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OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA č.2/2006
o závazných částech zlrĚny č.l územníhoplánu obce VyššíBrod
Zastupitelstvo Města VyššíBrod vydává na zák|adě svélro usnesení ze dne L8. |2' 2006
v souladu s $ l0 a $ 84 odst. 2, písm.h) zákona ě' |2812000 Sb' o obcích (obecní zr'ízení) tuto
obecně záv aznou vyhlášktr

:

u7'

Cást I

UVoDrýI USTANOVENI
čl. l
Úe"l vyhlášky
1.1. Pro ťrčelyúzemníhoplánováni a účelysprávního rozhodování o umístění činnostía
staveb jsou stanoveny základní zásady utváření izemi (funkčnía prostorové uspořádáni
uzemí a podmirrky jeho zastavitelnosti, je vymezen místníizemni systém ekologické
stability a plochy pro veřejně prospr!$ni stavby) a obecné regulativy.

I.2.

Řešení změny č'1 územníhoplánu, která nejsou obsažena v závazných regulativech' se
považujíza směrná.

1.3. Vyhláška vymezuje závazné části změny č'1 územního plánu obce VyššíBrod'
schválenou závaznou částíse řídírclzhodování územně a věcně příslušných orgánů
veřejné správy při územníma stavebním ř.ízenía souvisejících správních ř.ízeních.

čI.2

Vymezení pojmů
2.1. Závazné regulativy jsou
a) zásady funkčníhočleněníploch' iejich uspořádání v úzenría podmínky jejich
vyuŽiÍí(přípustné, nepřípustné činnosti a zv|áštnipodmínky)
b) limity v yužiti uzemí.
2.2. Urbanizace uzemí
tvoří plochy zastavění

a

plochy určr:nézměnou č.1 územnho plánu k zastavění.

2.3. Neurbanizované ťrzemí
tvoří plochy minro zastavitelnáuzemi, neurčenék zastavění.

čl. 3

Rozsah platnosti
3.1. obecně závaznávyhláška platí pro :rměnu
výkresenr 1 :5000.

č.l ÚPo - územívymezenéhlavním

3.2. Stanovená lhůta aktualizace územníhoplánu je vŽdy k 30' ó.

ak3I.

|2.

Cást II

ZAI/AZIÝA CAST VE FoRMtr REGULATIVU
Urbanistická koncepce a uspořádární ploch
Urbanistická koncepce pťrvodníhcr územního plántr není narušena. Zněna č.I řeší
rozšířeníploclr pro rozvoj v obci VyššíBrod a Studánky - především posílenífurrkce bydlení,

rekreace, sportu a technické vybavenosti. Nové zábory ploch jsou minimalizovány.

Dále rozšiřr'rje cestní sít' v celém správním územi obce. Některé cesty je nutno rozšít'it a
upravit pro průjezd požárni techniky, lesní či zemědělské techniky. Dále jsou navrženy
některé nové trasy obslužných komunikací.

Zména nemá Žádný dopad na funkci obce ve struktuře osídleni. Naopak se návrhem cest
zlepšídostupnost sousedních katastrů.
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návrh rekreace a Sport
technická vybavenost (- parkoviště)
smíšenébydlení a podnikání
bydlení
bydlení
technická vybavenost (- garaže)
zeleň veřejná
zeleň soukromá
občanská vybavenost
technická vybavenost (- sběrné místo)

Návrh členěníÍruemí obce na funkčníplochy a podmínky jejich využití
Vymezení zastavitelného území:Z hlediska zastavitelnosti je řešené uzemi rozděleno rra:
o ZasÍavitelné uzemi v souhrnu tvoří současně zastavěné a zastavitelné uzemí'
-sotrčasně zastavěné území_ zahrnuje stavební objekty a k nim přilehlé pozemky určenéke
stejnému funkčními využitía dalšípozemky ( i nezastavěné) uvnitř hranic současně zastavěnélro
územi ( viz grafická část).
.zastavitelné územi - rozumí se veškerá uzemí zastavěná anavržená touto UPD k zastavění
o Nezastavitelné území(volná krajina) jsou nezastavitelné. V nezastavitelném uzemí lze
realizovat jen liniové dopravní stavby, stavby inŽenýrských sítía stavby nezbytné pro údrŽbu
krajiny - seníky, včelínyapod'. stavby slouŽící k zajišťováníochrany přírody, zemědělské
'
prvovýroby, myslivosti, lesního hospodářství, rybniěního hospodářství, zajišťováníciviIní
ochrany státu.

Definování poimů -Zásadním regulačnímprvkem pro umístěníje funkce.
Popis funkčníchp|och:
Plochy dopravního vybavení
Bydlení
Rekreace a sport
občanská vybavenost
Smíšenéuzemi bydlení a podnikání
Technická vybavenost
Ze|eň veřejná
Ze|ei soukromá

:

Přípustné- realizovatellÉbezjmenovitého omezení- v souladu s příslušrrou platnou právní úpravou.
Přípustné vyuŽití územíje zák|adní náp|ní úzení.Zák|adní firnkce je včetně rrezbytné technické a
dopravn í irrfrastruktury
b) Podmíněné -vytlžití - nesrní být v konÍliktnírnvztahu kčinnostern převládajícírn. rnajícharakter
doplriu.jících čirrrrost. Lze jejednotlivě povolit, nevyvolávají-|ijednot|ivě, v sottIrrtrtt tlebo v sottčinu

rizika ohroŽení(znečištěnínebohavárie) nebo neporušují.Iisvým vrrějším pťtsobenírn clrarakter úzetní
(základní zásady utvářerrí územi aobecné azvláštní regu|ativy) nad míru stallovenou zákonent'
vy|rláškou, jiným obecně závazným právnínl předpisern nebo p|atným správním rozhodnutítn pro tuto
část území.

c) Nepříprrstné - nerea|izovate|rÉ za žádrlých podrnínek (za doby platnosti tohoto UPo). Krotné
činností'dějťr nebo za(ízeníuvederrých v tomto Ítzemním p|ánu jsou to všec|rny činnosti, děje rrebo
zařízení, které rresplňují podmínky stanovetté zákotrern, jinýrni obecně závaznýrni právnírni předpisy
rrebo platnýln správním rozlrodnutím, ato bud'pro celé správní tlzemí nebo pro jeho části.
- využítífunkčníchploch jsou veškeré záměry, činnosti a děje, které jsou v rozporll S danoLl
funkcí, podmínkami vyuŽití dané plochy, hodnotami územíatd.

P|ochy dopravního vybavení
Změnacl -C46

a)

přípustné činnosti:
- Ploclry pro zabezpeěení potřeb všech druhů dopravy včetně oclrranných pásem - ploclry pro
silničnídopravu (komunikace chodníků a zelenýclr pásů pro automobilovou dopravu,
zemědě|skou a lesní dopravu, veřejná parkoviště, veřejná ze|eň převáŽně liniovélro
charakteru podél komunikací a parkovišť, zastávky, garáže, pěšípropojení, plochy a cesty
pro pěší,cesty pro cyklisty, lávky) plochy že|eznice,.
- vybavení parkovišt' (kiosky apod.)
b) podmíněné
- podmíněně přípustné je umist'ování sítía technické infrastrtrktury, kdy toto umístěnínesmí
ohrozit ani omezit funkci lrlavní (viz. přípustné). Pokud bude moŽné, měly by být tyto stavby
umist'ovány do zelených pásů, které plní doprovodnou funkci k funkci dopravní.
c) nepřípustné činnosti:
- jiná než hlavní a podmíněná funkce izemi je nepřípustná.
Bydlení - B
Zněna č. l 6,
1

1

l

1

3,

1

l

1

5,

1

l |,7,

1

l20, l23, I l24,
1

a) přípustné čirrnosti:

-

byd|ení -rodinný důrn (výška zástavby s ohledem rra okolní zástavbLr)
nerušícísluŽby oběarrské vybavenosti a rrerušícířemesla - ve stávajících objektech.

Ve stávající obytné zóně |ze povolit smíšenéobjekty pro podnikání s tím, Že podnikáni
bude na plochách menšíchnež polovina podlahové plochy k bydlení. Musí být zajištěna
důsledná ochrana vnějšíhoprostoru okolo obytných objektů a dodrŽeny hygienické normy pro
obytnou zónu, Žádné výrobky arri materiál nebudou skladovány minro hlavní a doplňkové
stavby. Nesmí být produkovány žádnévibrace, hluk, kouř, zápach, žár' čt jiné negativní
eÍ.ekty.)

.

v lokalitě 116 je výstavba možná za podmínky komplexního řešenícelého úzernía
respektování jediného navrŽeného sjezdu Ve Schváleném UPo VyššíBrod'
b) podmíněné:

- parkování bude v dostatečnémpočtu - na vlastních pozemcích. (Trla 1 rodinný dťrrn
nrinimálně Igaráž * l odstavné stání - nebo 2 odstavná stání.
- ke kaŽdému pozelnku pro RD (trvalé bydlení) bude vedena příjezdová cesta z vere.lne
komunikace.
- v lokalitách RD - hospodářská příslušenství(sklady nářadí' drobné zvířectvo) rnusí být
opticky naprosto oddělena od veřejných prostor či vyhrazených prostorů zeleně.

c)

rrepřípustrréčinnosti:

jsou veškeréčinnosti (včetně za(ízení clrovatelských, pěstitelských)' které zatěŽtLií. nebcl
překračrrjístr'rperi zátěže, nebo reŽim stanovený vyhláškou obce a př.ísIušrrýrni hygienickýni

-

norrnami)
- stavby pro výrobu většího rozsaltu, haly, velké skladové prostory
- velkokapacitlrí stavby občanského vybavení
- ve|kokapacitní stavby pro dopravu

stavby technického vybavení
jiná než přípustná a podrníněnévyuŽití.

- velkokapacitrrí
-

Smíšenéúzemí- bydlení a podnikání _ S b+p
Zrrrěna č. l13, I19, Ill0
a) přípLrstné činnosti:
- k bydIení, včetně podnikání (řerrresIa, drobné výrobní provozovny)
- služby občarrské vybavenosti

- malá ubytovací zaŤizení (do 35 lůŽek)
- výrobní..nebo opravárenská činnost nerušícíobytnou zástavbu
b) podmíněné:
- obvodový p|ášt'bude přizpťrsobený oko|nízástavbě, v MPZ a v centrech sídel převáŽně orrrítaný
- zajistit potřebné parkování na vIastních pozenrcích
c) nepřípustné činnosti:
- velkoobclrodní ěiltnost, která rlá zvýšenénároky na dopravu, hlLrk apod...
- lůžkovéčásti zdravotrrických a sociá|ních zaiízení
- betonárky , těžkémontážni pIoVoZy s nadměrnou hlučností,dopravní záÍěži a prašností,

. Živočišná výroba
- provoZ těchto podnikatelských aktivit nebude narušovat stávající a navrhované obytné
plochy

občanská vybavenost Ov
Zněna č' l/l8

a)

přípustlré činnosti:

-

adrninistrativa' služby včetně zázemi'..
(pohotovostní) ubytování personálu
komerce
penzion
fitnes. kino,....
halové prostory' kulturní sály

- zaÍízenía související činnosti a děje občanskévybavenosti

.
-

veškeré čirrnosti související funkčnízónou, včetně doplnění občanskévybavenosti
pohotovostrrím býem, sluŽebním bytem nebo bytem SpráVce či nrajitele
b) podmírrěné:
- byt majitele, správce
c)nepřípLrstné čirrnosti :
- výroba, skIady

-

zerněděIská výrobní činnost

Samostatné sklady

veškeré činnosti, děje a zaŤizení, které nadrněrně narušují prostředí nebo takové důsledky

vyvolávají drulrotně včetně činnostía zaŤizení chovatelských a pěStitelských a které bud'
jednotlivě nebo v souhrnu překračujístupeň záÍěže,měřítko anebo reŽim Stanovený touto

vyhláškou, regulačrrími plány a obecně závaznými předpisy o ochlaně zdraví pro tento způsob
využitíťtzenrí

-

zÍizovat a pÍovozovat parkovací stání, odstavná stání a gatáže pro nákladní autornobily a
autobusy a plo přívěsy těchto nákladních vozidel' které nesouvisí s přípustnýnr vyr'rŽitím
uzeml.

Rekreaceasport-R.
Zněnač," Il|.1l4, Il22

a) přípustrré činrrosti:
- tě|ových ovlá zaÍízetl í - krýá i otevřerrá sportoviště
- vybavenost sloužícínávštěvníkťrlnza(izení - obclrod,

služby, stravování, ubytování nezbytná

techrrická vybavenost. provozy Údržby
b) podmíněné:
- v lokalitě |lI a 114 budou stavby urnisťovárry mimo zátopové pásmo.

c)

nepřípLrstné činrrosti:

-

- skleníky, a|tány apod.
výrobní a chovatelská činnost
zdravotnická (lůŽková) zaÍízenía sociální služby
dopravní služby, velkoobchodní, výrobní nebo skladovací činnost
motokrosové a autokrosové dráhy, ostatní hlučnéprovozy
drobné stavby

provozy produkujícízápach ( ŽivočiŠnávýroba)

Technická vybavenost
Zněna č, I 12. I l5. l16. 1l19. I11, 1 l21
1

a)

přípLrstné činriosti:

- Plochy pro zabezpečeníprovozu a funkčnosti plochy, vodohospodírřských, energetických ajiných
systémťt,podrniňuj ícíchvyuŽití ťtzemí
- v loka|itě 1/7 dostavba řadovýclr garáží
- v Iokalitě 112, 1l5 a 1l19 parkoviště
- v |okalitě l/2l sběrné rnísto

- v |oka|itě l/l6 točna
b) podmíněné
- Lr parkovišt'drobná stavba pro zajištěníchodu parkoviště
nepříptrstné činnosti:

c)

- bydIení, zdravotnictví, sociá|ní služby
- sport a rekreace
-j

iná než přípustrrá a podmíněn é využití.

Ze|eň soukromá

Zněna č. 1l|2

a) přípustné činnosti:
- zahrádky a sady
- objekty údržbya pro uloŽení zahradnických aj. potřeb
- vše, co souvisíse stávajícírnvyuŽitím, Lrmělé vodníploclry (bazény), sk|eníky, altány, pergoly apod
- všec|rny nové stavby budor-r drobnélro rněřítka a budou svým charakter, proporcetni a rravrŽetlýtl-t

řešením odpovídat okolrií zástavbě
b) podrníněné
- hřiště
c) rrepřípustnéčinnosti:
- stavby pro bydlení nebo rekreační bydlení
- všechny druhy výrobních činnostívč. opravárenství, dopravní služby
- skIadování (rnimo rnateriá|u pro údržbrr), sk|ádky odpadu,odstavení motorových vozidel

ZeIeň veřejná

a)

přípustrré činnosti:
- parky, parkově Lrpravená veřejná prostranství, ostatní veřejná zeleri včetně ochranné a izo|ační, aleje
a strotnořadív zastavěném území,hřbitov včetně staveb dop|ňujících účeIvyLrŽitíťrzerní
- Území veřejně přístLrpné a vyhrazené zelerrě, sloLrŽící zejrnéna jak o zázerrú pro odpočinek a rekreační
aktivity. Přípustné je provádět na těclrto p|oc|ráclr vegetačníútpravy, které svýrn c|rarakterell net-rartrší
funkci plochy a původnísk|adbu dřevin
- kašny a vodní p|ochy a toky' urnělecká díla (p|astiky, apod.) odpočivnéploclry s |avičkami
- pěšícesty, Iávky, cyk|istické cesty, naučnéstezky
- hudebrrí pavilóny, a|tálly, pergo|y, |oubí, stánky, drobná architektLrra uIičníhornobiIiáře
b) podrrrírrěné

-

Podrníněrrě přípustrré je na těclrto p|ochác|r zÍizovat a provozovat zaŤízenía sítě technické
infrastruktury, nezbytrré pro firnkci a provoz obce, za předpok|adu, Že budor-r citlivě začleněny do
tohoto itzemí, drobné kr'rltovní a kulturní stavby za předpokladLr, Že svýnr clrarakterern a
doprovodnýrni ftrlrkcetni' nenarušícharakter to|roto Úzen.lí, umělé vodltí pIoclry, potřebné techrrické
zázerní.

. hřiště (rnimo frekventovanáúzemí V centru a podél|rlavních prujezdných komurrikací)
c) nepI'ípustné činnosti:
- Nepřípustné je na těc|ito územiclr zřizovat a provozovat veškerá ,zaÍízerlía stavby' která
r"rvedena

jako příprrstná a podmíněně přípustná."

nejsoLr

Prvky územníhosystému eko|ogické stability
l .a)

Pro vyuŽití funkčníc|rploch biocenter

a) přípustrré
- současnévyuŽití. pokud je v sou|adu s doporr'rčenímiuvedenýmiv tabr"r|ce pro konkrétníprvekUSES
-vyuŽití, které zajišt'Lrje přirozenou druhovou skladbu bioty odpovídajícítrvalýrn stanovištním
podrnírrkám v sou|adu s doporučenírnir.rvedenými v tabu|ce pro konkrétlií prvek
b) podnríněrré:
- jiné funkce, jen pokud nesrrížíeko|ogickotrstabiIitu a nejsou v rozporll s doporučenírniLrvedenýrni
v tabu|ce pro konkrétrrí prvek USES.

. poLlZe ve výjirnečných případech nezbytně riLrtné liniové stavby, vodohospodáYskázaí.ízení,CoV,
protipovodňová opatření atd. Umístěny nrohou být je.n při co rrejrnenším zásalrtt a trarrtšenífunkčnosti
biocentla za současnéhozpracování Projektu prvku USES.
c) rrepříprrstné:
- znemožnětrí dosaženícílovéhostavtt prvku nebo dalšízhoršenípřírodní firnkce současných pIoch

Úsps.

- změtty firnkčníhovyužití,které by snižovaly souěasrrý stupeň ekologické stabiIity daného úzelnízařazeného do USES (změna druhu pozemku s vyššímstupněm ekologické stabiIity rra druh s rriŽšínl
stt'tpněm ekoIogické stability, rlap(. z lorrky rra orrrou půdr-r)
- ztněny funkčnílro vyttžití,které jsou V rozporu s doporučenímiuvedenými v tabulce pro konkrétlrí

prvek USES

-

jakékoliznrěny funkěního využití,které by znernožnily čiohrozily funkěnost biocenter nebo ť|Zemní

oclrrantt p|oclr rravr|rovaných k začlerrěnído niclr,
- rLršivé činnosti, jako je urnisťování staveb, odvodňování pozernků, těžba rrerostných surovitr apod.,

mimo činnosti podrníněné.
- rtršivé činrrosti (ako je umist'ování staveb. pobytová rekreace' intenzivttí hospodaření- prodtrkční
funkce atd.) a čirrnosti snižujícíekologickou stabiIitu

l'b) Pro využitínefunkčníchp|och biocerrter

a) přípustné:
- vyuŽiti, které zajišt'uje přirozenou drulrovou sk|adbu bioý odpovídajícítrvalýrn
'stanovištním
podtnínkárn v souIadu s doporučenírniuvedenými v tabulce pro konkrétníprvek USES,
b) podmíněllé:
- jiné vyuŽití, jen pokrrd nesníŽí ekologickou stabilitu;
- pollze ve výjirnečrrýclr případech nezbytně nutné liniové stavby, vodohospodáiskázaiízerrí, CoV,
protipovodriová opatření atd'; urnístěny mohou být jen při co nejrnenšírn zásahu a narušení funkčnosti
biocentra za současné|ro zpracování Projektu prvku USES
c) nepřípustné:
- zlemoŽnění navrhované|ro cílovélro Stavu
-'funkčrrívyuŽití, které by snižovalo současný stupeň eko|ogické stability daného Úzení zaÍazertého do
USES (zrněIra druhu pozemku s vyššírnstupněm ekologické stability na dru|r s niŽšímstupnětn
eko|ogické stability' napí. z louky na ornou půdu)
-'firnkčnívyuŽití. které jsou V rozporu s doporučenímiuvedenýmivtabu|ce pro konkrétrríprvek
USES' funkčnívyužití,
které by znemožni|o nebo o|rrozilo furrkčnost nebo budoucífunkčrrost
biocenter nebo ťtzemní oclrratllt p|oclr navrltovaných k začleněnído nich,
- rušivé činrrostijako je umisťováni staveb, odvodtioválí pozemků, těžba nerostných surovin apod.,
mirno čirrrrosti podrníněné
- rušivé činnosti (ako je r'rmisťování staveb, pobytová rekreace, intenzivní hospodaření- produkční

funkce atd.) a činnosti sniŽrrjícíekologickou stabilitLl
2'a) Pro využitífunkčních ploch biokoridorů
a) přípustné:

-'současné vyuŽiÍí, pokud je v souladu s doporuěeními uvedenými v tabu|ce pro konkrétrríprvek

USESI

využití,které zajišt'uje vysoké zastoupení druhů organisrnů odpovídajícíchtrva|ýrn stanovištnítn
podmírrkám při běžnémextenzivním zemědělském nebo lesrrickérn hospodaření (trva|é travní porosý,
extenzivní sady, |esy apod.), případně rekreační plochy přírodního clrarakteru, pokr.rd je v souIadrr
s doporučenínli rrvedenýrni v tabu|ce pro konkrétníprvek USESl
b) podnlíněné:
-.jiné vyrržití. jerr pokLrd rresníŽíekoIogickou stabilitu anenív rozporu s doporučenírnir-rvedenýrni
v tabu|ce pro korrkrétrríprvek USES
- nezbytrrě rrutné |iniové stavby kÍlŽícíbiokoridor, vodo|rospodáYskázaÍízeni' Čov atd.; urnístěny
molrou být jen přico nejmenšímzásahu a narušenífunkčnosti biokoridoru; urnístěnípokud moŽno jerr
kolmo na biokoridory a v co nejnrenším rozsa|ru za současnéhozpracování Projektu prvku USES
- souběžnévedení biokoridorů s ťrče|ovýrni konlunikacemi, rekreačtrínlitrasami atd
c) rrepřípustné:
- ztretnoŽnětrí navrhovatré|ro cí|ovéhoStavu nebo da|šíz|roršenípřírodní funkce současnýclr ploclr
-

Úses

- zrněny funkčníhovyužiÍí,které by snižova|y současný stupeti ekologické stability danéIro úzenízařazenélto do USES (nněny druhu pozernku s vyššírrrstupněm eko|ogické stability na druh s niŽším
stttpněm ekologické stability, napÍ.z louky rraornou půdLr), kteréjsou V rozporLl s funkcí biokoridorLr

USES,
jakékoli změny funkěního využití,které by znemoŽni|y nebo olrrozily úzernníochranu aza|oŽení
chybějících částíbiokoridorů podle doporučeníuvedených v tabrrIce pro konkrétníprvek USES;
- rušivé činnosti, jako je umisťovátrí staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostnýclr surovitt, apod'
a s doporučenímiuvedenýrni v tabulce pro konkrétrríprvek
-

(mirno podmíněné)

2'b) Pro využitínefirnkčníclrploch biokoridorů
a) přípustné:

- vyttŽití, které zajišt'uje vysoké zastoupení druhťt organismů odpovídajících trvalým stanovištttínl
podmínkárn při běžnérnextenzivním zernědělském nebo Iesníckérnhospodař.errí (trvalé travní porosty,

extenzivní sady. IeSy apod.), případně rekreační p|ochy přírodního clrarakteru, pokud je v sou|adu
s doporučenírniuvederrými v tabu|ce pro konkrétrrí prvek USES
b) podmírrěné:
jiné vyLrŽití' jen pokud nesnížíekologickotr stabilitu a není v rozporu s doporučenírniuvedenými
v tabulce pro konkrétlri prvek USES
- rrezbytně nutné lirriové stavby kÍižící
biokoridor, vodolrospodáÍskázaíízení. CoV, protipovodňová
opatření atd.; umístěny mohou být jen při co nejrnenŠímzásahu a narušení funkčnosti biokoridoru;
umístění pokud moŽlro jer-r ko|mo rra biokoridory a v co nejmenším rozsahu za současné|ro zpracování
-

Projektu prvku USES
- souběžnévedettí biokoridorů s účelovýrnikomunikacemi, rekreačtrímitrasarni atd
c) nepřípustné:

- ztremoŽnětrí navrhovatré|ro cí|ovéhostavu
- změny frrnkčníhovyuŽití, které by snižova|y současný stupeň eko|ogické stabiIity daného úzeníza-

řazeného do USES (změny druhu pozemku s vyššírnstupněm ekologické stabiIity na druh s lliŽšínl
stupněnr ekologické stability, napY.z lor"rky rlaornorrpťrdu), kteréjsou V rozporu s funkcíbiokoridorLr
a s doporr"rčeními uvedenými v tabu|ce pro konkretttí prvek USES,
- jakékoli změny furrkčrrí|ro vyuŽití, které by zrremožni|y nebo o|rrozily územníoclrranu a za|ožení
chybějícíclr částíbiokoridorů pod|e doporučeníuvedenýc|r v tabu|ce pro konkrétní prvek Úsps,
- rrršivé činnosti, jako je urnisťování staveb, odvodňování pozemků, těŽba nerostlrýc|r surovin, apod.,
mo činnostípodnrírrěrrýclr
- rrršivéčinrrosti (ako je Lrmisťovárrí staveb, pobytová rekreace, intenzivní lrospodaření- produkční
funkce atd.) a činrrosti snižuj ícíekologickou stabi|itu
rn

i

Zemědělská činnost
nebv|a dotčena změnou
Zahrádkové kolonie
nebv|a dotčena změnou
Podnikání, výroba, sk|ady
nebvlv dotčeny změnou

Vodní p|ochy a toky
nebv|y dotčenv změnou

Lesy a vzrostlá zeleň
nebvlv dotčeny změnou

Pole,louky, pastviny
nebv|y dotčenv změnou

čast rrr
IIVFRA,STNUKTURA
Zásady dopravníh o uspořádání
Zména č.| nemění zák\adni koncepci dopravy dte Úpo. Pouze doplňu.ie místní
obsluŽné komunikace. Plochy pro místníobsluŽnou komunikaci btrdou dimenzovány na
bezko|ízni průj ezd požárnich vozidel.
Zásady uspořádání techn ického vybavení
Návrh koncepce vodního hospdářství
Koncepce zásobování vodou se nemění
Koncepce likvidace odpadních vod se neměrrí
Návrh koncepce zásobování elektrickou energií
Koncepce zásobování elektrickou energií je nezměněna
Koncepce nakládání s odpad)'
Koncepce nezměněna
Zásady uspořádání občanskéhovybavení
18 je navržena nová plocha.
Koncepce na ostatních plochách je nezměněna.

V lokalitě

Čast rv

ŽtvorlvÍ PRnSnŘEDÍ
Vymezení územníhosystému ekologické stability

m

některé cesty zasahují do oP PUPFL, ostatni lokality nezasahují do oP
PUPFL Prvky Úsps ěástečně zasahují na lokalitu
a cesty Cl9_ regionální
biokoridor bude novou funkcí plně respektován.
Prvk}, lokálního ÚSES budou novou funkcí (_ cest}') plně respektovánE.
cesty cl,c2,c4 (LBK4, LBC5), C6 (LBKg), C7,C8 (LBK6), C21 a C31 ( LBK33, LBK35.
LBC 34)' C35, C40, C4| a C42 (LBK43,LBK44, LBK46, LBC 47), C45 (LBC5l' LBK 4ó)
c46 (LBK 44) .

Lokalita

E1','a

m,E

Do ostatních lokalit řešeného tnemí prvky Úsps nezasahují, interakční prvky vjejich
sousedství zůstanou respektovány.

Limity využitíÍruemí
Výstupní:
oP veškerých rrově vybudovaných inŽerrýrských sítía objektů teclrnické vybavenosti,
které jsou nezbytné pro navrhované plochy pIo bydlení (vodovod, kanalizace, STL
plynovod, elektřina..)
Hranice záplavového území

o

o

Plochy přípustné pro těžbu nerostů

i

Ztlrělra Č. l i.JPo trev}'nreztÚe r'rové plochy pro dobývání loŽisek tlerostů atli 1litlehi pt'tl
cho icchriiclié za.i ištění.

vn Řr

llvĚ

Ča.tv
pnos pĚŠtvÉS TAVB Y

V1.mczcni ploch pro veřejně prospěšné stavby a pro provedcní :rsanací nebo asanitčních
úprav

DOPRAVA:

C ] .C]2. 1-C7.C9-C l 1.C l 3-C21,C23-C26,C28,C30-C3
rl ísttrích obslr-rŽnýclr komunikací
C].].

5,C37 ,C39-CC43. C45.C46

-

t.ozŠířclli

C8.C 12.C22,C2],C29,C36,C38,C44 _ nové rnístníobsltrŽr'ré konllttrikace

TURA:

- technická vybavenost (- parkoviště
- teclrrrická vybavenost (- sběrrré nrísto)

Prržadal|i1, na nutné zlsanace a asanačnízásahy
Znlětrott č. l UPo nejsou navrhovány plochy asanací a asanačníchúrprav

Cást VI

zÁvĚnnČxÁ USTAI\ovENÍ
Tato obecně závazná vyhláška platí pro změnu č.1 ÚPo VyššíBrocl clo clob1'
zpracor,ání a schválení nové ťtzenně plánovací doktrmentace. Pozastavit platrrost. přípac1lrě
provést zrlěny Úrzemně plánovací dokumentace včetně pozastavení platrrosti. zntět-ty, ttebcl
doplnění této obecně závazné vyhlášky příslrršízastupitelstvu obce na základě pr.o.ic'clrlrirtí
s příslLršnýnli orgtirry státní správy.
Dolir.ttr-rentace

je uloŽena na Městskénr úřadu VyššíBrod' Stavebnítn

ťrřadtl - odbortr úrzemnílro plánování v Českých Buděiovicíclr'

Tirto obe ctlě .z,ávazná vylrláška nabývá ťrčirrnosti15.
i,r'hláŠcní.
\i

l,věšerro na úřednídesce:
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