ÚZEMNÍ PLÁN ERVENÉHO ÚJEZDU
A – textová ást

obsah:

A) Vymezení zastav ného území.................................................................................................... 1
B) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot .................................... 1
B.1) Koncepce rozvoje ešeného území ...................................................................................... 1
B.2) Hodnoty území .................................................................................................................... 1
C) Urbanistická koncepce ............................................................................................................... 2
C.1) Urbanistická koncepce ........................................................................................................ 2
C.2) Vymezení zastavitelných ploch a ploch p estavby ............................................................... 3
C.3) Systém sídelní zelen ......................................................................................................... 4
D) Koncepce ve ejné infrastrukturyÍ ................................................................................................ 4
D.1) Koncepce ve ejná infrastruktury – ve ejná prostranství a ob anské vybavení ..................... 4
D.1.1) Ve ejná prostranství ......................................................................................................... 4
D.1.2) Ob anské vybavení .......................................................................................................... 5
D.2) Koncepce dopravní infrastruktury ........................................................................................ 5
D.2.1) Silni ní doprava ................................................................................................................ 5
D.2.2) Železni ní doprava ........................................................................................................... 6
D.2.3) Doprava cyklistická ........................................................................................................... 6
D.2.4) P ší doprava .................................................................................................................... 6
D.3) Koncepce technické infrastruktury ....................................................................................... 7
D.3.1) Zásobování elektrickou energií ......................................................................................... 7
D.3.2) Zásobování plynem .......................................................................................................... 7
D.3.3) Vodní hospodá ství........................................................................................................... 7
D.3.4) Nakládání s odpady .......................................................................................................... 7
E) Koncepce uspo ádání krajiny ..................................................................................................... 8
E.1) Koncepce uspo ádání krajiny............................................................................................... 8
E.2) Vymezení ploch zm n v krajin a stanovení podmínek pro zm ny v jejich využití ............... 8
E.3) Územní systém ekologické stability (ÚSES) ........................................................................ 8
E.4) Koncepce ochrany krajinného rázu ..................................................................................... 9
E.5) Prostupnost krajiny a protierozní ochrana ............................................................................ 9
E.6) Vodní toky, plochy, zdroje a ochrana p ed povodn mi ......................................................... 9
E.7) Rekreace ............................................................................................................................. 9
E.8) Koncepce dobývání ložisek nerostných surovin ................................................................... 9
F) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití ....................................... 10
F.1) PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ ....................................................................................... 12
F.2) PLOCHY OB ANSKÉHO VYBAVENÍ ........................................................................... 13
F.3) PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ ............................................................................. 15
F.4) PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY ................................................................. 17
F.5) PLOCHY VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ ..................................................................... 17
F.6) PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ................................................................... 18
F.7) PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁ SKÉ ................................................................. 21
F.8) PLOCHY ZEM D LSKÉ ............................................................................................... 21
F.9) PLOCHY LESNÍ ............................................................................................................ 22
F.10) PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAV NÉHO ÚZEMÍ ........................................................... 22
F.11) PLOCHY P ÍRODNÍ ...................................................................................................... 23
A-TEXTOVÁ ÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU
10/2021

ERVENÉHO ÚJEZDU- UPRAVENO PO SPOLE NÉM JEDNÁNÍ

G) Vymezení ve ejn prosp šných staveb, ve ejn prosp šných opat ení, staveb a opat ení
k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemk m
a stavbám vyvlastnit...................................................................................................................... 24
G.1) Ve ejn prosp šné stavby, pro které lze práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit ............ 24
G.2) Ve ejn prosp šná opat ení, pro která lze práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit ......... 25
G.3) Stavby a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu .............................................. 25
G.4) Plochy pro asanaci, pro které lze vyvlastnit ....................................................................... 25
H) Vymezení ve ejn prosp šných staveb a ve ejných prostranství, pro které lze uplatnit p edkupní
právo............................................................................................................................................. 25
I) Stanovení kompenza ních opa ení podle § 50 odst. 6 stavebního zákona ................................ 26
J) Vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no
zpracováním územní studie ......................................................................................................... 26
K) Vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách území podmín no vydáním
regula ního plánu ......................................................................................................................... 27
L) Stanovení ploch a koridor územních rezerv ............................................................................ 27
M) Údaje o po tu list územního plánu a po tu výkres k n mu p ipojené grafické ásti .............. 28

B – grafická ást

obsah:

Grafickou ást územního plánu erveného Újezdu tvo í 3 výkresy:
B1

Výkres základního len ní území

1:5000

B2

Hlavní výkres

1:5000

B3

Výkres ve ejn prosp šných staveb, opat ení a asanací

1:5000

A-TEXTOVÁ ÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU
10/2021

ERVENÉHO ÚJEZDU- UPRAVENO PO SPOLE NÉM JEDNÁNÍ

A) VYMEZENÍ ZASTAV NÉHO ÚZEMÍ

(1) Zastav né území

erveného Újezdu se vymezuje ke dni 29.9.2021.

(2) Hranice zastav ného území je zakreslena v grafické ásti ÚP, a to p edevším ve Výkresu
základního len ní území (výkres .B1).

B)

ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A
ROZVOJE JEHO HODNOT
B.1) Koncepce rozvoje ešeného území
(3) Koncepce, stanovená územním plánem, spo ívá ve stabilizaci stávajících zastav ných ploch a
v regulovaném rozvoji obytné výstavby v zastavitelných plochách zp sobu využití SV – plochy
smíšené obytné - venkovské, do kterých jsou zahrnuty veškeré plochy pro bydlení.
(4) Územní plán vylu uje rozvoj zem d lské a pr myslové výroby v obci až na drobnou výrobu
slu itelnou s bydlením v plochách smíšených obytných. Provoz a rozvoj výroby je p ípustný
pouze v rámci stabilizovaných ploch výroby a skladování (VS), ploch výroby a skladování –
zem d lská výroba (VZ) a v návaznosti na komer ní vybavenost v plochách ob anské
vybavenosti – komer ní za ízení malá a st ední (OM).
(5) Koncepce rozvoje je do ešeného území promítnuta vymezením zastav ného území a
zastavitelných ploch, roz len ním na území stabilizované a na plochy zm n a vymezením
ploch s rozdílným zp sobem využití. Podmínky využití t chto ploch jsou stanoveny v kapitole
F. Vymezení ploch je znázorn no zejména ve Výkresu základního len ní území (v. .B1), a
v Hlavním výkresu (v. .B2). V konkrétních bodech rozvoj ešeného území p edstavuje:
(a) Výstavbu rodinných dom v rozvojových plochách SV
(b) Rozvoj ob anské vybavenosti v rámci ploch smíšených obytných - venkovských (SV), ploch
ob anského vybavení – ve ejné infrastruktury (OV) a ploch ob anského vybavení –
t lovýchovná a sportovní za ízení (OS).
(c) Rozvoj komer ní vybavenosti, služeb, výroby a emeslné výroby v malém m ítku v rámci
ploch smíšených obytných - venkovských (SV) a v malém až st edním m ítku v plochách
ob anské vybavenosti – komer ní za ízení malá a st ední (OM).
(d) Založení chyb jících prvk územního systému ekologické stability a prvk liniové zelen ve
volné krajin .
(e) Kultivace prost edí území obce, jako je pé e o vymezená ve ejná prostranství (PV),
rekonstrukce a budování nových chodník , rekonstrukce komunikací, sportovišt , nádrží a
dalších hodnotných prvk obce. Rozší ení funk ní plochy návsi návrhem plochy ve ejných
prostranství (PV) ke hran objekt areálu bývalého zem d lského dvora. Úprava lesních
ploch v zastav ném území obce na plochy ve ejné zelen (PZ).
(f) Vymezení nových a rozší ení stávajících obslužných komunikací.
(g) vymezení cyklotras, cyklostezek a stávajících i návrhových p ších stezek a chodník .
B.2) Hodnoty území
(6) ÚP vymezuje místní kulturní a historické hodnoty:
(a) nemovité kulturní památky:
rejst. . 36769/2-482 areál kláštera sv. Františka kat. . 1000148650, sou ásti:
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1000148650_0001 - františkánský klášter
1000148650_0002 - Loretánská kaple
1000148650_0003 - sloup se sochou Immaculaty
1000148650_0005 - hospodá ská budova
1000148650_0006 - d lící ze s výklenky k ížové cesty
1000148650_0007 - poustevna se studnou sv. Antonína
1000148650_0008 - Lesík (Hájek)
1000148650_00011 - gloriet
1000148650_00012 – ohradní ze zahrady
1000148650_00013 – zahrada (št pnice)
sou ástí je rovn ž ochranné pásmo rejst. . 3135
rejst. . 40860/2-481 – krucifix kat. . 1000152945, pozemek parc. . 436/1
rejst. . 22481/2-479 – smír í k íž kat. . 1000133427, pozemek parc. . 71/3
rejst. . 54128/2-480 – smír í kámen kat. . 1000157555, pozemek parc. . 71/3
na území zasahuje Poutní cesta z Prahy do Hájku kat. . 1000137474,
právní ochrana - rejst. 26307/2-483 – Soubor kaplí poutní cesty z Prahy do Hájku
II,
na území erveného Újezdu je sou ástí 1000137474_0012 Výklenková kaple XX
(b) Architektonickými hodnotami jsou dále kapli ka a n kolik dom lidové architektury
nacházejících se v historických ástech obce. Architektonickým unikátem je objekt
novodobého historizujícího hradu.
(c) Historickou hodnotu má svým významem zem d lský dv r s objektem bývalého zámku.
(d) Urbanistickou hodnotu tvo í celý prostor návsi v etn navazujícího areálu dvora a p ilehlých
menších dvor .
(7) ÚP vymezuje návrhové prvky ÚSES jako plochy p írodní (NP) návrhové.
(8) ÚP vymezuje pro specifickou p írodní hodnotu – mok ady na v trníku specifickou funkci
plochy zelen – p írodního charakteru (ZP).
(9) Celé ešené území je územím s archeologickými nálezy a nachází se ve 3. kategorii
archeologických nález .

C)

URBANISTICKÁ KONCEPCE

C.1) Urbanistická koncepce
(10) Urbanistická koncepce se zabývá zastav ným a zastavitelným území a je zakreslena ve
výkrese Základního len ní území ( . B1), v n mž jsou vymezeny zastavitelné plochy. Dále je
urbanistická koncepce zakreslena v Hlavním výkrese ( .B2), v n mž jsou vymezeny plochy
s rozdílným zp sobem využití území, k nimž se vztahují podmínky jejich využití specifikované v
kapitole F.

A-TEXTOVÁ

ÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU
JEDNÁNÍ - 10/2021

ERVENÉHO ÚJEZDU – UPRAVENO PO SPOLE NÉM

2

(11) ÚP vymezuje pro celé zastav né území obce a zastavitelné plochy jako základní zp sob
využití stabilizované i rozvojové plochy smíšené obytné - venkovské - SV, kde je vedle staveb
pro bydlení možné umis ovat i s bydlením související ob anskou vybavenost, služby a drobnou
výrobu (regulativy plochy viz.kapitola F). Rozvojové plochy SV jsou vymezeny jako plochy
p estavby v zastav ném území sídla ervený Újezd. Zastavitelné plochy se nacházejí na okraji
zastav ného sídla ervený Újezd a u zástavby navazující na sídlo Svárov. Koncep n je
kladen d raz na zachování venkovského charakteru obce a jeho urbanistické struktury.
(12) Krom ploch SV vymezuje ÚP v zastav ném území samostatné plochy ob anské
vybavenosti OV (zahrnující budovu obecního ú adu, školku, sokolovnu a objekt SU),
sportovní plochy OS (fotbalové h išt ), plochy technické infrastruktury TI, plochy soukromé
zelen ZS, plochy výroby a skladovaní VS, zem d lské výroby VZ, plochy komer ní
vybavenosti OM, plochy vodní a vodohospodá ské W a plochy lení.
(13) ÚP vymezuje mimo kontakt s vlastním kompaktním sídlem obce dv zastavitelné plochy
s navazujícími zastav nými plochami, které jsou funk ní sou ástí sídla Svárov. Dále vymezuje
ÚP dv samostatné zastav né plochy tvo ené areálem kláštera v Hájku východn a menším
výrobním areálem severn od obce.
C.2) Vymezení zastavitelných ploch a ploch p estavby
(14) ÚP vymezuje celkem 9 zastavitelných ploch:
Ozna ení
plochy
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8
Z9

(15)

Zp sob
využití

Vým ra
celkem
[ha]

SV
SV
SV
PV
SV
SV
OV
SV
OV
PV
SV
SV
OS

3,27
1,01
1,37
0,20
4,40
0,69
0,76
0,24
0,72
0,03
0,76
0,41
0,39

P edpokládaný
po et RD
28
10
13

Informace

Územní studie US3
Územní studie US2

42
7
0
2
0

Územní studie US5

7
4
0

ÚP vymezuje celkem 7 ploch p estavby:
Ozna ení
plochy

Zp sob
využití

Vým ra
celkem
[ha]

P1

SV

2,95

23Územní Územní studie US1

P2

SV

2,89

28

P3

SV

1,11

11

P4

SV

1,39

13

P5

SV

0,48

5

P6

SV

0,82

8

P7

SV

0,88

8
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C.3) Systém sídelní zelen
(16) Systém sídelní zelen navazuje na koncepci uspo ádání krajiny, týká se vymezených ploch
zelen a p írodních ploch v sídle (tj. v zastav ném a zastavitelném území) a je znázorn n
v Hlavním výkresu (v. .B2).
(17) Sídelní zele je samostatn vymezena v severní ásti obce v areálu hradu jako plochy
zelen – soukromá a vyhrazená (ZS-stav). Zele jako sou ást ve ejných prostranství
v prostoru komunikací je zahrnuta v plochách PV a v podmínkách jejich využití je stanoveno
dopln ní nov budovaných komunikací o doprovodné pásy nebo skupiny ke ové a stromové
zelen . Ve ejná prostranství s p evahou zelen jsou za azena do funkce PZ.
(18) ÚP navrhuje pás ve ejné
v severozápadní ásti obce.

D)

zelen

(PZ-návrh)

v návaznosti

na

ulici

Unhoš ská

KONCEPCE VE EJNÉ INFRASTRUKTURY

(19) Ve ejná infrastruktura, která zahrnuje infrastrukturu dopravní (plochy pro dopravu),
infrastrukturu technickou (inženýrské sít ), ob anské vybavení (stavby a aktivity sloužící
obyvatelstvu), a ve ejná prostranství, je vyzna ena v Hlavním výkresu (v. .B2). ÚP vymezuje
stabilizované plochy ve ejné infrastruktury: plochy ob anského vybavení - ve ejná
infrastruktura (OV), plochy ob anského vybavení - t lovýchovná a sportovní za ízení (OS),
plochy ob anského vybavení – komer ní za ízení malá a st ední (OM) a plochy technické
infrastruktury TI-stav. Menší plochy stávající ob anské vybavenosti byly zahrnuty to ploch
smíšených obytných SV, které umož ují umís ování nové ob anské vybavenosti.
(20) Plochy silnic II. a III. t ídy v nezastav ném území jsou v ÚP zaneseny jako plochy dopravní
infrastruktury-silni ní (DS)-stav. Místní komunikace a ú elové komunikace vymezuje ÚP jako
plochy ve ejných prostranství. Jako plochy územní rezervy R1, R2 a R3 vymezuje ÚP trasu
p eložky silnice II/101 dle ZÚR St edo eského kraje, alternativní trasu p eložky silnice II/101 a
obchvat obce Pavlov.

D.1) Koncepce ve ejná infrastruktury – ve ejná prostranství a ob anské vybavení
D.1.1) Ve ejná prostranství
(21) Rozložení ploch ve ejných prostranství je zobrazeno v Hlavním výkresu (výkres . B2).
P edm tné plochy jsou ozna eny jako Plochy ve ejných prostranství (PV). Jejich sou ástí je
dopravní infrastruktura a p evažují zde zpevn né plochy. Územní plán vymezuje jako ve ejná
prostranství (PV) všechny plochy, které jsou p ístupné komukoli bez omezení a které zárove
p edstavují základní komunika ní systém obce. Jejich sou ástí jsou jak silnice, cesty a
chodníky, zajiš ující dopravní obsluhu území, tak plochy se spole enským významem a plochy
ve ejné zelen , které jsou d ležité pro identitu obce a vytvá ejí její neopakovatelný charakter
(ve ejná prostranství jsou v erveném Újezdu reprezentována zejména místními obslužnými
komunikacemi a specifickými prostranstvími p ed obecním ú adem, kolem kapli ky a návsí).
Ve ejná zele
na ve ejných prostranstvích nep evažující nad zpevn nými plochami
(nacházející se zejména na návsi) je zahrnuta do ploch ve ejných prostranství (PV). Ve ejná
prostranství s p evahou zelen je za azena do funkce plochy ve ejných prostranství – ve ejná
zele (PZ).
(22) ÚP navrhuje tyto plochy ve ejných prostranství v rámci zastav ného území:
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Ve ejná prostranství
Ozna ení Navržené
plochy
využití

Vým ra
[ha]

PP1

PV

0,27

PP2

PZ

0,18

(23)

Popis, umíst ní

Rozší ení plochy ve ejného prostranství návsi až k objekt m
výrobního areálu.
Úprava pásu lesa podél ulice Unhoš ská zasahujícího
zastav ného území na ve ejnou zele .

do

ÚP stanovuje doplnit nové komunikace nejmén jednou adou liniové zelen .

(24) Prostorové uspo ádání pozemk ve ejných prostranství je platnou legislativou upraveno ve
vztahu pozemním komunikacím následovn : nejmenší ší ka ve ejného prostranství (plochy
PV), jehož sou ástí je pozemní komunikace zp ístup ující pozemek rodinného domu, je 8 m,
(p i jednosm rném provozu ji lze snížit na 6,5 m).
D.1.2) Ob anské vybavení
(25) Územní plán ÚP vymezuje v zastav ném území samostatné stabilizované plochy
ob anského vybavení - ve ejná infrastruktura OV (budova obecního ú adu, školka, sokolovna,
objekt eské zem d lské univerzity), plochy ob anského vybavení - t lovýchovná a sportovní
za ízení OS (fotbalové h išt se zázemím). Další ob anská vybavenost obce (obchod s
potravinami) je zahrnuta v plochách smíšených obytných SV.
(26) ÚP vymezuje 2 zastavitelné plochy ob anského vybavení – ve ejná infrastruktura (OV)
v návaznosti na Svárov a jednu zastavitelnou plochu ob anského vybavení – t lovýchovná a
sportovní za ízení (OS) v návaznosti na stávající fotbalová h išt , ob anské vybavení je dále
sou ástí hlavního využití v rámci ploch smíšených obytných - venkovských (SV)
D.2) Koncepce dopravní infrastruktury
D.2.1) Silni ní doprava
(27) ÚP vymezuje územní rezervu R1 pro dopravní stavbu – p eložku silnice II/101 dle ZÚR
St edo eského kraje, která zasahuje do jihozápadní ásti katastrálního území obce v prostoru
mezi sídly ervený Újezd a Svárov.
(28) ÚP vymezuje územní rezervu pro dopravní infrastrukturu R2 pro alternativní trasu p eložky
silnice II/101 procházející východn až severn od obce.
(29)

ÚP vymezuje územní rezervu pro dopravní infrastrukturu R3 pro obchvat obce Pavlov.

(30) Místní obslužné komunikace jsou sou ástí vymezených ploch ve ejných prostranství (PV),
v zastavitelných plochách budou trasy nových komunikací navrženy v rámci projektové
p ípravy t chto ploch.
(31)

ÚP vymezuje návrhové plochy PV pro místní obslužné komunikace:

Obslužné komunikace
Ozna ení Navržené Vým ra
plochy
využití
[ha]
WD2

PV

0,24

WD3

PV

0,03

WD4

PV

0,15

WD5

PV

0,22

A-TEXTOVÁ

Popis, umíst ní

V severozápadní ásti obce obsluhující zastavitelnou plochu Z3
z ulice Unhoš ská.
U sídla Svárov obsluhující zastavitelnou plochu Z6 ze silnice
III/10134.
Ve výrobním areálu v severní ásti obce obsluhující plochu p estavby P4.

V trase bývalé dráhy mezi rozvojovými plochami P1 a Z1 a v rozsahu
od ulice Na Dráze k silnici III/0056.
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(32) Pot eba odstavných stání pro dopravu v klidu bude zajišt na v rámci stavebního pozemku
rodinného domu (parkování na terénu, garáže). Parkovací stání budou zajišt na p ednostn na
parkovacích plochách budovaných jako sou ást nové zástavby, tak aby bylo omezeno
parkování u uli ní hrany.
D.2.2) Železni ní doprava
(33) Severní ástí katastrálního území vymezuje ÚP koridor pro modernizaci a zdvoukolejn ní
trati . 120 úsek Ruzyn – Kladno (Dubí) (VPS D209 dle ZÚR) a stanovuje podmínky pro jeho
využití (DZ-K Koridor dopravní stavby-železni ní).
D.2.3) Doprava cyklistická
(34) ÚP vymezuje stávající cyklotrasy procházející ešeným územím na Unhoš , Svárov, B ve a
Pavlov. Jedná se o cyklotrasy . 201, 8100 a KO1 až KO8. V trase hájecké stezky vymezuje
ÚP stávající cyklostezku (na cyklotrase . 201).
(35) ÚP navrhuje tyto cyklotrasy (v etn úsek cyklostezek):
a. Cyklotrasa v trase bývalé železni ní dráhy po celé její délce od k.ú. Ptice po k.ú. Unhoš .
Mimo ulici Na Dráze vymezen návrh cyklostezky.
b. Trasa procházející podél jižní hranice k.ú.
cyklostezka.

ervený Újezd. V celé délce je navržena

c. Cyklotrasa mezi erveným Újezdem a Svárovem v návaznosti na ulice Na Dráze a Do
Polí v trase polní cesty. V celém rozsahu je navržena cyklostezka.
d. Cyklostezka podél silnice III/0056 od konce Hájecké stezky k okraji sídla ervený Újezd.
D.2.4) P ší doprava
(36) Územním erveného Újezdu neprocházejí žádné zna ené turistické trasy, ÚP navrhuje 4
cyklotrasy využitelné sou asn pro p ší dopravu. ÚP dále vkládá ve volné krajin trasy liniové
zelen , které podporují vznik polních cest.
(37)

ÚP navrhuje tyto p ší stezky:
A. Chodník podél silnice III/10134 mezi sídlem
autobusu Svárov, škola).

ervený Újezd a Svárovem (zastávkou

B. Chodník podél silnice II/101 ze sídla ervený Újezd na Ptice.
C. P ší stezka podél remízu mezi ulicí K Vodojemu a Pticemi.
D. P ší stezka od ulice K Vodojemu podél jižního okraje sídla sm rem ke
klášteru Hájek.
E. Chodník podél silnic III/0066 a III/0056 od hranice k.ú. Jene k ústí hájecké stezky.
F. P ší stezka od silnice III/0056 v trase áste n
stávajícího remízu sm rem na Jene .

po stávající polní cest

a podél

G. P ší stezka od silnice III/10134 v míst výrobního areálu podél stávajícího remízu
sm rem na Jene .
(38) ÚP navrhuje vybudování úseku tranzitní cyklop ší magistrály údolí Zákolanského a
Dobrovízského potoka Kladno – íp pro bezpe ný dálkový pohyb p ších a cykloturist
s parametry odpovídajícími kapacit v ádech stovek cyklist a stovek chodc za 1 hodinu.
H. Trasa prochází severním cípem ešeného území mezi lokalitou Na Dolíku v k.ú.
Jene a hranicí k.ú. Pavlov. Sou ástí stezky je podchod i p echod p es t leso
železni ní trat a p es silni ní obchvat Petrova (územní rezerva R3).
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D.3) Koncepce technické infrastruktury
D.3.1) Zásobování elektrickou energií
(39) Územní plán zachovává sou asný stav elektrických vedení a nenavrhuje nová vedení i
trafostanice 22kV. P ípadné p eložky vedení a nové trafostanice v rozvojových plochách budou
ešeny v rámci projektové p ípravy t chto území.
D.3.2) Zásobování plynem
(40) Územní plán zachovává stávající systém zásobování obce plynem, p edpokládanou
plynofikaci v rámci rozvojových ploch, konkrétní trasování nových vedení a jejich napojení
bude ešeno v rámci projektové p ípravy t chto ploch.
D.3.3) Vodní hospodá ství
(41) Zásobování pitnou vodou:
Všechny nové stavby musí mít vy ešeno zásobování pitnou vodou. Výstavba bude koordinována
tak, aby byla p ed azena výstavba ve ejného vodovodu p ed výstavbou obytné zástavby a
ob anského vybavení.
(42)

Zásobování požární vodou:

Požární voda bude erpána z požární nádrže u ulice U H išt , vodní plochy v ulici K Líp , z dvou
podzemních hydrant v ulicích Hájecká a U Školky a z jednoho nadzemního hydrantu v ulici Na
Skalce. Vn jší odb rná místa sloužící jako hlavní zdroj požární vody musí být zajišt na v souladu s
požadavky SN 730873.
(43) Kanalizace splašková:
Všechny nové stavby musí mít zajišt nou nezávadnou likvidaci splaškových vod podle platných
p edpis . Výstavba bude koordinována tak, aby byla p ed azena výstavba ve ejné kanalizace p ed
výstavbou obytné zástavby a ob anského vybavení. Podmínkou výstavby v rozvojových plochách
je napojení na dostate n kapacitní obecní splaškovou kanalizaci a OV ervený Újezd,
v od vodn ných p ípadech (technická nemožnost jiného ešení) je p ípustný individuální zp sob
likvidace splaškových vod (nap . pomocí domovních mikro istíren i ko enových OV).
(44) Deš ové vody:
U nové zástavby budou deš ové vody likvidovány na vlastním pozemku (p ednostn pomocí
zasakování). P i v tším rozsahu výstavby je p i projektové p íprav p edepsáno p ijmout na
základ posouzení hydrologických a hydrogeologických podmínek území taková opat ení, aby se
nezm nily odtokové pom ry území a aby v p ípad nemožnosti likvidace vod prost ednictvím
zasakování byly srážkové vody co nejvíce zadrženy a poté odvád ny. Pro zpomalení odtoku
srážkových vod budou p i projektové p íprav území navrhovány objekty, které vody zadržují a
zpomalují jejich odtok, a dále objekty, které vody akumulují pro užitkové využití v bezsrážkovém
období (zálivka zelen na ve ejných prostranstvích, kropení apod.). Odvodn ní ploch a areál
nesmí negativn ovlivnit pr toky a jakost vodních tok . V p ípad nutnosti realizovat reten ní
nádrže a regulovanými odtoky a kontaminované vody istit na odlu ova ích ropných látek.
D.3.4) Nakládání s odpady
(45) Územní plán nevymezuje žádné plochy, které by byly producentem nebezpe ných odpad .
Plochy skládek se v ešeném území nevyskytují a ani nejsou p ípustné. Nep edpokládá se ani
centralizovaná likvidace bioodpadu. Nov navržená výstavba nebude vyžadovat podstatné
zm ny v sou asném systému nakládání s odpady
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E)

KONCEPCE USPO ÁDÁNÍ KRAJINY

E.1) Koncepce uspo ádání krajiny
(46) Koncepce uspo ádání krajiny stanovená územním plánem je znázorn na v Hlavním
výkresu (v. .B2) a sm uje k obnovení a posílení funkce takových opat ení v krajin , které
zajistí její prostupnost, biologické funkce v etn obnovy a udržení rostlinných i živo išných
druh a vzájemné rovnováhy krajiny a osídlení. ÚP vymezuje v místech prvk ÚSES návrhové
plochy p írodní – NP.
(47) ÚP stanovuje len ní rozsáhlých ploch polí liniovou zelení – vymezuje stabilizované i
návrhové prvky liniové zelen podél silnic a polních cest.
E.2) Vymezení ploch zm n v krajin
(48) Územní plán vymezuje celkem 16 ploch zm n v krajin o celkové vým e 20,75 ha:
Ozna ení
plochy

Celková
vým ra [ha]

Navržené
využití

Popis

K1

0,61

NP

ÚSES – založení ásti lokálního biokoridoru LK 35

K2

2,22

NP

ÚSES – založení ásti lokálního biocentra LC 57

K3

2,31

NP

ÚSES – založení ásti lokálního biokoridoru LK 36B

K4

0,48

NP

ÚSES – založení ásti lokálního biocentra LC 58B

K5

1,1

NP

ÚSES – založení ásti lokálního biokoridoru LK 36B

K6

0,72

NP

ÚSES – založení ásti lokálního biocentra LC 58

K7

1,66

NP

ÚSES – založení ásti lokálního biokoridoru LK 36A

K8

1,09

NP

ÚSES – založení ásti lokálního biokoridoru LK 36A

K9

0,37

NP

ÚSES – založení ásti lokálního biocentra LC 58A

K10

3,56

NP

ÚSES – založení ásti lokálního biokoridoru LK 38

K11

0,71

NP

ÚSES – založení ásti lokálního biokoridoru LK 38

K12

1,37

NP

ÚSES – založení ásti lokálního biokoridoru LK 38

K13

3,29

NP

ÚSES – založení ásti lokálního biocentra LC 59

K14

0,65

NP

ÚSES – založení ásti lokálního biokoridoru LK 39

NS

Plochy smíšené nezastav ného území na pozemcích PUPFL
neplnících funkci lesa.

NS

Plochy smíšené nezastav ného území na pozemcích PUPFL
neplnících funkci lesa.

K15
K16

0,08
0,53

Pozn.: význam zkratek navrženého využití viz. kapitola F.
E.3) Územní systém ekologické stability (ÚSES)
(49) ÚP navrhuje založení dosud nefunk ních prvk ÚSES (územního systému ekologické
stability). V ešeném území se nacházejí prvky lokálního ÚSES: ÚP vymezuje návrhové plochy
A-TEXTOVÁ
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p írodní – NP na orné p d v místech prvk
systému ekologické stability nebo jejich ástí.
(50)

ÚSES a založení chyb jících prvk územního

Územním plánem jsou vymezené tyto prvky územního systému ekologické stability:

(a) lokální biocentra: LC 57, LC 58, LC 58A, LC 58B, LC 59
(b) lokální biokoridory: LK 35, LK 36A, LK 36B, LK 38, LK 39
E.4) Koncepce ochrany krajinného rázu
(51) Územní plán stanovuje tyto zásady ochrany krajinného rázu:
(a) ochrana a dopln ní vegeta ních prvk liniové zelen podél silnic a polních cest jakožto
d ležitých prvk prostorové struktury a znak p írodních hodnot
(b) orientování rozvoje sídla do proluk a ploch p estaveb v sou asn zastav ném území nebo
do kontaktu se zastav ným územím
(c) z hlediska krajinného rázu zachování siluety obce, zejména hladiny st ech stávajícího sídla
v pohledech z okolní krajiny
E.5) Prostupnost krajiny a protierozní ochrana
(52) Územní podmínky pro prostupnost území obce zajiš ují v územním plánu plochy,
koncep ní prvky a trasy zelen , koncepce ve ejných prostranství, koncepce cyklistické dopravy
a koncepce p ší dopravy. Prostupnosti krajiny mají dopomoci navržené cyklostezky a p ší
stezky.
(53) Protierozní ochranu tvo í zejména prvky ÚSES, lesní porosty, plochy sídelní zelen , trvalé
travní porosty, meze a doprovodná zele . ÚP navrhuje protierozní opat ení v podob založení
dosud nefunk ních prvk ÚSES a návrhu prvk liniové zelen .
E.6) Vodní toky, plochy, zdroje a ochrana p ed povodn mi
(54) Územní plán vymezuje stávající vodní plochy a toky nacházející se na území erveného
Újezdu a nenavrhuje žádné funk ní plochy i opat ení, které by ovlivnily sou asný stav i
rozsah vodních prvk v území. ÚP vymezuje samostatnou plochu zp sobu využití ZP – plochy
zelen – p írodního charakteru pro specifické území Mok ad na v tráku s prameništ m
Rymá ského potoka.
(55) ÚP nenavrhuje žádná opat ení na ochranu p ed povodn mi. Rymá ský potok nemá
vymezeno záplavové území.
E.7) Rekreace
(56) Koncepce ÚP vylu uje vznik nových ploch pro rodinnou rekreaci (chat) v krajin . ešení
ÚP podporuje rozvoj nepobytové rekreace v krajin , a to zachováním p ších tras, cyklistických
tras, cyklostezek a ochrany atraktivní krajiny.
E.8) Koncepce dobývání ložisek nerostných surovin
(57) V ešeném území nejsou evidována žádná ložiska surovin ani chrán ná ložisková území.
Do jihozápadního cípu ešeného území zasahuje poddolované území . 1912 Libe ov-Chrbina
po t žb železné rudy v období do 19. století. V území se nacházejí haldy a propadliny.
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F)

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM
ZP SOBEM VYUŽITÍ

(58) Pro ú ely tohoto územního plánu se vymezují pojmy:
a) koeficient zastav ní pozemku je podíl maximální p ípustné zastav né plochy pozemku a
rozlohy stavebního pozemku, vyjád ený v procentech.
b) zastav ná plocha pozemku je sou tem zastav ných ploch jednotlivých staveb, p i emž
zastav nou plochou stavby se rozumí plocha ohrani ená ortogonálními pr m ty vn jšího líce
svislých obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny.
Plochy lodžií a arký se zapo ítávají. U objekt poloodkrytých (bez n kterých obvodových
st n) je zastav ná plocha vymezena obalovými arami vedenými vn jšími lící svislých
konstrukcí do vodorovné roviny. U zast ešených staveb nebo jejich ástí bez obvodových
svislých konstrukcí je zastav ná plocha vymezena pravoúhlým pr m tem st ešní konstrukce
do vodorovné roviny. Do zastav né plochy pozemku se nezapo ítávají zpevn né plochy
(pozemní komunikace, chodníky a nádvo í na stavebním pozemku), prvky drobné architektury
(pergoly, altány,apod.) a bazény, pokud nekolidují s koeficientem zelen
c) koeficient zelen ur uje závazn minimální rozsah nízké i vysoké zelen v rámci
stavebního pozemku (nikoliv ve ejné zelen nebo ve ejných prostranství), vyjád ený
v procentech celkové rozlohy stavebního pozemku
d) pro obytné stavby (rodinné domy, bytové domy) platí pro výklad pojmu „nadzemní podlaží“
a „podzemní podlaží“ definice z normy SN 734301 Obytné budovy: nadzemní podlaží je
každé podlaží, které má úrove podlahy nebo její p evažující ásti výše nebo rovno 800 mm
pod nejvyšší úrovní p ilehlého upraveného terénu v pásmu širokém 5,0 m po obvodu domu;
podzemní podlaží má úrove podlahy nebo její p evažující ásti níže než 800 mm pod nejvyšší
úrovní p ilehlého upraveného terénu v pásmu širokém 5,0 m po obvodu domu
e) prvky drobné architektury a mobiliá e p edstavují dopl kové drobné objekty, (altánky,
lavi ky, odpadkové koše, pítka) a prvky ve ejného osv tlení
f) nezbytná související technická vybavenost p edstavuje p ípojky technické infrastruktury,
domovní OV,apod.
(59) Pro ú ely tohoto územního plánu se dále vymezují následující pojmy:
g) Podkroví je definováno normou SN 73 4301 jako p ístupný vnit ní prostor nad posledním
nadzemním podlažím vymezený konstrukcí krovu a dalšími stavebními konstrukcemi ur ený
k ú elovému využití, pro ú ely tohoto územního plánu je stanovena maximální výška p dní
nadezdívky 1 m.
h) Venkovský charakter staveb utvá ejí stavby, které svým hmotovým ešením nenaruší
venkovský charakter území, vyzna ují se zejména jednoduchými stavebními formami a jsou
zast ešeny jednoduchou stavební formou tvarovaných st ech v rozsahu min. 60% zastav né
plochy hlavní stavbou. St echy mají jednoduchou stavební formu v podob st ech sedlových,
valbových i stanových, a sou asn je zachována hladina st ech stávajícího sídla.
i) srubové stavby zahrnuje stavby z kulatinového masivu, známé také pod pojmem „kanadské
sruby“ a dále rustikální srubové stavby „ruského typu“
j) parterem se zde rozumí p ízemní ást domu obrácená do prostranství p ed ním (fasáda do
ulice), s výkladci obchod , se vstupy do obytné ásti, pop . s portály i pr chody do prostoru
vnitrobloku nebo zahrady
k) hmota stavby je základním objemem stavby (bez tvarových podrobností a detail ),
tvo eným vn jšími plochami stavby (st echa, vn jší st ny). Jedná o základní tvar stavby (kvádr,
krychle atd.) ur ený základními rozm ry (délka, ší ka, výška), pom ry (úhly napojení objem ,
sklon st ech) a polohou jednotlivých objem .
A-TEXTOVÁ

ÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU
JEDNÁNÍ - 10/2021

ERVENÉHO ÚJEZDU – UPRAVENO PO SPOLE NÉM

10

l) zpevn nou plochou se rozumí plocha s pevným pochozím nebo pojížd ným povrchem
(nap . dlažba, asfalt, zatrav ovací dlažba, zaválcovaná mlatová plocha), tj. týká se pozemních
komunikací, chodník , parkovacích stání, nádvo í apod.
m) ob anská vybavenost zahrnuje stavby, za ízení a pozemky sloužící nap íklad pro
vzd lávání a výchovu, sociální služby a pé i o rodiny, zdravotní služby, kulturu, ve ejnou
správu, ochranu obyvatelstva apod.
n) nezbytná dopravní vybavenost p edstavuje v rámci plochy s rozdílným zp sobem využití
dopravní plochy, nutné k zajišt ní dopravní obsluhy (pozemní komunikace, parkovací plochy
v souvislosti s využitím plochy, zásobovací nádvo í, apod.)
(60)

Vý et ploch s rozdílným zp sobem využití
Celé území erveného Újezdu je rozd leno do ploch s rozdílným zp sobem využití dle
vyhlášky 501/2006 Sb., které jsou s ohledem na specifické podmínky a charakter území
dále podrobn ji len ny takto:
SV

Plochy smíšené obytné – venkovské

OV

Plochy ob anského vybavení – ve ejná infrastruktura

OS

Plochy ob anského vybavení – t lovýchovná a sportovní za ízení

OM

Ploch ob anského vybavení – komer ní za ízení malá a st ední

VS

Plochy výroby a skladování – skladování

VZ

Plochy výroby a skladování – zem d lská výroba

TI

Plochy technické infrastruktury

PV

Plochy ve ejných prostranství

PZ

Plochy ve ejných prostranství – ve ejná zele

DS

Plochy dopravní infrastruktury – silni ní

DZ

Plochy dopravní infrastruktury – železni ní

DZ-K

Koridor dopravní stavby - železni ní

ZS

Plochy zelen – soukromá a vyhrazená

ZP

Plochy zelen – p írodního charakteru

W

Plochy vodní a vodohospodá ské

NZ

Plochy zem d lské

NL

Plochy lesní

NS

Plochy smíšené nezastav ného území

NP

Plochy p írodní
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F.1)

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ

(61)

SV Plochy smíšené obytné – venkovské

1

Hlavní využití
a) pozemky staveb pro bydlení v izolovaných rodinných domech
b) pozemky oplocených zahrad
c) samostatné pozemky a stavby ob anského vybavení – ve ejné infrastruktury (ve ejné stravování,
stávající ubytovací za ízení do 20 l žek, kulturní, zdravotní, vzd lávací – MŠ, ZŠ, správní a
sportovní za ízení)
d) obchod, služby a ob anské vybavení v parteru staveb pro bydlení

2

P ípustné využití
a) stavby a za ízení pro služby a maloobchod do 50 m prodejní plochy
b) ve ejná prostranství v etn místních komunikací, p ších a cyklistických cest a ploch ve ejné
zelen , s prvky drobné architektury a mobiliá e
c) drobné vodní plochy, stavby a za ízení upravující odtokové pom ry v území (reten ní nádrže a
opat ení pro zadržení srážkových vod)
d) drobné stavby bezprost edn související s bydlením, nap . p íst ešky, zimní zahrady, skleníky,
k lny, bazény apod.,
e) stávající objekty zem d lských dvor
f) stávající adové rodinné domy

3

Podmín n p ípustné využití
a) výrobní a podnikatelská innost, slu itelná s bydlením, za spln ní podmínky, že nemá negativní
vlivy za hranici pozemk ,
b) zem d lská výroba slu itelná s bydlením, za spln ní podmínky, že nemá negativní vlivy za hranici
pozemk
c) garáže a odstavná místa související se zástavbou na pozemku
d) nezbytná související technická vybavenost
e) bydlení u staveb bezprost edn p iléhajících ke komunikaci II/101 v ploše Z4 je podmín n
p ípustné pod podmínkou prokázání spln ní hygienických limit hluku ze silnice II/101 v chrán ném
vnit ním a venkovním prostoru umis ování staveb pro bydlení, a to akustickou studií, v souladu s
požadavky § 30 zákona a § 12 . 258/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví a o zm n n kterých
souvisejících zákon , ve zn ní pozd jších p edpis , a § 12 na ízení vlády . 272/2011 Sb., o
ochran zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací, ve zn ní pozd jších p edpis .
f) bydlení u nejvýchodn jších staveb v plochách Z5 a Z6 je podmín n p ípustné pod podmínkou
prokázání spln ní hygienických limit hluku z p ípadné p eložky silnice II/101 v ploše územní rezervy
R1 v chrán ném vnit ním a venkovním prostoru staveb p i umis ování staveb pro bydlení, a to
akustickou studií, v souladu s požadavky § 30 zákona a § 12 . 258/2000 Sb., o ochran ve ejného
zdraví a o zm n n kterých souvisejících zákon , ve zn ní pozd jších p edpis , a § 12 na ízení
vlády . 272/2011 Sb., o ochran zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací, ve zn ní
pozd jších p edpis .
g) bydlení u nejvýchodn jších staveb v ploše Z1 je podmín n p ípustné pod podmínkou prokázání
spln ní hygienických limit hluku z p ípadné p eložky silnice II/101 v ploše územní rezervy R2 v
chrán ném vnit ním a venkovním prostoru staveb p i umis ování staveb pro bydlení, a to akustickou
studií, v souladu s požadavky § 30 zákona a § 12 . 258/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví a o
zm n n kterých souvisejících zákon , ve zn ní pozd jších p edpis , a § 12 na ízení vlády .
272/2011 Sb., o ochran zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací, ve zn ní pozd jších
p edpis .
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4

Nep ípustné využití
a) veškeré stavby a innosti neslu itelné a nesouvisející s hlavním a p ípustným využitím, zejména
samostatné stavby pro dopravu (hromadné i adové garáže)
b) výrobní a podnikatelská jako p evládající využití pozemku
c) zem d lská výroba jako p evládající využití pozemku
d) veškeré stavby a innosti, jejichž negativní ú inky na životní prost edí (hluk, prach, exhalace,
nadm rná dopravní zát ž) p ekra ují nad p ípustnou mez limity uvedené v p íslušných p edpisech
(nap . sklady, autoklempírny, autolakovny, záme nické a truhlá ské dílny)
e) všechny zám ry, tj. stavby, innosti a technologie, uvedené v p íloze . 1 zákona . 100/2001 Sb.,
o posuzování vliv na životní prost edí a o zm n n kterých souvisejících zákon (zákon
o posuzování vliv na životní prost edí), ve zn ní pozd jších p edpis
f) adové rodinné domy v etn dvojdom s výjimkou stávajících
g) bytové domy
h) vylou eny jsou srubové stavby

5

Podmínky prostorového uspo ádání v etn základních podmínek ochrany krajinného rázu
a) minimální velikost nov odd lovaných stavebních pozemk rodinných dom v zastav ném území
i zastavitelných plochách: 800 m2,
a) minimální velikost již odd lených pozemk
stavbu rodinného domu: 600 m2

v zastav ném území i zastavitelných plochách pro

b) maximální výšková hladina nové zástavby:
-max. 1NP + P,
-max. 2NP + P v zastavitelné ploše Z7
c) koeficient zastav ní pozemku RD:
-izolované RD: max. 40%,
d) koeficient zelen : min. 30%
e) každý rodinný d m m že obsahovat max. 1 byt, jehož podlahová plocha bude tvo it více než
polovinu celkové podlahové plochy rodinného domu
f) stavby dopl ující funkce (podnikatelská nebo výrobní innost) nep esáhnou hmotov hlavní stavbu
pro bydlení
g) parkování vozidel bude zajišt no v rámci stavebního pozemku RD v po tu 2 stání/ 1 byt
h) P i navrhování a provád ní novostaveb, stavebních úprav, p ístaveb a nástaveb ke stávajícím
objekt m musí být respektován venkovský charakter staveb a nesmí dojít k výškovému narušení
hladiny st ech stávajícího sídla

F.2)

PLOCHY OB ANSKÉHO VYBAVENÍ

(62)

OV Plochy ob anského vybavení – ve ejná infrastruktura

1

Hlavní využití
a) pozemky staveb pro ve ejnou správu, vzd lávání a výchovu, sociální služby, zdravotnictví,
kulturu, ochranu obyvatelstva
b) ve ejná prostranství v etn místních komunikací, p ších a cyklistických cest a ploch ve ejné
zelen , s prvky drobné architektury a mobiliá e

2

P ípustné využití
a) související t lovýchovná a sportovní za ízení
b) dopl ková komer ní ob anská vybavenost
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c) nezbytná související dopravní a technická vybavenost a stavby a za ízení upravující odtokové
pom ry v území (reten ní nádrže a opat ení pro zadržení srážkových vod)
3

Podmín n p ípustné využití
a) není stanoveno

4

Nep ípustné využití
a) veškeré stavby a innosti neslu itelné a nesouvisející s hlavním a p ípustným využitím

5

Podmínky prostorového uspo ádání v etn základních podmínek ochrany krajinného rázu
a) P i navrhování a provád ní novostaveb, stavebních úprav, p ístaveb a nástaveb ke stávajícím
objekt m musí být respektován venkovský charakter staveb a nesmí dojít k narušení hladiny
st ech stávajícího sídla

(63)

OS Plochy ob anského vybavení – t lovýchovná a sportovní za ízení

1

Hlavní využití
a) pozemky staveb pro t lovýchovu a sport, otev ená sportovišt a h išt
b) sportovní zázemí (šatny, WC, klubovny)

2

P ípustné využití
a) ve ejná prostranství v etn místních komunikací, p ších a cyklistických cest a ploch ve ejné
zelen , s prvky drobné architektury a mobiliá e
b) dopl ková komer ní ob anská vybavenost
c) související technická vybavenost (za ízení pro provoz a údržbu)
d) nezbytná související dopravní vybavenost (zásobování, parkování) a stavby a za ízení upravující
odtokové pom ry v území (reten ní nádrže a opat ení pro zadržení srážkových vod)

3

Podmín n p ípustné využití
a) není stanoveno

4

Nep ípustné využití
a) veškeré stavby a innosti neslu itelné a nesouvisející s hlavním a p ípustným využitím

5

Podmínky prostorového uspo ádání v etn základních podmínek ochrany krajinného rázu
a) nejsou stanoveny

(64)

OM Plochy ob anského vybavení–komer ní za ízení malá a st ední

1

Hlavní využití
a) pozemky staveb a za ízení pro obchod a služby
b) ob anské vybavení – ve ejná infrastruktura
c) nerušící výroba (technologické parky apod.)
d) výroba a služby (zejména ty, které nejsou vhodné k integraci do obytné a smíšené zástavby).
Provozovny s v tší hlu ností, než jakou p ipouští hygienické p edpisy pro obytnou zástavbu (nap .
záme nické dílny, d evovýroba, servis pro automobily apod.)

2

P ípustné využití
a) ve ejná prostranství v etn místních komunikací, p ších a cyklistických cest a ploch ve ejné
zelen , s prvky drobné architektury a mobiliá e
b) doprovodná za ízení ob anského vybavení (stravovací, sociální, zdravotní)
c) stravovací za ízení
d) plochy zelen , vodní plochy
e) nezbytná související dopravní a technická vybavenost území a stavby a za ízení upravující
odtokové pom ry v území (reten ní nádrže a opat ení pro zadržení srážkových vod)
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f)

stavby pro administrativu

g) opravny a p j ovny pr myslového zboží
h) komer ní sportovní za ízení
i)

ubytovací za ízení

j)

stávající objekty zem d lské výroby

k) sb rný dv r
l)
3

garáže, parkovišt

Podmín n p ípustné využití
a) skladování za podmínky prokázání vylou ení zvýšení dopravní zát že v obytných zónách obce
b) výstavba v návrhových i stabilizovaných plochách je podmín na prokázáním dostate né
kapacity OV resp. napojením na dostate n kapacitní ve ejnou kanalizaci a OV p ípadn
individuální likvidací splaškových vod dle platných p edpis (p . domovní OV)
c) služební, správcovské a pohotovostní byty související s provozem hlavních objekt v po tu max.
2 byty na objekt

4

Nep ípustné využití
a) veškeré stavby a innosti neslu itelné a nesouvisející s hlavním a p ípustným využitím
b) stavby pro bydlení

5

Podmínky prostorového uspo ádání v etn základních podmínek ochrany krajinného rázu
a) maximální výšková hladina zástavby: 2 nadzemní podlaží + podkroví, max. 10,5 m
b) koeficient zelen : min. 30%
c) koeficient zastav ní pozemku: max. 50%
d) likvidace deš ových vod bude zajišt na na vlastním pozemku
e) stání vozidel bude zajišt no v rámci stavebního pozemku
f) v plochách OM, p ímo sousedících s plochami bydlení, bude p i novostavbách zachována, resp.
dopln na vzrostlá zele na vzájemném rozhraní ploch v pásu o ší ce min 5m.
g) z plochy areál bude min. 5% ponecháno pro vnitroareálovou zele

F.3)

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ

(65)

VS Plochy výroby a skladování - skladování

1

Hlavní využití
a) stavby a pozemky pro skladování

2

P ípustné využití
a) dopl kové obchodní, kancelá ské a správní provozy a objekty
b) za ízení a objekty ob anského vybavení
c) plochy zelen
d) nezbytná související dopravní a technická vybavenost a stavby a za ízení upravující odtokové
pom ry v území (reten ní nádrže a opat ení pro zadržení srážkových vod)
e) pozemky staveb a za ízení pro drobnou výrobu
f) služby (v . emeslných dílen a opraven)

3

Podmín n p ípustné využití
a) trvalé bydlení správce i majitele v rámci objektu hlavního využití
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4

Nep ípustné využití
a) plochy, stavby a za ízení, které by byly zdrojem nebezpe ných odpad
b) veškeré stavby a innosti, jejichž negativní ú inky p ekra ující nad p ípustnou míru limity uvedené
v p íslušných p edpisech zasahují za hranice areálu
c) veškeré stavby a innosti neslu itelné a nesouvisející s hlavním a p ípustným využitím, zejména
výrobny t žkého pr myslu
d) všechny zám ry, tj. stavby, innosti a technologie, uvedené v p íloze . 1 zákona . 100/2001 Sb.,
o posuzování vliv na životní prost edí a o zm n n kterých souvisejících zákon (zákon
o posuzování vliv na životní prost edí), ve zn ní pozd jších p edpis
e) všechny zám ry, tj. stavby, innosti a technologie, které nesplní podmínky hygienických limit
hluku v i stavbám pro bydlení dle na ízení vlády . 272/2011 Sb., o ochran zdraví p ed
nep íznivými ú inky hluku a vibrací
f) stavby a za ízení pro nakládání s odpady
g) stavby a za ízení pro výrobu elektrické energie s výjimkou solárních lánk na objektech s jiným
využitím
h) ubytovací za ízení, samostatné objekty pro bydlení

5

Podmínky prostorového uspo ádání v etn základních podmínek ochrany krajinného rázu
a) výška staveb max. 8 m nad okolním (p vodním, na plochu stavby navazujícím) terénem
b) koeficient zastav ní pozemku: max. 45%
c) koeficient zelen s výjimkou již zastav ných areál : min. 30%
d) parkování vozidel bude zajišt no v rámci stavebního pozemku
e) v území lze postavit pouze stavby, které svou hmotou a výškou nebudou nevhodn narušovat
krajinný ráz a charakter sídla

(66)

VZ

Plochy výroby a skladování – zem d lská výroba

1

Hlavní využití
a) pozemky staveb pro zem d lskou výrobu
b) skladovací za ízení, za ízení pro skladování zem d lských a se zem d lstvím souvisejících
produkt (sklize , krmivo, stelivo, hnojivo, agrochemikálie apod.)

2

P ípustné využití
a) pozemky provoz pro zpracování zem d lských a lesních produkt
b) výrobní a skladové zázemí, související s hlavním a p ípustným využitím
c) stavby pro obchod a služby, související s hlavním využitím
d) související dopravní a technická vybavenost (zásobování, parkování) a stavby a za ízení
upravující odtokové pom ry v území (reten ní nádrže a opat ení pro zadržení srážkových vod)
e) plochy zelen

3

Podmín n p ípustné využití
a) stavby pro trvalé bydlení správce nebo majitele staveb, a to pouze od vodn ném p ípad ,
zejména pro zajišt ní provozu a bezpe nosti ploch, areál a staveb, a za podmínek prokázání
souladu s požadavky práv. p edpis a norem na ochranu zdraví
b) logistika a skladování za podmínky spln ní vyhovujícího dopravního napojení, které nezatíží
obytné plochy v sídle
c) výstavba v návrhových plochách je podmín na prokázáním dostate né kapacity
likvidací odpadních vod dle platných p edpis

4

OV resp.

Nep ípustné využití
a) plochy, stavby a za ízení, které by byly zdrojem nebezpe ných odpad
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b) veškeré stavby a innosti neslu itelné a nesouvisející s hlavním a p ípustným využitím, zejména
výrobny t žkého pr myslu,
c) všechny zám ry, tj. stavby, innosti a technologie, které nesplní podmínky hygienických limit
hluku v i stavbám pro bydlení dle na ízení vlády . 272/2011 Sb., o ochran zdraví p ed
nep íznivými ú inky hluku a vibrací
d) maloobchodní za ízení nad 500 m2 prodejní plochy
e) nep etržitý provoz
5

Podmínky prostorového uspo ádání v etn základních podmínek ochrany krajinného rázu
a) maximální výšková hladina zástavby: maximáln 2 nadzemní podlaží nebo max. 12 m
b) koeficient zastav ní pozemku: max. 60%
c) koeficient zelen : min. 20 %
d) parkování vozidel bude zajišt no v rámci stavebního pozemku
e) stavební a technické ešení staveb bude respektovat okolní obytná území a zasazení do krajiny
f) po stranách sousedících s obytnou zástavbou bude vybudován pás vnitroareálové izola ní zelen
(stromové i ke ové patro)
c) likvidace deš ových vod na vlastním pozemku

F.4)

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

(67)

TI Plochy technické infrastruktury

1

Hlavní využití
a) areály a stavby a za ízení technické infrastruktury
b) specifická za ízení na sítích technické infrastruktury
c) plochy související dopravní infrastruktury

2

P ípustné využití
a) plochy zelen
b) stavby a za ízení upravující odtokové pom ry v území (reten ní nádrže a opat ení pro zadržení
srážkových vod)

3

Podmín n p ípustné využití
a) není stanoveno

4

Nep ípustné využití
a) veškeré stavby a innosti neslu itelné a nesouvisející s hlavním a p ípustným využitím

5

Podmínky prostorového uspo ádání v etn základních podmínek ochrany krajinného rázu
a) stavební a technické ešení staveb bude respektovat okolní zastav ná území a zasazení do
krajiny

F.5)

PLOCHY VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ

(68)

PV Plochy ve ejných prostranství

1

Hlavní využití
a) ve ejn p ístupné prostory se spole enským významem (náves, ulice, chodníky, ve ejná zele a
další prostory p ístupné bez omezení)
b) plochy ve ejn p ístupné zelen v sídle
c) pozemky komunikací, p ší a cyklistické cesty, cyklostezky
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2

P ípustné využití
a) stavby a za ízení dopravní infrastruktury
b) stavby a za ízení technické infrastruktury
c) prvky drobné architektury (sochy, altánky, kašny) a mobiliá e (lavi ky, odpadkové koše)
d) prvky dalšího m stského uli ního mobiliá e: telefonní budky, prodejní stánky, informa ní kiosky
e) drobná d tská h išt
f) místa pro t íd ní odpadu v mobilních nádobách
g) prvky místních informa ních systém
h) stavby a za ízení upravující odtokové pom ry v území (úpravy pro odvodn ní)

3

Podmín n p ípustné využití
a) není stanoveno

4

Nep ípustné využití
a) veškeré stavby a innosti neslu itelné a nesouvisející s hlavním a p ípustným využitím

5

Podmínky prostorového uspo ádání v etn základních podmínek ochrany krajinného rázu
a) nové pozemní komunikace budou obsahovat doprovodnou liniovou zele ve form alejí nebo
podobné intenzivní zelen (ke e apod.)

(69)

PZ

1

Hlavní využití
a) významné plochy ve ejn p ístupné zelen v sídle, obvykle parkov upravené

2

P ípustné využití
a) pozemní komunikace, p ší a cyklistické stezky, hipostezky

Plochy ve ejných prostranství – ve ejná zele

b) d tská h išt
c) drobné vodní plochy
d) stavby a za ízení technické infrastruktury
e) prvky drobné architektury (sochy, altánky, kašny) a mobiliá (lavi ky, odpadkové koše)
f) mobiliá pro rekreaci a relaxaci
g) stavby a za ízení upravující odtokové pom ry v území (drobné reten ní nádrže)
3

Podmín n p ípustné využití
a) protihluková opat ení

4

Nep ípustné využití
a) veškeré stavby a innosti neslu itelné a nesouvisející s hlavním a p ípustným využitím

5

Podmínky prostorového uspo ádání v etn základních podmínek ochrany krajinného rázu
a) realizace zpevn ných ploch pouze po prov ení, že prokazateln neexistuje alternativní ešení
b) p i realizaci dopravní infrastruktury podél takové stavby realizovat liniovou výsadbu zelen

F.6)

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

(70)

DS Plochy dopravní infrastruktury – silni ní

1

Hlavní využití
a) pozemky staveb a za ízení pozemních komunikací v etn jejich sou ástí (náspy, zá ezy, op rné
zdi, mosty apod.)
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2

P ípustné využití
a) pozemky staveb dopravních za ízení a dopravního vybavení (nap . autobusové zastávky,
odstavná stání pro autobusy)
b) odstavné a parkovací plochy
c) chodníky, cyklostezky
d) stavby a za ízení technické infrastruktury a stavby a za ízení upravující odtokové pom ry v území
(reten ní nádrže a opat ení pro zadržení srážkových vod)
e) krajinná zele liniová a doprovodná
f) protihluková opat ení

3

Podmín n p ípustné využití
a) není stanoveno

4

Nep ípustné využití
a) veškeré stavby a innosti neslu itelné a nesouvisející s hlavním a p ípustným využitím

5

Podmínky prostorového uspo ádání v etn základních podmínek ochrany krajinného rázu
a) nejsou stanoveny

(71)

DZ

1

Hlavní využití

Plochy dopravní infrastruktury - drážní

a) stávající plochy železnice v etn
most , kolejiš apod.
2

všech staveb souvisejících: násp , zá ez , op rných zdí,

P ípustné využití
a) nezbytná související dopravní a technická vybavenost, p eložky komunikací a p eložky
inženýrských sítí
b) související pozemky za ízení pro drážní dopravu (stanice, zastávky, nástupišt
cesty, provozní budovy, depa, opravny, správní budovy

a p ístupové

c) protihluková opat ení a doprovodné krajinné úpravy
3

Podmín n p ípustné využití
a) není stanoveno

4

Nep ípustné využití
a) veškeré stavby a innosti neslu itelné a nesouvisející s hlavním a p ípustným využitím

5

Podmínky prostorového uspo ádání v . základních podmínek ochrany krajinného rázu
a) Nejsou stanoveny

(72)

DZ-K

Koridor dopravní stavby – drážní (P EKRYVNÁ FUNKCE)

1

Hlavní využití
a) modernizace a zdvoukolejn ní trat

. 120 Praha – Kladno

2

P ípustné využití
a) nezbytná související dopravní a technická vybavenost, p eložky komunikací a p eložky
inženýrských sítí
b) plochy zelen

3

Podmín n p ípustné využití
a) není stanoveno

4

Nep ípustné využití
a) umis ování staveb, které by mohly narušit budoucí stavbu trat ;
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5

Podmínky prostorového uspo ádání v etn základních podmínek ochrany krajinného rázu
a) nejsou stanoveny

F.8)

PLOCHY ZELEN

(73)

ZS Plochy zelen – soukromá a vyhrazená

1

Hlavní využití
a) Plochy soukromé zelen , zpravidla oplocené (zahrady, sady, zahradnictví, neve ejný park)

2

P ípustné využití
a) parky a zahrady
b) d tská h išt , sportovní stavby a za ízení pro obsluhu plochy
c) prvky drobné architektury (sochy, altánky, kašny) a mobiliá (lavi ky, odpadkové koše)
e) stavby a za ízení technické infrastruktury
g) drobné vodní plochy
h) ú elové komunikace, p ší a cyklistické stezky
i) stavby a za ízení upravující odtokové pom ry v území (úpravy pro odvodn ní)

3

Podmín n p ípustné využití
a) nespecifikováno

4

Nep ípustné využití
a) veškeré stavby a innosti neslu itelné a nesouvisející s hlavním a p ípustným využitím

5

Podmínky prostorového uspo ádání v etn základních podmínek ochrany krajinného rázu
a) max. plocha zastav ní jednoho objektu 100 m2
b) minimalizace zastav ných ploch

(74)

ZP Plochy zelen – p írodního charakteru

1

Hlavní využití
a) Plochy zelen

2

P ípustné využití
a) parkové plochy
b) drobné vodní plochy, zamok ené plochy
c) prvky drobné architektury (sochy, altánky, kašny) a mobiliá (lavi ky, odpadkové koše)
d) stavby, za ízení a opat ení nezbytné pro obhospoda ování zem d lské p dy, pro pastevectví
apod. (nap . silážní žlaby, p íst ešky pro dobytek)
e) oplocení pastevních areál a výb h formou ohradník
Podmín n p ípustné využití
a) stavby a liniové prvky technické infrastruktury pouze v nutných p ípadech, kdy neexistuje
alternativní ešení a na základ prokázání, že umíst ním nedochází k nevhodnému zásahu a je
vylou ena možnost narušení p írodní funkce území

3

b) dopravní infrastruktura pouze ve form nezpevn ných i mlatových nebo št rkových cest
Nep ípustné využití
a) veškeré stavby a innosti neslu itelné a nesouvisející s hlavním a p ípustným využitím

4

b) asfaltové cesty i plochy
5

Podmínky prostorového uspo ádání v etn základních podmínek ochrany krajinného rázu
a) max. plocha zastav ní jednoho objektu 50 m2
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b) minimalizace zastav ných ploch

F.7)

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁ SKÉ

(75)

W Plochy vodní a vodohospodá ské

1

Hlavní využití
a) pozemky vodních ploch, koryt vodních tok
vodohospodá ské využití

2

a jiné pozemky ur ené pro p evažující

P ípustné využití
a) plochy a koridory ÚSES
b) doprovodná zele – b ehové porosty
c) nezbytné vodohospodá ské stavby a za ízení

3

Podmín n p ípustné využití
a) není stanoveno

4

Nep ípustné využití
a) veškeré stavby a innosti neslu itelné a nesouvisející s hlavním a p ípustným využitím

5

Podmínky prostorového uspo ádání v etn základních podmínek ochrany krajinného rázu
a) nejsou stanoveny

F.8)

PLOCHY ZEM D LSKÉ

(76)

NZ Plochy zem d lské

1

Hlavní využití
a) zem d lská produkce na zem d lském p dním fondu, zejména na orné p d

2

P ípustné využití
a) stavby, za ízení a opat ení nezbytné pro obhospoda ování zem d lské p dy v nezastav ném
území, pro pastevectví apod. (nap . p íst ešky pro dobytek)
b) související dopravní a technická infrastruktura (nap . polní cesty, závlahy, odvodn ní)
c) stavby a za ízení technické infrastruktury
d) p ší a cyklistické stezky, hipostezky
e) doprovodná zele podél cest
f) protihluková opat ení dopravních staveb
g) prvky a plochy krajinné zelen (meze, aleje), zpomalující odtok vody z krajiny

3

Podmín n p ípustné využití
a) pozemní komunikace

4

Nep ípustné využití
a) veškeré stavby a innosti neslu itelné a nesouvisející s hlavním a p ípustným využitím
b) areály zem d lské výroby

5

Podmínky prostorového uspo ádání v etn základních podmínek ochrany krajinného rázu
a) p ípadné stavby, za ízení a opat ení musí být umis ovány s ohledem na charakter vymezené
plochy a s ohledem na za len ní do krajiny,
b) zastav ná plocha staveb pro obhospoda ování zem d lské p dy a pastevectví (nap .
uskladn ní sena a slámy): max.150m2
c) výška staveb pro obhospoda ování zem d lské p dy a pastevectví: max. 6 m
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F.9)

PLOCHY LESNÍ

NL Plochy lesní
1

Hlavní využití
a) pozemky ur ené k pln ní funkce lesa

2

P ípustné využití
a) plochy a koridory ÚSES
b) stavby a za ízení pro lesní hospodá ství
c) související dopravní a technická infrastruktura
d) p ší a cyklistické stezky, hipostezky
e) drobné vodní plochy

3

Podmín n p ípustné využití
a) realizace zpevn ných ploch pouze po prov ení, že prokazateln neexistuje alternativní ešení

4

Nep ípustné využití
a) veškeré stavby a innosti neslu itelné a nesouvisející s hlavním a p ípustným využitím

5

Podmínky prostorového uspo ádání v etn základních podmínek ochrany krajinného rázu
a) nejsou stanoveny

F.9)

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAV NÉHO ÚZEMÍ

(77)

NS Plochy smíšené nezastav ného území

1

Hlavní využití
a) zem d lská produkce na zem d lském p dním fondu, zejména trvalé travní porosty
b) prvky a plochy významné krajinné zelen (meze, aleje), významné krajinné prvky
c) plochy, v nichž lze obecn t žko odd lit lesní, vodní a jiné typy p írodních ploch

2

P ípustné využití
a) plochy a koridory ÚSES
b) stavby, za ízení a opat ení nezbytné pro obhospoda ování zem d lské p dy v nezastav ném
území, pro pastevectví apod. (nap . silážní žlaby, p íst ešky pro dobytek)
c) vodní plochy, zamok ené plochy
d) ostatní plochy nezastav ného území, které nejsou hospodá sky využitelné a lze je proto ponechat
p irozenému vývoji
e) ú elové komunikace, p ší a cyklistické stezky, hipostezky
f) protihluková opat ení
g) související dopravní a technická infrastruktura (nap . polní cesty, závlahy, odvodn ní--nezbytné
liniové stavby technické infrastruktury)
h) oplocení pastevních areál a výb h formou ohradník
i) zm ny kultury

3

Podmín n p ípustné využití
a) stavby a za ízení technické infrastruktury (pouze v nezbytném, minimalizovaném rozsahu)

4

Nep ípustné využití
a) veškeré další stavby
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b) innosti, které jsou v rozporu s trvale udržitelným zp sobem obhospoda ování krajiny
5

Podmínky prostorového uspo ádání v . základních podmínek ochrany krajinného rázu
a) p ípadné stavby, za ízení a opat ení musí být umis ovány s ohledem na charakter vymezené
plochy a s ohledem na za len ní do krajiny,
b) zastav ná plocha staveb pro obhospoda ování zem d lské p dy a pastevectví (nap .
uskladn ní sena a slámy): max.150m2
c) výška staveb pro obhospoda ování zem d lské p dy a pastevectví: max. 6 m

F.10) PLOCHY P ÍRODNÍ
(78)

NP Plochy p írodní

1

Hlavní využití
a) plocha p írodní zajiš ující podmínky pro ochranu p írody a krajiny
b) plochy a koridory ÚSES a související p írodn cenné pozemky (meze, aleje), významné krajinné
prvky

2

P ípustné využití
a) využití zajiš ující p irozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám
b) jiné využití jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu; u vodních tok nap . revitalizace a obnova
b ehových porost , drobné vodní plochy, na mokrých nivách nap . p irozená sukcese (zar stání
olšemi a vrbami); zm nou nesmí dojít ke znemožn ní navrhovaného využití nebo zhoršení p írodní
funkce sou asných ploch ÚSES
c) ohradníky a stavby pro letní pastvu dobytka za spln ní podmínky, že je zachována pr chodnost
krajinou

3

Podmín n p ípustné využití
a) liniové stavby dopravní a technické infrastruktury pouze v nutných p ípadech, kdy neexistuje
alternativní ešení a na základ prokázání, že umíst ním nedochází k nevhodnému zásahu a je
vylou ena možnost narušení funk nosti prvk a koridor územního systému ekologické stability
a pr chodnosti krajiny
b) lesní plochy pouze v p ípad , že se jedná o lesní biocentra a lesy s p irozenou skladbou d evin

4

Nep ípustné využití
a) veškeré stavby (v etn oplocení)
b) innosti, které jsou v rozporu se zájmy ochrany p írody a krajiny

5

Podmínky prostorového uspo ádání v . základních podmínek ochrany krajinného rázu
a) nejsou stanoveny
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G)

VYMEZENÍ VE EJN
PROSP ŠNÝCH STAVEB, VE EJN
PROSP ŠNÝCH OPAT ENÍ, STAVEB A OPAT ENÍ K ZAJIŠ OVÁNÍ
OBRANY A BEZPE NOSTI STÁTU A PLOCH
PRO ASANACI, PRO
KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMK M A STAVBÁM VYVLASTNIT
G.1) Ve ejn prosp šné stavby, pro které lze práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit
(79) Územním plánem erveného Újezdu jsou vymezeny tyto plochy a koridory ve ejn
prosp šných staveb s možností vyvlastn ní (dle §170 stavebního zákona):
Ozna ení

Popis VPS

Dopravní infrastruktura
WD1

Koridor pro moderizaci a zdvoukolejn ní trat

. 120 Praha - Kladno

(VPS D209 dle ZÚR st .kraje)
WD2

Místní obslužná komunikace obsluhující zastavitelnou plochu Z3

WD3

Místní obslužná komunikace obsluhující zastavitelnou plochu Z6

WD4
WD5

Rozší ení místních obslužných komunikací obsluhujících plochu p estavby P4 (komunikace ve výrobním areálu a ulice U V tráku)
Místní obslužná komunikace obsluhující plochu p estavby P1

WD6

Chodník podél ulice Svárovská mezi ulicemi U Zvonice a Školní (stezka A.)

WD7

P ší stezka od ulice K Vodojemu na silnici III/0056 u areálu kláštera v Hájku v trase
podél jižního okraje zástavby obce (stezka D.)

WD8

P ší stezka od ulice Hájecká na severovýchod na k.ú. Jene u Prahy (stezka F.)

WD9

Cyklop ší magistrála v historické trase v severním cípu ešeného území mezi k.ú.
Hostou u Prahy a k.ú. Pavlov u Unhošti v etn p echodu p es t leso trati. (stezka
H.)

WD10

Cyklostezka mezi
c.)

WD11

Cyklostezka podél silnice III/0056 od konce Hájecké stezky na okraj sídla
Újezd (cyklostezka d.)
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G.2) Ve ejn prosp šná opat ení, pro která lze práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit
(80) Územním plánem erveného Újezdu jsou vymezena tato ve ejn prosp šná opat ení
s možností vyvlastn ní:
Ozna ení

Popis VPO

Založení územního systému ekologické stability
WU1

založení ásti lokálního biokoridoru LK 35

WU2

založení ásti lokálního biocentra LC 57

WU3

založení ásti lokálního biokoridoru LK 36B

WU4

založení ásti lokálního biocentra LC 58B

WU5

založení ásti lokálního biokoridoru LK 36B

WU6

založení ásti lokálního biocentra LC 58

WU7

založení ásti lokálního biokoridoru LK 36A

WU8

založení ásti lokálního biokoridoru LK 36A

WU9

založení ásti lokálního biocentra LC 58A

WU10

založení ásti lokálního biokoridoru LK 38

WU11

založení ásti lokálního biokoridoru LK 38

WU12

založení ásti lokálního biokoridoru LK 38

WU13

založení ásti lokálního biocentra LC 59

WU14

založení ásti lokálního biokoridoru LK 39

G.3) Stavby a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu
(81) Územní plánem erveného Újezdu nejsou vymezeny žádné plochy pro stavby a opat ení
k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu.
G.4) Plochy pro asanaci, pro které lze vyvlastnit
(82) Územní plánem erveného Újezdu nejsou vymezeny žádné plochy asanace.

H)

VYMEZENÍ VE EJN PROSP ŠNÝCH STAVEB A VE EJNÝCH
PROSTRANSTVÍ, PRO
KTERÉ LZE UPLATNIT P EDKUPNÍ PRÁVO

(83) ÚP vymezuje tyto ve ejn prosp šné stavby a ve ejná prostranství, pro které lze uplatnit
p edkupní právo (dle §101 stavebního zákona).
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Ozna ení

Popis VPS

Ve ejn prosp šné stavby
PO1

Ob anská vybavenost v zastavitelné ploše Z6

PO2

Ob anská vybavenost v zastavitelné ploše Z5

Ve ejná prostranství
PP1
Rozší ení funk ní plochy ve ejného prostranství návsi na hranu objekt
zem d lského dvora

bývalého

I)

STANOVENÍ KOMPENZA NÍCH OPA ENÍ PODLE § 50 ODST. 6
STAVEBNÍHO ZÁKONA
(84) Orgán ochrany p írody p íslušný podle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona konstatoval, že v
souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona lze vylou it významný vliv p edložené koncepce, samostatn i ve spojení s jinými koncepcemi nebo zám ry na p íznivý stav p edm tu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality a pta í oblasti.

J)

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR , VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ
O ZM NÁCH V ÚZEMÍ PODMÍN NO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE
(85) Územní plán erveného Újezdu vymezuje 5 ploch s podmínkou po ízení územní studie,
které jsou vyzna eny ve Výkresu základního len ní území (v. .B1):
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Ozna ení Název
plochy

Vým - Pozemky dle
ra [ha] KN

US1

U statku

2,95

US2

Severozápad

4,50

US3

U mok ad

1,37

US4

U výroby

1,45

U Svárova

US5

1,45

st. 3/1, st. 320,
303/2, 304/2,
446/2, 446/3
130/1, 131,
110/2
115/12, 115/13,
115/14, 119/1,
119/4
73/28, 73/38,
74/1, 74/4, 74/6
147/1, 147/33,
152/65, 428/1

Umíst ní
zp sob využití
Zastav né území - východní
okraj, plocha p estavby P1
SV – plochy smíšené obytnévenkovské
Zastavitelná plocha Z4
SV – plochy smíšené obytnévenkovské
Zastavitelná plocha Z3
SV – plochy smíšené obytnévenkovské
Zastav né území – severní
okraj, plocha p estavby P4
SV – plochy smíšené obytnévenkovské
Zastavitelná plocha Z5
SV – plochy smíšené obytnévenkovské
OV – plochy ob anského vybavení – ve ejná infrastruktura

Lh ta pro zapsání
do evidence
územn plánovací innosti
6 let

6 let
6 let

6 let

6 let

Podmínky pro po ízení územních studií: Studie definují návrh dopravní a technické infrastruktury, v etn koncepce nakládání s deš ovými vodami, návrh parcelace území v etn ve ejných prostranství a umíst ní a charakter stavební a uli ní áry. Územní studie US1 v návrhu zohlední návaznost na historický dv r s objektem zámku s ohledem na možné využití dvora jako ve ejná obanská i komer ní vybavenost s p ší prostupností na náves. US1 dále zohlední zám r na vybudování tranzitní p ší a cyklostezky v ulici Na Dráze.

K)

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR , VE KTERÝCH JE
ROZHODOVÁNÍ O ZM NÁCH ÚZEMÍ PODMÍN NO
VYDÁNÍM
REGULA NÍHO PLÁNU, ZADÁNÍ REGULA NÍHO PLÁNU
(86) Územní plán
erveného Újezdu nestanovuje žádné plochy ani koridory plochy
s podmínkou po ízení a vydání regula ního plánu.

L)
(87)

STANOVENÍ PLOCH A KORIDOR ÚZEMNÍCH REZERV
Územní plán erveného Újezdu vymezuje 3 plochy územních rezerv.

Ozna ení
plochy

Celková
vým ra [ha]

Navržené
využití

Popis

R1

24,09

DS

P eložka silnice II/101 dle ZÚR St edo eského kraje

R2

10,40

DS

Rezerva pro alternativní trasu p eložky silnice II/101
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R3

3,55

DS

Rezerva pro obchvat obce Pavlov

M)

ÚDAJE O PO TU LIST ÚZEMNÍHO PLÁNU A PO TU VÝKRES
K N MU P IPOJENÉ
GRAFICKÉ ÁSTI
(88) Textová ást územního plánu erveného Újezdu obsahuje 26 íslovaných stran. Další listy
obsahují titulní stranu, p edsádku s údaji o po izovateli, zhotoviteli a projektantovi.
Grafickou ást územního plánu erveného Újezdu tvo í 3 výkresy:
B1

Výkres základního len ní území

1:5000

B2

Hlavní výkres

1:5000

B3

Výkres ve ejn prosp šných staveb, opat ení a asanací

1:5000
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