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ÚZEMNÍ PLÁN
a)

vymezení zastav ného území

V Územním plánu Chyšky (dále jen „ÚP Chyšky“) je zastav né území vymezeno k 1. 1. 2018 na základ zpracovaných
územn analytických podklad a up esn no dle provedených pr zkum a rozbor . Hranice zastav ného území je
vyzna ena ve Výkrese základního len ní území a v Hlavním výkrese.

b)

základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

ZÁKLADNÍ P EDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE
Zásady celkové koncepce rozvoje území obce
Zásady celkové koncepce rozvoje vycházejí ze strategických a rozvojových dokument zpracovaných p edevším na
krajské a celostátní úrovni (Politika územního rozvoje, Zásady územního rozvoje Jiho eského kraje).
Základní aspekty nezbytné pro vývoj celého správního území Chyšky jsou p edevším:
ipravení podmínek pro dosažení harmonického vztahu územních podmínek pro p íznivé životní prost edí,
pro hospodá ský rozvoj a pro soudržnost spole enství obyvatel území;
- obnova kulturních, sociálních a hospodá ských pom
ešeného území;
- obnova funk ní kostry obsluhy území;
- podpora r stu po tu trvale žijících obyvatel a s tím související obnova trvalé pé e o kulturní krajinu;
- zajišt ní rovnováhy mezi hospodá ským rozvojem a zachováním stávajících hodnot území;
- zajišt ní efektivního využívání zastav ného území;
- zajišt ní ochrany nezastav ného území a uplat ování mimoproduk ní funkce zem lské krajiny s dopln ním
krajinných prvk .
edm tem územního plánu je proto rozší ení zastavitelného území o plochy pro bydlení, ob anské vybavení, ve ejných
prostranství, výrobu a skladování a technickou obsluhu a to na základ podn
obce s posouzením urbanistické
koncepce rozvoje a vyhodnocením všech limit pro výstavbu.
Celková pot eba nových ploch bydlení (trvalého i p echodného – rekrea ního charakteru) vychází z p edpokladu
postupné obnovy stávajícího bytového fondu a možností výstavby v zastav ném území p evážn na p vodních
parcelách.
Hlavní cíle rozvoje
Rozvoj obce vychází z charakteru ešeného území, za len ní ve struktu e osídlení a z potenciálu území pro rozvoj
s vazbou na stavební innost ovlivn nou zájmy, územními podmínkami a vlastnickými vztahy k pozemk m.
Územní plán stanovuje tyto cíle:
- zachovávat a rozvíjet urbanistickou strukturu sídel s propojením na okolní krajinu p i respektováni krajinného
rázu;
- v nezastav ném území vytvo it podmínky pro snižování nebezpe í ekologických a p írodních katastrof a pro
odstra ování jejich d sledk , a to p írod blízkým zp sobem (plán ÚSES);
- rozsah zastavitelných ploch ešit úm rn velikosti sídel a kapacit jejich ve ejné infrastruktury;
- nevymezovat žádné zastavitelné plochy s výjimkou t ch, které rozši ují zastav né území p im en velikosti
a významu sídla ve struktu e osídlení a ploch technické infrastruktury;
elit nep íznivému trendu klesajícího po tu obyvatel, vytvá ením územn technických podmínek pro kvalitní
bydlení a rozvoj pracovních p íležitostí, podporou mladých rodin zlepšit v kovou strukturu obyvatelstva,
vytvo it podmínky pro život senior ;
- stanovit zásady prostorového uspo ádání ploch s rozdílným zp sobem využití s uplatn ním stávajících hodnot
sídel;
- v p ípad pot eby vymezit nezbytné plochy ve ejného zájmu resp. ve ejn prosp šných staveb i ve ejn
prosp šných opat ení.
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VYMEZENÍ URBANISTICKÝCH, ARCHITEKTONICKÝCH, KULTURNÍCH A P ÍRODNÍCH
HODNOT A STANOVENÍ PODMÍNEK JEJICH OCHRANY
URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A KULTURNÍ HODNOTY
ÚP Chyšky nevymezuje žádné nové urbanistické, architektonické ani kulturní hodnoty, které by rozší ily stávající
hodnoty správního území obce Chyšky. Stávající hodnoty jsou výsledkem historického vývoje a lenitosti krajiny.
Krom ochrany ešeného území dle platných právních p edpis z hlediska státní památkové pé e (kulturní památky
zapsané v Úst edním seznamu kulturních památek R, území s archeologickými nálezy - vý et je uveden v Od vodn ní
územního plánu v kapitole vstupní limity využití území) jsou územním plánem chrán ny tyto hodnoty:
urbanistická struktura a architektonický ráz zástavby sídel
památky místního významu, které nejsou zapsány v Úst edním seznamu kulturních památek R - tj. objekty
ispívající k identit území (drobné sakrální stavby, památníky, pomníky a sochy…) v etn jejich okolí
kulturní krajina a dochovaný krajinný ráz území
Navrženým ešením nedojde k znehodnocení stávajících hodnot.
Podmínky ochrany - Je t eba zachovat kulturní d dictví. Veškeré d je, innosti a za ízení musí respektovat kvalitu
urbanistického, architektonického a p írodního prost edí. Rozvoj kulturních hodnot lze podporovat nap . realizací
nových objekt drobné architektury, kvalitní úpravou ve ejných prostranství a zvýšenou pé í o ztvárn ní novostaveb
a rekonstrukcí tak, aby respektovaly místní hodnoty p írodní i kulturní.
Stavby i zm ny staveb musí d sledn respektovat charakter, prostorové uspo ádání a m ítko dochované zástavby zejména dodržení hmot a proporcí objekt vzhledem k stávajícím tradi ním sousedním stavbám (tj. charakteristický
obdélníkový p dorys, výška h ebene, výška ímsy, tvar a sklon st echy, štíty a jejich orientaci, historické
architektonické detaily).
Na stavbách, které jsou pohledovými dominantami a kulturními hodnotami území (nap . kostel sv. Prokopa) se
nep ipouští stavební úpravy a zm ny pr elí a umis ování za ízení, které by narušily jejich vzhled a snížily jejich
estetickou hodnotu (nap . dostavby garáží a sklad , instalace anténních systém a stožár pro p enos rádiových signál ,
parabolické antény, reklamní za ízení a billboardy, reklamní nást nné malby apod.).
Podstatné je uchování stávajícího uspo ádání cenných staveb v etn hospodá ských ástí (možnost rekonstrukce
a p estavby nap . na bydlení). Rovn ž veškeré úpravy venkovních prostor a ploch musí být ešeny s ohledem na
historické prost edí a krajinný ráz.
Na plochách ve ejných prostranství není žádoucí p ipustit takové úpravy, které by znehodnocovaly dané prost edí,
zejména architektonicky p íznivé dominanty.
ležité je ešit p echod urbanizované ásti zastav ného území do neurbanizovaného území tak, aby nedošlo
k vážnému narušení obrazu obce. Výsadbou ochranné zelen je možné zmírnit negativní dopad zem lských
a výrobních staveb na krajinný ráz.

ÍRODNÍ HODNOTY
írodní hodnoty obce Chyšky tvo í základní charakteristiku území, která se mj. projevuje i v rekrea ním využití území.
Krom chrán ných území dle zvláštních p edpis jsou územním plánem chrán ny tyto p írodní lokality:
- významné krajinné prvky ze zákona (lesy, vodní toky, rybníky, údolní nivy);
- prvky územního systému ekologické stability (regionální i lokální);
- významné plochy zelen - stromové aleje, b ehové porosty, skupiny vzrostlých strom v zastav ném území
a krajin ;
- plochy v nezastav ném území vymezené v územním plánu jako plochy p írodní (P) a plochy smíšené
nezastav ného území (SN).
V ÚP Chyšky nedojde k znehodnocení stávajících p írodních hodnot, které je t eba chránit a citliv rozvíjet.
Podmínky ochrany - jsou dány zákonem o ochran p írody a krajiny.
V krajin mimo sídla lze provád t pouze takové innosti a nezbytné stavby (nap . technické a dopravní infrastruktury),
které nenaruší celkový ráz krajiny a p vodní zástavby a neohrozí p írodu. Podmín
lze p ipustit výstavbu rozhleden,
pokud nedojde k narušení p írodních dominant anebo k významnému zásahu do porost . Oplocení v nezastav ném
území je možné realizovat pouze formou oplocení sad a obor. D ležité je chránit význa né solitéry stromy, skupiny
strom , stromo adí v urbanizovaném i neurbanizovaném území, u památných strom pak sledovat zdravotní stav
a vykonávat pouze asana ní ezy. Výsadbou izola ní zelen lze potla it p sobení rušivých dominant v obrazu obce,
edevším pak výrobních a zem lských areál .
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CIVILIZA NÍ HODNOTY
Jedná se o hodnoty území spo ívající v jeho vybavení dopravní a technickou infrastrukturou. Hodnoty technické
infrastruktury jednotlivých sídel dávají velké p edpoklady ke stabilizaci a rozvoji obyvatelstva nejen v oblasti bydlení,
ale i pracovních p íležitostí. Vlivem ešení územního plánu dochází k rozvoji a zlepšení civiliza ních hodnot v d sledku
návrhu nových ploch pro bydlení, ob anské vybavenosti, ve ejného prostranství, výroby a skladování, v etn zlepšení
technické a dopravní infrastruktury.
Podmínky ochrany - návrh ochrany civiliza ních hodnot spo ívá v jejich zachování a podporou vybudování nových
vodovodních a kanaliza ních ad v rámci nové zástavby a k doposud nenapojeným objekt m, osazením nových
trafostanic. Nové ešení nemá negativní dopad na p írodní a kulturní hodnoty v území.

c)

urbanistická koncepce, v etn vymezení zastavitelných ploch, ploch p estavby a systému
sídelní zelen

URBANISTICKÁ KONCEPCE
Základním principem urbanistické koncepce, tzn. celkového prostorového uspo ádání stávající i nové zástavby, je
zachování relativní celistvosti a kompaktnosti ešeného území. P itom se respektuje ur itá uvoln nost zástavby
odpovídající venkovskému prost edí a celkovému m ítku stávající zástavby. D raz na zachování venkovského
charakteru budov bude kladen na objekty za le ované do proluk, zejména v centrální ásti sídel okolo návsi. Zvláštní
raz je nutné klást zejména v blízkosti dominanty kostela. P i realizaci výstavby je t eba zachovávat za len ní nejen
na okolní zastav né území, ale i do krajiny a p itom respektovat veškeré hodnoty území, historickou a urbanistickou
strukturu, historicky cenné objekty, dominanty, kulturní památky.
Navržená koncepce navazuje na zp sob využití, které jsou v území již zastoupeny: bydlení, výroba a skladování,
ob anské vybavení, ve ejná prostranství.
V rámci urbanistické koncepce jsou vymezeny plochy s ur ením jejich hlavního, p ípustného, p ípadn podmín
ípustné využití, nep ípustného využití a podmínek prostorového uspo ádání - viz údaje kap. f) stanovení podmínek pro
využití ploch s rozdílným zp sobem využití….
Kritériem je ochrana p írodních, kulturních a architektonických hodnot, ochrana zem lského p dního fondu
s nejvyšším stupn m ochrany.
i realizaci výstavby byt je nutné klást d raz na modernizaci domovního fondu, na využívání vnit ních rezerv
zastav ných ástí a v rámci výstavby soukromých obytných objekt je t eba podporovat možnost z izování prostor pro
ob anské vybavení, které nenaruší okolní bydlení.
Vymezením ploch pro bydlení, výrobu a ob anské vybavení vytvá í územní plán podmínky pro stabilizaci po tu
obyvatel, zlepšení v kové struktury obyvatelstva a udržení obyvatel v obci a jeho ástech. V ÚP je p ednostn rozvíjeno
bydlení v souladu s dlouhodobým trendem mírného nár stu po tu obyvatel, s d razem na rozvoj sídla Chyšky.
Nové plochy pro bydlení a jako plochy bydlení jsou nej ast ji situované po obvod sídel, p ípadn navazují na
zastav né území, nebo vypl ují proluky v zastav ném území.
Podmínkou pro výstavbu objekt pro bydlení soust ed ných podél silnic II. a III. t ídy je prokázat eliminaci hlukové
zát že.
Možnost hospodá ského rozvoje ve správním území Chyšky je navržena formou ploch pro ob anské vybavení a dále
ploch pro výrobu a skladování. Jednotlivé zastavitelné plochy jsou vymezeny tak, aby navazovaly na zastav né území
a na plochy dopravní infrastruktury.
Územní plán eší i n kolik ploch ve ejných prostranství. Plochy ve ejných prostranství jsou zakresleny p evážn jako
izola ní zele od výroby a skladování, technické a dopravní infrastruktury.
Návrhy technické infrastruktury jsou zastoupeny n kolika novými trafostanicemi (dále jen „TS“) a plochami pro
istírny odpadních vod (dále jen „ OV“). P i vytvá ení nové infrastruktury je t eba klást d raz p edevším na kvalitu
bydlení, na trvalé zlepšení vzhledu sídel a kultivaci prost edí.

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
V p ípad st etu navrhovaných ploch s ochrannými pásmy je nutné ešit výjimku z t chto ochranných pásem (dále jen
„OP“)v navazujících ízeních.
OZNA ENÍ
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH
PLOCHY
k.ú. Branišovice u Ratibo e
B1

Plocha bydlení - v jihozápadní ásti sídla Hn vanice, navazující na zastav né území.
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Obsluha území - ze silnice III. t ídy.
Limity využití území - zohlednit p írodní park, OP zdroje II. stupn , OP silnice a zvýšenou hygienickou
zát ž hluku (viz podmínky pro využití ploch - výstupní limity).

B2

Plocha bydlení - v jihozápadní ásti sídla Hn vanice, navazující na zastav né území.
Obsluha území - ze silnice III. t ídy.
Limity využití území - zohlednit p írodní park, OP zdroje II. stupn , OP silnice a zvýšenou hygienickou
zát ž hluku (viz podmínky pro využití ploch - výstupní limity).

B3

Plocha bydlení - v jihovýchodní ásti sídla Hn vanice, navazující na zastav né území.
Obsluha území - z místní komunikace, která bude upravena do odpovídajících ší kových parametr
v souladu s p íslušnými normami.
Limity využití území - zohlednit p írodní park, území s archeologickými nálezy.

B4

Plocha bydlení - v jihovýchodní ásti sídla Hn vanice, navazující na zastav né území.
Obsluha území - z místní komunikace, která bude upravena do odpovídajících ší kových parametr
v souladu s p íslušnými normami.
Limity využití území - zohlednit p írodní park, území s archeologickými nálezy.

B5

Plocha bydlení - v severozápadní ásti sídla Branišovice, navazující na zastav né území.
Obsluha území - sjezd ze silnice III. t ídy a z místní komunikace.
Limity využití území - zohlednit p írodní park, území s archeologickými nálezy, OP silnice a zvýšenou
hygienickou zát ž hluku (viz podmínky pro využití ploch - výstupní limity).

B6

Plocha bydlení - v severozápadní ásti sídla Branišovice, navazující na zastav né území.
Obsluha území - z místní komunikace.
Limity využití území - zohlednit p írodní park, území s archeologickými nálezy, telekomunika ní kabel,
OP silnice a zvýšenou hygienickou zát ž hluku (viz podmínky pro využití ploch - výstupní limity).

B7

Plocha bydlení - v jihozápadní ásti sídla Záluží, navazující na zastav né území.
Obsluha území - z místní komunikace.
Limity využití území - zohlednit p írodní park, radioreleovou trasu, území s archeologickými nálezy.

B8

Plocha bydlení - v severozápadní ásti sídla Záluží, navazující na zastav né území.
Obsluha území - z místní komunikace, která bude upravena do odpovídajících ší kových parametr
v souladu s p íslušnými normami.
Limity využití území - zohlednit p írodní park, radioreleovou trasu, území s archeologickými nálezy.

OV9

Plocha ob anského vybavení - v severovýchodní ásti sídla Záluží, navazující na zastav né území.
Obsluha území - z místní komunikace.
Limity využití území - zohlednit p írodní park, území s archeologickými nálezy.

B10

Plocha bydlení - ve východní ásti sídla Záluží, navazující na zastav né území.
Obsluha území - z místní komunikace.
Limity využití území - zohlednit p írodní park, telekomunika ní kabel, území s archeologickými nálezy.

B11

Plocha bydlení - ve východní ásti sídla Záluží, navazující na zastav né území.
Obsluha území - z místní komunikace.
Limity využití území - zohlednit p írodní park.

k.ú. Ratibo

B12

Plocha bydlení - v západní ásti sídla Ratibo , navazující na zastav né území.
Obsluha území - ze silnice III. t ídy.
Limity využití území - zohlednit p írodní park, území s archeologickými nálezy, telekomunika ní kabel,
OP silnice a zvýšenou hygienickou zát ž hluku (viz podmínky pro využití ploch - výstupní limity).

B13

Plocha bydlení - v západní ásti sídla Ratibo , navazující na zastav né území.
Obsluha území - ze silnice III. t ídy.
Limity využití území - zohlednit p írodní park, území s archeologickými nálezy, vzdálenost 50 m od
okraje lesa (Podmínky pro umis ování staveb do vzdálenosti 50 m od okraje lesa viz Podmínky pro
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využití ploch - výstupní limity), telekomunika ní kabel, OP silnice a zvýšenou hygienickou zát ž hluku
(viz podmínky pro využití ploch - výstupní limity).
VS14

B15

Plocha výroby a skladování - v severozápadní ásti sídla Ratibo , navazující na zastav né území.
Obsluha území - z místní komunikace.
Limity využití území - zohlednit p írodní park.
Plocha bydlení - v severní ásti sídla Ratibo , navazující na zastav né území.
Obsluha území - z místní komunikace.
Limity využití území - zohlednit p írodní park, OP el. vedení.

VP16a

Plocha ve ejných prostranství - ve východní ásti sídla Ratibo , navazující na zastav né území.
Limity využití území - zohlednit p írodní park, území s archeologickými nálezy a otev enou vodote .

VP16b

Plocha ve ejných prostranství - v severovýchodní ásti sídla Ratibo , navazující na zastav né území.
Limity využití území - zohlednit p írodní park, el. vedení v etn OP.

VP16c

Plocha ve ejných prostranství - ve východní ásti sídla Ratibo , navazující na zastav né území.
Limity využití území - zohlednit vzdálenost 50 m od okraje lesa, OP silnice.

VS17

Plocha výroby a skladování - ve východní ásti sídla Ratibo , navazující na zastav né území.
Obsluha území - z místní komunikace.
Limity využití území - zohlednit p írodní park a otev enou vodote .

VS18

Plocha výroby a skladování - ve východní ásti sídla Ratibo , navazující na zastav né území.
Obsluha území - z místní komunikace a ze stávající výroby a skladování.
Limity využití území - zohlednit p írodní park, el. vedení v etn OP, vzdálenost 50 m od okraje lesa
(Podmínky pro umis ování staveb do vzdálenosti 50 m od okraje lesa viz Podmínky pro využití ploch výstupní limity), telekomunika ní kabel, OP silnice.

B19

Plocha bydlení - v jihovýchodní ásti sídla Ratibo , navazující na zastav né území.
Obsluha území - sjezd ze silnice III. t ídy a z místní komunikace.
Limity využití území - zohlednit p írodní park, území s archeologickými nálezy, otev enou vodote ,
navrženou kanalizaci, telekomunika ní kabel, OP silnice a zvýšenou hygienickou zát ž hluku
(viz podmínky pro využití ploch - výstupní limity).

TI65

Plocha technické infrastruktury ( OV) - jihovýchodn od sídla Ratibo .
Limity využití území - zohlednit p írodní park.

k.ú. Rohozov

B20

Plocha bydlení - v severozápadní ásti sídla Rohozov, navazující na zastav né území.
Obsluha území - z místní komunikace.
Limity využití území - zohlednit p írodní park, území s archeologickými nálezy a památný strom v etn
OP.

k.ú. Podchýšská Lhota

B21

VP22

Plocha bydlení - v jihozápadní ásti sídla Podchýšská Lhota, navazující na zastav né území.
Obsluha území - z místní komunikace.
Limity využití území - zohlednit p írodní park, telekomunika ní kabel a el. vedení v etn OP.
Plocha ve ejných prostranství - v jihozápadní ásti sídla Podchýšská Lhota, navazující na zastav né
území.
Limity využití území - zohlednit p írodní park, OP el. vedení a lokální biokoridor.

k.ú. Chyšky

B23

Plocha bydlení - v jižní ásti sídla Chyšky, navazující na zastav né území.
Obsluha území - dle územní studie sjezd ze silnice III. t ídy a z místní komunikace.
Limity využití území - zohlednit p írodní park, telekomunika ní kabel, navrženou kanalizaci, OP silnice
a zvýšenou hygienickou zát ž hluku (viz podmínky pro využití ploch - výstupní limity).
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Lokalita bude prov ena územní studií.

VP24

Plocha ve ejných prostranství - v jihovýchodní ásti sídla Chyšky, navazující na zastav né území.
Limity využití území - zohlednit p írodní park, území s archeologickými nálezy, OP silnice,
telekomunika ní kabel, koridor pro vodovod, vzdálenost 50 m od okraje lesa a OP vzletového prostoru
letišt .
Lokalita bude prov ena územní studií.

B25

Plocha bydlení - v jihovýchodní ásti sídla Chyšky, navazující na zastavitelnou plochu.
Obsluha území - dle územní studie sjezd ze silnice III. t ídy a z místní komunikace z plochy VP 28.
Limity využití území - zohlednit p írodní park, telekomunika ní kabel a OP vzletového prostoru letišt .
Lokalita bude prov ena územní studií.

B26

Plocha bydlení - v jihovýchodní ásti sídla Chyšky, navazující na zastavitelnou plochu.
Obsluha území - dle územní studie sjezdem z plochy VP24.
Limity využití území - zohlednit p írodní park, území s archeologickými nálezy, telekomunika ní kabel
a OP vzletového prostoru letišt .
Lokalita bude prov ena územní studií.

B27

Plocha bydlení - ve východní ásti sídla Chyšky, navazující na zastav né území.
Obsluha území - z místní komunikace a sjezdem z plochy VP28.
Limity využití území - zohlednit p írodní park, území s archeologickými nálezy, OP vzletového prostoru
letišt a vzdálenost 50 m od okraje lesa (Podmínky pro umis ování staveb do vzdálenosti 50 m od okraje
lesa viz Podmínky pro využití ploch - výstupní limity).
ást lokality bude prov eno územní studií.

VP28

Plocha ve ejných prostranství - ve východní ásti sídla Chyšky, navazující na zastav né území.
Limity využití území - zohlednit p írodní park, území s archeologickými nálezy, el. vedení v etn OP
a OP vzletového prostoru letišt .
Lokalita bude prov ena územní studií.

B29

Plocha bydlení - v severovýchodní ásti sídla Chyšky, navazující na zastav né území.
Obsluha území - dle územní studie sjezd ze silnice II. t ídy a z plochy VP28.
Limity využití území - zohlednit p írodní park, území s archeologickými nálezy, OP vzletového prostoru
letišt , el. vedení v etn OP, navrženou kanalizaci a zvýšenou hygienickou zát ž hluku (viz podmínky
pro využití ploch - výstupní limity).
Lokalita bude prov ena územní studií.

VP30

Plocha ve ejných prostranství - v severovýchodní ásti sídla Chyšky, navazující na zastav né území.
Limity využití území - zohlednit p írodní park, území s archeologickými nálezy, el. vedení v etn OP
a OP silnice.
Lokalita bude prov ena územní studií.

B31

Plocha bydlení - v severní ásti sídla Chyšky, navazující na zastav né území.
Obsluha území - z místní komunikace.
Limity využití území - zohlednit p írodní park, telekomunika ní kabel, území s archeologickými nálezy
a vzdálenost 50 m od okraje lesa (Podmínky pro umis ování staveb do vzdálenosti 50 m od okraje lesa
viz Podmínky pro využití ploch - výstupní limity).

B32

Plocha bydlení - v severozápadní ásti sídla Chyšky, navazující na zastav né území.
Obsluha území - dle územní studie z místní komunikace.
Limity využití území - zohlednit p írodní park, telekomunika ní kabel, navrženou kanalizaci, území
s archeologickými nálezy a vzdálenost 50 m od okraje lesa (Podmínky pro umis ování staveb do
vzdálenosti 50 m od okraje lesa viz Podmínky pro využití ploch - výstupní limity).
Lokalita bude prov ena územní studií.

B33

Plocha bydlení - v severozápadní ásti sídla Chyšky, navazující na zastav né území.
Obsluha území - z místní komunikace.
Limity využití území - zohlednit p írodní park.
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Etapizace: plocha je za azena do II. etapy výstavby.

VP34

Plocha ve ejných prostranství - v severozápadní ásti sídla Chyšky, navazující na zastav né území.
Limity využití území - zohlednit p írodní park, navrženou kanalizaci, OP el. vedení a vzdálenost 50 m od
okraje lesa.
Etapizace: plocha je za azena do II. etapy výstavby.

VP35

Plocha ve ejných prostranství - v západní ásti sídla Chyšky, navazující na zastav né území.
Limity využití území - zohlednit p írodní park, el. vedení v etn OP, území s archeologickými nálezy,
telekomunika ní kabel a OP silnice.

B36

Plocha bydlení - v západní ásti sídla Chyšky, navazující na zastav né území.
Obsluha území - sjezd ze silnice II. t ídy.
Limity využití území - zohlednit p írodní park, území s archeologickými nálezy a zvýšenou hygienickou
zát ž hluku (viz podmínky pro využití ploch - výstupní limity).

VS37

Plocha výroby a skladování - v západní ásti sídla Chyšky, navazující na zastav né území.
Obsluha území - sjezd ze silnice II. t ídy.
Limity využití území - zohlednit p írodní park, území s archeologickými nálezy, telekomunika ní kabel
a OP silnice.

VS39

Plocha výroby a skladování - v severní ásti sídla Chyšky, navazující na zastav né území.
Obsluha území - ze stávající plochy výroby a skladování.
Limity využití území - zohlednit p írodní park, el. vedení v etn OP a vzdálenost 50 m od okraje lesa
(Podmínky pro umis ování staveb do vzdálenosti 50 m od okraje lesa viz Podmínky pro využití ploch výstupní limity).

B40

Plocha bydlení - v severní ásti sídla Hrachov, navazující na zastav né území.
Obsluha území - z místní komunikace.
Limity využití území - zohlednit p írodní park.

B41a

Plocha bydlení - v západní ásti sídla Nová Ves, navazující na zastav né území.
Obsluha území - z místní komunikace.
Limity využití území - zohlednit p írodní park a radioreleovou trasu.

B41b

Plocha bydlení - v jižní ásti sídla Nová Ves, navazující na zastav né území.
Obsluha území - z místní komunikace.
Limity využití území - zohlednit p írodní park.

B42a

Plocha bydlení - v západní ásti sídla Nová Ves, navazující na zastav né území.
Obsluha území - z místní komunikace, která bude upravena do odpovídajících ší kových parametr
v souladu s p íslušnými normami.
Limity využití území - zohlednit p írodní park.

B42b

Plocha bydlení - v jihovýchodní ásti sídla Nová Ves, navazující na zastav né území.
Obsluha území - z místní komunikace.
Limity využití území - zohlednit p írodní park, radioreleovou trasu a el. vedení v etn OP.

TI66

Plocha technické infrastruktury ( OV) - východn od sídla Nová Ves.
Limity využití území - zohlednit p írodní park.

TI68

Plocha technické infrastruktury ( OV) - severozápadn od sídla Chyšky.
Limity využití území - zohlednit p írodní park, území s archeologickými nálezy, vodovod, hranice
záplavového území - aktivní zóna a Q100.

TI70

Plocha technické infrastruktury - jižn od sídla Chyšky.
Limity využití území - zohlednit p írodní park, otev enou vodote a el. vedení v etn OP.

k.ú. Mezný
B44

Plocha bydlení - v severní ásti sídla Radíkovy, navazující na zastav né území.
Obsluha území - z místní komunikace.
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Limity využití území - zohlednit p írodní park.

B45

Plocha bydlení - v jihozápadní ásti sídla Mezný, navazující na zastav né území.
Obsluha území - z místní komunikace.
Limity využití území - zohlednit p írodní park.

B46

Plocha bydlení - v jihozápadní ásti sídla Mezný, navazující na zastav né území.
Obsluha území - z místní komunikace.
Limity využití území - zohlednit p írodní park.

k.ú. Nosetín

B47

Plocha bydlení - v jižní ásti sídla Vilín, navazující na zastav né území.
Obsluha území - z místní komunikace.
Limity využití území - zohlednit p írodní park, území s archeologickými nálezy a OP el. vedení.

B48

Plocha bydlení - v západní ásti sídla Vilín, navazující na zastav né území.
Obsluha území - z místní komunikace.
Limity využití území - zohlednit p írodní park, území s archeologickými nálezy.

B49

Plocha bydlení - v centrální ásti sídla Vilín, v zastav ném území.
Obsluha území - z místní komunikace.
Limity využití území - zohlednit p írodní park, území s archeologickými nálezy.

B50

Plocha bydlení - v severní ásti sídla Vilín, navazující na zastav né území.
Obsluha území - z místní komunikace.
Limity využití území - zohlednit p írodní park, území s archeologickými nálezy.

B51

Plocha bydlení - v jižní ásti sídla Malý Nosetín, navazující na zastav né území.
Obsluha území - sjezd ze silnice III. t ídy.
Limity využití území - zohlednit p írodní park, OP vzletového prostoru letišt , vzdálenost 50 m od okraje
lesa (Podmínky pro umis ování staveb do vzdálenosti 50 m od okraje lesa viz Podmínky pro využití ploch
- výstupní limity), OP silnice a zvýšenou hygienickou zát ž hluku (viz podmínky pro využití ploch výstupní limity).

B52

Plocha bydlení - v jižní ásti sídla Nosetín, navazující na zastav né území.
Obsluha území - sjezd ze silnice II. t ídy.
Limity využití území - zohlednit p írodní park, telekomunika ní kabel, území s archeologickými nálezy,
OP vzletového prostoru letišt , OP silnice a zvýšenou hygienickou zát ž hluku (viz podmínky pro využití
ploch - výstupní limity).

B53

Plocha bydlení - v jihozápadní ásti sídla Nosetín, navazující na zastav né území.
Obsluha území - sjezd ze silnice II. t ídy.
Limity využití území - zohlednit p írodní park, telekomunika ní kabel, území s archeologickými nálezy,
OP vzletového prostoru letišt , OP silnice a zvýšenou hygienickou zát ž hluku (viz podmínky pro využití
ploch - výstupní limity).

B54

Plocha bydlení - v jihozápadní ásti sídla Nosetín, navazující na zastav né území.
Obsluha území - sjezd ze silnice III. t ídy.
Limity využití území - zohlednit p írodní park, telekomunika ní kabel, území s archeologickými nálezy,
OP vzletového prostoru letišt , OP silnice a zvýšenou hygienickou zát ž hluku (viz podmínky pro využití
ploch - výstupní limity).

B55

Plocha bydlení - v severozápadní ásti sídla R žená, navazující na zastav né území.
Obsluha území - z místní komunikace.
Limity využití území - zohlednit p írodní park a OP vzletového prostoru letišt .

B71

Plocha bydlení - v severovýchodní ásti sídla R žená.
Obsluha území - z místní komunikace.
Limity využití území - zohlednit p írodní park, OP el. vedení a OP vzletového prostoru letišt .
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k.ú. Kv tuš

B58

Plocha bydlení - v severozápadní ásti sídla Kv tuš, navazující na zastav né území.
Obsluha území - z místní komunikace, která bude upravena do odpovídajících ší kových parametr
v souladu s p íslušnými normami.
Limity využití území - zohlednit p írodní park, území s archeologickými nálezy, OP vzletového prostoru
letišt a OP nadzemního komunika ního vedení.

B59

Plocha bydlení - v severozápadní ásti sídla Kv tuš, navazující na zastav né území.
Obsluha území - sjezd ze silnice II. t ídy.
Limity využití území - zohlednit p írodní park, OP vzletového prostoru letišt , OP nadzemního
komunika ního vedení, OP silnice a zvýšenou hygienickou zát ž hluku (viz podmínky pro využití ploch výstupní limity).

VP60

Plocha ve ejných prostranství - v severozápadní ásti sídla Kv tuš, navazující na zastav né území.
Limity využití území - zohlednit p írodní park, OP vzletového prostoru letišt , OP nadzemního
komunika ního vedení, OP silnice a lokální biokoridor.

B61

Plocha bydlení - v západní ásti sídla Kv tuš, navazující na zastav né území.
Obsluha území - sjezd ze silnice II. t ídy.
Limity využití území - zohlednit p írodní park, OP vzletového prostoru letišt , OP nadzemního
komunika ního vedení, OP silnice a zvýšenou hygienickou zát ž hluku (viz podmínky pro využití ploch výstupní limity).

VP62

Plocha ve ejných prostranství - v západní ásti sídla Kv tuš, navazující na zastav né území.
Limity využití území - zohlednit p írodní park, OP vzletového prostoru letišt , OP nadzemního
komunika ního vedení, OP silnice a lokální biokoridor.

B63

Plocha bydlení - v jižní ásti sídla Kv tuš, navazující na zastav né území.
Obsluha území - z místní komunikace.
Limity využití území - zohlednit p írodní park, území s archeologickými nálezy, OP vzletového prostoru
letišt a OP nadzemního komunika ního vedení.

B64

Plocha bydlení - v jižní ásti sídla Kv tuš, navazující na zastav né území.
Obsluha území - z místní komunikace, která bude upravena do odpovídajících ší kových parametr
v souladu s p íslušnými normami.
Limity využití území - zohlednit p írodní park, území s archeologickými nálezy, OP vzletového prostoru
letišt a OP nadzemního komunika ního vedení.

TI67

Plocha technické infrastruktury ( OV) - jižn od sídla Kv tuš.
Limity využití území - zohlednit p írodní park, OP vzletového prostoru letišt , OP nadzemního
komunika ního vedení, vzdálenost 50 m od okraje lesa, lokální biokoridor a biocentrum.

TI69

Plocha technické infrastruktury ( OV) - východn od sídla Chyšky.
Limity využití území - zohlednit p írodní park, OP pomocných objekt živo išné výroby a OP vzletového
prostoru letišt .

SYSTÉM SÍDELNÍ ZELEN
Stávající systém sídelní zelen bude zachován a dále rozvíjen. ÚP Chyšky vymezuje sídelní zele v navržených
plochách ve ejného prostranství. Tyto plochy jsou nej ast ji vymezeny jako izola ní zele , dále v ochranných pásmech
dopravní a technické infrastruktury. Výsadba v ochranných pásmech dopravní infrastruktury bude provád na mimo
silni ní pozemek a v souladu s § 33 zákona . 13/1997 Sb. a v ochranných pásmech technické infrastruktury v souladu
zákonem 458/2000 Sb. a p íslušnými ustanoveními SN. Další plochy sídelní zelen lze realizovat výsadbou alejí okolo
polních cest, remízk , vodote í, vodních ploch. Podmínkou realizace je, že nebudou provád ny žádné hrubé terénní
úpravy a žádné hrubé zásahy do b eh a vodních ploch.
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d)

koncepce ve ejné infrastruktury, v etn podmínek pro její umís ování

KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ
SILNI NÍ DOPRAVA
Dopravní návrh považuje stávající trasy silnic II. a III. t íd za územn stabilizované. Pro úpravu parametr t chto silnic,
pop . z ízení p ších komunikací a ukládání inženýrských sítí, jsou územním plánem vymezeny graficky neznázorn né
územní rezervy. Navržené lokality budou dopravn obslouženy ze stávající silni ní sít . V rozvojových plochách je
umožn n vznik nových místních a ú elových komunikací v ší kových parametrech v souladu s p íslušnými normami
dle d vodu vzniku komunikace. Vybudování místních nebo ú elových komunikací je p ípustné ve všech plochách
s rozdílným zp sobem využití. Parkování a garážování vozidel bude ešeno výhradn na vlastním pozemku. U nov
navrhovaných objekt podnikatelského charakteru je nutné, aby jejich majitelé i investo i zabezpe ili pot ebný po et
parkovacích stání pro své zákazníky. To platí i pro stavbu i p estavbu objekt nabízejících ubytovací služby. Dopravní
napojení zastavitelných ploch je t eba ešit prost ednictvím sít kapacitn odpovídajících silnic nižších t íd a místních
komunikací, co nejmenším po tem p ímých vjezd na silnice II. a III. t ídy. U lokalit, které zasahují do ochranných
pásem silnic II. a III. t ídy je možnost zasažení nep íznivými vlivy z dopravy, p edevším hlukem. Výstavbu nových
obytných objekt je t eba situovat mimo ochranné pásmo silnic vzhledem k negativním vliv m zp sobených dopravním
provozem. V chrán ném venkovním prostoru, venkovním prostoru staveb a vnit ních prostorách staveb p i silnic II.
a III. t ídy je nutné dodržovat nejvýše p ípustné hodnoty hluku. V p ípad nedodržení hlukových limit budou p ípadná
protihluková opat ení vybudována na náklady investor této zástavby a to mimo pozemky silnice.

KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ
KONCEPCE VODOHOSPODÁ SKÉHO EŠENÍ
ODTOKOVÉ POM RY, VODNÍ TOKY A NÁDRŽE
Stávající vodote e, vodní plochy a doprovodnou zele je nutné zachovat. Podmínkou pro další vývoj je zachování
sou asného, áste
p írodního charakteru území kolem tok . I nadále je pot eba provád t údržbu vegetace v t chto
prostorech. Dále se umož ují vhodná krajinná revitaliza ní opat ení ke zvýšení záchytu vody v krajin , zlepšení erozní
odolnosti a zamezení odnosu p dy.
ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Zásobování obce Chyšky pitnou bude zachováno. Stávající vodovod vyhovuje pro stávající i navrhovanou zástavbu
z hlediska kvality vody ve spot ebišti, požadovaných tlakových pom
i kapacity vodovodních ad . Z hlediska
kapacity zdroj a velikosti vodojemu vyžaduje posílení. V rámci výstavby splaškové kanalizace obce bude provedena
i rekonstrukce vodovodní sít . Nové vodovodní ady jsou navrhovány v rámci nové zástavby (zastavitelných ploch)
a k doposud nenapojeným objekt m a budou ukládány do komunikací nebo podél nich, nebo v plochách ve ejných
prostranství. Zájmovou oblast se navrhuje napojit na Vodárenskou soustavu Jižní echy. Ze stávajícího VDJ P ešt nice
je navrhován nový gravita ní ad PE 160 do S St ítež s akumulací 20 m3, odkud bude voda erpána výtla ným adem
PE 110 do stávajícího VDJ Chyšky 100 m3. Dnešní VDJ Chyšky se stane vodojemem p ed spot ebišt m. Dále je
navrženo p ipojení na vodovodní sí sídla Kv tuš a Nová Ves.
V okolních sídlech se nenavrhuje výstavba vodovodu pro ve ejnou pot ebu. Obyvatelé budou využívat i nadále stávající
individuální zdroje pitné vody a místní vodovody. Místní vodovody je možno rozši ovat v rámci jejich kapacity.
Pro pot eby požárních ú el slouží místní rybníky a požární návesní nádrže.
ZDROJE ZNE IŠT NÍ, ODKANALIZOVÁNÍ A IŠT NÍ ODPADNÍCH VOD
V sídle Chyšky je nová kanalizace navrhována v rámci nové zástavby (zastavitelných ploch) a k doposud nenapojeným
objekt m a bude ukládána do komunikací nebo podél nich, nebo v plochách ve ejných prostranství, výjime
s ohledem na spádové pom ry po soukromých pozemcích. Návrh umíst ní OV pro sídlo Chyšky vychází ze
stávajícího rozd lení na t i odtoková povodí. Pro konkrétní návrh umíst ní byly zohledn ny výškové pom ry pro odtok
odpadních vod a vlastnická práva k pozemk m. Prioritn bylo voleno umíst ní na pozemcích v majetku obce, p ípadn
v majetku zem lského družstva Chyšky. V lokalit , kde by nebylo možné zrealizovat OV, je možné vybudovat
erpací stanici, která by erpala splaškové vody do OV v jiném povodí. K erpací stanici by byl dobudován p ívodní
sb ra jednotné kanalizace a od erpací stanice by bylo výtla né potrubí zp t do obce, kde by bylo zaúst no do
gravita ní kanalizace. P ed erpací stanici by byla vybudovaná odleh ovací komora, která by odd lila deš ové nátoky.
V sídle Kv tuš je nová kanalizace navrhována v rámci nové zástavby (zastavitelných ploch) a k doposud nenapojeným
objekt m a bude ukládána do komunikací nebo podél nich, nebo v plochách ve ejných prostranství, výjime
s ohledem na spádové pom ry po soukromých pozemcích. Dále se navrhuje postupná rekonstrukce stávající kanaliza ní
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sít . Takto svedené odpadní vody budou išt ny centráln na navrhovanou OV jižn pod sídlem s odtokem do
Nad jkovského potoka.
V sídle Ratibo je nová kanalizace navrhována v rámci nové zástavby (zastavitelných ploch) a k doposud nenapojeným
objekt m a bude ukládána do komunikací nebo podél nich, nebo v plochách ve ejných prostranství, výjime
s ohledem na spádové pom ry po soukromých pozemcích. Dále se navrhuje postupná rekonstrukce stávající kanaliza ní
sít . Zaúst ní p epadu z nádrže na návsi do jednotné kanalizace je s ohledem na p edpokládané následné išt ní
odpadních vod nevhodné, je navrženo stávající kanalizaci ponechat pro p epad z nádrže a v p íslušném úseku realizovat
novou kanalizaci. Takto svedené odpadní vody budou išt ny centráln na navrhovanou OV jižn pod sídlem
s odtokem do bezejmenného pravostranného p ítoku Milevského potoka.
V sídle Nová Ves je nová kanalizace navrhována v rámci nové zástavby (zastavitelných ploch) a k doposud
nenapojeným objekt m a bude ukládána do komunikací nebo podél nich, nebo v plochách ve ejných prostranství,
výjime
s ohledem na spádové pom ry po soukromých pozemcích. Dále se navrhuje postupná rekonstrukce stávající
kanaliza ní sít . Takto svedené odpadní vody budou išt ny centráln na navrhovanou OV východn pod sídlem.
V ostatních sídlech se nep edpokládá výstavba kanalizace pro ve ejnou pot ebu a centrální OV.
Navržené OV budou vybudovány s takovou technologií, která svými negativními vlivy posuzovaných z hlediska
hygienických p edpis nebude poškozovat stávající nebo navržené plochy umož ující umíst ní objekt . Okolo istíren
bude vyhlášeno pásmo ochrany prost edí.
Do vybudování centrálního išt ní odpadních vod v sídle Chyšky, Kv tuš, Ratibo , a Nová Ves bude likvidace
odpadních vod ešena individuáln – pomocí istíren odpadních vod a vícekomorových septik . Jímky na vyvážení se
jako likvidace odpadních vod volí pouze tam, kde vy išt né odpadní vody z istícího za ízení není možné vypoušt t do
vodního toku nebo do vod podzemních (§ 24b vyhlášky . 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území).
V menších sídlech, kde není p edpoklad vybudování centrálního išt ní, bude up ednost ováno ešení likvidace
odpadních vod dohromady pro více objekt .
Deš ové vody budou primárn likvidovány zasakováním p ímo na pozemku, kde vznikly a v p ípad jejich odvád ní
musí být vylou eno jejich mísení s vodami odpadními, tedy odvád ní t chto vod pomocí jednotné kanalizace.

KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ
Vzhledem k p edpokládanému r stu odb ru v návaznosti na novou výstavbu jsou v sídle Chyšky nov navrženy celkem
t trafostanic T30 (jihovýchodní ást sídla Chyšky), T31 (východní ást sídla Chyšky), T32 (severovýchodní ást sídla
Chyšky), T33 (severní ást sídla Chyšky), T34 (jihozápadní ást sídla Chyšky), v sídle Kv tuš jedna trafostanice T29
(jižní ást sídla Kv tuš) a v sídle Vod rady jedna trafostanice T28 (východní ást sídla Vod rady). P edpokládaný
nár st el. energií v ostatních sídlech je minimální. Pro jejich zásobování je konstruk
možné provést vým nu trafa
u všech stávajících trafostanic, eventuáln dopln ny novými TS. Eventuální p eložky el. vedení budou ešeny dle
zákona . 458/2000 a sm rnicí E-ON - viz ochranná pásma. Podmínkou napojení je i soub žn provád ná úprava
a rekonstrukce sít NN. Stávající sekundární sí vyhovuje pro dnešní zatížení a v návaznosti na nov navržené plochy
se bude postupn p izp sobovat, zejména ve vybraných úsecích nové výstavby kabelizovat do zem . Dimenzování této
sít se provede s ohledem na druh topného média.

KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM A TEPLEM
Správní území obce Chyšky není plynofikováno. Územní plán Chyšky neuvažuje s plynofikací obce.
ešené území má potenciál ve využití obnovitelných zdroj energie. Budou respektovány požadavky na ochranu
ovzduší vyplývající ze zákona o ochran ovzduší a krajského programu snižování emisí tak, aby pro dané území byly
vytvo eny podmínky pro dodržení p ípustné úrovn zne išt ní ovzduší. Postupná náhrada tepelných zdroj p inese
výrazné zlepšení istoty ovzduší. V území lze využít alternativní zdroje energie formou využití biomasy, tepelných
erpadel, v trných elektráren, solárních kolektor .

ODPADOVÉ HOSPODÁ STVÍ
Nakládání s odpady se ídí platným zákonem o odpadech a p íslušnou provád cí vyhláškou. Sou asný stav nakládání
s odpady je obecn charakterizován fungujícím systémem svozu a skládkování. Bude povoleno takové podnikání, které
skladováním odpad v etn nebezpe ných látek nenaruší životní prost edí a nebude zát žovým rizikem pro obyvatele.
Návrh nevymezuje žádné samostatné plochy pro nakládání s odpady, nap . skládek, spaloven, t ídíren odpadu. P ipouští
se možnost umis ování sb rných dvor v plochách výroby a skladování dále se p ipouští plochy pro t íd ný odpad,
etn odpadu inertního (stanovišt kontejner , shromaž ovací místa) v plochách jako technická (p íp. ve ejná)
infrastruktura.
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KONCEPCE OB ANSKÉHO VYBAVENÍ
Koncepce rozvoje ob anského vybavení souvisí s celkovým rozvojem a je pro danou velikost a charakter ešeného
území optimální. ÚP vymezuje v sídle Záluží plochu ob anského vybavení (OV9). Tato plocha je ur ená
k hromadnému provozování sportovních aktivit. V rámci výstavby soukromých obytných objekt je podporována
možnost z izování prostor pro ob anské vybavení, které nenaruší okolní bydlení.

KONCEPCE VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Koncepce ve ejných prostranství v obci z stane zachována. Jedná se zejména o návesní prostory tvo ené vodními
plochami, ve ejnou zelení a komunikacemi. Plochy ve ejných prostranství jsou p evážn vymezeny v ochranném pásmu
dopravní a technické infrastruktury, podél vodních tok , u ploch výroby a skladování. Všechny vymezené plochy
ve ejných prostranství jsou navrženy a o íslovány jako samostatné plochy.

CIVILNÍ OCHRANA
V p ípad vzniku mimo ádné situace bude postupováno podle Krizového, respektive Havarijního plánu Jiho eského
kraje.

e)

koncepce uspo ádání krajiny, v etn vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm ny
v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní
opat ení, ochrana p ed povodn mi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin
a podobn

KONCEPCE USPO ÁDÁNÍ KRAJINY
V nezastav ném území je umožn no zales ování pozemk na plochách navazujících na stávající PUPFL a na
plochách, jejichž zalesn ním dojde k ucelení PUPFL. Nesmí se jednat o zem lskou p du s I. a II. t ídou ochrany.
Dále je v nezastav ném území umožn no oplocení sad a obor, z izování vodních ploch, umis ování staveb pro
zabezpe ení zem lské innosti, jako jsou seníky, p íst ešky pro zv a chovaná zví ata, v elíny formou lehkých
íst ešk , realizace ÚSES, protipovod ová a protierozní opat ení a další opat ení p ispívající k vyšší reten ní
schopnosti krajiny, nezbytnou dopravní a technickou infrastrukturu, rozší ení a sm rové i výškové úpravy tras silnic II.
a III. t ídy a podmín
realizace komunitního kompostování, polních hnojiš za spln ní zákonných podmínek.
Vymezení ploch v krajin
Územní rozsah nezastavitelného území je vymezen v grafické ásti dokumentace v Hlavním výkrese. Charakter krajiny
na území obce Chyšky lze rozd lit na následující charakteristické plochy s rozdílným zp sobem jejich využití:
Plochy vodní a vodohospodá ské - ešením ÚP jsou vytvo eny podmínky pro zachování a obnovu p irozených
ekologických a krajinotvorných funkcí vodních tok a vodních ploch.
- koncepce odkanalizování zajiš uje podmínky zejména pro ochranu p ed zne išt ním vod;
- stávající vodote e, vodní plochy a doprovodnou zele je nutné zachovat, je pot eba i nadále provád t údržbu
vegetace a p izp sobovat zp sob obhospoda ování pozemk charakteru vodote í a vodních ploch.
Plochy lesní - plochy lesní jsou v území stabilizované. V rámci podmínek využiti ploch lesních je zajistit zejména:
- zachování ekologické rovnováhy;
- zachování krajinného rázu;
- v rámci hospoda ení zamezit erozním ú ink m.
Plochy zem lské - územní plán nenavrhuje nové zem lské plochy. Podmínky a zásady pro ochranu ZPF jsou
zejména:
i hospoda eni na ZPF uplat ovat ekologické zásady;
- na zem lských plochách je nutno zvýšit podíl p írodních prvk , rozsáhlé p dy rozd lit vzrostlou zelení;
- snižovat podíl orné p dy na erozi ohrožených pozemcích nap íklad zatravn ním atd.;
- v záplavových územích je nep ípustná zm na kultury (nap . trvalého travního porostu) na ornou p du.
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Plochy smíšené nezastav ného území - vymezené plochy jsou v území stabilizované. V rámci využívání ploch
smíšených nezastav ného území je t eba zajistit podmínky pro zachování ekologické rovnováhy, krajinného rázu,
zamezení erozním ú ink m a pro zastoupení druh organism odpovídajících trvalým stanovištním.
Plochy p írodní - tyto plochy jsou v území stabilizované.
viz. kapitola f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití.

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
Cílem územního systému ekologické stability (dále jen „ÚSES“) je ochrana p írodních spole enstev p ed intenzívní
lidskou inností (odlesn ním, odvodn ním a regulacemi) i úprava n kterých funkcí krajiny. Jedná se zejména o úpravu
hospoda ení na n kterých pozemcích a p ípadn i výsadby vhodné vegetace. Územní systém ekologické stability v
ešeném území byl do ÚP Chyšky p evzat z Plánu územního systému ekologické stability Chyšky (EKOSERVIS - Ing.
Václav Škopek). Cílem zpracované dokumentace ÚSES bylo up esn ní stávajících prvk a jejich funk ní propojení,
resp. dopln ní do aktuálního stavu.
Návrh pro zlepšení ekologické funkce krajiny:
-

sledn dodržovat druhovou skladbu v lesních porostech v rámci ÚSES odpovídající p irozenému složení
z autochtonních d evin, stejn jako p íslušný management;
u upravených vodote í v co nejv tší mí e zachovat p írod blízký charakter p íb ežní zóny a podporovat tam
sukcesi, v p ípad možnosti jejich revitalizace vypracovat p íslušné projektové dokumentace;
vhodnými technologickými zásahy zvyšovat stupe ekologické stability lu ních porost ;
i zakládání prvk využít meliora ní d eviny - ke e a stromy;
ipustit pouze hospodá ské zásahy mající ve svém d sledku ekologicky p irozené zlepšení stávajícího stavu,
nap . zatravn ní orné p dy, výsadba b ehových porost , zalesn ní;
jestliže to umož ují ostatní zájmy v území, lze uvažovat i o dalším rozší ení ÚSES nad sou asný rámec –
edevším dalším za azením navržených interak ních prvk (navržených výsadeb).

Stávající zele , typickou druhovou skladbu, tradi ní umíst ní a prostorovou funkci zelen je nutno respektovat.
Tabulky prvk ÚSES:
íslo

Název

Typ

Funk nost

Plocha

1

Šumava – Spálená (Na podhánkách)

Regionální biokoridor

Funk ní

9,75 ha

2

Na koních

Lokální biocentrum vložené
do regionálního biokoridoru

Funk ní

2,41 ha

3

Na Brzin

Lokální biocentrum vložené
do regionálního biokoridoru

Funk ní

3,81 ha

4

Brzina

Lokální biokoridor

Funk ní

0,16 ha

5

Hranov

Lokální biokoridor

Omezen funk ní

2,06 ha

6

Šumava

Lokální biocentrum

Funk ní

3,25 ha

7

Na vrších

Lokální biokoridor

Funk ní

1,91 ha

8

Ptá nicová louka

Lokální biocentrum

Funk ní

3,14 ha

9

Na návozích

Lokální biokoridor

Omezen funk ní

2,81 ha

10

Ratibo ec

Lokální biocentrum

Funk ní

4,49 ha

11

Na tyne kách

Lokální biokoridor

Funk ní

1,40 ha

12

Spálenka

Lokální biocentrum

Funk ní

12,13 ha

13

Nálesí

Lokální biokoridor

Omezen funk ní

3,34 ha

14

Šumava – Kozlov (Králov)

Regionální biokoridor

Funk ní

24,19 ha

15

Za pahorky

Lokální biocentrum

Funk ní

0,23 ha

17

íslo

Název

Typ

Funk nost

Plocha

16

Spálenka

Lokální biocentrum vložené
do regionálního biokoridoru

Funk ní

2,14 ha

17

astošov

Lokální biocentrum

Funk ní

9,22 ha

18

Radíkovy

Lokální biocentrum vložené
do regionálního biokoridoru

Funk ní

4,91 ha

19

Kozlov

Regionální biocentrum

Funk ní

35,08 ha

20

Kozlov – Branišov (Vilín)

Regionální biokoridor

Funk ní

11,73 ha

21

U Branišova

Lokální biocentrum vložené
do regionálního biokoridoru

Funk ní

4,85 ha

22

U erného lesa

Lokální biocentrum

Funk ní

3,26 ha

23

Nová Ves

Lokální biokoridor

Nefunk ní

1,89 ha

24

Pode vsí

Lokální biocentrum

Funk ní

5,05 ha

25

Kv tuš

Lokální biokoridor

Omezen funk ní

13,63 ha

Lokální biocentrum

Funk ní

1,80 ha

26

ezina

27

Niva

Lokální biokoridor

Funk ní

5,64 ha

28

Hluboký

Lokální biocentrum

Funk ní

7,03 ha

29

Mi ánky

Lokální biokoridor

Funk ní

3,03 ha

30

U hájku

Lokální biocentrum

Funk ní

4,72 ha

31

žená

Lokální biokoridor

Nefunk ní

0,69 ha

32

Ho ejší rybník

Lokální biocentrum

Funk ní

3,10 ha

33

Ražkov

Lokální biokoridor

Nefunk ní

1,31 ha

34

Na ob inách

Lokální biocentrum

Funk ní

3,66 ha

35

Malý Nosetín

Lokální biokoridor

Funk ní

3,07 ha

36

Branišov

Lokální biocentrum

Funk ní

6,70 ha

37

K Homoli

Lokální biokoridor

Funk ní

1,09 ha

38

Branišovický potok

Lokální biokoridor

Omezen funk ní

10,97 ha

39

Na Milevském potoce

Lokální biocentrum

Funk ní

4,80 ha

40

Milevský potok

Lokální biokoridor

Nefunk ní

5,53 ha

41

Rybník Marván

Lokální biocentrum

Funk ní

4,44 ha

42

Milevský potok Marván

Lokální biokoridor

Funk ní

1,29 ha

43

Bou í

Lokální biokoridor

Nefunk ní

5,72 ha

44

Ve dvorských

Lokální biocentrum

Funk ní

3,06 ha

45

Nad Ov íneckým rybníkem

Lokální biokoridor

Nefunk ní

1,10 ha

46

Ov ínek

Lokální biokoridor

Omezen funk ní

5,17 ha

47

Rohozov

Lokální biocentrum

Funk ní

5,64 ha

48

Blehovský potok

Lokální biokoridor

Omezen funk ní

2,22 ha

49

Bílý rybník

Lokální biocentrum

Funk ní

7,43 ha

50

Podchyšská Lhota

Lokální biokoridor

Omezen funk ní

16,51 ha

51

Chyšky

Lokální biocentrum

Funk ní

6,31 ha

Do grafické i textové ásti ÚP Chyšky je použito odlišné íselné kódování regionálního ÚSES, než je uvedeno v
AZÚR.
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OPAT ENÍ PRO OBNOVU A ZVYŠOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY
V ÚP je uvažováno s postupným zvyšováním ekologické stability krajiny. Jedná se p edevším o postupné zales ování,
izování vodních ploch a p evád ní ekologicky nestabilních ploch na plochy s vyšší ekologickou stabilitou.

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROSTUPNOST KRAJINY
Stávající sí p ších a cykloturistických komunikací, tj. polních a lesních cest musí být zachována, nesmí být snižována
rušením nebo omezováním pr chodnosti. Pozemky, p es které prochází cyklotrasa nebo turistická trasa, se nesmí
oplocovat (nap . velkoplošné oplocené pastviny pro dobytek). Nep ipouští se bez náhrady rušit polní cesty a sjezdy z
pozemních komunikací a umis ovat stavby, které by bránily p ístupu p es tyto sjezdy na navazující zem lské a lesní
pozemky.

VYMEZENÍ PLOCH PRO PROTIEROZNÍ OPAT ENÍ A OCHRANU P ED POVODN MI

Záplavové území
Uvnit záplavového území Milevského potoka jsou umožn ny pouze takové innost, které budou zabra ovat p edevším
vodní erozi, vhodná krajinná revitaliza ní a protipovod ová opat ení (nap . plochy s travním porostem, zalesn né
plochy, budování protierozních a vsakovacích nádrží, apod.). V záplavovém území není povolena zm na kultury
zem lské p dy z trvalých travních porost na ornou p du.
V aktivní zón záplavového území jsou p ípustné pouze innosti, d je a za ízení v souladu se zákonem . 254/2001 Sb.,
o vodách a o zm
n kterých zákon , v platném zn ní. Pro zm ny stávajících staveb a nov vystav né objekty na
plochách zasahujících do záplavového území Q100 je stanovena podmínka, že v dalších stupních projektové
dokumentace musí být ešeny s ohledem na záplavové území vodního toku Milevský potok. Veškeré stavby musí být
ešeny technicky tak, aby nebyly ohroženy p ípadnými záplavami a sou asn aby nezhoršovaly pr tokové pom ry
v ešeném profilu toku, a musí být odsouhlaseny se správci povodí.

Protipovod ové opat ení
Základním opat ením proti povodním je zadržování vody v krajin . Stávající vodote , vodní plochy a doprovodnou
zele je nutné zachovat.
Podél významného vodního toku (Milevský potok) bude zachován volný manipula ní pruh v ší ce 8 m od b ehové
hrany, u ostatních vodote í bude zachován p ístupný pruh pozemk v dostate né ší ce od b ehové hrany pro pot ebu
provád ní údržby vegetace. Pravidelnou údržbou kolem vodních tok dojde ke zvyšování reten ní schopnosti území.
Pro snížení povod ového rizika v zájmovém území lze realizovat taková protipovod ová opat ení, která znamenají
snížení kulmina ních pr tok , tj. zejména zvýšení p irozené reten ní schopnosti území (používání kvalitních
kultivovaných travních porost s dobrou vsakovací ú inností). Nenavrhují se žádná opat ení, sm ující k urychlení
povrchového odtoku nebo jeho zvýšení.

Protierozní opat ení
V ÚP není uvažováno s plošnými protierozními opat eními, ale je nadále pot eba na zem lských a lesních pozemcích
hospoda it tak, aby se snížila p dní eroze a zvýšila reten ní schopnost krajiny. V oblasti zem lské p dy toho lze
docílit zatrav ováním svažit jších pozemk , setím vhodných kultur a zp sobem orby. V oblasti hospoda ení na lesních
pozemcích lze zlepšení situace docílit posilováním vhodné d evinné skladby. Nadále je pot eba neodles ovat
a nelikvidovat meze, remízy a p írodní porosty všude v ešeném území, které slouží jako stávající ochrana proti
splavování p dy, neodstra ovat bariérové travnaté pásy kolem vodních ploch, tok a komunikací.

VYMEZENÍ PLOCH PRO REKREACI
ÚP Chyšky nevymezuje zastavitelné plochy pro rekreaci. ÚP p ipouští pro p ípadný rozvoj rekrea ních pobytových
aktivit využít stávajícího domovního fondu nevhodné pro trvalé bydlení. Nelze vymezovat plochy pro pobytovou
rekreaci, které nebudou navazovat na zastav né území zejména z hlediska ochrany p dního fondu a krajinného rázu.

VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROST
Územní plán nevymezuje nové plochy pro dobývání nerost . V ÚP je respektován zákon o ochran a využití nerostného
bohatství - horní zákon. Územní plán nevymezuje nové plochy pro dobývání nerost .
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f)

stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, s ur ením
evažujícího ú elu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, p ípustného
využití, nep ípustného využití (v etn stanovení, ve kterých plochách je vylou eno
umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro ú ely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního
zákona), pop ípad stanovení podmín
p ípustného využití t chto ploch a stanovení
podmínek prostorového uspo ádání, v etn základních podmínek ochrany krajinného
rázu (nap íklad výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení
rozmezí vým ry pro vymezování stavebních pozemk a intenzity jejich využití)

VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM VYUŽITÍ
V grafické ásti z Hlavního výkresu v m ítku 1 : 5 000 je patrné len ní správního území obce Chyšky do ploch
s rozdílným zp sobem využití. Jednotlivé plochy jsou rozlišeny barvou, grafikou a specifickým kódem up es ující
zp sob využití. Plochy stabilizované jsou ozna eny pln , plochy návrhu jsou ozna eny šrafou.
Definice použitých pojm
Obecn
Stanovení podmínek u stávajících ploch se vztahuje pouze na zm ny sou asného stavu (p ístavby, nástavby, dostavby
atd.). Je tedy p ípustná možnost, že již stávající zástavba není v souladu s podmínkami umož ující zm ny sou asného
stavu.
Hlavní stavba - vždy souvisí s hlavním zp sobem využití stavebního pozemku.
Dopl ková stavba – stavba, která se stavbou hlavní svým ú elem a umíst ním souvisí, a která zabezpe uje funk nost
stavby hlavní (její uživatelnost), nebo dopl uje základní funkci stavby hlavní.
Podmínky pro plošné využití území
Zastav nost celková
veškeré údaje o zastavitelných plochách jsou vztaženy k jednotlivým stavebním pozemk m; bude-li v ur ité etap
zastav ná pouze ást z navrhované plochy, potom zastav nost bude vztažena na ešenou vymezenou ást;
celkovou zastav ností se rozumí zastav ná plocha všemi budovami, v etn teras, p ístupových cest, všech
zpevn ných ploch, bazén a všech samostatn stojících p íst ešk ;
zastav nou plochu lze rovn ž identifikovat všemi plochami, které je nezbytné zapo ítat do záboru ZPF a kde je
nezbytné sejmout p vodní ornici;
pro posouzení je vždy uvažována mén p íznivá varianta;
Podmínky pro výškové využití území
Výšková hladina zástavby
podlaží je jedna úrove budovy v dané výšce nad i pod zemí;
obytným podkrovím se rozumí využitelný prostor p dy s nadezdívkou v míst obvodové st ny na vn jším líci výšky
0 - 1m;

Plochy bydlení

B

Hlavní využití
Bydlení v rodinných a bytových domech.
ípustné využití
Zm ny staveb a výstavba nového individuálního bydlení v rodinných a bytových domech a innosti a d je s tímto typem
bydlení související, tj. užitkové zahrady, vedlejší samozásobitelské hospodá ství, ob anská vybavenost (nap .
administrativní za ízení, obchody do 500 m2, provozovny služeb), drobná emeslná a výrobní za ízení, která nezat žují
hlukem okolní bydlení (nap . kade nictví, krej ovství), malá rekrea ní a sportovní za ízení (rodinné bazény, prvky
zahradní architektury apod.), stávající stavby a pozemky individuální rekreace. Umíst ní musí být v souladu
s charakterem využívání okolních ploch. P ípustné jsou rovn ž parkovací stání a garáže, stavby ke stavb hlavní formou
ístavby nebo i samostatn stojící pro pot eby vyvolané p ípustným využitím území na vlastním pozemku, nezbytná
dopravní a technická infrastruktura, rozší ení a sm rové i výškové úpravy tras silnic II. a III. t ídy, ve ejná zele a
ve ejné prostranství.

20

Podmín

p ípustné využití

Na plochách, které jsou soust ed ny podél silnic II. a III. t ídy a jsou zatíženy hlukem, bude možné bydlení za
podmínky, že hluková zát ž bude odstran na i nebude p ekra ovat hygienické limity z hlediska hluku. V rámci
následujících správních ízení je nutno posoudit toto p ípadné zasažení hlukem a na základ toho navrhnout pot ebná
technická opat ení.
Pro plochy B3, B4, B8, B42a, B58 a B64 je stanovena podmínka zabezpe it dopravní napojení na kapacitn vyhovující
komunikaci, tzn., že místní komunikace budou upraveny do odpovídajících ší kových parametr v souladu s p íslušnými
normami.
Nep ípustné využití
Veškeré innosti narušující venkovské prost edí, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné
garáže, výrobní a pr myslové provozovny, kapacitní chovy živo išné výroby a p stitelské innosti, nákupní za ízení nad
500 m2 celkové zastav né plochy, autobazary. Nová výstavba samostatn stojících malometrážních objekt sezónní
rekreace (sruby, zahradní chaty, stavební bu ky apod.). Nep ípustné je umis ování staveb nadmístního významu, a dále
dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu.
Typy podmínek

Podmínky pro výstavbu

Podmínky pro plošné využití území
Celková zastav nost plochy

stávající nebo maximáln 35%

Velikost stavebních pozemk

stávající nebo minimáln 700 m², v zastav ném území nelze
odd lit pozemek (pro další hlavní stavbu) menší než 700 m2;
pro dopl kové stavby omezení velikosti pozemku neplatí za
podmínky dodržení maximální zastav nosti 35% plochy.

Podmínky pro výškové využití území
Výšková hladina zástavby

stávající nebo max. 1 nadzemní podlaží + podkroví (stávající
nebo lze upravit výšku na maximáln 9,5 m).

Plochy ob anského vybavení

OV

Hlavní využití
Ob anské vybavení.
ípustné využití
Zm ny staveb a výstavba nových objekt pro ve ejné, správní, kulturní, zdravotnické, sociální, sportovní, vzd lávací
služby. P ípustné je z izovat a provozovat knihovny, archivy, služebny policie, požární zbrojnice, zdravotnická st ediska,
za ízení pro t lovýchovu a sport apod., parkovací a odstavná stání vyvolaná zp sobem využitím území, plochy ve ejné
zelen v etn architektonických prvk parteru, nákupní za ízení, obchody, ubytování, stravování, ostatní podnikání
a služby, pokud negativn neovliv ují své okolí, P ípustné jsou rovn ž sportovišt a h išt , d tské h išt , jednoduché
stavby (s výjimkou staveb pro individuální rekreaci) související s vytvo ením technického, sociálního a ob anského
zázemí (tribuny, šatny, sociální za ízení, bufety), nezbytná dopravní a technická infrastruktura, rozší ení a sm rové i
výškové úpravy tras silnic II. a III. t ídy, ve ejná prostranství.
U navržené plochy OV9 jsou p ípustné pouze sportovišt a h išt , d tské h išt , jednoduché stavby (s výjimkou staveb
pro individuální rekreaci) související s vytvo ením technického, sociálního a ob anského zázemí (šatny, sociální
za ízení, bufety), nezbytná dopravní a technická infrastruktura, ve ejná prostranství.
Podmín

p ípustné využití

Bydlení personálu ve form služebních byt (ne formou RD) za podmínky, že budou dodrženy hygienické limity hluku
v chrán ném venkovním i vnit ním prostoru staveb pro bydlení.
Pro plochu OV9 je stanovena podmínka zabezpe it dopravní napojení na kapacitn vyhovující komunikaci, tzn., že
místní komunikace budou upraveny do odpovídajících ší kových parametr v souladu s p íslušnými normami.
Pro zm ny stávajících staveb a nov vystav né objekty na plochách zasahujících do záplavového území Q100 je
stanovena podmínka, že v dalších stupních projektové dokumentace musí být ešeny s ohledem na záplavové území
vodního toku Milevský potok. Veškeré stavby musí být ešeny technicky tak, aby nebyly ohroženy p ípadnými
záplavami a sou asn aby nezhoršovaly pr tokové pom ry v ešeném profilu toku, a musí být odsouhlaseny se správci
povodí. V aktivní zón záplavového území, kterou jsou dot eny n které plochy ob anského vybavení, nesmí být
umis ovány, povolovány ani provád ny stavby s výjimkou staveb vyjmenovaných v § 67 zákona . 254/2001 Sb.,
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o vodách a o zm

n kterých zákon , v platném zn ní.

Nep ípustné využití
Jsou takové innosti a d je, které nadm rn narušují prost edí, chovatelství, p stitelství, pr myslová výroba a sklady,
erpací stanice pohonných hmot. Nep ípustné jsou zejména samostatné objekty pro bydlení a individuální rekreaci,
jakékoli innosti a zp soby využití, které jsou nebo by mohly být v rozporu s hlavním, p ípustným a podmín
ípustným využitím, pop . by bránily tomuto zp sobu využití. Nep ípustné je umis ování staveb nadmístního významu,
a dále dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu.
Typy podmínek

Podmínky pro výstavbu

Podmínky pro plošné využití území
Celková zastav nost plochy

stávající nebo maximáln 45% (90% u sportovních ploch)

Velikost stavebních pozemk

stávající nebo minimáln 500 m², v zastav ném území nelze
odd lit pozemek (pro další hlavní stavbu) menší než 500 m2;
pro dopl kové stavby omezení velikosti pozemku neplatí za
podmínky dodržení maximální zastav nosti 45% plochy
(90% u sportovních ploch).

Podmínky pro výškové využití území
Výšková hladina zástavby

stávající nebo max. 2 nadzemní podlaží + podkroví (stávající
nebo lze upravit výšku na maximáln 12,5 m).

Plochy smíšené obytné

SO

Hlavní využití
Bydlení, v etn podnikání nesnižujícího kvalitu prost edí.
ípustné využití
Zm ny staveb a výstavba nových objekt pro bydlení v rodinných domech, bytových domech, provozoven ob anského
vybavení a služeb, za ízení pro obchod, stravování, ubytování, domy s pe ovatelskou službou, zdravotnické za ízení,
kulturní za ízení, za ízení pro denní rekreaci (nap . d tská h išt ), podnikatelské aktivity a výroby lokálního významu,
za ízení, které svým provozováním a technickým za ízením nenarušují užívání staveb a za ízení ve svém okolí
a nesnižují kvalitu prost edí souvisejícího území, a které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zát ž
v území. P ípustná jsou rovn ž parkovací stání a garáže pro pot eby vyvolané p ípustným využitím území na vlastním
pozemku, nezbytná dopravní a technická infrastruktura, ve ejná zele a ve ejné prostranství.
Nep ípustné využití
Veškeré innosti narušující venkovské prost edí, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné
garáže, pr myslové provozovny, kapacitní chovy živo išné výroby a p stitelské innosti. Výstavba samostatn stojících
malometrážních objekt sezónní rekreace (sruby, zahradní chaty, stavební bu ky apod.).
Nep ípustné je umis ování staveb nadmístního významu, a dále dopravní a technické infrastruktury nadmístního
významu.
Typy podmínek

Podmínky pro výstavbu

Podmínky pro plošné využití území
Celková zastav nost plochy

stávající nebo maximáln 35%

Velikost stavebních pozemk

stávající nebo minimáln 700 m², v zastav ném území nelze
odd lit pozemek (pro další hlavní stavbu) menší než 700 m2;
pro dopl kové stavby omezení velikosti pozemku neplatí za
podmínky dodržení maximální zastav nosti 35% plochy.

Podmínky pro výškové využití území
Výšková hladina zástavby

stávající nebo max. 2 nadzemní podlaží + podkroví (stávající
nebo lze upravit výšku na maximáln 12,5 m).
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Plochy rekreace

R

Hlavní využití
Rekreace.
ípustné využití
innosti, d je a za ízení související s individuální rekreací, výstavba nových rekrea ních objekt , zahrady, stavby
související s vytvo ením technického, sociálního a ob anského zázemí (sociální za ízení, ob erstvení), sportovní
za ízení, nezbytná dopravní a technická infrastruktura, parkovací a odstavná stání na vlastním pozemku vyvolaná tímto
zp sobem využitím území, ve ejná zele , ve ejná prostranství.
Nep ípustné využití
Nep ípustné jsou výrobní funkce, kapacitní a produk ní chovatelské a p stitelské funkce (nad rámec samozásobení),
izovat a provozovat hromadné a adové garáže jako samostatné objekty na samostatných pozemcích, odstavná stání a
garáže pro nákladní automobily, autobusy. Nep ípustné jsou zejména provozy a innosti, které jsou provázeny hlukem
nebo astým dopravním provozem, anebo svými negativními vlivy jinak narušují rekrea ní zónu. Nep ípustné je
umis ování staveb nadmístního významu, a dále dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu.
Typy podmínek

Podmínky pro výstavbu

Podmínky pro plošné využití území
Celková zastav nost plochy

stávající nebo maximáln 35%

Velikost stavebních pozemk

stávající nebo minimáln 400 m², v zastav ném území nelze
odd lit pozemek (pro další hlavní stavbu) menší než 400 m2;
pro dopl kové stavby omezení velikosti pozemku neplatí za
podmínky dodržení maximální zastav nosti 35% plochy.

Podmínky pro výškové využití území
Výšková hladina zástavby

stávající nebo max. 1 nadzemní podlaží + podkroví (stávající
nebo lze upravit výšku na maximáln 7,5 m).

Plochy výroby a skladování

VS

Hlavní využití
Výroba a skladování v etn zem

lských staveb.

ípustné využití
Výlu
podnikatelská, pr myslová a výrobní, zem lská, chovatelská a p stitelská výroba, p ípustné je z izovat
sklady, skladové plochy a komunální provozovny, sb rný dv r, za ízení pro kompostování biologicky rozložitelného
odpadu, za ízení pro obchod a administrativu, parkovací a odstavná stání, nákupní za ízení, ve ejná zele , ve ejná
prostranství, nezbytná technická a dopravní infrastruktura, rozší ení a sm rové i výškové úpravy tras silnic II. a III.
ídy, netradi ní zdroje vytáp ní, fotovoltaické elektrárny (zejména na st echách objekt ).
Podmín

p ípustné využití

Realizace výstavby na ploše VS18 je možná až za spln ní podmínky nové výsadby d evin podél jižní hranice (podél
silnice III/10537) této plochy a v plochách VP16b a VP16c.
Realizace výstavby na ploše VS17 je možná až za spln ní podmínky nové výsadby d evin v ploše VP16a.
Pro zm ny stávajících staveb a nov vystav né objekty na plochách zasahujících do záplavového území Q100 je
stanovena podmínka, že v dalších stupních projektové dokumentace musí být ešeny s ohledem na záplavové území
vodního toku Milevský potok. Veškeré stavby musí být ešeny technicky tak, aby nebyly ohroženy p ípadnými
záplavami a sou asn aby nezhoršovaly pr tokové pom ry v ešeném profilu toku, a musí být odsouhlaseny se správci
povodí. V aktivní zón záplavového území, kterou jsou dot eny n které plochy výroby a skladování, nesmí být
umis ovány, povolovány ani provád ny stavby s výjimkou staveb vyjmenovaných v § 67 zákona . 254/2001 Sb.,
o vodách a o zm
n kterých zákon , v platném zn ní.
Nep ípustné využití
Aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití, výroba se silným dopadem na životní prost edí.
U objekt pro výrobu musí být s ohledem na nemožnost z ízení pásem hygienické ochrany zajišt no, aby objekty byly
využívány jen k takovým innostem, aby se nep íznivé vlivy z provozu na okolí neprojevovaly mimo hranice vlastního
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pozemku nadm rn . Nep ípustné je z izovat erpací stanice pohonných hmot s výjimkou za ízení pro pot ebu
provozovatele. Nep ípustné je umis ování staveb nadmístního významu, a dále dopravní a technické infrastruktury
nadmístního významu.
Typy podmínek

Podmínky pro výstavbu

Podmínky pro plošné využití území
Celková zastav nost plochy

stávající nebo maximáln 75%

Velikost stavebních pozemk

stávající nebo minimáln 1000 m², v zastav ném území nelze
odd lit pozemek (pro další hlavní stavbu) menší než 1000 m2;
pro dopl kové stavby omezení velikosti pozemku neplatí za
podmínky dodržení maximální zastav nosti 75% plochy.

Podmínky pro výškové využití území
Výšková hladina zástavby

stávající nebo max. 1 nadzemní podlaží + podkroví (stávající
nebo lze upravit výšku na maximáln 12,5 m),
na pozemku parc. . 388/1 a st. 172, k.ú. Chyšky, výšková
hladina max. 25 m.

Plochy ve ejných prostranství

VP

Hlavní využití
Ve ejný prostor s p evládajícím zp sobem využití zelen .
ípustné využití
ípustné je z izovat stezky pro p ší i cyklisty, osazovat drobnou architekturu a uli ní mobiliá , pomníky, památníky,
vysazovat aleje, výsadba zelen obecn , stavby p ších komunikací, drobné stavby informa ního charakteru (mapy,
pouta e, výv sky), h išt (maximáln 10x20m), dopravní infrastruktura (obslužné komunikace, parkovací stání vyvolaná
využitím území), rozší ení a sm rové i výškové úpravy tras silnic II. a III. t ídy, stavby spojené s vytvo ením
technického zázemí a technické infrastruktury.
Nep ípustné využití
Veškeré využití neslu itelné s hlavním a p ípustným využitím a neuvedené jako p ípustné a veškeré innosti a provozy,
které by svými negativními vlivy mohly narušit funkci zóny. Jakékoli využití omezující volný pohyb a pobyt obyvatel.
Plochy ve ejných prostranství nejsou ur eny k zastav ní s výjimkou výše uvedeného hlavního a p ípustného využití.
Nep ípustné je umis ování staveb nadmístního významu, a dále dopravní a technické infrastruktury nadmístního
významu.

Plochy technické infrastruktury

TI

Hlavní využití
Technická infrastruktura.
ípustné využití
Umis ování staveb a za ízení technické vybavenosti (nap . plochy pro vodovody, kanalizaci, OV, elekt inu, spoje)
bezprost edn s daným zp sobem využití technické infrastruktury a obsluhy území. Dále je p ípustné provozovat stavby
pro výrobu a skladování, dopravní infrastruktura (obslužné komunikace, parkovací stání vyvolaná využitím území),
rozší ení a sm rové i výškové úpravy tras silnice II. t ídy, ochranná a izola ní zele .
Podmín

p ípustné využití

Pro zm ny stávajících staveb a nov vystav né objekty na plochách zasahujících do záplavového území Q100 je
stanovena podmínka, že v dalších stupních projektové dokumentace musí být ešeny s ohledem na záplavové území
vodního toku Milevský potok. Veškeré stavby musí být ešeny technicky tak, aby nebyly ohroženy p ípadnými
záplavami a sou asn aby nezhoršovaly pr tokové pom ry v ešeném profilu toku, a musí být odsouhlaseny se správci
povodí. V aktivní zón záplavového území, kterou jsou dot eny n které plochy technické infrastruktury, nesmí být
umis ovány, povolovány ani provád ny stavby s výjimkou staveb vyjmenovaných v § 67 zákona . 254/2001 Sb., o
vodách a o zm
n kterých zákon , v platném zn ní.
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Nep ípustné využití
Nep ípustné jsou objekty bydlení, ob anského vybavení, rekreace. Dále jsou nep ípustné veškeré provozy a innosti,
které svými negativními vlivy jinak narušují funkce okolních zón a vyžadující ochranu p ed zát ží sousedních pozemk
mimo daný zp sob využití (hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi). Nep ípustné je umis ování staveb
nadmístního významu, a dále dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu.

Plochy dopravní infrastruktury

DI

Hlavní využití
Dopravní infrastruktura.
ípustné využití
Silnice, místní a ú elové komunikace, železni ní trat , plochy obvodu dráhy, za ízení pro drážní dopravu (nap .
zastávky, stanice, nástupišt , provozní budovy), náspy, zá ezy, op rné zdi, mosty, r zné formy zelen (nap . izola ní,
doprovodná), hromadné a adové garáže, odstavná a parkovací stání, zastávky silni ní dopravy, odpo ívadla,
protihluková opat ení. Cyklistická a p ší komunikace v etn chodník a zelených pás v navržené výstavb . Plochy
ur ené pro umis ování staveb a za ízení technické vybavenosti (nap . plochy pro vodovody, kanalizaci, elekt inu, spoje a
radiokomunikace, apod.) bezprost edn s daným zp sobem využití technické infrastruktury a obsluhy území.
Podmín

p ípustné využití

V aktivní zón záplavového území, kterou jsou dot eny n které plochy dopravní infrastruktury, nesmí být umis ovány,
povolovány ani provád ny stavby s výjimkou staveb vyjmenovaných v § 67 zákona . 254/2001 Sb., o vodách a o zm
kterých zákon , v platném zn ní.
Nep ípustné využití
Nep ípustné jsou objekty bydlení, ob anského vybavení, rekreace, výroby a skladování, stavby a za ízení v rozporu s
bezpe ností v doprav . Nep ípustné je umis ování staveb nadmístního významu, a dále dopravní a technické
infrastruktury nadmístního významu.

Plochy vodní a vodohospodá ské

V

Hlavní využití
Vodní toky a plochy.
ípustné využití
Chovné rybníky, rekrea ní nádrže a ostatní vodní díla, plochy, stavby a za ízení sloužící pro zachycení deš ových vod,
ochranu proti vod jako p írodnímu živlu, realizace ÚSES, doprovodná zele , b ehové porosty. Je možno z izovat
emost ní a lávky, stavidla a hráze, krmná za ízení pro chovné rybníky a výstavbu nezbytné dopravní a technické
infrastruktury, rozší ení a sm rové i výškové úpravy tras silnic II. a III. t ídy, dále je možné z izovat pro rekrea ní
vodní plochy mola a jiná sportovní za ízení.
Podmín

p ípustné využití

Výsadba alejí okolo vodote í a vodních ploch za podmínky žádných hrubých zásah do b eh a vodních ploch.
V aktivní zón záplavového území, kterou jsou dot eny n které plochy vodní a vodohospodá ské, nesmí být
umis ovány, povolovány ani provád ny stavby s výjimkou staveb vyjmenovaných v § 67 zákona . 254/2001 Sb., o
vodách a o zm
n kterých zákon , v platném zn ní.
Nep ípustné využití
Nep ípustné je z izování a provozování za ízení nesouvisejících s hlavním a p ípustným využitím, v etn odstavení
mobilních dom . Nep ípustné je umis ování staveb nadmístního významu, a dále dopravní a technické infrastruktury
nadmístního významu.
Na t chto plochách nelze umis ovat dle § 18 odst. 5 stavebního zákona:
- stavby, za ízení, a jiná opat ení v etn oplocení pro zem lství;
- stavby pro lesnictví;
- nelze realizovat t žbu nerost ;
- stavby a taková technická opat ení, které zlepší podmínky jeho využití pro ú ely rekreace a cestovního ruchu,
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nap íklad, hygienická za ízení, ekologická a informa ní centra.

Plochy lesní

L

Hlavní využití
Plochy slouží k pln ní funkcí lesa a innosti související s touto hlavní funkcí.
ípustné využití
innosti a za ízení související se zachováním ekologické rovnováhy území, realizace ÚSES, revitalizace tok , opat ení
pro udržení vody v krajin , zachycení p ívalových deš , protipovod ová a protierozní opat ení a další opat ení
ispívající k vyšší reten ní schopnosti krajiny. Je možno z izovat stezky, cyklotrasy a cyklostezky, odpo ívky,
informa ní tabule. Dále nezbytné stavby a za ízení pro hospoda ení v lese, myslivost a ochranu p írody (nap . krmelce,
posedy a oplocenky, obory), nezbytn nutné stavby dopravní a technické infrastruktury, rozší ení a sm rové i výškové
úpravy tras silnic II. a III. t ídy.
Podmín

p ípustné využití

Realizace výstavby rozhleden za podmínky, že nedojde k narušení p írodních dominant anebo k významnému zásahu do
porost .
V aktivní zón záplavového území, kterou jsou dot eny n které plochy lesní, nesmí být umis ovány, povolovány ani
provád ny stavby s výjimkou staveb vyjmenovaných v § 67 zákona . 254/2001 Sb., o vodách a o zm
n kterých
zákon , v platném zn ní.
Nep ípustné využití
Nep ípustné je z izování a provozování za ízení nesouvisejících s hlavním a p ípustným využitím, v etn odstavení
mobilních dom . Nep ípustné je umis ování staveb nadmístního významu, a dále dopravní a technické infrastruktury
nadmístního významu.
Na t chto plochách nelze umis ovat dle § 18 odst. 5 stavebního zákona:
- stavby, za ízení, a jiná opat ení v etn oplocení pro zem lství;
- nelze realizovat t žbu nerost ;
- stavby a taková technická opat ení, které zlepší podmínky jeho využití pro ú ely rekreace a cestovního ruchu,
nap íklad, hygienická za ízení, ekologická a informa ní centra (mimo cyklistických stezek, informa ních tabulí a lavi ek
se zast ešeným stolkem pro turisty).
- oplocení formou pevných plot s podezdívkami a formou zdí (mimo obor).

Plochy p írodní

P

Hlavní využití
Plochy pro zajišt ní podmínek pro ochranu p írody a krajiny.
ípustné využití
Plochy p írodní zahrnují pozemky biocenter. P ípustné je sou asné využití a využití, které zajiš uje p irozenou druhovou
skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám, jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu. Nesmí dojít
ke znemožn ní navrhovaného využití nebo zhoršení p írodní funkce sou asných ploch ÚSES. Dále je možno z izovat
stezky, cyklotrasy a cyklostezky, odpo ívky, informa ní tabule.
Podmín

p ípustné využití

Nezbytn nutné stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury, nap . rozší ení a sm rové i výškové úpravy tras
silnic II. a III. t ídy, liniové stavby, vodohospodá ská za ízení (nap . do iš ovací nádrže), OV, protierozní a
protipovod ová opat ení, revitalizace tok atd., p i co nejmenším zásahu do biocentra a narušení jeho funk nosti.
Nep ípustné využití
Nep ípustné je z izování a provozování za ízení nesouvisejících s hlavním a p ípustným využitím, v etn odstavení
mobilních dom . Umis ování oplocení a jiných p ekážek v pohybu zv e a lidí. Nep ípustné je umis ování staveb
nadmístního významu, a dále dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu.
Na t chto plochách nelze umis ovat dle § 18 odst. 5 stavebního zákona:
- stavby, za ízení, a jiná opat ení v etn oplocení pro zem lství (mimo lehkých p íst ešk pro chovaná zví ata a polní
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hnojišt )
- stavby pro lesnictví (mimo posed , kazatelen, krmelc )
- nelze realizovat t žbu nerost ,
- stavby a taková technická opat ení, které zlepší podmínky jeho využití pro ú ely rekreace a cestovního ruchu,
nap íklad, hygienická za ízení, ekologická a informa ní centra (mimo cyklistických stezek, informa ních tabulí a lavi ek
se zast ešeným stolkem pro turisty).
Zp esn ní ploch p írodních dle podmínek ÚSES:
- nep ípustné jsou zm ny zp sobu využití, které by snižovaly sou asný stupe ekologické stability daného území
za azeného do ÚSES a dále pak zm ny, které jsou v rozporu se zp sobem využití t chto ploch v ÚSES nap íklad
zatravn nou plochu p evést na intenzivní obd lávanou p du,
- nep ípustné jsou jakékoliv zm ny zp sobu využití, které by znemožnily i ohrozily funk nost biocenter, nebo územní
ochranu ploch navrhovaných k za len ní do nich, rušivé innosti jako je odvod ování pozemk .

Plochy zem

lské

Z

Hlavní využití
Intenzivní a extenzivní hospoda ení se zem
tímto hospoda ením souvisí.

lskými travními porosty a ornou p dou nebo innosti a za ízení, které s

ípustné využití
ípustné je provád t na t chto území zm ny zp sobu využití dle katastrální vyhlášky, z izovat a provozovat na t chto
územích stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury (nap . plochy pro vodovody, kanalizaci) nezbytné pro
obsluhu a zásobování tohoto a p ilehlého území, rozší ení a sm rové i výškové úpravy tras silnic II. a III. t ídy,
izování vodních nádrží a tok , opat ení pro udržení vody v krajin , revitalizace tok , zachycení p ívalových deš ,
protipovod ová a protierozní opat ení a další opat ení p ispívající k vyšší reten ní schopnosti krajiny. Dále je možno
izovat stezky, cyklotrasy a cyklostezky, odpo ívky, informa ní tabule.
Podmín

p ípustné využití

Stavby malých seník a p íst ešk pro zv a chovaná zví ata formou lehkých p íst ešk za podmínky velikosti
do 25 m2.
Stavby silážních jam a polních hnojiš za podmínky vzdálenosti minimáln 500 m od ploch pro bydlení.
Zales ování za podmínky, že plocha navazuje na stávající lesní plochy a nebude za azena do I. a II. t ídy ochrany ZPF.
Okolo polních cest lze realizovat výsadby alejí za spln ní podmínky žádných hrubých terénních úprav.
V aktivní zón záplavového území, kterou jsou dot eny n které plochy zem lské, nesmí být umis ovány, povolovány
ani provád ny stavby s výjimkou staveb vyjmenovaných v § 67 zákona . 254/2001 Sb., o vodách a o zm
n kterých
zákon , v platném zn ní.
Nep ípustné využití
Nep ípustné je z izování a provozování za ízení nesouvisejících s hlavním a p ípustným využitím, v etn odstavení
mobilních dom . Nep ípustné je umis ování staveb nadmístního významu, a dále dopravní a technické infrastruktury
nadmístního významu.
Na t chto plochách nelze umis ovat dle § 18 odst. 5 stavebního zákona:
- stavby, za ízení, a jiná opat ení v etn oplocení pro zem lství (mimo lehkých p íst ešk pro chovaná zví ata do
25 m2 a polní hnojišt )
- stavby pro lesnictví (mimo posed , kazatelen, krmelc )
- nelze realizovat t žbu nerost ,
- stavby a taková technická opat ení, které zlepší podmínky jeho využití pro ú ely rekreace a cestovního ruchu,
nap íklad, hygienická za ízení, ekologická a informa ní centra (mimo cyklistických stezek, chodník , informa ních
tabulí a lavi ek se zast ešeným stolkem pro turisty).
- nep ípustné je narušovat organizaci a strukturu zem lského p dního fondu, porušovat funk nost meliora ních
opat ení a staveb.
- v záplavových územích je nep ípustná zm na druhu pozemku na ornou p du.
- oplocení formou pevných plot s podezdívkami a formou zdí (mimo obor a ekofarem), nep ípustné jsou rovn ž
ev né ohrady vyšší 1,2 m.
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Plochy smíšené nezastav ného území

SN

Hlavní využití
Využívání p evážn k zem

lským ú el m, p ispívající ke stabilizaci ekologické rovnováhy v území.

ípustné využití
ípustné je provád t na t chto území zm ny dle katastrální vyhlášky. Umož uje se výsadba alejí a ochranné zelen . Lze
povolovat lesnické, myslivecké a rybníká ské innosti (krmelce, posedy, oplocenky, sklady krmiva u rybník ), rovn ž
možné z izování vodních ploch a zalesn ní, realizace ÚSES, opat ení pro udržení vody v krajin , zachycení p ívalových
deš , rozší ení a sm rové i výškové úpravy tras silnic II. a III. t ídy, protipovod ová a protierozní opat ení a další
opat ení p ispívající k vyšší reten ní schopnosti krajiny, dopravní a technickou infrastrukturu. Je možno z izovat stezky,
cyklotrasy a cyklostezky, odpo ívky, informa ní tabule.
Podmín

p ípustné využití

Stavby malých seník a p íst ešk pro zv a chovaná zví ata formou lehkých p íst ešk za podmínky velikosti
do 25 m2.
Stavby silážních jam a polních hnojiš za podmínky vzdálenosti minimáln 500 m od ploch pro bydlení.
Zales ování za podmínky, že plocha navazuje na stávající lesní plochy a nebude za azena do I. a II. t ídy ochrany ZPF.
V aktivní zón záplavového území, kterou jsou dot eny n které plochy zem lské, nesmí být umis ovány, povolovány
ani provád ny stavby s výjimkou staveb vyjmenovaných v § 67 zákona . 254/2001 Sb., o vodách a o zm
n kterých
zákon , v platném zn ní.
Nep ípustné využití
Nep ípustné je z izování a provozování za ízení nesouvisejících s hlavním a p ípustným využitím, v etn odstavení
mobilních dom . Nep ípustné je umis ování staveb nadmístního významu, a dále dopravní a technické infrastruktury
nadmístního významu.
Na t chto plochách nelze umis ovat dle § 18 odst. 5 stavebního zákona:
- stavby, za ízení, a jiná opat ení v etn oplocení pro zem lství (mimo lehkých p íst ešk pro chovaná zví ata do
25 m2 a polní hnojišt )
- stavby pro lesnictví (mimo posed , kazatelen, krmelc )
- nelze realizovat t žbu nerost ,
- stavby a taková technická opat ení, které zlepší podmínky jeho využití pro ú ely rekreace a cestovního ruchu,
nap íklad, hygienická za ízení, ekologická a informa ní centra (mimo cyklistických stezek, chodník , informa ních
tabulí a lavi ek se zast ešeným stolkem pro turisty).
- nep ípustné je narušovat organizaci a strukturu zem lského p dního fondu, porušovat funk nost meliora ních
opat ení a staveb.
- oplocení formou pevných plot s podezdívkami a formou zdí (mimo obor a ekofarem), nep ípustné jsou rovn ž
ev né ohrady vyšší 1,2 m.

V p ípad p ekryvu prvk územního systému ekologické stability s plochami s rozdílným zp sobem využití jsou
platné stanovené podmínky pro využití plochy prvk ÚSES.

Biocentra
(jedná se o funkci p ekryvnou)
Hlavní využití
Posílení i zachování funk nosti ÚSES.
ípustné využití
Je takové využití, které je uvedeno v podmínkách využití daného typu plochy s rozdílným zp sobem využití jako hlavní,
ípustné i podmín
p ípustné, které zajiš uje vysoké zastoupení druh organism a p irozenou skladbu bioty a které
nenarušuje nevratn p irozené podmínky stanovišt a nesnižuje aktuální míru ekologické stability sou asných biocenter
nebo neznemož uje založení navrhovaných biocenter.
Podmín

p ípustné využití

Nezbytn nutné liniové stavby dopravní a technické infrastruktury, rozší ení a sm rové i výškové úpravy tras silnic II. a
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III. t ídy, vodohospodá ská za ízení (nap . do iš ovací nádrže), OV, protierozní a protipovod ová opat ení, revitalizace
tok , stavby malých vodních nádrží atd. za spln ní podmínky nejmenšího zásahu do biocentra a narušení jeho
funk nosti.
Nep ípustné využití
Zm ny zp sobu využití, které by snižovaly sou asný stupe ekologické stability daného území za azeného do ÚSES
(zm ny druhu pozemku s vyšším stupn m ekologické stability na druh s nižším stupn m ekologické stability), dále pak
zm ny, které jsou v rozporu s funkcí t chto ploch v ÚSES, jakékoliv zm ny zp sobu využití, které by znemožnily nebo
ohrozily funk nost biocenter, nebo územní ochranu ploch navrhovaných k za len ným do nich. Nep ípustné je z izování
a provozování za ízení nesouvisejících s hlavním, p ípustným a podmín
p ípustným využitím. Nep ípustné jsou
innosti, které jsou v rozporu se zájmy a ochranou p írody a krajiny. Umis ování oplocení a jiných p ekážek v pohybu
zv e a lidí. Nep ípustné je umis ování staveb nadmístního významu, a dále dopravní a technické infrastruktury
nadmístního významu.

Biokoridory
(jedná se o funkci p ekryvnou)
Hlavní využití
Posílení i zachování funk nosti ÚSES.
ípustné využití
Je takové využití, které je uvedeno v podmínkách využití daného typu plochy s rozdílným zp sobem využití jako hlavní,
ípustné i podmín
p ípustné, které zajiš uje vysoké zastoupení druh organism a p irozenou skladbu bioty a které
nenarušuje nevratn p irozené podmínky stanovišt a nesnižuje aktuální míru ekologické stability sou asných
biokoridor a neznemož uje založení navrhovaných biokoridor .
Podmín

p ípustné využití

Nezbytn nutné stavby pro lesní hospodá ství a liniové stavby dopravní a technické infrastruktury, rozší ení a sm rové i
výškové úpravy tras silnic II. a III. t ídy, vodohospodá ská za ízení (nap . do iš ovací nádrže), OV, protierozní a
protipovod ová opat ení, revitalizace tok , stavby malých vodních nádrží atd. za spln ní podmínky nejmenšího zásahu
do biokoridoru a narušení jeho funk nosti. P i umis ování liniových staveb up ednost ovat jejich p né i nejkratší
ížení s biokoridory, jiné umíst ní t chto staveb je výjime
p ípustné, a to pouze za podmínky zachování
minimálních prostorových parametr a narušení funk nosti biokoridoru. Stavby procházející ÚSES by m ly být
uzp sobovány tak, aby nevytvá ely migra ní bariéru pro organismy.
Nep ípustné využití
Zm ny zp sobu využití, které by snižovaly sou asný stupe ekologické stability daného území za azeného do ÚSES
(zm ny druhu pozemku s vyšším stupn m ekologické stability na druh s nižším stupn m ekologické stability), dále pak
zm ny, které jsou v rozporu s funkcí biokoridoru, jakékoliv zm ny zp sobu využití, které by znemožnily nebo ohrozily
funk nost biokoridor , nebo územní ochranu ploch navrhovaných k za len ným do nich. Nep ípustné je z izování a
provozování za ízení nesouvisejících s hlavním, p ípustným a podmín
p ípustným využitím. Nep ípustné jsou
innosti, které jsou v rozporu se zájmy a ochranou p írody a krajiny. Umis ování oplocení a jiných p ekážek v pohybu
zv e a lidí. Nep ípustné je umis ování staveb nadmístního významu, a dále dopravní a technické infrastruktury
nadmístního významu.

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH - VÝSTUPNÍ LIMITY
OCHRANA MELIORA NÍCH ZA ÍZENÍ
U meliorovaných ploch, které jsou áste , nebo celé navrženy k zástavb (zastavitelné plochy) p ed zahájením
výstavby je nutno provést úpravu drenážního systému tak, aby nedocházelo k narušení jeho funk nosti nebo ovlivn ní
zamok ením navazujících ploch.

PLOCHY PRO P ÍSTUP K VODNÍM TOK M
Podél významného vodního toku Milevský potok bude zachován volný manipula ní pruh v ší ce 8 m od b ehové hrany,
u ostatních vodote í bude zachován p ístupný pruh pozemk v dostate né ší ce od b ehové hrany pro pot ebu provád ní
údržby vegetace.
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OCHRANA P ED ZVÝŠENOU HYGIENICKOU ZÁT ŽÍ
Ochrana p ed negativními vlivy z dopravní a technické infrastruktury
V plochách v blízkosti silnic II., III. t . a trafostanic mohou být situovány stavby pro bydlení, stavby pro ob anské
vybavení typu staveb pro ú ely školní a p edškolní výchovy a pro zdravotní, sociální ú ely a pro sport a funk
obdobné stavby a plochy vyžadující ochranu p ed hlukem (chrán ný venkovní prostor) až po spln ní hygienických
limit z hlediska hluku i vylou ení p edpokládané hlukové zát že.
Ochrana p ed negativními vlivy z provozu
Pro plochy výroby a skladování, plochy technické infrastruktury, plochy ob anského vybavení (jedná se o plochy
stávající i navrhované) platí, že hranice negativních vliv (nap . hluk, prašnost apod.) bude max. na hranici této plochy
rozdílného zp sobu využití (p ípadn na hranici vlastního pozemku). Tzn., že negativní vlivy z t chto ploch nesmí
zasahovat do ploch stávajícího i navrhovaného chrán ného venkovního prostoru staveb. V ploše negativního vlivu je
možno umis ovat ojedin le stavby pro bydlení za podmínky, že bude zajišt na ochrana p ed negativními vlivy a budou
dodrženy hygienické limity hluku v chrán ném venkovním i vnit ním prostoru staveb.

DOPRAVNÍ ZA ÍZENÍ
Podmínkou povolování staveb je pokrytí pot eb parkování, odstavných stání a garáží pro jednotlivé zp soby využití na
vlastním pozemku.

ÚZEMÍ S MOŽNÝMI ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY ( EŠENÉ ÚZEMÍ)
i stavebních aktivitách m že dojít k porušení území s možnými archeologickými nálezy. V p ípad archeologických
nález p i stavební innosti je nutné zajistit provedení záchranného archeologického pr zkumu.

UMIS OVÁNÍ STAVEB DO VZDÁLENOSTI 50 M OD OKRAJE LESA
Je nežádoucí realizace staveb trvalého charakteru v menší vzdálenosti od lesních pozemk , než je pr
rná výška
blízkého lesního porostu v mýtném v ku upravená s ohledem na charakter konkrétní lokality, dále je nutné, aby byl
zajišt n dostate ný p ístup do okolních les s ohledem na mechanizaci v sou asné dob ve využívaných lesích.

PLOCHY, KDE PODMÍNKY PROV

Í ÚZEMNÍ STUDIE

ÚP vymezuje plochy, kde jsou stanoveny limity pro zpracování územní studie. Ta má za úkol p edevším koordinaci
zájm investor a obce a spole né ešení ve ejné infrastruktury.

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ KORIDOR
Navržené koridory - (elektrické vedení k trafostanicím) - jsou vymezeny jako ochrana území pro realizace zám
výstavby technické infrastruktury. Tato území je nutno chránit z d vodu zajišt ní prostoru pro umíst ní t chto staveb
v navazujících ízeních (v etn prostoru pro OP plynoucích z p íslušných právních p edpis ) a pop ípad také následný
ístup k nim. P sobnost ploch a koridor navržené územním plánem je ukon ena vydáním zm ny územního plánu
v takovém rozsahu, jak ji zm na ešila, pop ípad vydáním nového ÚP. Pokud nebude zm nou územního plánu
navrženo jiné využití území, z stává stávající zp sob využití. P ípadné nevyužité pozemky budou navráceny
zem lskému p dnímu fondu.

g)

vymezení ve ejn prosp šných staveb, ve ejn prosp šných opat ení, staveb a opat ení
k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva
k pozemk m a stavbám vyvlastnit

Návrh ve ejn prosp šných staveb je vyzna en v samostatném výkrese - Výkres ve ejn prosp šných staveb, opat ení a
asanací.

30

VE EJN PROSP ŠNÉ STAVBY
Technická infrastruktura - kanalizace
KÓD

EL

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

K1

Stavba OV v etn kanalizace jihovýchodn od sídla Ratibo

Ratibo

K2

Stavba OV v etn kanalizace východn od sídla Nová Ves.

Chyšky

K3

Stavba OV v etn kanalizace jižn od sídla Kv tuš.

Kv tuš

K4

Stavba OV v etn kanalizace severozápadn od sídla Chyšky.

Chyšky

K5

Stavba OV v etn kanalizace východn od sídla Chyšky.

Chyšky

K6

Stavba OV v etn kanalizace jižn od sídla Chyšky.

Chyšky

Technická infrastruktura - vodovod
KÓD

EL

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

V1

Koridor vodovodního adu - zásobování vodou sídla Chyšky

Chyšky, Kv tuš

V2

Koridor vodovodního adu - zásobování vodou sídla Kv tuš

Chyšky, Kv tuš

V3

Koridor vodovodního adu - zásobování vodou sídla Nová Ves

Chyšky

Technická infrastruktura - venkovní vedení VN a trafostanice
KÓD

EL

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

E1

Elektrické vedení VN 22 kV v etn trafostanice T28 ve východní ást
sídla Vod rady

Mezný

E2

Elektrické vedení VN 22 kV v etn trafostanice T29 v jižní ásti sídla
Kv tuš

Kv tuš

E3

Elektrické vedení VN 22 kV v etn trafostanice T30 v jihovýchodní
ásti sídla Chyšky

Chyšky

E4

Elektrické vedení VN 22 kV v etn trafostanice T31 ve východní ásti
sídla Chyšky

Chyšky

E5

Elektrické vedení VN 22 kV v etn trafostanice T32 v severovýchodní
ásti sídla Chyšky

Chyšky

E6

Elektrické vedení VN 22 kV v etn trafostanice T33 v severní ásti
sídla Chyšky

Chyšky

E7

Elektrické vedení VN 22 kV v etn trafostanice T34 v jihozápadní
ásti sídla Chyšky

Chyšky

VE EJN PROSP ŠNÁ OPAT ENÍ
Návrh založení prvk ÚSES
KÓD

EL

KATASTR.ÁLNÍ ÚZEMÍ

LBK 5

Lokální biokoridor omezen funk ní- Hranov

Branišovice u Ratibo e

LBK 9

Lokální biokoridor omezen funk ní - Na návozích

Branišovice
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u

Ratibo e,

Ratibo
LBK 13

Lokální biokoridor omezen funk ní - Nálesí

Ratibo

LBK 23

Lokální biokoridor nefunk ní - Nová Ves

Chyšky, Nosetín

LBK 25

Lokální biokoridor omezen funk ní - Kv tuš

Nosetín

LBK 31

Lokální biokoridor nefunk ní - R žená

Nosetín

LBK 33

Lokální biokoridor nefunk ní - Ražkov

Nosetín

LBK 38

Lokální biokoridor omezen funk ní - Branišovický potok

Branišovice
u
Ratibo , Chyšky

Ratibo e,

LBK 40

Lokální biokoridor nefunk ní - Milevský potok

Branišovice
Ratibo

Ratibo e,

LBK 43

Lokální biokoridor nefunk ní - Bou í

Branišovice u Ratibo e

LBK 45

Lokální biokoridor nefunk ní - Nad Ov íneckým rybníkem

Rohozov, Podchýšská Lhota

LBK 46

Lokální biokoridor omezen funk ní - Ov ínek

Rohozov

LBK 48

Lokální biokoridor omezen funk ní - Blehovský potok

Rohozov

LBK 50

Lokální biokoridor omezen funk ní - Podchyšská Lhota

Podchýšská Lhota, Chyšky

u

STAVBY A OPAT ENÍ K ZAJIŠ OVÁNÍ OBRANY A BEZPE NOSTI STÁTU A PLOCHY
PRO ASANACI
Nejsou navrhovány stavby a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu ani plochy pro asanaci.

h)

vymezení ve ejn prosp šných staveb a ve ejných prostranství, pro které lze uplatnit
edkupní právo, s uvedením v í prosp ch je p edkupní právo z izováno, parcelních
ísel pozemk , názvu katastrálního území a pop ípad dalších údaj podle § 5 odst. 1
katastrálního zákona

V ÚP Chyšky nejsou vymezeny žádné plochy ve ejn prosp šných staveb a ve ejn prosp šných opat ení, pro které lze
uplatnit pouze p edkupní právo.

i)

stanovení kompenza ních opat ení podle § 50 odst. 6 stavebního zákona

Kompenza ní opat ení nejsou navrhována.

j)

vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no
zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její po ízení a p im ené lh ty pro
vložení dat o této studii do evidence územn plánovací innosti

ÚP Chyšky vymezuje plochy, u kterých je nutné prov ení zm n jejich využití územní studií. Územní studie má za úkol
edevším koordinaci zájm investor a obce a spole né ešení ve ejné infrastruktury. Jedná se o dopravní ešení
území, ešení technické infrastruktury, ve ejných prostranství a ešení odtoku a reten ních opat ení deš ových vod.
Studie prov í možnost d lení a scelování pozemk , umíst ní staveb a vymezení místních komunikací v p íslušných
parametrech na celé vymezené území spole
tak, aby byla zachována dopravní návaznost a další urbanistické
prostorové parametry rozvojového území, p edevším k formování uceleného urbanistického prostoru.
Lokality budou prov eny územní studií v rozsahu dle zákresu v grafické ásti.
1.ÚS = plocha B23 (plocha bydlení) - v jižní ásti sídla Chyšky.
2.ÚS = plochy B25, B26 a VP24 (plochy bydlení, plochy ve ejných prostranství) - v jihovýchodní ásti sídla Chyšky.
3.ÚS = plochy B29, ást B27, VP28 a VP30 (plochy bydlení, plochy ve ejných prostranství) - v severovýchodní ásti
sídla Chyšky.
4.ÚS = plocha B32 (plocha bydlení) - v severozápadní ásti sídla Chyšky.
U t chto navržených ploch bude územní studie po ízena do doby zahájení první výstavby v ešeném prostoru,
nejpozd ji však do 6 let od nabytí právní moci této územn plánovací dokumentace.
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k)

stanovení po adí zm n v území (etapizaci)

ÚP eší návrh ploch bydlení a ve ejných prostranství v I. a II. etap . Zahájení výstavby v navržených lokalitách
v I. etap bude uskute no teprve po p edchozí realizaci jednotlivých sítí technické infrastruktury, komunikací apod.,
výstavba na plochách pro bydlení ve II. etap bude uskute na po zastav ní alespo 50 % z plochy B32 z I. etapy.
Plochy výstavby II. etapy:
B33 + VP34 plochy bydlení + plochy ve ejných prostranství - v severozápadní ásti sídla Chyšky.

l)

údaje o po tu list územního plánu a po tu výkres k n mu p ipojené grafické ásti
1.
2.

Dokumentace ÚP Chyšky obsahuje v originálním vyhotovení textové ásti 15 list tohoto opat ení obecné
povahy.
Grafická ást není zm nou . 1 dot ena.
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