÚP:  18, 783, 
260/1  

 
Číslo lokality: 29-Bv 

Název lokality:  Bukovice – k Březné II 

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu                  

Podmínky pro využití lokality:  

- při umístění konkrétního obytného objektu v lokalitě bude k územnímu řízení 
prokázáno, že v předmětném prostoru nebudou překročeny maximální přípustné 
hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech 

Výměra lokality: 0,54 ha   Dotčené pozemky v k.ú Bukovice u 
Písařova k datu zpracování ÚP:  8/1, 8/3, 
12, 14, 20/2, 19/2, 782/2 

 
Číslo lokality: 30- Vd  

Název lokality:  Bukovice – střed       

Navrhované funkční využití :  Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba  

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 

- u objektů upřednostňovat obdélný půdorys, v případě více objektů na stavební 
parcele vytvářet kompozice trojboké či čtyřboké usedlosti s uzavřeným dvorem  

- pro všechny objekty v dané lokalitě použít jednotnou barvu střešní krytiny 

Výměra lokality:1,08 ha   Dotčené pozemky v k.ú Bukovice u 
Písařova k datu zpracování ÚP:  299, 
309/1, 316/1  

 
Číslo lokality: 31-Sv 

Název lokality:  Bukovice – jihovýchod  

Navrhované funkční využití :   plochy smíšené obytné venkovské           

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 

- u objektů upřednostňovat obdélný půdorys, v případě více objektů na stavební 
parcele vytvářet kompozice trojboké či čtyřboké usedlosti s uzavřeným dvorem  

- pro všechny objekty v dané lokalitě použít jednotnou barvu střešní krytiny 

Výměra lokality: 0,22 ha   Dotčené pozemky v k.ú Bukovice u 
Písařova k datu zpracování ÚP:  719/3část, 
719/4                        
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Číslo lokality: 32-Bv 

Název lokality:  Písařov – jih     

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu                  

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 

- nejsou  

Výměra lokality: 0,76 ha   Dotčené pozemky v k.ú Písařov k datu 
zpracování ÚP:  53/1, 53/2, 37, 368, 
373/2, 373/1, 379/3 

 
Číslo lokality: 33-Oh   

Název lokality:  Písařov – rozšíření hřbitova  

Navrhované funkční využití :   občanské vybavení – hřbitovy              

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 

 

Výměra lokality: 0,11 ha   Dotčené pozemky v k.ú Písařov k datu 
zpracování ÚP:  1521/6 část  

 
Číslo lokality: 34-Os   

Název lokality:  Písařov – rozšíření sportoviště  

Navrhované funkční využití :   občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení  

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 

 

Výměra lokality: 0,43 ha   Dotčené pozemky v k.ú Písařov k datu 
zpracování ÚP:  1662/1 část  

 
Číslo lokality: 35-D    

Název lokality:  Písařov – u fotbalového hřiště  

Stávající funkční využití : krajinná zeleň – zemědělská                              

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční – parkoviště       

Výměra lokality: 0,06 ha   Dotčené pozemky v k.ú Písařov k datu 
zpracování ÚP:  1534/4 část  

 
Číslo lokality: 36-D    

Název lokality:  Bukovice – u požární nádrže  

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční – místní komunikace 

Výměra lokality: 0,13 ha   Dotčené pozemky v k.ú Bukovice u 
Písařova k datu zpracování ÚP:  820/2část, 
769/5část, 120část, 119část, 137/1část 

 
Číslo lokality: 37-D    

Název lokality:  Bukovice – západní okraj      
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Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční – místní komunikace 

Výměra lokality: 0,15 ha   Dotčené pozemky v k.ú Bukovice u 
Písařova k datu zpracování ÚP:  666/2část, 
71/5část, 71/3část, 608/1část, 71/2část, 
553/1část 

 
Číslo lokality:  Z1/38-Ri           

Název lokality:   Zašív                   

Navrhované funkční využití :   rekreace – rodinná                    

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 

-  z důvodu pravděpodobného výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 
bude před vydáním územního rozhodnutí zpracováno biologické hodnocení lokality 

- vzhledem k pohledově exponovanému umístění zastavitelné plochy klást velký důraz 
na architektonické řešení objektů  

- při umisťování konkrétních rekreačních objektů dodržet cca 15 m odstup od krajské 
silnice  

Výměra lokality: 0,83ha  Dotčené pozemky v k.ú. Písařov k datu 
zpracování změny č. 1 : 1076, 1077, 
1078,1109/2, 1109/5, 1109/8, 1109/9, 
1109/10, 1109/11, 1109/12, 1109/13, stp. 
274, stp. 276 

 
Číslo lokality:  Z1/39- Rx           

Název lokality:   Za Dřevotvarem                    

Navrhované funkční využití :   rekreace – se specifickým využitím - agroturistika 

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 

- vzhledem k pohledově exponovanému umístění zastavitelné plochy klást velký důraz 
na architektonické řešení objektů  

- s cílem zapojení zastavitelné plochy do okolního přírodního prostředí podél hranic 
pozemku vysadit skupiny keřů a stromů – obvodovou zeleň 

Výměra lokality: 0,41ha  Dotčené pozemky v k.ú. Písařov k datu 
zpracování změny č. 1 : 1524/2  

   
 
Číslo lokality:  Z1/40- Om          

Název lokality:   Kocanda               

Navrhované funkční využití :   občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední  

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 

- respektovat primerní el. vedení a jeho ochranné pásmo na severovýchodním okraji 
lokality   

Výměra lokality: 0,43ha  Dotčené pozemky v k.ú. Bukovice u 
Písařova k datu zpracování změny č. 1 : 
393/5 část, 393/6, 388/1 část, 386                                                                       
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Číslo lokality: Z2/41- Sv 

Název lokality: Kubíčkovi     

Navrhované funkční využití :   bydlení - venkovského typu                      

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 

- novostavby i změny staveb musí respektovat stávající způsob zástavby a 
architektonickou formu zástavby v předmětné lokalitě 

Výměra lokality: 0,41 ha   Dotčené pozemky v k.ú Písařov k datu 
zpracování změny ÚP:  1789 část, 871/108 

 
Číslo lokality: Z2/42-Ri 

Název lokality: Zašív II                 

Navrhované funkční využití :   rekreace – rodinná                               

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 

- novostavby i změny staveb musí respektovat stávající způsob zástavby a 
architektonickou formu zástavby v předmětné lokalitě 

Výměra lokality: 0,51 ha   Dotčené pozemky v k.ú Písařov k datu 
zpracování změny ÚP:  
1156/3,14část,15,16; 1170/13 část, 62, 
64 část, 67 a 79; 1176/2; 1151/4 část; 
1157 část; 279 část  

 
Číslo lokality: Z2/43- Sv 

Název lokality: Pod Homolí     

Navrhované funkční využití :   plochy smíšené obytné – venkovské                       

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 

- při volbě architektonické formy zástavby bude zohledněno sousedství s nemovitou 
kulturní památkou původní vesnické architektury 

Výměra lokality: 0,37 ha   Dotčené pozemky v k.ú Písařov k datu 
zpracování změny ÚP:  26/3, 28/4  

 
Číslo lokality: Z2/45- Vz 

Název lokality: Na Pustině 

Navrhované funkční využití : výroba a skladování – zemědělská výroba    

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 

- v zastavitelné ploše budou umístěna zařízení k chovu hospodářských zvířat 
s kapacitou do 50 dobytčích jednotek  

- při umisťování konkrétních objektů je třeba respektovat hranici 50 od kraje lesa, 
případně získat výjimku z této vzdálenosti 

Výměra lokality: 1,43 ha   Dotčené pozemky v k.ú Písařov k datu 
zpracování změny ÚP:  427/2, 1766/1 
část, 422/1, 424/2 a 502/2 část 
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3.3 Vymezení ploch přestavby     

 
Číslo lokality: PP1 

Název lokality: Písařov – zemědělský areál ve středu obce  

Stávající funkční využití : výroba a skladování – zemědělská výroba               

Navrhované funkční využití :  technická infrastruktura – nakládání s odpady       

Podrobnější popis :  - využití opuštěného zemědělského areálu ve středu obce pro 
potřeby odpadového hospodářství  

  
Číslo lokality: PP2 

Název lokality: Písařov – základní škola                   

Stávající funkční využití : občanské vybavení – veřejná infrastruktura           

Navrhované funkční využití :  občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední  

Podrobnější popis :   

- využití objektu základní školy pro rozšíření bytového fondu (sociální byty, veřejné 

ubytování apod.) 

- školství bude v obci soustředěno do jednoho objektu ( stávající budova MŠ) 
 
Číslo lokality: PP3 

Název lokality: Písařov – točka autobusů               

Stávající funkční využití : dopravní infrastruktura – silniční, sídelní zeleň soukromá a 
vyhrazená 

Navrhované funkční využití :  dopravní infrastruktura –silniční  

Podrobnější popis :   

- úprava neuspořádané  křižovatky krajské silnice a dvou místních komunikací ve 

středu obce  
 
Číslo lokality: PP4 

Název lokality: Bukovice – střed   I          

Stávající funkční využití : smíšené území obytné venkovské  

Navrhované funkční využití :  dopravní infrastruktura –silniční  

Podrobnější popis :   

- umístění zařízení poskytující služby motoristům ( např. čerpací stanice PHM) v ploše 

opuštěné zemědělské usedlosti  
 
Číslo lokality: PP5 

Název lokality: Bukovice – střed  II  

Stávající funkční využití : smíšené území obytné venkovské, sídelní zeleň soukromá a 
vyhrazená 

Navrhované funkční využití :  dopravní infrastruktura –silniční – státní silnice  
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Podrobnější popis :   

- řešení přeložky silnice I/11 ve střední části Bukovice  
 
Číslo lokality: PP6 

Název lokality: Bukovice – východ     

Stávající funkční využití : dopravní infrastruktura –silniční – státní silnice 

Navrhované funkční využití :  smíšené plochy – přírodní a zemědělské  

Podrobnější popis :   

- návrat nevyužitých ploch původní trasy silnice I. třídy do ploch zeleně   
 

Číslo lokality: Z1/PP7 

Název lokality: U Sboru 

Stávající funkční využití : občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení- 
z toho plochy pro sjezdové lyžování  

Navrhované funkční využití :  občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 

Podrobnější popis :   

- využití západní části lyžařského areálu pro umístění víceúčelového hřiště                   

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 

- respektovat pásmo pro údržbu vodního toku – Písařovského potoka               

- respektovat ochranné pásmo lesa v severovýchodní části lokality                                  

- podél severozápadní hranice lokality realizovat izolační zeleň                                                                                         

Výměra lokality: 0,25ha  Dotčené pozemky v k.ú. Písařov k datu 
zpracování změny č. 1 : 686/1část, 123/3, 
292/2, 657/1 část 

 

3.4 Vymezení systému sídelní zeleně     

 
 
Číslo lokality: a 

Název lokality: Bukovice – u požární nádrže 

Stávající funkční využití : plochy smíšené nezastavěného území – smíšená plocha 
přírodní a zemědělská                   

Navrhované funkční využití :  sídelní zeleň – na veřejných prostranstvích            

Podrobnější popis :   

- úprava zeleně v sousedství vodní plochy v centrálním prostoru místní části Bukovice, 
umístění odpočivných míst  

Výměra lokality: 0,16ha  Dotčené pozemky v k.ú. Bukovice u 
Písařova k datu zpracování územního plánu 
: 124 část, 120 část, 771 část, 123/1  

 
 



 

 

 21 

Číslo lokality: b 

Název lokality: U obecního úřadu  

Stávající funkční využití : sídelní zeleň – soukromá a vyhrazená                                                       

Navrhované funkční využití :  sídelní zeleň – na veřejných prostranstvích            

Podrobnější popis :   

- úprava zeleně v sousedství objektu občanského vybavení, umístění odpočivných míst  

Výměra lokality: 0,11ha  Dotčené pozemky v k.ú. Písařov  k datu 
zpracování územního plánu : 112/, 296/2  

 
Číslo lokality: c 

Název lokality: U bytových domů   

Stávající funkční využití : plochy zemědělské                                                                          

Navrhované funkční využití :  sídelní zeleň – na veřejných prostranstvích            

Podrobnější popis :   

- úprava zeleně v sousedství soustředěné obytné zástavby v centru obce              

Výměra lokality: 0,62ha Dotčené pozemky v k.ú. Písařov  k datu 
zpracování územního plánu : 1532/1        

 
Číslo lokality: Z1/d 

Název lokality: Zašiv - rekreace 

Stávající funkční využití : plochy smíšené nezastavěného území – smíšená plocha 
přírodní a zemědělská                   

Navrhované funkční využití :  sídelní zeleň – na veřejných prostranstvích            

Podrobnější popis :   

- souvisí s realizací rekreační zástavby v území, doplnění veřejných prostranství k této 
lokalitě 

Výměra lokality: 0,16ha  Dotčené pozemky v k.ú. Písařov k datu 
zpracování změny č. 1 : 1109/7č., 
1109/4č, 1109/16č., 1109/17č., 1109/18č. 

 
 

4.Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její 
umisťování 

 

4.1 Koncepce občanského vybavení  

 
- zajistit zachování základního občanského vybavení v obci (veřejná správa, školská 

zařízení, veřejné   stravování, maloobchodní prodej potravin) 
-  z provozních důvodů směřovat školská zařízení do jednoho objektu v centru obce 

(původně pouze objekt MŠ) 
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- objekt základní školy u kostela stavebně upravit pro potřeby klubových zařízení a 
sociálního bydlení , veřejného ubytování a stravování  

- objekt „ horní školy“ i nadále využít pro občanské vybavení, spíše ale komerčního 
charakteru, případně stavebně upravit objekt pro bydlení  

- nová zařízení občanského vybavení komerčního charakteru situovat zejména do nové 
zastavitelné plochy 28-Om u státní silnice v Bukovici 

    

4.2Koncepce výroby  

- nové výrobní objekty umisťovat v dopravně dobře přístupné zastavitelné ploše 30-Vd, 
situované ve střední části Bukovice, v prostoru nově navrhované křižovatky státních 
silnic  

 - areál zemědělské výroby na jihovýchodním okraji Písařova považovat za 
stabilizovaný 

- plochy zemědělské výroby ve střední části Písařova nedaleko kostela přestavět a 
využít pro odpadové hospodářství obce  

4.3Koncepce dopravy 

  -  řešit závadné vedení stávající silnice I/11 při přechodu masivu Hambálku v úseku 
Bušín – Bukovice  přeložkou této silnice (lokalita 23a-D, 23b-D) 

   - realizovat navrhované  místní komunikace   potřebné pro komunikační napojení 
nových zastavitelných ploch (lokality 11-Bv+D, 24-Sv+D, 27-Bv+D, 36-D, 37-D)  

   -  v místě napojení místní komunikace od fotbalového hřiště a k zemědělskému areálu 
na silnici III/31234 v centru Písařova nahradit stávající neuspořádanou křižovatku 
s rozhledovými závadami malou okružní křižovatkou (PP3). V souvislosti s navrženou 
malou okružní křižovatkou posunout autobusovou zastávku mimo vlastní křižovatku 
(před křižovatku jižním směrem). 

   - řešit nedostatečné šířkové parametry místní komunikace k zemědělskému areálu 
doplněním výhyben 

   -  doplnit parkovací stání u fotbalového hřiště a u bytových domů v Písařově (lokalita 
35-D)                

   - doplnit  jednostranný chodník  při průtahu silnice III/31234 zastavěným územím  

   - zajistit soulad stávající funkční sítě zemědělských účelových komunikací 
v nezastavěném   území obce s katastrálním operátem  

-  územně chránit koridor pro vedení stavby dopravní infrastruktury vymezený 

z důvodu komunikační napojení navrhované zastavitelné plochy Z2/42-Ri  a 

zemědělských pozemků v severozápadní části řešeného území  

 
Označení koridoru: CD 1 

Účel vymezení koridoru: vedení stavby dopravní infrastruktury – účelové komunikace  

Šířka koridoru: 10 m                         

Podmínky využití území v trase koridoru:  

- v koridoru je nepřípustné provádět změny v území a povolovat takové stavby, které 
by znemožnily, ztížily nebo ekonomicky znevýhodnily umístění stavby účelové  
komunikace 

Platnost koridoru: 

- po realizaci stavby místní komunikace potřeba vymezení koridoru pro vedení 
dopravní infrastruktury v území zaniká   
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4.4Koncepce vodního hospodářství 

 
-  při uvažovaném rozvoji obce bude nutno zvážit zvýšení odběru vody dle skutečných   

požadavků na systém. Zvýšení odběru posoudit hydrogeologickým posudkem. 

  - v lokalitách navrhovaných investičních aktivit jsou navrženy zaokruhované zásobovací 
řady 

- navrhovaná doplnění vodovodních systémů je nutno podrobněji rozpracovat 
samostatnou dokumentací při konkrétním investičním záměru 

- v místní části Písařov  vybudovat splaškovou kanalizaci zakončenou řádným čištěním 
–  ČOV Písařov, v místní části Bukovice ponechat individuální čištění odpadních vod  

- do doby výstavby splaškových kanalizačních systémů a ČOV likvidovat odpadní vody 
stávajícím způsobem, tj. převážně v jímkách na vyvážení  s atestem nepropustnosti, 
septicích doplněných zemním filtrem a domovních ČOV. U novostaveb osadit  
domovní ČOV.  

-  plochy určené pro výrobu a skladování  řešit samostatnými ČOV dle druhu provozu  

-  při budování splaškových systémů je nutno navrhovat i dešťovou kanalizaci, přičemž 
je nutno hydrotechnickým výpočtem ověřit možnost odlehčení dešťových vod z nově 
navrhovaných ploch do stávajících recipientů 

- odvádění dešťových vod z nově zastavěného území do toků řešit tak, aby nedošlo ke 
změně odtokových poměrů a byl zachován stávající odtokový koeficient z návrhových 
ploch. Při likvidaci dešťových vod budou využity všechny možnosti pro vsakování, 
akumulaci a zdržení vody v krajině   

4.5Koncepce zásobování el. energií 

    - pro potřeby nových zastavitelných ploch provést  u stávajících TS výměnu 
transformátorů za výkonově vyšší jednotky (zejména u TS 843 Písařov – 
Kartáčovna) 

   - realizovat nové dvě TS – T1, T2 včetně jejich přívodního vedení pro potřeby rozvoje  
v severní části Písařova a Bukovic 

   - provést rekonstrukci slabě dimenzovaného rozvodu nadzemní sítě NN            

- uvolnit prostor pro výstavbu v lokalitě 15-Bv navrhovanou přeložkou přípojek k TS 
842 a TS 843 mimo předmětný prostor  

   - nové rozvodné vedení systému NN realizované v zastavěném území obce a v nových 
zastavitelných plochách bude řešeno zemním kabelovým vedením  

4.6Koncepce zásobování teplem a plynem 

   - objekty (stávající i navrhované) vytápět ekologickým palivem - zemní plyn, el. 
energie, propan, propan - butan, dřevní odpad, biomasa, tepelná čerpadla, ap.  

- omezit využívání fosilních paliv s velkým obsahem síry  a nespalitelných látek, které 
při provozu zdrojů tepla znečišťují ovzduší a zhoršují životní prostředí. 

 

5.Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a 
stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém 
ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, 
ochrana před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů apod. 
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5.1 Koncepce uspořádání krajiny           

 
-  plochy nezastavěného území jsou členěny podle způsobu využití na následující plochy 

s rozdílným způsobem využití:  
    a) plochy lesní – plochy s převažujícím využitím pro lesní produkci 
    b) plochy  zemědělské – plochy intenzivně zemědělsky obhospodařované 
    c) plochy přírodní – plochy s nejvyšším přírodním potenciálem a potřebou ochrany 

přírodních prvků  
    d) krajinná zeleň doprovodná – plochy zapojující liniové plochy dopravní infrastruktury 

do krajiny  
    e) plochy smíšené nezastavěného území – plochy funkčně jednoznačně nevyhraněné, 

v řešeném území jsou navrženy se smíšeným využitím 
přírodním a zemědělským   

- podmínky pro využití výše uvedených ploch jsou stanoveny v kapitole č. 6 této zprávy. 
 
Plochy změn v krajině určené pro rozvoj krajinné zeleně doprovodné jsou v grafické části 
označeny K1/X. 

5.2 Územní systém ekologické stability 

 

- v územním plánu jsou vymezeny následující prvky ÚSES: 
a) nadregionální prvky  
 

V severní části řešeného území je ve směru východ – západ vedena mezofilní 
bučinná osa nadregionálního biokoridoru K80. 
 

b) regionální prvky  
 
      Při hranici s obcí Jakubovice je veden v severojižním směru regionální biokoridor RBK 
889. V severní části Písařova v sousedství s k.ú Moravský Karlov  je nově vymezeno 
regionální biocentrum RBC 443 Moravský Karlov, z kterého východním směrem vychází 
další regionální biokoridor RBK 832. 

 
c) lokální prvky  

 
- lokální biocentra doplněná v trase nadregionálního biokoridoru - ve směru západ – 

východ: LBC 6, LBC 5, LBC 3 
- lokální biocentra doplněná v trase regionálního biokoridoru RBK 889 – ve směru 

sever-jih: LBC 4 a LBC 13 
- na severovýchodním okraji řešeného území je v trase regionálního biokoridoru 

RBK 832 doplněno LBC 2 
- v severovýchodní části řešeného území je veden částečně funkční lokální 

biokoridor LBK 11 s vloženým biocentrem LBC11 
- částečně funkční lokální biokoridor v trase lesních pozemků v jihovýchodní části 

k.ú. Písařov (LBK 12 a LBK 13) s vloženým biocentrem LBC 14, které je třeba ve 
východní části nově založit 

- v lesních porostech v západní části území částečně funkční lokální biokoridor ( LBK 
7, 8, 9 a 15) s lokálními biocentry LBC 7, LBC 8 a LBC 9. V k.ú. Bukovice  u 
Písařova by měly být v návaznosti na tento biokoridor založeny dva nové 
biokoridory, vedené v severojižním směru podél vodoteče a zemědělské 
komunikace v území (LBK 10 s vloženým biocentrem LBC 10 a LBK 14 
s biocentrem LBC 15)   

        
- v řešeném území je třeba zajistit realizaci opatření, navržených ke zlepšení funkčnosti 

prvků územního systému ekologické stability,  tzn. posílit přirozenou dřevinnou  
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skladbu, zvýšit zastoupení listnatých dřevin, zachovat koryta toků v přirozeném 
stavu, zachovat a doplnit břehové porosty, louky obhospodařovat extenzivně   

   -  podrobný popis jednotlivých prvků územního systému ekologické stability je uveden 
v kapitole 3.3  Přílohy B.2 – Textová část – odůvodnění . 

Plochy změn v krajině určené pro rozvoj územního systému ekologické stability jsou 
v grafické části označeny K2/NP, resp. K2/NS.  
 

5.3 Koncepce ochrany výhradních ložisek, dobývacích prostorů, 
chráněných ložiskových území  a prognózních zdrojů nerostných surovin  

 

V severozápadní části obce je vymezeno nevýhradní ložisko nerostných surovin – 
stavebního kamene – D 3059700 Moravský Karlov – Písařov. Využití ložiska je jen   
podmíněně přípustné po splnění technických a enviromentálních podmínek . 

6.Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem 
využití s určením převažujícího účelu využití, pokud je možné 
jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, 
popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a 
stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně 
základních podmínek ochrany krajinného rázu 

 

6.1. Plochy s rozdílným způsobem využití vymezené na území obce 

 
1. Plochy bydlení  

1.A -   Bydlení  - městského typu (Bm) 
      1.B – Bydlení  – venkovského typu (Bv) 
2. Plochy smíšené obytné  

2.A- Plochy smíšené obytné – venkovské (Sv) 
3. Plochy rekreace  

3.A- Rekreace  - rodinná (Ri)    
3.B- Rekreace  - se specifickým využitím – agroturistika (Rx)       

4. Plochy občanského vybavení  
4.A – Občanské vybavení - veřejná infrastruktura (Ov) 
4.B - Občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední (Om) 
4.C -  Občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (Os) 
4.D – Občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení – z toho plochy pro 

sjezdové lyžování (Ossl) 
4.E -  Občanské vybavení – hřbitovy (Oh)                          

5. Plochy výroby a skladování  
5.A – Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba (Vd) 
5.B – Výroba a skladování – zemědělská výroba (Vz) 

6. Plochy technické infrastruktury 
6.A – Technická infrastruktura – nakládání s odpady (To) 
6.B – Technická infrastruktura – inženýrské sítě (Ti) 

7. Plochy dopravní infrastruktury  
5.A – Dopravní infrastruktura – silniční (D) 

8.   Plochy sídelní zeleně  
(Doplnění tohoto druhu plochy bylo nezbytné pro vymezení systému sídelní zeleně podle 

přílohy č.7, část I, odst.1, písm. c vyhlášky č. 500/2006 Sb. ) 
       8.A – Sídelní zeleň – soukromá a vyhrazená (Zs) 
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       8.B – Sídelní zeleň – na veřejných prostranstvích (Zv) 
       8.C – Sídelní zeleň – přírodní (Zp)               
9.    Plochy zemědělské 
       9.A – Plochy zemědělské (Nz)  
10.    Plochy lesní  
       10.A – Plochy lesní (Nl) 
11.    Plochy přírodní 
       11.A – Plochy přírodní  (Np) 
12.    Plochy krajinné doprovodné zeleně  
(Doplnění tohoto druhu plochy bylo nezbytné pro vymezení koncepce uspořádání krajiny 

podle přílohy č.7, část I, odst.1, písm.c vyhlášky č. 500/2006 Sb. ) 
       12.A – Plochy krajinné doprovodné zeleně (X)    
 
13.   Plochy vodní a vodohospodářské 
      13.A – Vodní plochy a toky (W) 
14.  Plochy smíšené nezastavěného území  
       14.A – Plocha přírodní a zemědělská  (Ns)                    
 

6.2 Stanovené podmínky pro využití jednotlivých ploch   

 
     Poznámka: pokud záměr není uveden v hlavním, přípustném, nepřípustném ani 
podmíněně přípustném využití, posuzuje jej stavební úřad z hlediska jeho slučitelnosti 
s hlavní funkcí.  
 

1. PLOCHY BYDLENÍ  

1.A – BYDLENÍ – MĚSTSKÉHO TYPU (Bm) 
 
Hlavní využití: 
- nízkopodlažní bytové domy  
- rodinné domy 
 
Přípustné využití : 
- zahrady převážně s funkcí rekreační a okrasnou  
- objekty garáží 
-    zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40m2 zastavěné plocha a 

do  5m výšky 
- související dopravní a technická infrastruktura  
- pozemky veřejných prostranství  
- domy s pečovatelskou službou pro seniory a zdravotně postižené, pokud splňují 

podmínky prostorové regulace 
- rekreační sportoviště, dětská hřiště, jejich umístěním nesmí být narušena kvalita 

obytného prostředí sousedních pozemků – realizovat oplocení, výsadbu izolační 
zeleně 

- do staveb pro bydlení je možné integrovat prostory pro podnikání v oboru 
nevýrobních služeb a maloobchodu  

- stavby ubytovacích zařízení do cca 10 osob 
 
     Nepřípustné využití:  
- stavby a zařízení, která snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, 

zejména výrobní a skladovací  objekty, komunikace s vysokou intenzitou dopravy, 
vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí, kulturní zařízení 
s produkcí obtěžující hlukem, hostinská činnost  
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Podmínky prostorové regulace: 
- výšková regulace – maximálně dvě nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží a 

podkroví výšková regulace – maximálně tři nadzemní podlaží resp.dvě nadzemní 
podlaží a obytné podkroví 

- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 25% 
- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 45% 
 
Nově navrhované lokality v územním plánu:  
Nejsou. 

 

1.B.   -  BYDLENÍ - VENKOVSKÉHO TYPU (Bv) 
 
Hlavní  využití: 
-rodinné domy  
-stavby zemědělské výroby určené pro samozásobení (chovatelské a skladovací objekty) 
 
Přípustné využití: 
- zahrady s funkcí rekreační, okrasnou a také užitkovou 
- objekty garáží  
- stavby přípustné dle stavebního zákona, tzn: 

a) stavby o jednom nadzemním podlaží do 25m2 zastavěné plochy a do výšky 5m, 
nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani 
vytápění, nesloučí k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých 
plynů 
b) stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16m2 a 
do 5m výšky 
c) zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40m2 zastavěné plocha 
a do 5m výšky 
Tyto stavby lze umisťovat pouze mimo pohledově exponovaný prostor a musí mít 
shodné výrazové prostředky se stavbou hlavní – použití shodných materiálů a 
barevnosti 

- související dopravní a technická infrastruktura  
- veřejná  prostranství  
- stavby  pro rodinnou rekreaci pouze ve formě rekreačních domků 
-  bytové domy,pokud splňují  podmínky prostorové regulace  
- domy s pečovatelskou službou pro seniory a zdravotně postižené, pokud splňují 

podmínky prostorové regulace 
- rekreační sportoviště, dětská hřiště, jejich umístěním nesmí být narušena kvalita 

obytného prostředí sousedních pozemků – realizovat oplocení, výsadbu izolační 
zeleně 

- stavby pro podnikatelskou činnost v oboru nevýrobních služeb  
- zařízení veřejného ubytování  do cca 10 osob 
 
Podmíněně přípustné využití:  
 

- umisťování objektů pro bydlení v zastavitelné ploše 26-Bv a 29 – Bv, zahušťování 
zástavby v zastavěném území v sousedství silnic I. třídy  

   V dalším stupni projektové dokumentace bude prokázáno, že nebudou překročeny 
maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech. 
 
Nepřípustné využití:  
- stavby a zařízení, která snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, 

zejména výrobní a skladovací  objekty, komunikace s vysokou intenzitou dopravy, 
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vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí, kulturní zařízení 
s produkcí obtěžující hlukem, hostinská činnost  

 
 
Podmínky prostorové regulace: 
- výšková regulace – maximálně dvě nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží a 

podkroví intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 30% 
- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 50% 
 
Nově navrhované lokality v územním plánu:  
Lokality označené 2-Bv, 3-Bv, 4-Bv, 5-Bv, 6-Bv, 7-Bv, 8-Bv, 10-Bv, 11-Bv+D, 12-Bv, 
13-Bv, 15-Bv, 16-Bv, 17-Bv, 18-Bv, 19-Bv, 20-Bv, 22-Bv, 26-Bv, 27-Bv+D, 29-Bv, 32-
Bv 
 

2. PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ  
 

2. A – PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – VENKOVSKÉ (Sv) 

 
Hlavní  využití: 
- stavby  pro bydlení   
- stavby zemědělské výroby určené pro samozásobení (chovatelské a skladovací 

objekty) 
- stavby pro podnikatelskou činnost v oboru nevýrobních a opravárenských služeb  
- zařízení občanského vybavení komerčního charakteru  
 
Přípustné využití: 
- související dopravní a technická infrastruktura  
- veřejná prostranství   
- zahrady  s funkcí okrasnou, rekreační i užitkovou 
- objekty garáží  
- stavby přípustné dle stavebního zákona, tzn: 

a)stavby o jednom nadzemním podlaží do 25m2 zastavěné plochy a do výšky 5m, 
nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani 
vytápění, nesloučí k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých 
plynů 
b) stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16m2 a 

do 5m výšky 
 c)zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40m2 zastavěné plocha a 
do 5m výšky 

     Poznámka: tyto stavby lze umisťovat pouze mimo pohledově exponovaný prostor a 
musí mít shodné výrazové prostředky se stavbou hlavní – použití shodných 
materiálů a barevnosti  

- vodní toky a plochy 
- rekreační sportoviště, dětská hřiště, jejich umístěním nesmí být narušena kvalita 

obytného prostředí sousedních pozemků – realizovat oplocení, výsadbu izolační 
zeleně 

 
Podmíněně přípustné využití:  
- stavby pro podnikatelskou činnost v oboru drobné výroby (např. průmysl  

dřevozpracující, elektrotechnický,  textilní apod.) a výrobních služeb 
            V případě umístění výroby s negativním dopadem na okolní prostředí (hluk, prach, 

zápach, apod) bude k územnímu řízení stavby doloženo, že tento vliv nepřekročí hranice 
pozemku investora stavby. V opačném případě budou realizována opatření k potřebnému 
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snížení negativního vlivu a v rámci kolaudačního řízení bude doložena účinnost 
provedených opatření. 
- rodinné farmy  
     Ochranné pásmo živočišné výroby provozované v rodinné farmě nesmí zasahovat 
sousední objekty hygienické ochrany.  
 
Nepřípustné využití:  
- stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (škodlivé exhalace, 

hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací, 
zastínění, apod.) překračují nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných 
předpisech 

 
Nově navrhované lokality v územním plánu:  
Lokality označené 9-Sv, 21-Sv, 24- Sv+D, 25-Sv, 31-Sv, Z2/41-Sv, Z2/43-Sv 
 
Podmínky prostorové regulace: 
- výšková regulace – maximálně dvě nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží a 

podkroví intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 30% 
- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 50% 
 
 

3.PLOCHY   REKREACE             
 

3. A  REKREACE – RODINNÁ (Ri)                           

 

Hlavní  využití: 
- stavby pro rodinnou rekreaci ve formě rekreačních chalup a rekreačních domků 
 
 
Přípustné využití: 
- zahrady  s okrasnou, rekreační i užitkovou funkcí 
- objekty garáží  
- stavby přípustné dle stavebního zákona, tzn: 

a)stavby o jednom nadzemním podlaží do 25m2 zastavěné plochy a do výšky 5m, 
nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové místnosti, hygeinická zařízení ani 
vytápění, nesloučí k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých 
plynů 
c) stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16m2 a 

do 5m výšky 
 c)zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40m2 zastavěné plocha a 
do 5m výšky 

- Tyto stavby lze umisťovat pouze mimo pohledově exponovaný prostor a musí mít 
shodné výrazové prostředky se stavbou hlavní – použití shodných materiálů a 
barevnosti  

- související dopravní a technická infrastruktura  
- veřejná prostranství  
- stavby pro veřejné ubytování pokud splňují podmínky prostorové regulace 
-  stavby, které vhodně doplňují rekreační účel hlavní stavby - terasy, pergoly, otevřená   

ohniště, vodní prvky  
- soukromá sportovní zařízení ( bazény, tenisové kurty), pokud jsou umístěny tak, že 

nenaruší kvalitu rekreačního prostředí sousedních rekreačních objektů  
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Nepřípustné využití:  
- stavby a zařízení, která snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, 

zejména výrobní a skladovací  objekty, komunikace s vysokou intenzitou dopravy, 
vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí, kulturní zařízení 
s produkcí obtěžující hlukem, hostinská činnost  

 
Podmínky prostorové regulace: 
- výšková regulace – maximálně dvě nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží a 

podkroví intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 30% 
- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 50% 
 
Nově navrhované lokality v územním plánu:  
Lokalita označená 1-Ri, Z1/38-Ri , Z2/42-Ri 
 
 

3.B – REKREACE  - SE SPECIFICKÝM VYUŽITÍM - 
AGROTURISTIKA (Rx) 

 
Hlavní  využití: 
- stavby pro rodinnou rekreaci doplněné objekty pro agroturistiku  
 
Přípustné využití: 
- zahrady  s okrasnou, rekreační i užitkovou funkcí 
- objekty garáží  
- stavby přípustné dle stavebního zákona, tzn: 
a)stavby o jednom nadzemním podlaží do 25m2 zastavěné plochy a do výšky 5m, 
nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, 
neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých plynů 
d) stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16m2 a 
do 5m výšky 
 c)zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40m2 zastavěné plocha a do 
5m výšky 
- Tyto stavby lze umisťovat pouze mimo pohledově exponovaný prostor a musí mít 
shodné výrazové prostředky se stavbou hlavní – použití shodných materiálů a barevnosti  
- související dopravní a technická infrastruktura  
- veřejná prostranství  
- stavby pro veřejné ubytování pokud splňují podmínky prostorové regulace 
-  stavby, které vhodně doplňují rekreační účel hlavní stavby - terasy, pergoly, otevřená   
ohniště, vodní prvky  
- soukromá sportovní zařízení ( bazény, tenisové kurty), pokud jsou umístěny tak, že 
nenaruší kvalitu rekreačního prostředí sousedních rekreačních objektů  
- skladovací objekty zemědělské výroby  
 
 
Podmíněně přípustné využití: 
- stájové objekty  
     Ochranné pásmo těchto objektů nesmí zasahovat objekty hygienické ochrany 
v sousedních plochách. 
 
Nepřípustné využití:  
- komunikace s vysokou intenzitou dopravy, vysokotlaký plynovod a elektrické vedení 
velmi vysokého napětí, kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem  
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Podmínky prostorové regulace: 
- výšková regulace – maximálně dvě nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží a 
podkroví 
-  intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 30% 
- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 50% 
 
Nově navrhované lokality v územním plánu:  
Lokalita označená Z1/39- Rx        

 

 

4.PLOCHY   OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  
 

4.A  OBČANSKÉ VYBAVENÍ  - VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA (Ov) 
 
Hlavní  využití : 
- stavby   pro vzdělávání a výchovu 
- stavby  pro kulturu  
- stavby  pro zdravotnictví,  sociální péči  a péči o rodinu 
- stavby  pro veřejnou správu 
- stavby  pro ochranu obyvatelstva  
 
Přípustné využití : 
- související dopravní a technická infrastruktura  
- veřejná  prostranství  
- související zeleň a menší plochy sídelní zeleně na veřejných prostranství   
- stavby pro veřejnou administrativu (peněžní ústavy, poradenská střediska) 
- sportovních  haly 
- služební byty a byty majitelů provozovaných zařízení  
- stavby  pro veřejné stravování a veřejné ubytování  
- stavby  pro nevýrobní služby  
-   hřiště pro rekreační a školskou tělovýchovu 
 
Nepřípustné využití:  
- stavby a zařízení, která snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, 

zejména výrobní a skladovací  objekty, komunikace s vysokou intenzitou dopravy, 
vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí  

 
Podmínky prostorové regulace: 
- výšková regulace – optimálně  dvě nadzemní podlaží resp. nadzemní podlaží a obytné 

podkroví, v případě vytváření pohledové dominanty bude umístění stavby prověřeno 
zákresem v dálkových pohledech 

- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 50% 
- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 25% 
 
Nově navrhované lokality v územním plánu:  
Lokality označené  16b-Ov, 17b-Ov 
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4. B  OBČANSKÉ VYBAVENÍ  - KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A 
STŘEDNÍ (Om) 
 
Hlavní  využití : 
- stavby pro veřejnou administrativu 
- stavby  pro obchod 
- stavby  pro nevýrobní a opravárenské služby  
- stavby pro veřejné stravování a ubytování (stavby ubytovacích zařízení) 
 
Přípustné využití : 
- související dopravní a technická infrastruktura  
- veřejná   prostranství  
- související zeleň a menší plochy sídelní zeleně na veřejných prostranství   
- stavby  pro ochranu obyvatelstva  
- služební byty a byty majitelů provozovaných zařízení  
- v přestavbové ploše základní školy realizace bytového domu ( stp. 132, stp. 133, stp. 

305, ppč. 152/4, 158/2,160, 161, 1521/3, 1521/7) 
-      stavby sportovních zařízení    
-     stavby  pro veřejnou správu  
-  stavby pro drobnou a řemeslnou výrobu  
- stavební úpravy „ horní školy“ na bytový dům  
 
Nepřípustné využití:  
- stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (škodlivé exhalace, 

hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací, 
zastínění, apod.) překračují nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných 
předpisech   

- pozemky staveb, které vyžadují zvýšenou hygienickou ochranu, zejména  samostatné 
objekty pro bydlení, zdravotnictví, rekreaci, vzdělávání a výchovu  

 
Podmínky prostorové regulace: 
- výšková regulace – optimálně  dvě nadzemní podlaží resp. nadzemní podlaží a obytné 

podkroví, v případě vytváření pohledové dominanty bude umístění nové stavby 
prověřeno zákresem v dálkových pohledech 

- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 50% 
- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 25% 
 
Nově navrhované lokality v územním plánu:  
Lokality označené 28-Om  a Z1/40-Om 
 

4.C – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ 
ZAŘÍZENÍ (Os) 
 
Hlavní  využití : 
- stavby sportovních a tělovýchovných zařízení kryté i nekryté, např. hřiště, koupaliště, 

kluziště, sportovní haly, fitnesscentra   
- stavby souvisejícího sociálního, hygienického a technického zázemí sportovců i 

diváků, např. klubovny, kanceláře, tribuny, šatny, sprchy  
Přípustné využití : 
- související dopravní a technická infrastruktura  
- stavby a zařízení pro relaxaci a rehabilitaci  
- stavby a zařízení pro veřejné stravování a ubytování  
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- stavby a zařízení pro obchodní prodej  
- veřejná prostranství  
- související zelen a menší plochy sídelní zeleně na veřejných prostranství   
- služební byty a byty majitelů provozovaných zařízení  
- veřejná tábořiště  
- venkovní scény, taneční parkety  
 
Nepřípustné využití:  
- stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (škodlivé exhalace, 

hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací, 
zastínění, apod.) překračují nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných 
předpisech   

- pozemky staveb, které vyžadují zvýšenou hygienickou ochranu, zejména  samostatné 
objekty pro bydlení, zdravotnictví, rekreaci, vzdělávání a výchovu, veřejná pohřebiště  

 
Podmínky prostorové regulace: 
 
- výšková regulace – optimálně  přízemní objekty, výška dle potřeb sportovního odvětví 
- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 70% 
- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 25% 
 
Nově navrhované lokality v územním plánu:  
Lokality označené   14-Os , 34-Os  a Z1/PP7      
 

4.D – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ 
ZAŘÍZENÍ – 

Z TOHO PLOCHY PRO SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ (Ossl) 
 
Hlavní  využití : 
- zatravněné plochy pro sjezd  
- prvky pro lyžařskou akrobacii 
- lyžařské vleky  
- zařízení pro zasněžování lyžařských ploch 
 
Přípustné využití : 
- související dopravní infrastruktura, nesmí snižovat bezpečnost pohybu po sjezdových 

plochách  
- objekty a liniové stavby  technické infrastruktury potřebné pro funkci daného území, 

u liniových staveb pouze podzemní vedení  
- sociální zázemí 
- zařízení veřejného stravování v rozsahu rekreační chaty- nejlépe dřevostavba 
 
Nepřípustné využití:  
- pozemky objektů pro bydlení a výrobu a skladování 
 
Nově navrhované lokality v územním plánu:  
Nejsou. 
 
4.E – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – HŘBITOVY (Oh) 
 
Hlavní  využití : 
- veřejná   pohřebiště, např. hroby, hrobky, urnové háje, kolumbária, rozptylové a 

vsypové louky     
- smutečních  síně, kaple   
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Přípustné využití : 
- související dopravní a technická infrastruktura  
- související zeleně a menší plochy sídelní zeleně na veřejných prostranství   
-     stavby a zařízení pro obchod – květinářství 
Nepřípustné využití:  
- pozemky staveb a zařízení, která snižují pietní charakter prostoru, zejména výrobní a 

skladovací  objekty, komunikace s vysokou intenzitou dopravy, otevřená zařízení pro 
tělovýchovu a sport  

 
Nově navrhované lokality v územním plánu:  
Lokalita označená 33-Oh     
         

5. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ  
 

5.A VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – DROBNÁ A ŘEMESLNÁ VÝROBA 
(Vd) 
 
Hlavní využití.: 
- provozovny výrobních služeb  
- provozovny opravárenských služeb 
- provozovny lehké průmyslové výroby omezeného rozsahu (50 pracovníků, max. 

rozsah výrobní haly – 1000 m2) 
- skladovací objekty  a manipulační plochy potřebné pro provoz předmětné výroby  
 
Podmínky využití funkční plochy:  
- v případě umístění výroby s negativním dopadem na okolní prostředí (hluk, prach, 
zápach, apod) bude k územnímu řízení stavby doloženo, že tento vliv nepřekročí hranice 
příslušné funkční plochy. V opačném případě budou realizována opatření k potřebnému 
snížení negativního vlivu a v rámci kolaudačního řízení bude doložena účinnost 
provedených opatření.  
 
Přípustné využití : 
- související dopravní a technická infrastruktura  
- související doprovodná a izolační zeleň   
- pozemky technického  vybavení pro nakládání s odpady – sběrný dvůr, sběrné místo 
- stavby pro obchod  
- byty provozovatelů nebo správců zařízení  
 
Nepřípustné využití:  
- samostatné stavby bydlení a rodinnou  rekreaci  
- stavby pro vzdělávání a výchovu, sociální péči, zdravotnictví a kulturu  
- provozovny omezující pozemky mimo předmětnou plochu prachem, hlukem, pachem 

a jinými škodlivinami, např. živočišná zemědělská výroba  
 
Podmínky prostorové regulace: 
- výšková regulace – optimálně  přízemní objekty, hmotově přizpůsobit dochovaným 

zemědělským hospodářským objektům v území  
- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 50% 
- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 25% 
 
Nově navrhované lokality v územním plánu:  
Lokalita označená 30-Vd 
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5.B – VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA (Vz) 
 
Hlavní využití: 
- stavby pro hospodářská zvířata, např. kravín, teletník, odchovna mladých dojnic, 

vepřín, porodna prasnic, drůbežárna  
- doprovodné stavby pro hospodářská zvířata, např. stavby pro dosoušení a skladování 

sena a slámy, hnojiště, jímky na kejdu  
- stavby pro posklizňovou úpravu a skladování produktů rostlinné výroby  
- stavby pro skladování minerálních hnojiv a přípravků na ochranu rostlin  
- stavby pro odstavování nákladní a zemědělské techniky  
- opravárenské  dílny  
 
Přípustné využití : 
-     stavby a zařízení  administrativní, obchodní, stravovací, hygienické a sociální sloužící 

pro obsluhu předmětného území  
- související dopravní a technická infrastruktura  
- související doprovodná a izolační zeleň  
- stavby technického  vybavení pro nakládání s odpady – sběrný dvůr, sběrné místo 
- čerpací stanice pohonných hmot  pro daný areál  
- provozovny drobné a řemeslné výroby  
Nepřípustné využití:  
- samostatné stavby pro bydlení a rodinnou  rekreaci  
- stavby  pro vzdělávání a výchovu, sociální péči, zdravotnictví a kulturu  
- provozovny omezující pozemky mimo předmětnou rozvojovou plochu prachem, 

hlukem, pachem a jinými škodlivinami  
 
Podmínky prostorové regulace: 
- výšková regulace –  výrobní a skladovací objekty - optimálně  přízemní ; u 

administrativních staveb, apod.  přípustná i dvě nadzemní podlaží  
- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 40% 
- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 30% 
 
Nově navrhované lokality v územním plánu:  
Lokalita označená Z2/45-Vz           
 
 

6. PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  
 

6. A – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA –NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
(To) 
 
Hlavní využití  : 
- sběrné místo 
- sběrný dvůr 
 
Přípustné využití : 
- související dopravní infrastruktura  
- související technická infrastruktura – inženýrské sítě  
- související doprovodné a izolační zeleně  
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Nepřípustné využití:  
- samostatné   stavby pro bydlení a rodinnou  rekreaci  
- stavby  pro vzdělávání a výchovu, sociální péči, zdravotnictví a kulturu  
 
Navrhované rozvojové plochy: 
Přestavbová plocha PP1 
 
 

6. B – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – INŽENÝRSKÉ SÍTĚ (Ti)     
 
Hlavní využití  : 
- pozemky transformoven, rozvoden el. energie                                                                            
- pozemky čistíren odpadních vod                       
- pozemky přečerpávacích stanic                            
- pozemky vodních  zdrojů a vodojemů, odkyselovacích stanic    
- pozemky základnových  stanic telefonních operátorů  
- pozemky regulačních  stanic plynu 
- pozemky sedimentačních  prostor na vodních tocích 
 
Přípustné využití : 
- související doprovodná a izolační zeleň  
- související dopravní infrastruktura  
 
Nepřípustné využití:  
- samostatné stavby pro bydlení a rodinnou  rekreaci  
- stavby pro vzdělávání a výchovu, sociální péči, zdravotnictví a kulturu 
- výrobní objekty 
- stavby pro chov hospodářských zvířat 
- stavby čerpacích stanic pohonných hmot 
 
Nově navrhované lokality v územním plánu:  
Nejsou             

7. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY  

7. A – DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – SILNIČNÍ (D)      
 
Hlavní využití  : 
- státní silnice I. třídy a krajské silnice II. a III. třídy včetně pozemků, na kterých jsou 

umístěny součásti komunikace, např. náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty   
- místní a účelové komunikace  
- komunikace pro pěší  
- cyklostezky 
 
Přípustné využití : 
- veřejné  odstavné a parkovací  plochy                
- zastávky  autobusů a jejich točny  
- doprovodná a izolační  zeleň    
- čerpací stanice pohonných hmot  
- řadové  a hromadné garáže  
- související technická infrastruktura  
- stavby a zařízení poskytující služby motoristům 
- stavby pro obchod a veřejné stravování  
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Nepřípustné využití:  
- samostatné stavby pro bydlení a rodinnou  rekreaci  
- stavby pro vzdělávání a výchovu, sociální péči, zdravotnictví a kulturu  
 
Navrhované rozvojové plochy: 
Lokality označené 11Bv+D,  24-Sv+D, 27-Sv+D, 35-D, 36-D, 37-D, přestavbová plocha 
PP3,  PP4 a PP5a 
 
Poznámka:  
   Vzhledem k tomu, že navrhovaná zastavitelná plocha 23a-D a 23b-D je vymezena 
formou koridoru, byly pro potřebu ochrany  ZPF pro ni upřesněny následující požadavky 
možného využití: 
 

7. Aa  – DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – SILNIČNÍ (D) – 
zastavitelná plocha 23a-D, 23b-D     
 
Hlavní využití  : 
- státní silnice I. třídy a krajské silnice II. a III. třídy včetně pozemků, na kterých jsou 

umístěny součásti komunikace, např. náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty   
- místní a účelové komunikace  
- komunikace pro pěší  
- cyklostezky 
 
Přípustné využití : 
- zastávky  autobusů a jejich točny  
- doprovodná a izolační  zeleň    
- související technická infrastruktura  
 

Ta část koridoru přeložky silnice, která nebude využita pro výše uvedené stavby, 
bude navrácena po realizaci stavby zpět do ZPF.  

 
 

8. PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ           

8. A – SÍDELNÍ ZELEŇ –  SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ (Zs)        
 
Hlavní využití : 
- pozemky převážně oplocených  zahrad v zastavěném území, které bezprostředně 

funkčně nesouvisejí s konkrétní stavbou  
- soukromé sady   
- vyhrazená zeleň u občanského vybavení – volně nepřístupná  
 
Přípustné využití : 
- ochranná zeleň mezi jednotlivými funkčními plochami  
- vodní toky a plochy  
- liniové stavby  technické infrastruktury  potřebné pro funkci daného území  
- na konkrétním pozemku lze umístit jednu stavbu o výměře do 12m 2 zastavěné 

plochy sloužící pro uskladnění zahradního nářadí  
 
 
Nepřípustné využití:  
- veškeré stavby nesouvisející s přípustným využitím   
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Nově navrhované lokality v územním plánu:  
- prostor mezi školským zařízením, bytovými domy a  kostelem  

 

8. B – SÍDELNÍ ZELEŇ – NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH 
(Zv) 
 
Hlavní využití: 
- plochy veřejně přístupné zeleně většinou parkově upravené  
- plochy sadovnických úprav okolo občanského vybavení - veřejně přístupné  
 
Přípustné využití : 
- vodní toky a plochy  
- drobné sakrální stavby, městský mobiliář, drobná architektura  
- objekty a zařízení veřejné infrastruktury  potřebné pro funkci daného území  
 
Podmíněně přípustné využití : 
- parkovací plochy  
- otevřená rekreační hřiště  
  
     Podmíněně přípustná plocha nesmí svým rozsahem tvořit víc jak  25% celkové plochy 
dotčené lokality . 
 
Nepřípustné využití:  
- stavby nesouvisející s uvedeným přípustným využitím   
 
Nově navrhované lokality v územním plánu:  
Lokality označené a, b, c  a Z1/d 

 

8.C – SÍDELNÍ ZELEŇ – PŘÍRODNÍ (Zp) 
 
Hlavní využití: 
- lesy menšího rozsahu v zastavěném území obce a na jeho okraji, nutno zachovávat 

přirozenou dřevinnou skladbu a je třeba  požádat příslušný orgán státní správy o 
jejich zařazení mezi rekreační lesy  

- mokřady  
- kvalitní vysoká zeleň podél komunikací a na strmých svazích v zastavěném území  
 
Přípustné využití : 
- vodní toky a plochy  
- objekty a liniové stavby  technického vybavení  potřebné pro funkci daného území  
- místní a účelové komunikace 
- stavby pro rekreační využívání území – odpočivná místa, cyklostezky a cyklotrasy, 

lyžařské běžecké trasy  
 
Nepřípustné využití:  
- veškeré stavby nesouvisející s přípustným využitím   
 
Nově navrhované lokality v územním plánu:  
Nejsou             
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9. PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ             
 

9. A – PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ (Nz)           
 
Hlavní  využití : 
- orná půda  
- trvalé travní porosty  
 
Přípustné využití : 
- stavby nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy v nezastavěném území 

(silážní žlaby, sezónní salaše, seníky, apod.) 
- pozemky polních letišť 
- nelesní dřevinné porosty   
- vodní toky a plochy a jejich doprovodná břehová zeleň  
- stavby pro chov včelstev                                    
- pozemky související technické infrastruktury  
- půda dočasně neobdělávaná                        
- zemědělské účelové komunikace a jejich doprovodná zeleň (pokud nejsou vyznačeny 

v plochách silniční dopravy) 
- stavby pro rekreační využívání území – odpočivná místa, cyklostezky a cyklotrasy, 

lyžařské běžecké trasy  
 
Podmíněně přípustné využití : 
- ve vhodných lokalitách bude možná změna kultury na les  
Umístěním podmíněně přípustné plochy nesmí být vytvořen nový limit pro plochy 
zastavěného ani zastavitelného území, tzn. že lesní porosty mohou být nově vysazovány 
ve vzdálenosti minimálně 50 m od hranice zastavěného území a také minimálně 50 m od 
hranice zastavitelných ploch.  
 
Nepřípustné využití:  
- odstraňování odpadů, které nemají původ v daném území  
- provádět činnosti, které nenávratně poškozují půdní povrch  
- objekty příslušné do zastavěného území obce a také stavby pro zemědělství neuvedené 

v první odrážce přípustného využití (tzn. objekty pro trvalé ustájení zvířat, pro umístění 
zemědělské techniky, apod.) 

- stavby a zařízení pro těžbu nerostů  
- stavby a zařízení pro technickou infrastrukturu – nakládání s odpady  
- stavby, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu 
o výměře větší jak 1 000 m2 (netýká se liniových prvků – cyklostezek, hipostezek, apod.) 
 
 

10.PLOCHY LESNÍ             
 

10.A – PLOCHY LESNÍ(Nl)           
 
Hlavní  využití : 
- pozemky určené k plnění funkcí lesa (zakládaní, obnova a výchova porostů v souladu 

s příslušným zákonem o lesích )  
- výstavba mysliveckých zařízení                                 
- stavba lesnických zařízení (svážnice, lanovky)  
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Přípustné využití : 
- úpravy pro rekreační využívání lesa – odpočivná místa, cyklotrasy, lyžařské běžecké 

trasy  
- trvale zatravněné plochy 
- pozemky turistické rozhledny 
- stavby pro chov včelstev  
- účelové komunikace (pokud nebyly již vyznačeny v plochách silniční dopravy)  
-  pozemky technické infrastruktury   
- vodní plochy, retenční nádrže  
 
Nepřípustné využití:  
- výstavba objektů příslušných  do zastavěného území obce  
- nakládání s odpady                
- stavby pro zemědělství (vyjma staveb nezbytných pro obhospodařování zemědělské 

půdy v nezastavěném území, pro pastevectví - např. ohradníky, letní salaše) 
- stavby a zařízení pro těžbu nerostů  
- stavby a zařízení pro technickou infrastrukturu – nakládání s odpady  
- stavby, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu 

o výměře větší jak 1 000 m2 (netýká se liniových prvků – cyklostezek, hipostezek, 
apod.) 

 

11.PLOCHY PŘÍRODNÍ               
 

11.A – PLOCHY PŘÍRODNÍ (Np)          
 
Hlavní  využití : 
- zeleň s převažující přírodní funkcí : 
- plochy prvků územního systému ekologické stability – biocenter  
-      zeleň prvků ochrany přírody 
 
Přípustné využití : 
- omezeně - pozemky  technické infrastruktury, účelové komunikace, cyklostezky  
-  vodní toky a plochy  
- rozptýlená zeleň v krajině, remízky, lada  
 
Nepřípustné využití:  
- umisťování staveb příslušných do zastavěného území  
- intenzivní formy hospodaření  
- rozšiřování nepůvodních druhů rostlina a živočichů 
- terénní úpravy většího rozsahu, těžba nerostných surovin, nakládání s odpady, 

především skladování  a zneškodňování  
- stavby pro zemědělství  
- stavby a zařízení pro těžbu nerostů  
- stavby a zařízení pro technickou infrastrukturu – nakládání s odpady 

 - stavby, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu o 
výměře větší jak 1 000 m2 (netýká se liniových prvků – cyklostezek, hipostezek, apod.) 
- intenzivní formy hospodaření  
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12.PLOCHY KRAJINNÉ DOPROVODNÉ ZELENĚ  

12.A – PLOCHY KRAJINNÉ DOPROVODNÉ ZELENĚ  
 
Poznámka: v grafické části jsou tyto plochy vyznačeny jako součást funkční plochy 
krajinné zeleně nebo dopravní infrastruktury     
Hlavní  využití : 
- liniová výsadba stromů a keřů podél komunikací ,  při vodních tocích – aleje a 

stromořadí   
 
Přípustné využití : 
- skupiny stromů a keřů v krajině 
- porosty na svazích terénních zlomů a erozních rýh  
- liniové stavby  technického vybavení  
 
Nepřípustné využití:  
- výstavba objektů příslušných  do zastavěného území obce  
- výsadba nepůvodních druhů dřevin 
-     nakládání s odpady                

13. PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ   

13. A VODNÍ PLOCHY A TOKY (W)                 
 
Hlavní  využití : 
- řeky  
- potoky  
- další bezejmenné vodoteče povrchových vod tekoucí vlastním spádem v korytě trvale 

nebo po převažující část roku  
- rybníky  ekologicky stabilizační nebo rybochovné  
- vodní nádrže s retenční funkcí  
- doprovodná břehová zeleň  
 
Přípustné využití:  
- komunikační propojení – mosty, lávky pro pěší                          
- liniové stavby  technické infrastruktury   
- související vodohospodářské stavby – hráze, jezy a zdrže 
 
 
Podmíněně přípustné využití:  
- stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu             
 
Nepřípustné využití:  
- neodůvodněné zpevňování břehů a napřimování trasy koryta   
- stavby nesouvisející s uvedenou hlavní funkcí 
 
Nově navrhované lokality v územním plánu:  
Nejsou.    
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14. PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  

14.A  SMÍŠENÁ PLOCHA PŘÍRODNÍ  A ZEMĚDĚLSKÁ (Ns)             
 
Hlavní  využití : 
- zeleň s převažující přírodní funkcí mimo prvků ÚSES 
- trvalé travní porosty obhospodařované přírodě blízkým způsobem  
- stabilizované travnaté porosty, květnaté louky 
- mokřady a prameniště  
- rozptýlená zeleň v krajině- přirozené dřevinné porosty skupinové i soliterní 

s podrostem bylin a keřových porostů 
- remízky  
- lada – extenzivně využívané plochy půdního fondu  
 
Přípustné využití:  
- účelové komunikace a jejich doprovodná zeleň (pokud nejsou vyznačeny v plochách 

silniční dopravy) 
- objekty a liniové stavby  technické infrastruktury potřebné pro funkci daného území  
- vodní toky a plochy  
- cyklostezky 
 
Nepřípustné využití:  
- využití plochy, které nesouvisí s hlavním a přípustným regulativem 
 - stavby pro zemědělství (vyjma staveb nezbytných pro obhospodařování zemědělské 
půdy v nezastavěném území, pro pastevectví - např. ohradníky, letní salaše) 
- stavby a zařízení pro těžbu nerostů  
- stavby a zařízení pro technickou infrastrukturu – nakládání s odpady  
- stavby, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu 
o výměře větší jak 1 000 m2 (netýká se liniových prvků – cyklostezek, hipostezek, apod.) 
 
 
Nově navrhované lokality v územním plánu:  
- přestavbová plocha PP5           
     
 

6.3 Výklad pojmů použitých při vymezení ploch s rozdílným způsobem 
využití:  
  
 
veřejná prostranství – náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další 

prostory přístupné každému bez omezení , tedy sloužící obecnému 
užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru  

nevýrobní služby – holičství, kadeřnictví, čistírna, mandlování, kosmetické provozovny, 
pedikúra,úklidové služby, sauny,  zakázkové šití oděvů ( výrobní 
služba, která je však charakterem provozu bližší nevýrobním 
službám) , apod. 

výrobní služby – truhlářství , tesařství, zámečnictví, klempířství, sklenářství, kamenictví,  
                             autoopravny, opravny obuvi ,  apod. 

 

hřiště pro rekreační tělesnou výchovu – tzn. volně přístupné, jeho dostupnost není 
podmíněna členstvím ve sportovní organizaci ( 
tzn. organizovaná tělesná výchova) nebo 
návštěvou školského zařízení ( tzn. školská 
tělovýchova) 
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otevřená hřiště – hřiště, které je vybudováno ve volném prostoru, nechráněno další 
stavbou a tedy vykazující větší hlukovou zátěž na 
okolní prostředí   

liniová stavba technického vybavení – stavba technického vybavení, jejíž délkový rozměr 
převyšuje šířkový takovým způsobem, že bude 
její znázornění mít ve výkresové části územního 
plánu tvar ne plochy, ale přímky nebo křivky ( 
vodovodní řady, kanalizační sběrače, plynovodní 
vedení, telekomunikační vedení, apod.) 

veřejné ubytování – hotely, motely, ubytovací hostince, penziony, turistické ubytovny, 
domovy mládeže (internáty), vysokoškolské koleje   

veřejné stravování – pohostinství, restaurace, bufety, veřejné jídelny, apod. 
 
stavba pro maloobchod – prodejna potravin, drogerie, prodejna obuvi a kožené 

galanterie, prodejna textilu, a galanterie, prodejna oděvů, 
prodejna elektrospotřebičů, prodejna knih a zvukových 
nosičů, zlatnictví a hodinářství, prodejna domácích potřeb 

kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem – klubová zařízení, diskotéky, letní kina a 
venkovní scény, v nichž je 
provozována produkce ( především 
hudební), která svou úrovní přesahuje 
hygienické normy stanovené pro 
obytné území   

rekreační dům ( novostavba), rekreační chalupa ( stavební úpravy objektu původně 
trvalého bydlení nebo hospodářského 
využití) – jedná se o objekty individuální 
rekreace, hmotově odpovídající 
rodinnému domu),  velikost zastavěné 
plochy objektu není omezena, objekty je 
možno podsklepit, mohou mít nejvýše 
dvě nadzemní podlaží, popřípadě jedno 
nadzemní podlaží a obytné podkroví  

rekreační chata - zastavěná plocha včetně verand, vstupů a podsklepených teras nebývá 
větší než 25 m2, smějí se podsklepit  a smějí mít jedno nadzemní 
podlaží a podkroví, obestavěný prostor části stavby nad upraveným 
terénem nepřekračuje  110m3 

 
 

                     veřejné pohřebiště – prostor určený k pohřbení lidských pozůstatků nebo uložení 
zpopelněných lidských ostatků v podobě míst pro hroby a hrobky 
nebo úložiště jednotlivých uren nebo rozptylové či vsypové louky 
a jejich kombinace  

koeficient zastavění – podíl plochy zastavěné budovami k celkové ploše regulovaného 
pozemku  

      

koeficient zeleně – podíl ploch zeleně na regulovaném pozemku k celkové ploše tohoto 
pozemku 

 

7.Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti 
státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a 
stavbám vyvlastnit   
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       V rámci zpracování územního plánu byl stanoven následující seznam veřejně 
prospěšných staveb, opatření a asanací, pro které lze práva k pozemkům a stavbám 
vyvlastnit: 
 

 
Kód  Charakteristika VPZ 

 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

  
WD  DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

WD/1a, 
1b 

–přeložka silnice I/11 Bukovice u Písařova- Olšany nad Rudou  

WD/2 - plocha místní komunikace – část zastavitelné plochy 11-Bv+D v severní části 
obce  

 
WD/3 - plocha místní komunikace – část zastavitelné plochy 24-Sv+D v místní 

části Bukovice  
 

WD/4 - plocha místní komunikace – část zastavitelné plochy 27-Bv+D v místní části 
Bukovice 

      
WD/5 - parkoviště u sportoviště v centru obce – zastavitelná plocha 35-D             

      
WD/6 - propojení místních komunikací v části Bukovice – zastavitelná plocha 36-D  

      
WD/7 - realizace místní komunikace po západním okraji zastavěného území 

Bukovice  
      

  
WT  TECHNICKÁ  INFRASTRUKTURA 

WT/1 - realizace transformační stanice T1 včetně přívodního vedení    
     (koridor o šířce 14m) 

WT/2 - realizace transformační stanice T2 včetně přívodního vedení    
          (koridor o šířce 14m) 

WT/3a,3b - přeložka vrchního el. vedení ve středu obce – zlepšení možností využití 
zastavěného území  

          (koridor o šířce 14m) 
WT/4 - realizace veřejné kanalizace                                  

          (koridor o šířce 3m) 
WT/5 - plocha pro realizaci obecní čistírny odpadních vod            

      
WT/6 - rozšíření veřejného vodovodu                                 

               (koridor o šířce 3m) 
 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ  
  
WO   ZALOŽENÍ PRVKŮ ÚZEMNÍHO SYTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY 

WO/1 – trasa nadregionálního biokoridoru K80           
WO/2 – trasa regionálního biokoridoru RK 889 a RK 832      
WO/3 – plocha regionálního biocentra RBC 443             

 
 
- veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření  jsou samostatně vyznačeny 

na grafické příloze č.A.2.4 dokumentace  Územní plán Písařov    
-  k využití pozemků určených pro tyto účely je možno na základě rozhodnutí pozemky 

vyvlastnit, pokud je nebude možné zajistit dohodou 
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8.Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných 
opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo   

 
V Územním plánu Písařov nejsou vymezeny.  
 

9.Vymezení ploch a a koridorů  územních rezerv a stanovení 
možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho 
prověření  
 
V rámci územního plánu jsou stanoveny následující plochy územních rezerv: 
  
PÚR 1 – územní rezerva pro funkci bydlení venkovského typu ve střední části obce, 

zajištění kompaktnosti zastavěného území 
PÚR 2– územní rezerva pro funkci výroby a skladování – drobné a řemeslné výroby 

v sousedství stávající silnice I. třídy i její navrhované přeložky  
PÚR 3 - územní rezerva pro funkci výroby a skladování – drobné a řemeslné výroby 

v sousedství stávající silnice I. třídy i její navrhované přeložky – na základě 
projednání návrhu vypuštěna  

 
PÚR 4 – územní rezerva pro plochy smíšené obytné venkovské na západním okraji místní 

části Bukovice, zajištění kompaktnosti zastavěného území 
 
PÚR 5 – územní rezerva pro funkci bydlení venkovského typu v jižní části Písařova 

v lokalitě Pod Homolí, zajištění kompaktnosti zastavěného území 
 
             Při prosazování zásad územního plánu je třeba zajistit, aby nebyla dále 
ztěžována možnost využití předmětné plochy pro výstavbu, např. realizací tras 
regionálních vedení technické infrastruktury; při rekonstrukci stávajících tras prověřit 
možnost jejich přemístění do okrajových částí území 
     Bez provedení změny územního plánu nelze plochy územních rezerv pro uvažované 
budoucí využití využívat.  
 

10.Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o 
změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, 
stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro 
vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti  
 
Výčet ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií 
podmínkou pro rozhodování: 
 

číslo 
územn
í 
studie  

Výčet zastavitelných 
ploch studií 
dotčených  

Funkční využití plochy  
 

Zadání územní studie  
 

US1 18-Bv (rozšíření) 
 
Poznámka – v době 
zpracování změny č. 

- bydlení – venkovského typu 

Územní studie musí být zpracována tak, aby byly splněny 
podmínky prostorového uspořádání příslušné plochy 
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2A – p.č. 1663/18 a 
1663/19 v k.ú. 
Písařov  

s rozdílným způsobem využití schválené v územním plánu a 
respektována legislativně stanovená omezení v území  
struktura zástavby: 
- parcelace pozemků bude řešena tak, aby byly splněny  

hygienické limity hluku pro chráněný venkovní prostor a 
chráněný venkovní prostor staveb pro denní i noční dobu 

- bude stanovena uliční čára a plocha pro umístění 
konkrétních staveb, bude určena  orientace objektů na 
pozemku vůči uliční čáře 

- budou konkretizovány  prostorové regulativy zástavby – 
typ zastřešení, barva střešní krytiny, bude 
charakterizována forma oplocení pozemků  

veřejná infrastruktura:  
- bude upřesněno trasování obslužných komunikací 

v předmětné ploše, návrh musí splňovat platné 
normativní požadavky  

- bude navrženo doplnění technické infrastruktury 
v území 

- vzhledem k rozsahu lokality bude součástí návrhu také 
vymezení související plochy veřejné zeleně v souladu s 
§7 vyhlášky 501/2006 Sb., v aktuálním znění  

 

Lhůta pro pořízení studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do 
evidence územně plánovací činnosti je rok 2026.  

 

11.Stanovení kompenzačních opatření podle stavebního zákona 
 

    Kompenzační opatření nebyla stanovena, územní plán nemá významný negativní vliv na 
příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvosti některé evropsky významné lokality nebo 
ptačí oblasti.  

 

12.Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu  
připojené grafické části  
 
 
Počet listů textové části územního plánu: 46 
Počet výkresů grafické části.-  4 výkresy :  
 
1.Výkres základního členění území: 4 listy 
2. Hlavní výkres:  4 listy  
3. Výkres koncepce technické infrastruktury:  4 listy 
4. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací : 4 listy  
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                             


