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Definice pojmů 

Stavby venkovského charakteru typické pro Moravský kras – mají jednoduchý půdorys 
obdélníkový, L, U nebo uzavřený dvorec, přízemní s možností obytného podkroví (max. 1,5-
podlažní), v centrální části obce v souladu s převažující okolní zástavbou možné max. 2 NP, 
sedlové nebo polovalbové střechy se sklonem 35 - 45°, barva střešní krytiny červená, 
červenohnědá, v odůvodněných případech hnědá, materiál skládaná střešní taška keramická 
nebo betonová s prolisem, příp. plechová s imitací střešní tašky, fasády opatřeny omítkou ve 
světlých odstínech barevnosti přírodních pigmentů. 

Podkroví stavby venkovského charakteru typické pro Moravský kras – obytný prostor pod 
sedlovou střechou nebo polovalbovou střechou se sklonem 35 - 45°, s výškou nadezdívky do 
1,25 m, prosvětlené střešními okny nebo pultovými vikýři. 

Typické vesnické oplocení – např. plaňkový plot, kamenná zídka na sucho, oplocení pletivem, 
dřevěnými latěmi nebo zděnými sloupky s možností podezdívky a s typickou výplní (dřevěné 
latě, pletivo, apod.), nevhodné jsou betonové nebo gabionové stěny. 

Stavby a zařízení lesního hospodářství - stavby pro plnění funkcí lesů zahrnují především 
stavby pro dopravní zpřístupnění lesů (zejm. lesní cesty a ostatní trasy pro lesní dopravu) a 
stavby v rámci lesnicko-technických meliorací (zejm. hrazení bystřin a strží, hrazení lavin či 
svážných území, výstavba malých vodních nádrží v lesích). Specifika těchto staveb vyplývají 
z povahy lesního prostředí, z celospolečenského zájmu na plnění mimoprodukčních funkcí 
lesa (především funkce vodohospodářské, vodoochranné a půdoochranné či rekreační) a z 
často úzkých vazeb těchto staveb na předměty ochrany přírody a krajiny. Vyloučeny jsou 
stavby obsahující denní a pobytové místnosti situované v CHKO Moravský kras.  
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I. Územní plán  

I.1 Vymezení zastavěného území 

Správní území sestává z k. ú. Šošůvka. Na území obce je vymezeno celkem 12 samostatných 
zastavěných území – vlastní obec a 11 menších zastavěných území. 

 

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

I.2.1 Koncepce rozvoje území obce 

Hlavním cílem navržené koncepce rozvoje je vytvoření podmínek k harmonickému rozvoji 
vlastní obce i jeho okolí v těchto oblastech: bydlení, občanská vybavenost, rekreace, 
hospodářství, krajina a dosažení souladu přírodních, civilizačních a kulturních hodnot 
řešeného území. Jsou navrženy lokality pro kvalitní bydlení a pro sport a rekreaci. Je navržena 
plocha pro drobnou výrobu. Většina současně zastavěného území je zahrnuta do ploch 
smíšené zástavby, kde převládá funkce bydlení, ale doporučuje se rovněž umísťování služeb, 
obchodu a drobné výroby. Prostorové řešení nově navržené zástavby by mělo reagovat na 
podobu současné historické zástavby – její podlažnost a objem a také organizaci veřejného 
prostoru. 

Záměry navržené v krajině přispějí ke zvýšení ekologické stability, retence vody v území a 
zamezí půdní erozi. 

 

I.2.2 Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území 

I.2.2.1 Ochrana kulturních hodnot 

Ve struktuře obce je stále patrná nejstarší zástavba tvořená návsí a přilehlými prostory. Tato 
půdorysná stopa je urbanistickou hodnotou obce.  

V obci se nacházejí tyto nemovité kulturní památky: kříž z roku 1855 v horní části návsi 
(rejstřík. č. 28794/7-617) a kříž v dolní části návsi (rejstřík. č. 50952/7-8963)  

Významné objekty lidového stavitelství či jiné cenné objekty se v obci nenacházejí. Místními 
památkami jsou objekty drobné architektury (kříže, apod.). 

Dominantou obce, kterou je vhodné chránit při jejím rozvoji, je novodobá kaple sv. Václava a 
sv. Anežky české, situovaná na vyvýšeném místě nad obcí na místním hřbitově. 

Podmínky ochrany: 

• Rámcově zachovat (chránit) půdorysnou stopu návsi a dalších historických prostor 
(změny jsou možné v odůvodněných případech, týkajících se veřejných zájmů) 

• Současný způsob zástavby (řadová zástavba, samostatně stojící objekty, shodná uliční 
a stavební čára apod.) respektovat při přestavbách v zastavěném území 

• Respektovat nemovité kulturní památky, prostor kolem nich komponovat s ohledem na 
zachování a umocnění jejich hodnot 
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• Respektovat kapli jako místně významnou stavbu, prostor kolem kaple komponovat 
s ohledem na zachování a umocnění její dominanty 

• Respektovat drobnou architekturu, podporovat aktivity, které jsou spojené s obnovou 
a přispívají ke zdůraznění staveb, jejich přemístění je přípustné v případě, že novým 
umístěním nedojde k narušení hodnoty stavby, tj. jejího působení v sídle nebo krajině 

• V okolí těchto staveb a historického jádra nepřipustit výstavbu a záměry, které by mohly 
nepříznivě ovlivnit jejich vzhled, prostředí a estetické působení v sídle nebo krajině 

• V území nevytvářet nové dominanty, ať již hmotností souborů nebo jeho částí nebo 
výškou, výjimečný vzhled připustit pouze u funkčně výjimečných objektů (kostel, škola, 
obecní úřad, kulturní dům, hasičská zbrojnice, tělocvična, léčebna apod.) 

 

I.2.2.2 Území s archeologickými nálezy 

Celé řešené území lze označit jako území s archeologickými nálezy. 

Podmínky ochrany: 

• V případě jakýchkoliv zemních stavebních prací a úprav terénu v katastru obce je jejich 
investor povinen již v době přípravy stavby tento záměr oznámit oprávněné instituci 

 

I.2.2.3 Ochrana přírodních hodnot 

Neurbanizovaná část obce (nezastavěné území) má hodnotu krajinnou a hodnotu přírodní, 
kterou je nutno chránit a dále rozvíjet. Součástí územního plánu je návrh místního územního 
systému ekologické stability. 

Podmínky ochrany: 

• Viz. kapitola I.5.1 Koncepce uspořádání krajiny 

• Respektovat CHKO Moravský kras, Naturu 2000, lokalitu Ramsarské úmluvy 
„Podzemní Punkva“ a regionální ÚSES 

 

I.3 Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému 

sídelní zeleně 

I.3.1 Urbanistická koncepce 

Urbanistická koncepce vychází z respektování urbanistické struktury stávajících zastavěných 
území, která jsou doplněna návrhem zastavitelných ploch, navazujících na současná 
zastavěná území. Rozvoj obce je směřován především jihozápadním směrem, vzhledem 
k přírodním i technickým limitům. Těžiště urbanistického návrhu spočívá především v návrhu 
ploch určených k bydlení, dále jsou navrženy plochy rekreace, plochy občanského vybavení a 
plochy veřejných prostranství. Rozvoj této oblasti je podpořen rovněž přítomností cyklotras 
nadmístního významu. Podmínky uvedené pro plochy veřejných prostranství i nezastavitelné 
plochy v krajině umožňují rozvoj turistické infrastruktury v sídle i okolí.  
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Urbanizované území obce je tedy uspořádáno z následujících ploch s rozdílným způsobem 
využití: 

Bs  Plochy smíšené obytné  

Bb  Plochy smíšené obytné (s bydlením v bytovém domě) 

R Plochy rekreace 

Rk Plochy rekreace (nezastavitelné území – rekreace v krajině) 

Ovs Plochy občanského vybavení (veřejná vybavenost – sport) 

Ovv občanského vybavení (veřejná vybavenost – správa a vzdělání) 

Ovh občanského vybavení (veřejná vybavenost – hřbitov) 

Okl Plochy občanského vybavení (komerční vybavenost – služby) 

Vd Plochy výroby a skladování (drobná výroba) 

Vz Plochy výroby a skladování (zemědělská výroba) 

T Plochy technické vybavenosti 

Q Plochy veřejných prostranství 

D Plochy dopravní 

Nově navržené plochy (lokality) jsou součástí zastavitelných ploch a ploch přestaveb, viz. kap. 
1.3.2 a 1.3.3. 

značení 
plochy 

Popis Rozloha 
(ha) 

Bs1 Plocha smíšená obytná Příhon 0,520 

Bs2 Plocha smíšená obytná Příhon 0,961 

Bs3 Plocha smíšená obytná Pod Helišovou skálou 1,229 

Bs4 Plocha smíšená obytná K Vysočanům 0,631 

Bs5 Plocha smíšená obytná Pod Helišovou skálou 0,110 

Bs6 Plocha smíšená obytná Pod bývalým lomem 0,632 

Bs7 Plocha smíšená obytná Pod bývalým lomem 1,628 

Bs8 Plocha smíšená obytná Branka 0,311 

Bb1 Plocha bydlení v bytových domech Pod bývalým lomem 0,087 

R1 Plocha rekreace zaměřená na hromadnou rekreaci – Lom 
pod Helišovou skálou 

2,363 

R2 Plocha rekreace zaměřená na hromadnou rekreaci – Lom Na 
Bradinách 

0,568 
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Vd1 Plocha výroby a skladování (drobná výroba) 0,250 

Q1 Plocha veřejných prostranství u navržené obytné zástavby 0,130 

Q2 Plocha veřejných prostranství u navržené obytné zástavby 0,147 

Q3 Plocha veřejných prostranství u navržené obytné zástavby 0,402 

Q4 Plocha veřejných prostranství u navržené obytné zástavby 0,237 

Q5 Plocha veřejných prostranství u navržené obytné zástavby 0,047 

Nově navržené plochy (lokality) jsou součástí zastavitelných ploch a ploch přestaveb, viz. kap. 

1.3.2 a 1.3.3.  

 

I.3.1.1 Bydlení 

Stávající zastavěné území je z velké části zařazeno do ploch smíšených obytných, jehož 
hlavním využitím je bydlení, ale jsou zde umožněny činnosti, objekty a zařízení jiného využití, 
pokud jejich vliv na okolí nepřesahuje hranice vlastního pozemku. Územní plán vymezuje 
celkem 8 nových lokalit určených k bydlení především v rodinných domech, s možností 
malého hospodaření a umístění služeb a drobné výroby, které jsou rovněž zařazeny do ploch 
smíšených obytných a jednu plochu pro bydlení v bytových domech. 

 

I.3.1.2 Občanská vybavenost služby 

Do stávajících ploch občanské vybavenosti jsou zařazeny téměř všechny současné areály a 
budovy občanského vybavení. Nové lokality určené výhradně k umístění občanské 
vybavenosti a služeb nejsou navrženy. 

 

I.3.1.3 Rekreace 

V řešeném území se v současnosti nenacházejí žádné plochy rekreace. Nově navržená je 
plocha pro rekreaci v bývalém lomu pod Helišovou skálou s přírodním koupalištěm a možností 
umístit zde hřiště a sportoviště a služby pro turistický ruch (ubytování, stravování).  

Dále je navržena plocha rekreace v lokalitě bývalého lomu Na Bradinách. Zde je navržena 
rekonstrukce bývalé vápenky. Jinou výstavbu zde není možné realizovat. 

 

I.3.1.4 Výroba 

Do ploch výroby a skladování jsou zařazeny plochy zemědělského areálu, který se nachází na 
jihovýchodním okraji obce. Nově je navržena plocha pro drobnou výrobu na okraji obce 
směrem k Vysočanům. 

 

I.3.1.5 Veřejná prostranství 

Stávajícími plochami veřejných prostranství jsou všechny uliční prostory a náves, zahrnující 
dopravní plochy – komunikace, parkoviště, chodníky, dále veřejnou zeleň a předzahrádky. 
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Nově navržené jsou hlavní uliční prostory v nové zástavbě pro realizaci místních komunikací 
a pěších propojení včetně veřejné zeleně.  

 

I.3.2 Vymezení zastavitelných ploch 

Je vymezeno celkem 6 zastavitelných ploch, které jsou v dokumentaci označeny Z-I až Z-VI. 
Tyto plochy sestávají z jednotlivých dílčích ploch (lokalit) spolu sousedících: 

Označení Popis Rozloha 

Z-I Plochy obytné smíšené Bs1, Bs2 a plocha veřejných 
prostranství Q1 

1,613 

Z-II Plochy obytné smíšené Bs6, Bs7, plocha bydlení v bytových 
domech Bb1, plocha rekreace R1 a plocha veřejných 
prostranství Q4 

4,932 

Z-III Plochy obytné smíšené Bs3, Bs5 a plocha veřejných 
prostranství Q3 

1,741 

Z-IV Plocha obytná smíšená Bs4, plocha výroby a skladování Vd1 
a plocha veřejných prostranství Q2 

1,028 

Z-V Plocha rekreace R2 0,568 

Z-VI Plocha obytná smíšená Bs8 a plocha veřejných prostranství 
Q5 

0,358 

 

I.3.3 Vymezení ploch přestavby 

Jsou vymezeny 2 plochy přestavby zasahující zastavěné území, která jsou označeny P-I a     
P-II: 

Označení Popis Rozloha 

P-I Plocha obytná smíšená Bs6 0,193 

P-II Plocha obytná smíšená Bs6 0,135 

 

I.3.4 Vymezení systému sídelní zeleně 

Plochy sídelní zeleně nejsou územním plánem samostatně vymezeny. Plochy sídelní zeleně 
jsou po obci rozptýlené a jsou součástí ostatních ploch s rozdílným způsobem využití. 
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I.4 Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování 

I.4.1 Koncepce dopravy 

Stávající i navržené plochy pro dopravu jsou označeny D - plochy dopravní, případně se 
nacházejí v rámci ploch Q – plochy veřejných prostranství. Svým významem bude v 
dopravních vztazích dominovat silniční doprava (osobní individuální, hromadná, nákladní).  

 

I.4.1.1 Silniční doprava 

Silniční síť v řešeném území nebude změněna. Silnice II/377 bude mimo průjezdní úsek obce 
po křižovatku se silnicí II/373 navrhována v kategorii S 6,5 a silnice II/373 bude navrhována 
v kategorii S 7,5. 

Podmínky pro umísťování: 

• Respektovat plochy dopravní - D a plochy veřejných prostranství - Q pro průchod 
nadřazených komunikací 

• Silnice budou upravovány dle platné legislativy v proporcích příslušných norem 

• Při řešení připojení jednotlivých návrhových nebo přestavbových ploch na silnice II. 
nebo III. třídy je nutno postupovat dle platných zákonů, příslušných vyhlášek a norem. 

• V zastavěném a zastavitelném území bude silnice vybavena chodníky pro pěší 

• Kategorie silnic II. třídy (II/377 a II/373) budou navrhovány podle Návrhové 
kategorizace JMK schválené Radou JMK (požadavek oboru dopravy JMK) 

 

I.4.1.2 Místní doprava 

Většinu dopravní obsluhy v obci je možné realizovat po silnici II/377, zařazené do funkční 
skupiny C typ MO2 10/7,5/50.   

Do MK funkční skupiny C jsou v obci zařazeny spojnice  Sloup - Šošůvka (dříve II/377) a krátká 
spojka mezi II/377.  

Síť místních komunikací je stabilizovaná. Pro realizaci místních komunikací obsluhujících 
zastavitelné plochy jsou navrženy plochy veřejných prostranství Q1, Q3 a Q4.  

Podmínky pro umísťování: 

• Místní komunikace budou navrhovány či upravovány dle platné legislativy, zejména dle 
příslušných norem 

• Další místní komunikace mohou být rovněž součástí vymezených zastavěných, 
zastavitelných a přestavbových ploch 

• Připojení nových místních komunikací na stávající krajské silnice bude prováděn dle 
platné legislativy a norem 
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I.4.1.3 Účelová doprava 

Síť účelových komunikací v katastru, sloužící jak zemědělskému hospodářství, tak obsluze 
navržených průmyslových objektů/ ploch je navržena k dobudování, respektive zlepšení 
technického stavu. V případě, že tyto ÚK navazují na MK, je třeba MK zařadit a budovat 
v kategorii C. Konstrukci nových ÚK je třeba navrhovat se znalostí převáděné dopravy.  

Podmínky pro umísťování: 

• Účelové komunikace budou splňovat patřičné parametry (konstrukci nových účelových 
komunikací je třeba navrhovat se znalostí převáděné dopravy) 

• Účelovým cestám bude ponechán přírodní charakter 

• Účelové cesty řešit v původním reliéfu krajiny 

• Další zřizování účelových cest bude umožněno podle potřeby přístupu k pozemkům 
nebo v rámci zlepšování prostupnosti krajiny a obnovy historických cest v krajině 
v rámci ploch mimo zastavěná a zastavitelná území 

• Další účelové komunikace mohou být rovněž součástí vymezených zastavěných, 
zastavitelných a přestavbových ploch 

 

I.4.1.4 Doprava v klidu 

S ohledem na malou kapacitu většiny objektů občanské vybavenosti  je realizována u silnice 
II/377 na náměstí u OÚ sdílená odstavná plochy pro okolní zařízení (OÚ, kulturní dům, 
hostinec, Pension u Žraloka, MŠ,.), kde je vybudována i odpočívka pro cykloturisty . 
Uspokojování potřeb dopravy v klidu v obytné zástavbě se  předpokládá především na 
vlastních pozemcích rod. domů (garáže, zahrady). Při výstavbě nových rodinných domků i 
rekonstrukcích stávajících objektů pro účely bydlení a ostatní účely je třeba v podmínkách  
stavebního povolení požadovat vyřešení odstavování vozidel v objektu, příp. na pozemku 
stavebníka. To se týká zejména oblastí, kde je  odstavování vozidel problematické - především 
podél průtahu silnic. 

Podmínky pro umísťování: 

• Stávající i budoucí parkovací stání budou dimenzována a umisťována dle platné 
legislativy, zejména dle příslušných norem 

• Parkovací stání a garáže mohou být součástí vymezených zastavěných, zastavitelných 
a přestavbových ploch 

• Při výstavbě nových rodinných domů i rekonstrukcích stávajících objektů pro účely 
bydlení a ostatní účely je třeba v podmínkách stavebního povolení požadovat vyřešení 
odstavování vozidel v objektu, příp. na pozemku stavebníka. To se týká zejména 
oblastí, kde je odstavování vozidel problematické - především podél průtahu silnic. 

 

I.4.1.5 Veřejná doprava 

Systém veřejné dopravy, která je zajišťována autobusovými linkami, bude respektován.  
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Podmínky pro umísťování: 

• V plochách dopravních a plochách veřejných prostranství je umožněno vybudování 
zastávek včetně přístřešků a zálivů veřejné dopravy dle platných norem 

 

I.4.1.6 Pěší a cyklistická doprava 

Je navrženo sjednocení chodníků (alespoň jednostranně) podél MK, zařazených do funkční 
skupiny C. U MK ve funkční skupině D 1, vzhledem k jejich zařazení jako zklidněné, chodníky 
částečně nejsou vybudovány. Významnou pěší trasou, která by měla být respektována 
výstavbou chodníku podél komunikace je spojení Šošůvka – Sloup v lokalitě Příhon. 

Síť turistických značených cest je stabilizována. 

Jsou respektovány stávající značené cyklotrasy. Katastrem obce vedou značené cyklotrasy č. 
5075 (Greenway  Krakov -Morava – Vídeň) a 5078.  

Podmínky pro umísťování:  

• Chodníky budou budovány v plochách veřejných prostranství. U silnic II. a III.třídy jako 
oboustranné, u místních komunikací ve funkční skupině C alespoň jednostranné. 

• Na území obce je vhodné vybudovat na příznivých místech podél těchto cest 
odpočívky, informační body a další zařízení pro účely cestovního ruchu (na základě 
podrobnější projektové dokumentace) – přičemž budou tato zařízení přednostně 
umísťována v zastavěném a zastavitelném území, případně v přímé návaznosti na ně; 
ve volné krajině lze taková zařízení v CHKO umísťovat jen výjimečně 

 

I.4.2 Koncepce technické infrastruktury 

Stávající plochy a vedení technické infrastruktury jsou zachovány ve svých polohách. Do 
stávajících ploch technické infrastruktury – T jsou zařazeny současné objekty a plochy 
vodojemů a základnové stanice GSM.  

Podmínky pro umísťování: 

• Technická infrastruktura v zastavěném území a zastavitelných plochách bude 
přednostně umísťována v rámci ploch veřejných prostranství a ploch dopravy, případně 
na pozemcích určených následnými dokumentacemi k umístění veřejných prostranství 
a veřejných komunikací v rámci ostatních ploch 

• Stávající rozvody technické infrastruktury budou v maximální možné míře 
respektovány vč. jejich ochranných pásem, případně bude možné jejich dílčí části 
přeložit podle pokynů jejich správců 

• Rozšiřování technické infrastruktury bude předcházet podrobnější dokumentace, která 
bude obsahovat konkrétní technická řešení včetně množství odběru elektrické energie, 
zemního plynu, pitné vody a určení systému odkanalizování 

• Stávající i budoucí zařízení technické infrastruktury budou spravována, připravována a 
realizována podle platné legislativy, zejména podle příslušných norem 
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I.4.2.1 Koncepce zásobování elektrickou energií 

Návrh ÚP respektuje trasy stávajících vedení všech napěťových úrovní, navrhované dílčí 
úpravy VN sledují koordinované uvolnění návrhových ploch. 

V řešeném území obce nejsou vybudována žádná vedení přenosové soustavy v napěťové 
hladině 220 – 400 kV ani výrobny el. energie.  

Nová zařízení přenosové soustavy ČEPS nejsou v území navrhována. 

V řešeném území nejsou vybudovány žádné zdroje el. energie dodávající energii do distribuční 
soustavy, ani nejsou nárokovány požadavky na vymezení ploch. 

Požadavky na zajištění potřebného příkonu jsou ovlivněny situací, že obec je zásobována 
energiemi dvojcestně a to el. energií a plynem. Nepředpokládá se tedy výrazné zvyšování 
nároků na zajištění elektrického příkonu pro vytápění, vaření a ohřev TUV, neboť pro tyto účely 
je uvažováno v převážné míře s využíváním plynu – v současné době cca 85%. 

Stávající vedení vyhovuje současným i výhledovým přenosovým požadavkům, 
nepředpokládají se žádné zásadní úpravy. Pouze je uvažováno s úpravou VN trasy 
nadzemního vedení, které je trasováno přes návrhové plochy pro bydlení – část přípojky VN 
k TS 1 a k TS 2.  

Na řešeném území jsou v současné době vybudovány celkem 4 transformační stanice. 
Umístění stávajících distribučních trafostanic je z hlediska plošného pokrytí území obce 
transformačním výkonem vyhovující a je respektováno i pro návrh.  

Rekonstrukce stávajících TS 

TS 2 – Horní část – v rámci navrhované přeložky přípojky VN nadzemním vedením bude 
stožárová TS zrušena, posunuta severovýchodním směrem cca o 50 m za návrhovou plochu 
RD a nová část přípojky provedena podzemním kabelovým vedením.  

Nově navrhované trafostanice 

TS 5 –  V lomu - při lokalitě navrhované rekreační zóny a plochy pro bydlení 20 RD nad ZD 
(Bs6 – Bs9) –  zděná kiosková 1 x 630 kVA s podzemní kabelovou přípojkou VN a připojením 
smyčkou. 

Rozvodná síť NN: 

Stávající rozvodná síť NN zůstává základním článkem rozvodu při zachování současné 
koncepce-venkovní vedení s úseky kabelového rozvodu.  

Pro nově navrhované lokality soustředěné zástavby RD navrhujeme její rozšíření a provedení 
kabelovým rozvodem v zemi, stejně tak i pro objekty občanského vybavení, případně 
podnikatelské aktivity. U nové zástavby v zastavěném území obce řešit podle koncepce 
stávající rozvodné sítě.  

Veřejné osvětlení: 

Rozšíření pro návrhové lokality bude navazovat na stávající soustavu ve vymezených 
plochách veřejných prostranství. Jeho realizací navrhujeme samostatnou podzemní 
kabelovou sítí. 

 

 



Územní plán Šošůvka / úplné znění po vydání změn Šo1 - Šo8 Strana 15 

I.4.2.2 Koncepce elektronických komunikačních zařízení 

Dálkové kabely 

V katastru obce se nevyskytují trasy podzemní přenosové sítě-DOK (dálkový optický kabel), 
ani nejsou navrhovány.     

Telefonní zařízení 

V obci je vybudována účastnická telefonní síť, která je návrhem ÚP respektována. 
V rozvojovém období v návaznosti na realizaci výstavby v nově navrhovaných lokalitách 
bude místní účastnická síť podle potřeby a požadavků na zřízení nových účastnických stanic 
operativně rozšiřována navázáním na stávající stav, její rozšiřování v nových lokalitách bude 
řešeno podzemní kabelovou sítí. 

Mobilní telefonní síť 

Stávající síť je respektována, nové plochy pro zařízení sítě nejsou navrhovány. 

Radiokomunikace 

Zařízení nejsou navrhována.  

Televizní signál 

Příjem TV signálu je zajišťován pouze individuálním příjmem jednotlivých TV vysílačů 
pokrývajících území.  Jiné požadavky nejsou nárokovány.  

Internet 

V obci je možný přístup na internetovou síť dvou operátorů. 

V rámci služeb mají občané možnost využít veřejně přístupný internet umístěný na Obecním 
úřadě.  Jiné požadavky nejsou nárokovány.  

Místní rozhlas (MR) 

V obci je vybudován místní rozhlas (MR), který je ve správě OÚ. Síť je realizovaná bezdrátová, 
reproduktory jsou rozmístěny hnízdově tak, aby byla ozvučena celá obec. Jiné požadavky 
nejsou nárokovány.  

 

I.4.2.3 Koncepce zásobování plynem 

Veškeré požadavky na dodávky potřebného množství ZP vyplývající z návrhu ÚP lze zajistit 
prostřednictvím stávající sítě v obci po jejím rozšíření do příslušných lokalit případně 
k jednotlivým odběratelům. 

V rámci návrhu ÚP je uvažováno kapacitně v plochách s výstavbou cca 53 b.j., jejichž potřebu 
v případě realizace bude možné pokrýt příkonem ze stávající soustavy.  

 

I.4.2.4 Koncepce zásobování teplem 

V současné době je zásobování teplem zajišťováno ve všech RD individuálně.  
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V rámci dalšího rozvoje obce, zejména v oblasti výstavby RD se předpokládá pro vytápění 
využít. v max. míře ušlechtilých paliv, zejména zemního plynu, neboť se uvažuje s rozšířením 
plynovodní sítě i do nově navrhovaných lokalit zástavby. Užití elektrické energie u nové 
zástavby se neuvažuje plošně, pouze v individuálních případech. 

 

I.4.2.5 Koncepce zásobování vodou 

Obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Němčice, kapacita stávajících 
zdrojů skupinového vodovodu je dostatečná pro stav i výhledový rozvoj obce. 

Stav je návrhem ÚP respektován. 

Ostatní vodní zdroje v řešeném katastru jsou využívány pouze pro individuální odběry. 

• obec bude i nadále zásobována vodou ze skupinového vodovodu Němčice 

• v obci byly navrženy úpravy vodovodní sítě ke zlepšení tlakových poměrů, dále byly 
navrženy nové řady, které budou sloužit k zásobování ploch určených k nové zástavbě 
pitnou vodou. Vodovodní síť bude v budoucnu provozována ve dvou tlakových 
pásmech. Vodovodní síť je řešena jako okruhová, v okrajových částech jsou navrženy 
větve 

• vzhledem ke stáří vodovodu budou původní řady postupně rekonstruovány ve 
stávajících trasách 

 

I.4.2.6 Koncepce odkanalizování 

V obci je realizována oddílná splašková kanalizace, splaškové vody jsou částečně 
zachycovány v bezodtokých jímkách. 

• stávající jednotná kanalizace bude využívána jako dešťová, na stávajících stokách 
kanalizace bude prováděna údržba, zejména čištění jednotlivých stok a jejich kontrola 
z hlediska funkčnosti. 

• pro plochy určené k nové zástavbě byly navrženy nové stoky oddílné kanalizace  

• veškeré splaškové vody z obce budou odváděny na obecní ČOV ve Sloupě 

• dešťová voda bude v maximální možné míře zachycována na pozemcích RD 

 

I.4.2.7 Koncepce hospodaření s odpady 

Nejsou navrženy změny koncepce. Na k.ú. obce není černá skládka a o zřízení skládky se 
neuvažuje. Na místě zrekultivované skládky v lomě pod Helišovou skalou je navržena plocha 
pro rekreaci. Komunální odpad je likvidován svozem příslušnou odbornou firmou. 
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I.4.3 Koncepce občanského vybavení 

Stávající zařízení občanského vybavení jsou v území stabilizovaná a jsou respektována 
v současných plochách. Jsou to plochy: 

Ovs Plochy občanského vybavení (veřejná vybavenost – sport) 

Ovv Plochy občanského vybavení (veřejná vybavenost – správa a vzdělání) 

Ovh Plochy občanského vybavení (veřejná vybavenost – hřbitov) 

Okl Plochy občanského vybavení (komerční vybavenost – služby) 

Nové plochy pro občanskou vybavenost vymezeny nejsou.  

Podmínky pro umísťování: 

• Další pozemky občanského vybavení mohou být součástí jiných ploch s rozdílným 
způsobem využití – vymezených zastavěných, zastavitelných případně přestavbových 
ploch, dle podmínek v kapitole I.6 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití, stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních 
podmínek ochrany krajinného rázu, především však v plochách smíšených obytných 

• Případný negativní vliv provozoven na životní prostředí nebude přesahovat hranici 
vlastního pozemku 

 

I.4.4 Koncepce veřejných prostranství 

Jsou vymezeny stávající plochy veřejných prostranství, které jsou respektovány ve svých 
polohách a dále jsou navrženy 4 nové. Plochy jsou označeny Q – plochy veřejných 
prostranství. 

V případě stávajících veřejných prostranství jsou do těchto ploch zahrnuty rovněž zahrady a 
předzahrádky, které předstupují před uliční nebo návesní frontu domů a jejichž zastavění by 
narušilo celistvost prostoru vymezeného fasádami stávajících objektů. 

Podmínky pro umísťování: 

• Další pozemky veřejných prostranství mohou být součástí jiných ploch s rozdílným 
způsobem využití – vymezených zastavěných, zastavitelných případně přestavbových 
ploch, dle podmínek v kapitole I.6 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití, stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních 
podmínek ochrany krajinného rázu 
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I.5 Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro 

změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, 

protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů 

I.5.1 Koncepce uspořádání krajiny 

Koncepce uspořádání krajiny vychází z respektování stávajícího stavu, který je doplněn o 
návrh ploch zatravnění z důvodu erozního ohrožení a návrh územního systému ekologické 
stability. 

Krajina Šošůvky je uspořádána z následujících neurbanizovaných ploch s rozdílným 
způsobem využití: 

L Plochy lesní 

H  Plochy vodní a vodohospodářské 

Zk  Plochy zemědělské – louky a pastviny 

Zs Plochy zemědělské – zahrady, sady 

Zm Plochy zemědělské – meze, lada 

Zp Plochy zemědělské – orná půda 

P Plochy přírodní 

Tyto plochy jsou územním plánem vymezeny zejména v prostoru funkčních skladebných částí 
místního ÚSES – biocenter a v plochách I. a II. zóny CHKO Moravský kras. Podrobněji viz 
kapitola ÚSES. Jsou to: 

Pl Plochy přírodní - les 

Pk  Plochy přírodní – louky a pastviny 

Pm Plochy přírodní – meze, lada 

Pp Plochy přírodní – orná půda 

Podmínky pro změny v jejich využití:  

• ochrana krajinného rázu – stavby v krajině nesmí narušit obraz sídla a krajiny, 
zachování soustředěné i rozptýlené zeleně, výsadba nové zeleně podél cest a toků, 
obnova historických cest apod. 

• možnost realizace staveb ve vazbě na turistické, cyklistické a běžecké stezky a trasy, 
odpočívadla, informační přístřešky apod. 

• přípustné jsou stavby rozhleden a drobných staveb (kapličky, boží muka, křížky, 
památníky) při zachování krajinného rázu 

• zachování, případně zvyšování prostupnosti krajiny 

• v zemědělském areálu a po jeho obvodu chránit stávající a podpořit výsadbu dalších 
dřevin; liniovou zeleň navrženou podél obslužných komunikací jižně od zemědělského 
areálu volit z místně původních vyšších druhů dřevin 
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• možnost realizace staveb dopravní a technické infrastruktury, vodních ploch a toků, 
opatření na udržení vody v krajině, protierozní opatření, zalesňování 

• další podmínky a upřesnění viz. kapitola I.6 Stanovení podmínek pro využití ploch 
s rozdílným způsobem využití, stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně 
základních podmínek ochrany krajinného rázu 

Dále se v krajině (mimo zastavěné území a zastavitelné plochy) nachází: 

D  Plochy dopravní  

(jejichž podmínky využití jsou uvedeny v kapitole I.6 Stanovení podmínek pro využití ploch 
s rozdílným způsobem využití, stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně 
základních podmínek ochrany krajinného rázu) 

 

I.5.2 Územní systém ekologické stability 

I.5.2.1 Souhrnný popis navržených prvků ÚSES 

Územní systém ekologické stability v územním plánu obce Šošůvka tvoří soubor následujících 
ploch:  

• 3 lokální biocentra označená kódy LBC 1 až LBC 3; 

• 6 lokálních biokoridorů označených kódy LBK 1 až LBK 6; 

• 1 nadregionální biocentrum označené kódem NRBC 2012; 

• 13 interakčních prvků označených kódy IP 1 až IP 13. 

Prvky ÚSES lokální úrovně vymezené v prostoru obce Šošůvka náleží k jediné mezofilní 
soustavě prvků ÚSES. Nadregionální biocentrum je vymezeno jak v mezofilních tak 
hydrofilních polohách. 

 

I.5.2.2 Podmínky pro využití prvků ÚSES 

Plochy biocenter jsou zařazeny do ploch přírodních - P, jejichž podmínky využití jsou uvedeny 
v kapitole I.6 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, stanovení 
podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu.  

Plochy biokoridorů nejsou vymezeny. Biokoridory jsou označeny překryvnou značkou a 
nacházejí se na různých plochách s rozdílným způsobem využití.  

Pro všechny části ploch s rozdílným způsobem využití začleněné do ploch biokoridorů platí 
místo podmínek využití stanovených pro příslušné typy ploch s rozdílným způsobem využití 
následující podmínky. V případě biocenter jsou následující podmínky doplněním podmínek 
uvedených pro plochy přírodní P. 

Podmínky využití: 

Přípustné využití: 

• Využití sloužící k udržení či zvýšení funkčnosti ÚSES 
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Podmíněně přípustné využití: 

• takové využití, které je uvedeno v podmínkách využití daného typu plochy s rozdílným 
způsobem využití jako hlavní, přípustné či podmíněně přípustné, pokud nenaruší 
přirozené podmínky stanoviště a nesníží míru funkčnosti ÚSES 

• umístění stavby dopravní infrastruktury, které nelze v rámci systému dopravní 
infrastruktury umístit jinde, za předpokladu minimalizace jejich plošného 
a prostorového střetu s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES 

• umístění stavby technické infrastruktury, které nelze v rámci systému technické 
infrastruktury umístit jinde, za předpokladu minimalizace jejich plošného 
a prostorového střetu s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES 

• přípustnost využití v případě možného negativního ovlivnění funkčnosti ÚSES je třeba 
vždy posuzovat ve spolupráci s příslušným orgánem ochrany přírody 

Nepřípustné využití: 

• jakékoliv využití, podstatně omezující funkčnost ÚSES  

• do vymezených ploch ÚSES nelze umisťovat budovy 

 

I.5.2.3 Přehled navržených biocenter 

Označení 
biocentra 

Biogeografický 
význam a funkční 
typ 

Soustava prvků 
ÚSES 

Návaznost mimo řešené území 

NRBC 2012 
nadregionální 
biocentrum 

mezofilní, 
(hydrofilní) 

Ostrov u Macochy, Vavřinec, Sloup 

LBC 1 
lokální 
biocentrum 

hydrofilní bez návaznosti mimo řešené území 

LBC 2 
lokální 
biocentrum 

hydrofilní bez návaznosti mimo řešené území 

LBC 3 
lokální 
biocentrum 

mezofilní bez návaznosti mimo řešené území 

 

 

I.5.2.4 Přehled navržených biokoridorů 

Označení 
biocentra 

Biogeografický 
význam a funkční 
typ 

Soustava 
prvků 
ÚSES 

Návaznost mimo řešené území 

LBK 1 lokální biokoridor mezofilní návaznost v obci Vysočany 

LBK 2 lokální biokoridor mezofilní bez návaznosti mimo řešené území 
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LBK 3 lokální biokoridor mezofilní bez návaznosti mimo řešené území 

LBK 4 lokální biokoridor mezofilní bez návaznosti mimo řešené území 

LBK 5 lokální biokoridor mezofilní návaznost v obci Holštejn 

LBK 6 lokální biokoridor mezofilní návaznost v obci Ostrov u Macochy 

LBK 7 lokální biokoridor mezofilní návaznost v obci Holštejn 

 

I.5.2.5 Přehled navržených interakčních prvků 

Označení 
biocentra 

Biogeografický význam a funkční 
typ 

Návaznost mimo řešené území 

IP 1 interakční prvek bez návaznosti mimo řešené území 

IP 2 interakční prvek bez návaznosti mimo řešené území 

IP 3 interakční prvek bez návaznosti mimo řešené území 

IP 4 interakční prvek bez návaznosti mimo řešené území 

IP 5 interakční prvek bez návaznosti mimo řešené území 

IP 6 interakční prvek bez návaznosti mimo řešené území 

IP 7 interakční prvek bez návaznosti mimo řešené území 

IP 8 interakční prvek bez návaznosti mimo řešené území 

IP 9 interakční prvek bez návaznosti mimo řešené území 

IP 10 interakční prvek bez návaznosti mimo řešené území 

IP 11 interakční prvek bez návaznosti mimo řešené území 

IP 12 interakční prvek návaznost v obci Holštejn 

IP 13 interakční prvek bez návaznosti mimo řešené území 

 

I.5.3 Prostupnost krajiny 

Prostupnost krajiny je řešena respektováním stávajících i návrhem nových účelových 
komunikací v krajině. Uvedené cesty často plní v krajině i funkce protierozní, dále ekologické 
a estetické.  

 

I.5.4 Protierozní opatření 

Nejsou navržena konkrétní protierozní opatření. Prvky ÚSES však kromě zvýšení ekologické 
stability krajiny budou mít v důsledku rovněž funkci protierozní. 
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I.5.5 Vodní plochy a toky 

Celé řešené leží v povodí řeky Moravy. Dále katastr obce náleží k povodím III. řádu 4-15-02 
Svitava,  přesněji do povodí 4-15-02-076 Punkva po Žďárnou , 4-15-02-080 Punkva, 4-15-02-
087 Bílá voda po Marianinský potok a 4-15-02-89 Bílá voda - ústí. V katastru obce není 
lokalizován žádný vodní tok, je zde pouze vodoteč bez stálého průtoku.  

Stav je návrhem ÚP respektován. Nejsou navrhována územně plánovací opatření. 

V řešeném katastru se nenacházejí významné vodní nádrže, jsou tu umístěny pouze tři málo 
významné vodní plochy. 

Stav je návrhem ÚP respektován. 

Na stávajících nádržích bude prováděna běžná údržba a manipulace dle platných 
manipulačních a provozních řádů. 

V případě rybníka u ZD doporučujeme provést odbahnění a revitalizaci nádrže.  

 

I.5.6 Odvodnění 

Na stávajícím odvodnění bude prováděna běžná údržba. Z ekonomických i ekologických 
důvodů se v zájmovém území s dalším melioračním odvodněním nepočítá. 

 

I.5.7 Ochrana před povodněmi 

V řešeném území není stanoveno záplavové území. Nejsou navrhována územně plánovací 
opatření. 

 

I.5.8 Rekreace 

Koncepce rekreace v krajině spočívá v zachování a návrhu cest, které umožňují dobrou 
prostupnost krajiny a také ve vytvoření podmínek pro výstavbu turistických odpočívadel 
v krajině, podél turistických cest. Pro rekreaci místních i návštěvníků je navržen areál 
v bývalém lomu pod Helišovou skálou. V lokalitě bývalého lomu Na Na Bradinách je navržena 
rekonstrukce bývalé vápenky a její využití jako informační a dispečerské centrum Moravského 
krasu.  

 

I.5.9 Dobývání nerostných surovin 

V řešeném území se nenacházejí žádná ložiska nerostných surovin.  

 

I.5.10 Znečištění ovzduší 

Nejsou navržena opatření. 
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I.6 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, stanovení 

podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného 

rázu 

I.6.1 Členění ploch s rozdílným způsobem využití 

V řešeném území jsou vymezeny tyto plochy s rozdílným způsobem využití: 

B  Plochy smíšené obytné:  

 Bs Plochy smíšené obytné (bez možnosti bydlení v bytových domech) 

 Bb  Plochy smíšené obytné (s možností bydlení v bytových domech) 

R Plochy rekreace 

Rk plochy rekreace (nezastavitelné území, rekreace v krajině) 

O Plochy občanského vybavení:  

 Ovs Plochy občanského vybavení (veřejná vybavenost – sport) 

 Ovv Plochy občanského vybavení (veřejná vybavenost – správa a vzdělání) 

 Ovh Plochy občanského vybavení (veřejná vybavenost - hřbitov) 

 Okl Plochy občanského vybavení (komerční vybavenost –služby) 

V Plochy výroby a skladování: 

 Vd Plochy výroby a skladování (drobná výroba) 

 Vz Plochy výroby a skladování (zemědělská výroba) 

T Plocha technické infrastruktury 

Q Plochy veřejných prostranství 

D  Plochy dopravní  

L Plochy lesní 

H  Plochy vodní a vodohospodářské 

Z  Plochy zemědělské: 

 Zk  Plochy zemědělské – louky a pastviny 

 Zs Plochy zemědělské – zahrady, sady 

 Zm Plochy zemědělské – meze, lada 

 Zp Plochy zemědělské – orná půda 

P Plochy přírodní: 

 Pl  Plochy přírodní - les 

 Pk  Plochy přírodní – louky a pastviny 
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 Pm Plochy přírodní – meze, lada 

 Pp Plochy přírodní – orná půda 

Poznámka: Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití jsou platné i pro 
návrhové plochy, jejichž označení je pro přehlednost doplněno číslem (např. Bs1, Z1 apod.). 

Vymezení hranic ploch s rozdílným způsobem využití: 

Hranice ploch je možno přiměřeně zpřesňovat. Za přiměřené zpřesnění hranice plochy se 
považuje úprava vycházející z jejich vlastností nepostižitelných v podrobnosti územního plánu 
(vlastnických hranic, terénních vlastností, tras technické infrastruktury, zpřesnění hranic 
technickou dokumentací nových komunikací, technických sítí atd.), která podstatně nezmění 
uspořádání území a vzájemnou proporci ploch. Korekce a upřesnění bude možné provést 
rovněž při zpracování komplexních pozemkových úprav. 

 

I.6.2 Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 

I.6.2.1 Plochy smíšené obytné 

Bs  PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ (hlavní využití) 

Podmínky využití: 

Přípustné využití: 

• Pozemky staveb pro bydlení v rodinných domech, případně staveb pro rodinnou 
rekreaci, pozemky občanského vybavení, pozemky veřejných prostranství včetně 
veřejné zeleně, pozemky související dopravní a technické infrastruktury (objekty garáží 
pouze v kapacitě odpovídající potřebě přilehlých obytných objektů)  

Podmíněně přípustné využití: 

• Drobná výrob, služby, řemesla a zemědělství za podmínky, že jejich provoz nezvýší 
dopravní zátěž v území a za podmínky, že jejich vliv na okolí nepřekročí hranice 
vlastního pozemku 

• Akusticky chráněné prostory definované platným právním předpisem na úseku ochrany 
veřejného zdraví (chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb) lze 
do území umístit až na základě hlukového vyhodnocení prokazujícího, že celková 
hluková zátěž v území nepřekročí hodnoty hygienických limitů stanovených pro 
chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb 

• Před vydáním územního rozhodnutí musí být deklarován soulad záměru s požadavky 
stanovenými právními předpisy na úseku ochrany před hlukem případně vibracemi 

• Výstavba v lokalitách Bs6 a Bs7 je podmíněna realizací místní komunikace a sítí TI 

• Využití plochy obytné smíšené v místě návrhu lokálního biokoridoru (na pozemku p.č. 
2492) bude podřízeno funkci biokoridoru včetně vyloučení oplocení  

Nepřípustné využití: 

• Činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí a pohodu bydlení, nebo takové 
důsledky vyvolávají druhotně 
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Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 

Intenzita využití ploch: 

• Min. výměra stavebních pozemků pro rodinné domy v plochách Bs1 – Bs5 – 600 m2 

• Min. výměra stavebních pozemků pro rodinné domy v plochách Bs6 – Bs8 – 800 m2 

• Min. výměra stavebních pozemků v zastavěném území není určena – bude 
posuzováno individuálně s ohledem na způsob zastavění v navazujících plochách 

Prostorová regulace zástavby: 

• Výška objektu max. 2 NP, tj. jedno nadzemní podlaží a využité podkroví (ve velmi 
svažitém terénu je nutné posuzovat individuálně)  

•  V zastavěných plochách řešit návaznosti na výšku okolní zástavby 

• Stavba musí být umístěna nejméně 30 m od hranice lesního pozemku 

Ochrana krajinného rázu a architektonicko  - urbanistických hodnot území: 

• Prostorové regulativy je třeba posuzovat dle funkce navrhovaného objektu a 
architektonicko – urbanistického kontextu vzhledem k jeho umístění 

• Respektovat hodnoty historické zástavby obce ve struktuře zástavby i objemu 
jednotlivých staveb  

• Maximální zastavěnost stavebních pozemků v zastavitelných plochách pro rodinný 
dům 30%, ostatní stavby včetně zpevněných ploch 25%; podíl zeleně bude tvořit min. 
45% pozemku 

• V části obci nacházející se v CHKO Moravský kras zachovat a dále budovat pro bydlení 
stavby venkovského charakteru typické pro Moravský kras 

• Tvarové řešení novostaveb volit jednoduché 

• Novou výstavbu na okraji obce orientovat zahradami směrem do volné krajiny 

• Ctít tradiční způsob ulicové zástavby a nové stavby situovat pouze v uliční frontě podél 
komunikací, nepřipustit chaotickou výstavbu rodinných domů za přední uliční frontou 
při hlubších parcelách 

• Na okraji zástavby dbát na zachování zeleného prstence, který sídlo tradičně odděloval 
od volné krajiny 

 

Bb  PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - S BYDLENÍM V BYT. DOMĚ (hlavní využití) 

Podmínky využití: 

Přípustné využití: 

• Pozemky staveb pro bydlení v  bytových domech, pozemky občanského vybavení, 
pozemky veřejných prostranství včetně veřejné zeleně, pozemky související dopravní 
a technické infrastruktury (objekty garáží pouze v kapacitě odpovídající potřebě 
přilehlých obytných objektů)  
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Podmíněně přípustné využití: 

• Drobná výrob, služby, řemesla a zemědělství za podmínky, že jejich provoz nezvýší 
dopravní zátěž v území a za podmínky, že jejich vliv na okolí nepřekročí hranice 
vlastního pozemku 

• Akusticky chráněné prostory definované platným právním předpisem na úseku ochrany 
veřejného zdraví (chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb) lze 
do území umístit až na základě hlukového vyhodnocení prokazujícího, že celková 
hluková zátěž v území nepřekročí hodnoty hygienických limitů stanovených pro 
chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb 

• Před vydáním územního rozhodnutí musí být deklarován soulad záměru s požadavky 
stanovenými právními předpisy na úseku ochrany před hlukem případně vibracemi 

Nepřípustné využití: 

• Činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí a pohodu bydlení, nebo takové 
důsledky vyvolávají druhotně 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 

Výšková regulace zástavby: 

• Maximálně 1 nadzemní podlaží a využité podkroví v zastavitelných plochách 

• Maximálně 2 nadzemní podlaží a využité podkroví – pouze v případě stávajících nebo 
budoucích objektů bytových domů na pozemcích p.č. 71/23, 212, 213, 214, 224, 225 a 
233 

Ochrana krajinného rázu a architektonicko  - urbanistických hodnot území: 

• prostorové regulativy je třeba posuzovat dle funkce navrhovaného objektu a 
architektonicko – urbanistického kontextu vzhledem k jeho umístění 

• tvarové řešení novostaveb volit jednoduché v návaznosti na historický způsob 
zástavby 

• novou výstavbu na okraji obce orientovat zahradami směrem do volné krajiny 

• ctít tradiční způsob ulicové zástavby a nové stavby situovat pouze v uliční frontě podél 
komunikací, nepřipustit chaotickou výstavbu rodinných domů za přední uliční frontou 
při hlubších parcelách 

 

I.6.2.2 Plochy rekreace 

R  PLOCHY REKREACE (hlavní využití) 

Podmínky využití: 

Přípustné využití: 

• Pozemky staveb a zařízení rekreace (např. sportovně rekreační areál, dětská hřiště, 
přírodní koupaliště, ubytování, stravování), pozemky související dopravní a technické 
infrastruktury, které nesnižují kvalitu životního prostředí a jsou slučitelné s rekreačními 
aktivitami, zeleň různých forem; veškerá výše zmíněná zařízení jsou možná za 
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podmínky, že nedojde k narušení krajinného rázu a ohrožení přírody; aktivity v rámci 
využití ploch nesmí vést ke znečištění vod a zhoršení kvality prostředí 

• V případě plochy R1: využití plochy bude respektovat její reliéf bez masivních terénních 
úprav (zářezů a násypů) 

• V případě plochy R1: vodní plocha zatopeného lomu bude respektována jako přírodní 
i kulturně historická dominanta  

• V případě plochy R1: rekreační využití plochy bude řešeno komplexně; současně 
s umístěním hřišť a sportovišť a případných nadzemních objektů bude řešeno 
dostatečné ozelenění areálu zejména na přechodu plochy rekreace do volné krajiny 

• V případě plochy R1: nadzemní objekty budou řešeny v drobném měřítku venkovské 
zástavby  

• V případě plochy R2: rekonstrukce stávající vápenky a její využití jako jedné z atraktivit 
cestovního ruchu (vybudování expozice o dřívější výrobě vápna; eventuelně využití 
námětu soukromého zájemce na vytvoření keramické dílny a obnovu zbořeného 
domku), dle stanoviska správy CHKO není možno počítat s parkováním při silnici II/373 
a nezbytná parkovací místa je nutno řešit v areálu vápenky; plocha lomu po úpravě 
může sloužit pro pořádání keramických nebo sochařských sympózií a jiných akcí, je 
však nutno zachovat přírodní charakter lomu; veškerá výše zmíněná zařízení jsou 
možná za podmínky, že nedojde k narušení krajinného rázu a ohrožení přírody 

Podmíněně přípustné využití: 

• Akusticky chráněné prostory definované platným právním předpisem na úseku ochrany 
veřejného zdraví (chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb) lze 
do území umístit až na základě hlukového vyhodnocení prokazujícího, že celková 
hluková zátěž v území nepřekročí hodnoty hygienických limitů stanovených pro 
chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb 

• Před vydáním územního rozhodnutí musí být deklarován soulad záměru s požadavky 
stanovenými právními předpisy na úseku ochrany před hlukem případně vibracemi 

• Plochy možných negativních vlivů na akusticky chráněné prostory návrhové či stávající 
lze do území umístit za předpokladu splnění povinností stanovených právními předpisy 
v oblasti ochrany veřejného zdraví na úseku hluku případně vibrací 

• Nejpozději v rámci územního řízení pro stavby umísťované na plochy musí být 
prokázáno, že hluková zátěž nepřekročí hodnoty hygienických limitů hluku 
stanovených pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb, 
případně vč. doložení reálnosti provedení protihlukových opatření 

• V případě umísťování výškové stavby (rozhledny) bude v dalších stupních projektové 
dokumentace prokázáno, že výstavbou rozhledny nebudou porušeny předpisy hájící 
zájmy vojenského letectva a předpisy pro bezpečnost letového provozu 

Nepřípustné využití: 

• Individuální rekreační objekty (chaty) 

• Činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí, nebo takové důsledky 
vyvolávají druhotně 
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Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 

Výšková regulace zástavby: 

• Maximálně 2 nadzemní podlaží, v případě svažitého území nutné posuzovat 
individuálně 

Ochrana krajinného rázu a architektonicko  - urbanistických hodnot území: 

• prostorové regulativy je třeba posuzovat dle funkce navrhovaného objektu a 
architektonicko – urbanistického kontextu vzhledem k jeho umístění 

• na okraji zástavby dbát na zachování zeleného prstence, který sídle tradičně odděloval 
od volné krajiny 

 

Rk  PLOCHY REKREACE – rekreace v krajině (hlavní využití) 

Podmínky využití: 

Přípustné využití: 

• nezastavitelné pozemky rekreace v krajině (plocha lomu může sloužit pro pořádání 
keramických nebo sochařských sympózií a jiných akcí, je však nutno zachovat přírodní 
charakter lomu); veškerá výše zmíněná zařízení jsou možná za podmínky, že nedojde 
k narušení krajinného rázu a ohrožení přírody 

• krajinná zeleň různých forem 

Podmíněně přípustné využití: 

• Není možné 

Nepřípustné využití: 

• Činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí, nebo takové důsledky 
vyvolávají druhotně 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 

Ochrana krajinného rázu a architektonicko  - urbanistických hodnot území: 

• Nesmí dojít k narušení krajinného rázu a ohrožení přírody  

 

I.6.2.3 Plochy občanského vybavení 

Ovs PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - VEŘEJNÁ VYBAVENOST : SPORT (hlavní 
využití) 

Podmínky využití: 

Přípustné využití: 

• Pozemky sportovních zařízení a staveb pro tělovýchovu, sport a rekreaci – venkovní 
sportoviště a jejich zázemí, sportovní objekty, event. pozemky dalších souvisejících 
zařízení i komerčního charakteru (objekty veřejného stravování, sklady, klubovny), 
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pozemky související dopravní a technické infrastruktury, pozemky veřejných 
prostranství a sídelní zeleně různých forem (např.veřejná, vyhrazená, izolační); 
komerční využití území nesmí nepřesáhnout 50% výměry lokality 

Podmíněně přípustné využití: 

• Akusticky chráněné prostory definované platným právním předpisem na úseku ochrany 
veřejného zdraví (chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb) lze 
do území umístit až na základě hlukového vyhodnocení prokazujícího, že celková 
hluková zátěž v území nepřekročí hodnoty hygienických limitů stanovených pro 
chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb 

• Před vydáním územního rozhodnutí musí být deklarován soulad záměru s požadavky 
stanovenými právními předpisy na úseku ochrany před hlukem případně vibracemi 

• Plochy možných negativních vlivů na akusticky chráněné prostory návrhové či stávající 
lze do území umístit za předpokladu splnění povinností stanovených právními předpisy 
v oblasti ochrany veřejného zdraví na úseku hluku případně vibrací 

• Nejpozději v rámci územního řízení pro stavby umísťované na plochy musí být 
prokázáno, že hluková zátěž nepřekročí hodnoty hygienických limitů hluku 
stanovených pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb, 
případně vč. doložení reálnosti provedení protihlukových opatření 

• V případě umísťování výškové stavby (rozhledny) bude v dalších stupních projektové 
dokumentace prokázáno, že výstavbou rozhledny nebudou porušeny předpisy hájící 
zájmy vojenského letectva a předpisy pro bezpečnost letového provozu 

Nepřípustné využití: 

• Činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí, nebo takové důsledky 
vyvolávají druhotně 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 

Prostorová regulace zástavby: 

• výška objektu  max. 2 NP 

• Stavba musí být umístěna nejméně 30 m od hranice lesního pozemku 

Ochrana krajinného rázu a architektonicko  - urbanistických hodnot území: 

• prostorové regulativy je třeba posuzovat dle funkce navrhovaného objektu a 
architektonicko – urbanistického kontextu vzhledem k jeho umístění 

 

Ovv PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - VEŘEJNÁ VYBAVENOST: SPRÁVA A 
VZDĚLÁNÍ (hlavní využití) 

Podmínky využití: 

Přípustné využití: 

• Pozemky sportovních zařízení a staveb občanského vybavení pro vzdělání a výchovu, 
sociální služby, péči o rodinu, zdravotnictví, kulturní zařízení, zařízení pro veřejnou 
správu, zájmové činnosti (klubovny), ochranu obyvatelstva, pro církevní zařízení, 
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služební byty, pozemky související dopravní a technické infrastruktury, pozemky 
veřejných prostranství a sídelní zeleně různých forem (např.veřejná, vyhrazená, 
izolační) 

Podmíněně přípustné využití: 

• Provozovny služeb a jiné provozovny související s plochami Ovv za podmínky, že jejich 
vliv nesníží kvalitu životního prostředí v souvisejícím okolí 

• Akusticky chráněné prostory definované platným právním předpisem na úseku ochrany 
veřejného zdraví (chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb) lze 
do území umístit až na základě hlukového vyhodnocení prokazujícího, že celková 
hluková zátěž v území nepřekročí hodnoty hygienických limitů stanovených pro 
chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb 

• Před vydáním územního rozhodnutí musí být deklarován soulad záměru s požadavky 
stanovenými právními předpisy na úseku ochrany před hlukem případně vibracemi 

• Plochy možných negativních vlivů na akusticky chráněné prostory návrhové či stávající 
lze do území umístit za předpokladu splnění povinností stanovených právními předpisy 
v oblasti ochrany veřejného zdraví na úseku hluku případně vibrací 

• Nejpozději v rámci územního řízení pro stavby umísťované na plochy musí být 
prokázáno, že hluková zátěž nepřekročí hodnoty hygienických limitů hluku 
stanovených pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb, 
případně vč. doložení reálnosti provedení protihlukových opatření 

Nepřípustné využití: 

• Činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí, nebo takové důsledky 
vyvolávají druhotně, zejména pozemky a provozovny zemědělské a průmyslové výroby 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 

Výšková regulace zástavby: 

• Maximálně 2 nadzemní podlaží (vyjma sakrálních objektů) 

Ochrana krajinného rázu a architektonicko  - urbanistických hodnot území: 

• prostorové regulativy je třeba posuzovat dle funkce navrhovaného objektu a 
architektonicko – urbanistického kontextu vzhledem k jeho umístění 

 

Ovh PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - VEŘEJNÁ VYBAVENOST: HŘBITOV (hlavní 
využití) 

Podmínky využití: 

Přípustné využití: 

• Pozemky zařízení a staveb občanského vybavení sloužící k provozování veřejného 
pohřebiště, církevní zařízení, pozemky související dopravní a technické infrastruktury, 
pozemky veřejných prostranství a sídelní zeleně různých forem (např.veřejná, 
vyhrazená, izolační) 
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Nepřípustné využití: 

• Činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí, nebo takové důsledky 
vyvolávají druhotně 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 

• Nejsou stanoveny 

 

Okl PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - KOMERČNÍ VYBAVENOST : SLUŽBY 
(hlavní využití) 

Podmínky využití: 

Přípustné využití: 

• Pozemky zařízení a staveb pro občanskou vybavenost s komerčním využitím 
(prodejny, služby, stravování, zdravotnictví apod.), pozemky související dopravní a 
technické infrastruktury, pozemky veřejných prostranství a sídelní zeleně různých 
forem (např.veřejná, vyhrazená, izolační) 

Podmíněně přípustné využití: 

• Výrobní a řemeslné provozovny za podmínky, že jejich vliv nesníží kvalitu životního 
prostředí v souvisejícím okolí 

• Akusticky chráněné prostory definované platným právním předpisem na úseku ochrany 
veřejného zdraví (chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb) lze 
do území umístit až na základě hlukového vyhodnocení prokazujícího, že celková 
hluková zátěž v území nepřekročí hodnoty hygienických limitů stanovených pro 
chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb 

• Před vydáním územního rozhodnutí musí být deklarován soulad záměru s požadavky 
stanovenými právními předpisy na úseku ochrany před hlukem případně vibracemi 

• Plochy možných negativních vlivů na akusticky chráněné prostory návrhové či stávající 
lze do území umístit za předpokladu splnění povinností stanovených právními předpisy 
v oblasti ochrany veřejného zdraví na úseku hluku případně vibrací 

• Nejpozději v rámci územního řízení pro stavby umísťované na plochy musí být 
prokázáno, že hluková zátěž nepřekročí hodnoty hygienických limitů hluku 
stanovených pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb, 
případně vč. doložení reálnosti provedení protihlukových opatření  

• V případě umísťování výškové stavby (rozhledny) bude v dalších stupních projektové 
dokumentace prokázáno, že výstavbou rozhledny nebudou porušeny předpisy hájící 
zájmy vojenského letectva a předpisy pro bezpečnost letového provozu 

Nepřípustné využití: 

• Činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí, nebo takové důsledky 
vyvolávají druhotně 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 

Výšková regulace zástavby: 
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• Maximálně 2 nadzemní podlaží (v případě plochy na jihozápadním okraji katastru – 
hotel Broušek – 2 nadzemní podlaží a využité podkroví)  

Ochrana krajinného rázu a architektonicko  - urbanistických hodnot území: 

• prostorové regulativy je třeba posuzovat dle funkce navrhovaného objektu a 
architektonicko – urbanistického kontextu vzhledem k jeho umístění 

 

I.6.2.4 Plochy výroby a skladování 

Vd PLOCHY VÝROBY S SKLADOVÁNÍ - DROBNÁ VÝROBA (hlavní využití) 

Podmínky využití: 

Přípustné využití: 

• Pozemky zařízení a staveb pro výrobu a skladování, jejichž negativní vliv nezasáhne 
plochy pro bydlení ani plochy pro občanskou vybavenost, především menší výroba a 
podnikatelské aktivity včetně služeb, pozemky související dopravní a technické 
infrastruktury, pozemky veřejných prostranství a sídelní zeleně různých forem 
(např.veřejná, vyhrazená, izolační) 

Podmíněně přípustné využití: 

• Speciální výuková zařízení, služební byty, občanská vybavenost a stravovací 
provozovny za podmínky, že souvisejí s umístěnou výrobou (služební byty správců a 
majitelů, prodejny výrobků apod.) 

• Plochy možných negativních vlivů na akusticky chráněné prostory návrhové či stávající 
lze do území umístit za předpokladu splnění povinností stanovených právními předpisy 
v oblasti ochrany veřejného zdraví na úseku hluku případně vibrací 

• Nejpozději v rámci územního řízení pro stavby umísťované na plochy musí být 
prokázáno, že hluková zátěž nepřekročí hodnoty hygienických limitů hluku 
stanovených pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb, 
případně vč. doložení reálnosti provedení protihlukových opatření 

Nepřípustné využití: 

• Činnosti, děje a zařízení, které svými vlivem narušují kvalitu prostředí bydlení v okolí, 
nebo takové důsledky vyvolávají druhotně 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 

Prostorová regulace zástavby: 

• Maximálně 2 nadzemní podlaží 

• Stavba musí být umístěna nejméně 20 m od hranice lesního pozemku 

Ochrana krajinného rázu a architektonicko  - urbanistických hodnot území: 

• prostorové regulativy je třeba posuzovat dle funkce navrhovaného objektu a 
architektonicko – urbanistického kontextu vzhledem k jeho umístění 
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• na okraji zástavby dbát na zachování zeleného prstence, který sídle tradičně odděloval 
od volné krajiny 

 

Vz PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA (hlavní využití) 

Podmínky využití: 

Přípustné využití: 

• Pozemky zařízení a staveb pro zemědělskou výrobu a skladování, jejichž negativní vliv 
nezasáhne plochy pro bydlení ani plochy pro občanskou vybavenost, pozemky 
související dopravní a technické infrastruktury, pozemky veřejných prostranství a 
sídelní zeleně různých forem (např.veřejná, vyhrazená, izolační) 

Podmíněně přípustné využití: 

• Speciální výuková zařízení, služební byty, občanská vybavenost a stravovací 
provozovny za podmínky, že souvisejí s umístěnou výrobou (služební byty správců a 
majitelů, prodejny výrobků apod.) 

• Plochy možných negativních vlivů na akusticky chráněné prostory návrhové či stávající 
lze do území umístit za předpokladu splnění povinností stanovených právními předpisy 
v oblasti ochrany veřejného zdraví na úseku hluku případně vibrací 

• Nejpozději v rámci územního řízení pro stavby umísťované na plochy musí být 
prokázáno, že hluková zátěž nepřekročí hodnoty hygienických limitů hluku 
stanovených pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb, 
případně vč. doložení reálnosti provedení protihlukových opatření 

Nepřípustné využití: 

• Činnosti, děje a zařízení, které svými vlivem narušují kvalitu prostředí bydlení v okolí, 
nebo takové důsledky vyvolávají druhotně 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 

Výšková regulace zástavby: 

• Maximálně 2 nadzemní podlaží 

Ochrana krajinného rázu a architektonicko  - urbanistických hodnot území: 

• prostorové regulativy je třeba posuzovat dle funkce navrhovaného objektu a 
architektonicko – urbanistického kontextu vzhledem k jeho umístění 

• na okraji zástavby dbát na zachování zeleného prstence, který sídle tradičně odděloval 
od volné krajiny 
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I.6.2.5 Plochy technické infrastruktury 

T PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (hlavní využití) 

Podmínky využití: 

Přípustné využití: 

• Pozemky zařízení, staveb a vedení technické infrastruktury (vodojemy, vodovody, 
vodní zdroje, čerpací stanice, regulační stanice plynu, trafostanice, sběrný dvůr apod.), 
pozemky související dopravní a technické infrastruktury, pozemky veřejných 
prostranství a sídelní zeleně různých forem (např.veřejná, vyhrazená, izolační) 

Podmíněně přípustné využití: 

• Plochy možných negativních vlivů na akusticky chráněné prostory návrhové či stávající 
lze do území umístit za předpokladu splnění povinností stanovených právními předpisy 
v oblasti ochrany veřejného zdraví na úseku hluku případně vibrací 

• Nejpozději v rámci územního řízení pro stavby umísťované na plochy musí být 
prokázáno, že hluková zátěž nepřekročí hodnoty hygienických limitů hluku 
stanovených pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb, 
případně vč. doložení reálnosti provedení protihlukových opatření 

Nepřípustné využití: 

• Činnosti, děje a zařízení, které nejsou uvedeny v přípustném využití 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 

Výšková regulace zástavby: 

• Maximálně 2 nadzemní podlaží 

Ochrana krajinného rázu a architektonicko  - urbanistických hodnot území: 

• prostorové regulativy je třeba posuzovat dle funkce navrhovaného objektu a 
architektonicko – urbanistického kontextu vzhledem k jeho umístění 

 

I.6.2.6 Plochy veřejných prostranství 

Q PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ (hlavní využití) 

Podmínky využití: 

Přípustné využití: 

• Pozemky veřejných prostranství (veřejně přístupných ploch, s výjimkou předzahrádek), 
pozemky související dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení 
slučitelné s účelem veřejných prostranství (pozemky komunikací, chodníků, 
parkoviště, inženýrské sítě a zařízení, dětská hřiště, drobná architektura) , pozemky 
veřejné zeleně, stávající pozemky zahrad a předzahrádek  

Podmíněně přípustné využití: 

• Oplocení zahrad a předzahrádek v případě, že nenaruší koncepci veřejného prostoru 
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• Zařízení a aktivity, např. altány, veřejné WC, stravování s venkovním posezením, 
společenské akce, tržiště apod., za podmínky, že nenaruší obraz a koncepci veřejného 
prostoru, nebudou rušit obytnou zástavbu a nebudou omezovat dopravní provoz a 
přístup k okolním objektům 

• Využitím ploch nebude znemožněno vedení průjezdního úseku silnice v plynulé trase 
a v šířce odpovídající funkční skupině a zatížení silnice 

Nepřípustné využití: 

• Činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí, nebo takové důsledky 
vyvolávají druhotně 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 

• Výsadba dřevin na veřejných prostranstvích by měla odpovídat v místě obvyklým 
druhům, není však možné používat jehličnaté dřeviny 

 

I.6.2.7 Plochy dopravní 

D PLOCHY DOPRAVNÍ (hlavní využití) 

Podmínky využití: 

Přípustné využití: 

• Pozemky zařízení a staveb pro dopravu, pozemky související technické infrastruktury, 
pozemky veřejných prostranství a sídelní zeleně různých forem (např.veřejná, 
vyhrazená, izolační) 

Podmíněně přípustné využití: 

• Výrobní a řemeslné provozovny za podmínky, že jejich vliv nesníží kvalitu životního 
prostředí v souvisejícím okolí 

• V případě umísťování dopravní stavby do území v blízkosti akusticky chráněných 
prostorů definovaných platným právním předpisem na úseku ochrany veřejného zdraví 
bude nejpozději v rámci územního řízení dopravní stavby prokázáno, že hluková zátěž 
z dopravní stavby nepřekročí hodnoty hygienických limitů hluku stanovených pro 
chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb, včetně doložení 
reálnosti provedení případných navrhovaných protihlukových opatření 

Nepřípustné využití: 

• Činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí, nebo takové důsledky 
vyvolávají druhotně 
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I.6.2.8 Plochy lesní 

L PLOCHY LESNÍ (hlavní využití) 

Podmínky využití: 

Přípustné využití: 

• Pozemky určené k plnění funkce lesa, pozemky staveb a zařízení lesního 
hospodářství, pozemky související dopravní a technické infrastruktury včetně 
cyklostezek a hipostezek, vodní toky a vodohospodářská zařízení (vodní zdroje, 
retenční vodní nádrže), činnosti a zařízení související se zachováním ekologické 
rovnováhy území, realizace ÚSES, nezbytná technická a dopravní infrastruktura 

Podmíněně přípustné využití: 

• Odpočívadla pro turistiku podél turistických cest, turistické rozhledny za podmínky,že 
tato zařízení nenaruší lesnické využití ploch, lesnickou dopravu ani krajinný ráz 

• V případě umísťování výškové stavby (rozhledny) bude v dalších stupních projektové 
dokumentace prokázáno, že výstavbou rozhledny nebudou porušeny předpisy hájící 
zájmy vojenského letectva a předpisy pro bezpečnost letového provozu 

Nepřípustné využití: 

• Činnosti, děje a zařízení kromě výše uvedených (zejména umísťování staveb kromě 
výše uvedených, změny kultur pozemků vedoucí ke zhoršení ekologické stability a 
úpravy vodního režimu zhoršující ekologickou stabilitu území a dále činnosti, děje a 
zařízení, které narušují kvalitu prostředí, nebo takové důsledky vyvolávají druhotně) 

 

I.6.2.9 Plochy přírodní 

P (Pl, Pk, Pm, Pp) PLOCHY PŘÍRODNÍ (hlavní využití) 

Podmínky využití: 

Přípustné využití: 

• Pozemky sloužící k zajištění podmínek pro převažující ekologickou funkci území – 
plochy biocenter a zvláště chráněných území přírody – I. a II. zóna CHKO, Natura 2000, 
lokalita Ramsarské úmluvy 

• Přirozené, přírodě blízké i pozměněné dřevinné porosty, skupiny dřevin a solitérní 
dřeviny s podrostem bylin, keřů i travních porostů; travní porosty bez dřevin, květnaté 
louky, bylino-travnatá lada, skály, stepi, mokřady; 

• Turistické trasy; 

• Drobná sakrální architektura; 

• Stavby pro výzkumnou speleologickou činnost; 

Podmíněně přípustné využití: 

• Hospodářské využití lokality za podmínky, že nenaruší přírodní podmínky lokality a 
způsob její ochrany 
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• Související dopravní a technická infrastruktura za podmínky, že nenaruší přírodní 
podmínky lokality a způsob její ochrany 

Nepřípustné využití: 

• Činnosti, děje a zařízení kromě výše uvedených (zejména umísťování staveb, změny 
kultur pozemků a úpravy vodního režimu zhoršující ekologickou stabilitu území) 

 

I.6.2.10 Plochy zemědělské 

Zk PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – LOUKY A PASTVINY (hlavní využití) 

Podmínky využití: 

Přípustné využití: 

• Pozemky zemědělského půdního fondu – plochy trvalých travních porostů, pozemky 
související dopravní a technické infrastruktury, opatření pro zachování rovnováhy 
území, opatření přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů, 
protipovodňová a protierozní opatření, vodní plochy a toky, nezbytná technická a 
dopravní infrastruktura 

Podmíněně přípustné využití: 

• Zalesnění za podmínky, že slouží ke zvýšení ekologické stability krajiny (výběr typově 
a druhově vhodných druhů dřevin) při zachování krajinného rázu 

• Oplocování volné krajiny je přípustné pouze v případě chovu zvěře (včetně výběhů, 
ohradníků a ohrad pro koně, dobytek, lesní zvěř a podobně,) při zachování stávající 
prostupnosti územím 

• Odpočívadla pro turistiku či turistické rozhledny za podmínky, že tato zařízení budou 
umísťována jen podél turistických cest a nenaruší zemědělské využití půdy ani krajinný 
ráz  

• V případě umísťování výškové stavby (rozhledny) bude v dalších stupních projektové 
dokumentace prokázáno, že výstavbou rozhledny nebudou porušeny předpisy hájící 
zájmy vojenského letectva a předpisy pro bezpečnost letového provozu 

• Stavby lehkých přístřešků pro zemědělství a myslivost za podmínky, že tato zařízení 
budou využívána pro činnost související s přípustným využitím ploch a nenaruší jejich 
přípustné využití ani krajinný ráz  

 Nepřípustné využití: 

• Činnosti, děje a zařízení kromě výše uvedených (zejména umísťování staveb, změny 
kultur pozemků vedoucí ke zhoršení ekologické stability a úpravy vodního režimu 
zhoršující ekologickou stabilitu území) 
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Zs PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – ZAHRADY, SADY (hlavní využití) 

Podmínky využití: 

Přípustné využití: 

• Pozemky zemědělského půdního fondu – plochy sadů a zahrad, pozemky související 
dopravní a technické infrastruktury, opatření pro zachování rovnováhy území, opatření 
přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů, oplocení pozemků, 
vodní plochy a toky, nezbytná technická a dopravní infrastruktura 

Podmíněně přípustné využití: 

• Činnosti, zařízení a stavby související s aktivitami rekreace a zahrádkaření (např. 
přístřešky, altány, kůlny, seníky, stodoly) za podmínky, že nedojde k potlačení hlavního 
využití, snížení kvality prostředí v dotčeném území a narušení krajinného rázu 

 Nepřípustné využití: 

• Činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí, nebo takové důsledky 
vyvolávají druhotně 

 

Zm PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – MEZE, LADA (hlavní využití) 

Podmínky využití: 

Přípustné využití: 

• Pozemky zemědělského půdního fondu – plochy veškeré  mimolesní stromové, 
křovinné i bylinné zeleně (remízky a náletová zeleň, mezní porosty, aleje, stromořadí, 
větrolamy, břehová a doprovodná zeleň podél toků, solitérní a rozptýlená zeleň, lada 
apod.), pozemky související dopravní a technické infrastruktury, opatření pro 
zachování rovnováhy území, opatření přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení 
přívalových dešťů, protipovodňová a protierozní opatření, vodní plochy a toky, 
nezbytná technická a dopravní infrastruktura 

Podmíněně přípustné využití: 

• Zalesnění za podmínky, že slouží ke zvýšení ekologické stability krajiny (výběr typově 
a druhově vhodných druhů dřevin) při zachování krajinného rázu 

• Oplocování volné krajiny je přípustné pouze v případě chovu zvěře (včetně výběhů, 
ohradníků a ohrad pro koně, dobytek, lesní zvěř a podobně), při zachování stávající 
prostupnosti územím 

• Odpočívadla pro turistiku či turistické rozhledny za podmínky, že tato zařízení budou 
umísťována jen podél turistických cest a nenaruší krajinný ráz 

• V případě umísťování výškové stavby (rozhledny) bude v dalších stupních projektové 
dokumentace prokázáno, že výstavbou rozhledny nebudou porušeny předpisy hájící 
zájmy vojenského letectva a předpisy pro bezpečnost letového provozu 

• Stavby lehkých přístřešků pro zemědělství a myslivost za podmínky, že tato zařízení 
budou využívána pro činnost související s přípustným využitím ploch a nenaruší jejich 
přípustné využití ani krajinný ráz  



Územní plán Šošůvka / úplné znění po vydání změn Šo1 - Šo8 Strana 39 

 Nepřípustné využití: 

• Činnosti, děje a zařízení kromě výše uvedených (zejména umísťování staveb, změny 
kultur pozemků vedoucí ke zhoršení ekologické stability a úpravy vodního režimu 
zhoršující ekologickou stabilitu území) 

 

Zp PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – ORNÁ PŮDA (hlavní využití) 

Podmínky využití: 

Přípustné využití: 

• Pozemky zemědělského půdního fondu – plochy orné půdy, pozemky související 
dopravní a technické infrastruktury, opatření pro zachování rovnováhy území, opatření 
přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a 
protierozní opatření, vodní plochy a toky, nezbytná technická a dopravní infrastruktura 

Podmíněně přípustné využití: 

• Zatravnění a zalesnění za podmínky, že slouží ke zvýšení ekologické stability krajiny 
(výběr typově a druhově vhodných druhů dřevin) při zachování krajinného rázu 

• Oplocování volné krajiny je přípustné pouze v případě chovu zvěře (včetně výběhů, 
ohradníků a ohrad pro koně, dobytek, lesní zvěř a podobně), při zachování stávající 
prostupnosti územím 

• Odpočívadla pro turistiku či turistické rozhledny za podmínky, že tato zařízení budou 
umísťována jen podél turistických cest a nenaruší zemědělské využití půdy ani krajinný 
ráz 

• V případě umísťování výškové stavby (rozhledny) bude v dalších stupních projektové 
dokumentace prokázáno, že výstavbou rozhledny nebudou porušeny předpisy hájící 
zájmy vojenského letectva a předpisy pro bezpečnost letového provozu 

• Stavby lehkých přístřešků pro zemědělství a myslivost za podmínky, že tato zařízení 
budou využívána pro činnost související s přípustným využitím ploch a nenaruší jejich 
přípustné využití ani krajinný ráz  

 Nepřípustné využití: 

• Činnosti, děje a zařízení kromě výše uvedených (zejména umísťování staveb, změny 
kultur pozemků vedoucí ke zhoršení ekologické stability a úpravy vodního režimu 
zhoršující ekologickou stabilitu území 
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I.6.2.11 Plochy vodní a vodohospodářské 

H PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ (hlavní využití) 

Podmínky využití: 

Přípustné využití: 

• Pozemky vodních ploch a toků, vodohospodářské objekt a zařízení, hráze, pozemky 
související dopravní a technické infrastruktury, doprovodná zeleň, stavby a zařízení 
pro chov ryb a zařízení pro rybolov, nezbytná technická a dopravní infrastruktura 

Podmíněně přípustné využití: 

• Rekreační využití za podmínky, že nezpůsobí snížení ekologické stability krajiny 
v daném území  

• Oplocování volné krajiny je přípustné pouze v případě chovu zvěře (včetně výběhů, 
ohradníků a ohrad pro koně, dobytek, lesní zvěř a podobně), při zachování stávající 
prostupnosti územím 

• Odpočívadla pro turistiku či turistické rozhledny za podmínky, že tato zařízení budou 
umísťována jen podél turistických cest a nenaruší krajinný ráz 

• V případě umísťování výškové stavby (rozhledny) bude v dalších stupních projektové 
dokumentace prokázáno, že výstavbou rozhledny nebudou porušeny předpisy hájící 
zájmy vojenského letectva a předpisy pro bezpečnost letového provozu 

• Stavby lehkých přístřešků pro zemědělství a myslivost za podmínky, že tato zařízení 
budou využívána pro činnost související s přípustným využitím dotčených ploch a ploch 
okolních zemědělských a lesních a nenaruší přípustné využití dotčených ploch ani 
krajinný ráz  

 Nepřípustné využití: 

• Činnosti, děje a zařízení kromě výše uvedených (zejména umísťování staveb a úpravy 
vodního režimu zhoršující ekologickou stabilitu území) 

 

I.7 Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a 

opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze 

práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

I.7.1 Veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k  pozemkům a stavbám 

vyvlastnit 

Označení  Popis 

#/1 Místní komunikace 

#/2 Vodovod 

#/4 STL plynovod 

#/5 Vedení VN 22 kV včetně nových trafostanic 
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#/6 Účelové komunikace 

 

I.7.2 Veřejně prospěšná opatření, pro která lze práva k  pozemkům a stavbám 

vyvlastnit 

Označení  Popis 

VPO1 Prvky ÚSES 

 

I.7.3 Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, pro která lze 

práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

Nejsou vymezeny. 

 

I.7.4 Plochy určené k asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám 

vyvlastnit 

Nejsou vymezeny. 

 

I.8 Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro 

které lze uplatnit předkupní právo 

I.8.1 Veřejně prospěšné stavby, pro které lze uplatnit předkupní právo  

Označení  Popis Parcelní čísla dotčených pozemků 

$/1 Veřejné prostranství lokalita Q4: 

2247, 2250, 2260  

lokalita Q3: 

2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 
2094, 2095, 2096, 2103, 2107/1 

$/2 Sportovně rekreační areál lokalita R1: 

2123, 2124, 2127, 2134, 2135, 
2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141 

U těchto veřejně prospěšných staveb bude uplatněno předkupní právo ve prospěch obce 
Šošůvka. 
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I.8.2 Veřejně prospěšná opatření, pro která lze uplatnit předkupní právo  

Nejsou vymezena. 

 

I.9 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu 

podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití 

Nejsou vymezeny. 

 

I.10 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií 

podmínkou pro rozhodování 

Nejsou vymezeny. 

 

I.11 Vymezení ploch a koridorů územních rezerv 

Je vymezena jedna plocha územní rezervy o rozloze cca 1,162 ha. Jedná se o lokalitu na 
severovýchodním okraji obce, která je určená pro budoucí výstavbu RD. Označena je R-I. 

Podmínky využití: 

• Jakékoliv využití, které by v budoucnu znemožnilo zastavění území obytnou 
zástavbou, je nepřípustné. 

 

I.12 Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může 

vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt 

Nejsou vymezeny. 

 

I.13 Stanovení kompenzačních opatření 

Kompenzační opatření nebyla stanovena. 

 

I.14 Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části 

Počet listů textové části územního plánu včetně obsahu celé dokumentace:  42 stran 

Počet výkresů územního plánu:       5 výkresů 

 

 

 


