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A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Aa. Vymezení zastavěného území 

(1) Zastavěné území bylo vymezeno na podkladu aktuální katastrální mapy k datu 1. 9. 2021 1. 2. 2018. Zasta-
věné území je tvořeno čtyřmi plošnými celky částí sídla Brozánky, Hořín, Vrbno a Zelčín a dalšími několika 
nevelkými plochami zástavby. 

(2) Zastavěné území je vymezeno ve všech výkresech grafické části územního plánu, kromě výkresu B2 (širší 
vztahy). 

Ab. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 

Ab1. Základní koncepce rozvoje území obce 

(3) Cíle koncepce: 

a) stabilizovat charakter sídla s převahou rezidenčního charakteru využití v nízkopodlažní obytné zástavbě; 
b) navrženou urbanistickou koncepci územního plánu, jejíž podstatnou část představují regulativy v plochách 

s rozdílným způsobem využití; 

c) realizovat rozvojové plochy zejm. pro bydlení na plochách „ostrovů“ situovaných ve větší míře mimo zá-
plavové území Q100, zástavba v plochách zastavitelných v záplavovém území je podmíněna vlastním re-
gulativem; 

d) zachovat charakter zástavby v závislosti na územních kompozičních vztazích se stávající hodnotnou zá-
stavbou a okolní krajinou; 

e) respektovat charakter nové zástavby a polohy obce z hlediska dálkových pohledů vzhledem k mělnickému 
zámku s vinicemi,  

f) zachovat a ochránit krajinný ráz; 
g) respektovat limit území záplavového území a jeho aktivní zónu Vltavy a Labe, zástavba v plochách zasta-

vitelných v i zastavěném území v záplavovém území je podmíněna vlastními podmínkami v plochách s roz-
dílným způsobem využití; zabezpečit dotčené pozemky a plochy před povodněmi formou zvláštních 
podmínek pro výstavbu a využití; 

h) regulovat využití na plochách a pozemcích v celé obci formou navržených ploch s rozdílným způsobem 
využití; 

i) regulací ploch v obci chránit  přírodní a kulturně historické a technické hodnoty v území; 

• dodržet stanovit podmínky pro rozvojové plochy obce v území  limitovaným vodním režimem, s hodnot-
ným přírodním zázemím a   s dostatečnou veřejnou vybaveností; 

• prověřit převzít plochy pro zástavbu ze schváleného územního plánu a jeho změn; 

j) dodržet vymezené zastavěné území, zastavitelné plochy, plochy přestavby a nezastavěné území; 
k) umožnit prostup územím zejm. formou cyklostezek, pěších a účelových cest; 
l) umožnit řešení dopravní a technické infrastruktury v zastavitelných plochách, v zastavěném území a v plo-

chách přestavby; 
m) vymezit plochy a koridory pro navrženou dopravní infrastrukturu; 
n) vymezit plochy a koridory pro vedení územního systému ekologické stability s návazností na sousední 

území; 
o) vymezit plochy pro zemědělské využití krajiny; 
p) zohlednit limity využití území při řešení urbanistické koncepce; 

q) zohlednit požadavky z Politiky územního rozvoje: stabilizovat linii vodní dopravy Labe  (VD1) a stabilizovat 
linii vodní dopravy Vltavy (VD2) 
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• zohlednit požadavky ze Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, dle ZUR SK není obec Hořín jako 
součást ORP Mělník v rozvojové oblasti OB1 RO Praha ani v rozvojové oblasti OBk3 Mělník uvedena; 

r) vymezit  záměry ploch a koridorů z platné dokumentace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje: 

I. koridor dopravní infrastruktury č. D136 pro přeložku silnice II/246: Brozánky, přeložka a nové 
napojení na I/16 jako veřejně prospěšnou stavbu; 

II. vymezit nadregionální a regionální průběh územního systému ekologické stability –  
i. nadregionální biokoridor NK10: Stříbrný roh – Polabský luh 

ii. nadregionální biokoridor NK58: Údolí Vltavy – K10 
iii. regionální biocentrum RC 1480: Úpor a Kelské louky  
iv. regionální biocentrum RC 1867: Hořín; 

s) Cílem rozvoje obce je vytvořit harmonickou sídelní strukturu čtyř částí obce v hodnotném krajinném pro-
středí, a to formou uplatňování zásad urbanistické koncepce a respektováním limitů území a možnostmi vy-
užití. 

Obec se bude rozvíjet jako sídlo s dominantní funkcí nízkopodlažního bydlení v omezených přírodních podmín-
kách vyplývajících ze své specifické polohy na soutoku Vltavy, Labe a Vraňansko-Hořínského plavebního kanálu. 
Podmínky pro tuto hlavní koncepci rozvoje jsou dány základní občanskou vybaveností obce, přírodními i kultur-
ními hodnotami v obci a jejím okolí, dobrou dopravní dostupností do sousedního okresního města Mělník. Do-
stačená obslužná sféra města poskytuje zázemí občanské vybavenosti i pro obec Hořín. Obec se nachází  cca 11 
km od dálnice D8, která umožňuje spojení s Prahou. Vzhledem k četnosti vodních toků se vzrostlou břehovou 
zelení a plochám přírodní a lesní zeleně Hořínského parku i plochám lužních luk vymezených vodními toky má 
obec velmi dobré podmínky pro rekreační využití v návaznosti na limitovaný rozvoj bydlení. Územní plán vytváří 
poměrně rozsáhlou nabídku zastavitelných ploch pro tuto funkci. 

Koncepce rozvoje obce a plochy pro zástavbu vycházejí ze záměrů schválených v platné územně plánovací doku-
mentaci obce a které obec požadovala převést do nového územního plánu ve smyslu jeho schváleného zadání.   

Rozvoj obce je determinován specifickými podmínkami, které vyvolává stanovené záplavové území Q100 vodních 
toků  a jeho aktivní zóna. Proto jsou rozvojové plochy zejm. pro bydlení vymezeny na plochách jakýchsi ostrovů 
situovaných ve větší míře mimo záplavové území, zástavba v plochách zastavitelných v záplavovém území je pod-
míněna vlastním regulativem.  

Ochrana hodnot je zohledněna v hlavním výkrese územního plánu ve vymezení ploch s rozdílným způsobem vy-
užití, členěním ploch na zastavěné území a zastavitelné plochy s možností regulované zástavby a nezastavěné 
území.  

Při návrhu řešení ploch s rozdílným způsobem využití ve stávající i navrhované zástavbě projektant vycházel z   

Ab2. Ochrana a rozvoj hodnot území 

(4) Územní plán stanovil podmínky pro ochranu přírodních, civilizačních a kulturních hodnot formou vymeze-
ných ploch s rozdílným způsobem využití, členěním na zastavěné území a nezastavěné území, stanovením 
zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch změn v krajině. zachovává všechny přírodní, civilizační a kul-
turní hodnoty obce a v koordinaci s nimi vymezuje zastavitelné plochy, plochy přestavby a urbanistickou 
koncepci.  

(5) Předmětem ochrany jsou zejména tyto kulturně historické a urbanistické hodnoty – vesnická památková 
zóna Vrbno, nemovité kulturní památky (kostel Povýšení sv. Kříže a venkovská usedlost ve Vrbně, areál ro-
kokového zámku v Hoříně,  Pohřební kaple Lobkoviců, myslivna, socha sv. Anny,  výklenková kaplička, silniční 
most přes Labe, Vraňansko-hořínský plavební kanál se stavbou zdymadla). 

KULTURNÍ A ARCHITEKTONICKÉ HODNOTY  

1/ nemovité kulturní památky (KP), vesnická památková zóna Vrbno  

plošná ochrana: 

▪ Vesnická památková zóna Vrbno (VPZ) 

▪ Vodní kanál plavební Vraňansko-hořínský se zdymadlem jehož součástí je i zdymadlo 
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NKP: 

▪ Zámek 

▪ Myslivna č. pop. 40 v Hoříně u Bažantnice, hodnotný objekt z 1. pol. 19. st. 

▪ Pohřební kaple Lobkoviců 

▪ Výklenková kaplička nejsvětější Trojice v Hoříně 

▪ Zdymadlo Vraňansko-Hořínského kanálu 

▪ venkovská usedlost st.p. č. 37/1 ve Vrbně, obytná budova, sýpka 

▪ Kostel Povýšení sv. Kříže ve Vrbně 

▪ Socha sv. Anny st.p. 30/1 v Hoříně 

2/ Architektonicky hodnotné stavby, jejich výčet se může prolínat s nemovitými památkami: 

Zámek a hospodářské budovy v Hoříně, Pohřební kaple Lobkoviců, hřbitov v Hoříně, Historický objekt zdymadla 
v Hoříně, Myslivna č. pop. 40 v Hoříně u Bažantnice, Kostel Povýšení sv. Kříže ve Vrbně, vesnická památková 
zóna Vrbno, venkovská usedlost st.p. 37/1 ve Vrbně 

3/ Urbanisticky hodnotné prostory a prostranství: 

Historické centrum části obce Vrbno se statutem Vesnické památkové zóny Vrbno v k. ú. Vrbno u Mělníka vyhláše-
nou roku 2005 vyhláškou MK  ČR, č. rej. 2477. Dominantou této části sídla  je kostel Povýšení sv. Kříže, původně 
románský kostel ze 14. stol. s gotickou přístavbou s okolní urbanistickou koncepcí pozůstatků historické zástavby. 

Územní plán vymezuje urbanistické hodnoty v historických částech obce Hořín, Brozánky, Zelčín, území Vrbna je sou-
časně pod ochranou vesnické památkové zóny,  

Vymezením urbanistických hodnot je zdůrazněna ochrana dotčeného území  doporučení zvýšeného dohledu nad hod-
notami v okolí stávající kulturně historické urbanistické koncepce zástavby při rozhodování v území.  

(6) Stabilizace dalších hodnot obce:  

a) Vrbno - původní vesnická zástavba s návsí s kostelem, zachovaná urbanistická struktura, architektonicky 
hodnotné původní objekty s vyváženou hmotovou kompozicí;  

b) Zelčín – zachovalý areál původního statku s hospodářskými objekty s centrálním dvorem, dnes ZOO park 
Zelčín; 

c) Hořín -  původní jádro sídla Hořín s původní osovou severojižní kompozicí uliční řadové zástavby  v čele 
se zámkem, na který západním směrem navazovaly hospodářské objekty, směrem severním zámecký 
park. Do souboru hodnotných staveb obce patří také hřbitovní kaple;  

d) Brozánky – hodnotně založená původní uliční vesnická zástavba se štíty statků orientovanými kolmo na 
osu centrální ulice. 

4/ Technicky hodnotné stavby (kulturní památky): 

▪ Zdymadlo Hořín – je součástí plavebního kanálu Vraňansko – hořínského, 

▪ Plavební kanál Vraňany – Hořín – uměle vybudovaný plavební kanál o celkové délce 11 km.  

5/ Území s archeologickými nálezy 

PŘÍRODNÍ HODNOTY 

(7) Územní plán stabilizuje prvky ochrany přírody a krajiny  - hodnotné části krajiny rovinatého Polabí při sou-
toku Vltavy a Labe, lokality starých lužních lesů, krajinářský park s lesním porostem v návaznosti na zámek; 
Přírodní rezervace Úpor – Černínovsko, Evropsky významné lokality soustavy Natura 2000: EVL Úpor – Čer-
nínovsko a EVL Labe  - Liběchov, VKP ze zákona, prvky ÚSES, památné stromy. Rozvoj přírodních hodnot je 
stanoven koridory a plochami ÚSES, koncepcí spořádání krajiny a podmínkami využití mimo zastavěné území. 

(8) Rozvoj kulturních a civilizačních hodnot je součástí urbanistické koncepce, koncepce veřejné infrastruktury 
a vymezenými podmínkami ploch s rozdílným způsobem využití, pro významnější zastavitelné plochy jsou 
stanoveny podmínky řešit tyto územní studií nebo regulačním plánem.  

▪ Maloplošné zvláště chráněné území: 
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Přírodní rezervace :  PR Úpor – Černínovsko, území tvoří lužní lesy v oblasti soutoku Labe s Vltavou 

kód  název PR  rozsah v ha.  k. ú.     

474         Úpor- Černínovsko 256,4   Úpor 

PR se rozkládá se na jižní a východní hranici obce a zejména na území sousední obce Obříství a její poloha a 
podstata ochrany přírody se protíná s obsahem EVL Úpor-Černínovsko. 

▪ Evropsky významné lokality (EVL) soustavy Natura 2000 

Natura 2000:  EVL Úpor – Černínovsko, rozsáhlý lužní komplex na soutoku Vltavy a Labe 

   EVL Labe – Liběchov, předmětem ochrany je biotop hořavky duhové. 

Na území obce je vyhlášena Evropsky významná lokalita (EVL): 

▪ kód  název EVL  rozsah v ha.  k. ú.     

CZ0213039 Labe – Liběchov 116,92   Brozánky, Hořín 

předmětem ochrany je biotop hořavky duhové 

▪ kód  název EVL  rozsah v ha.  k. ú.     

CZ0210186 Úpor - Černínovsko 87383   Úpor, Obříství 

předmětem ochrany je rozsáhlý lužní komplex na soutoku Vltavy a Labe 

EVL se nachází na a za jižní hranicí řešeného území   

▪ Významné krajinné prvky :   

o vodní toky Labe a Vltavy, Hořínský potok,  

o nevelké lesní plochy lesů hospodářských. 

 

o VKP 111 Sidonka - starý lužní les s významnými vlhkomilnými společenstvy. 

o VKP 125 Park v Hoříně - starý lužní les s relikty krajinářského parku patřícího k zámku Hořín. Kromě 
typických společenstev lužních lesů se vyskytují i cizokrajné dřeviny, jinan, tisovce, jerlíny, zeravy, 
kaštanovec. 

o VKP 126 Loužka - Mrkvice - lužní společenstva - porosty vrb, olší, vlhké louky, mokřady, hnízdiště vod-
ních ptáků. 

o VKP 123 Luh pod Chramostkem a Zelčínem - vlhký luh v nivě Vltavy, mrtvá ramena starého toku řeky 
- tůně a doprovodné porosty tůní. 

o Návrh: VKP Bažantnice, plocha bývalé bažantnice se vzrostlými stromy; 

▪ Památné stromy: 

o Platan javorolistý, k.ú. Brozánky  

o Dub letní, k.ú. Hořín, Mrkvice  

o Dub letní, k.ú. Hořín, Mrkvice  

▪ Územní systém ekologické stability: 

funkční prvky  nadregionální, regionální a lokální úrovně, navržené prvky tímto  územním plánem: 

o nadregionální biokoridor NK10: Stříbrný roh – Polabský luh 

o nadregionální biokoridor NK58: Údolí Vltavy – K10 

o regionální biocentrum RC 1480: Úpor a Kelské louky  

o regionální biocentrum RC 1867: Hořín 

o lokální biocentra a biokoridory  
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▪ Kvalitní zemědělská půda – I. a II. třída ochrany  

▪ Nerostné bohatství 

▪ dobývací prostor -  se na území obce Hořín nenachází 

▪ chráněné ložiskové území Vliněves – za severní hranicí obce 

▪ ložisko nerostných surovin – štěrkopísku:  

▪ Býkev 

▪ Hořín 

(9) V územním plánu jsou stanoveny podmínky pro rozvoj civilizačních hodnot veřejné infrastruktury - dopravní 
a technické infrastruktury (silnice, místní komunikace, vodní doprava, vodovodní, kanalizační, plynovodní, 
kabelová, elektro sítě a zařízení, produktovod), veřejná občanská vybavenost (správa obce, ZŠ, MŠ, sportovní 
a obchodní vybavenost) a vymezením ploch veřejných prostranství. 

(10) Územní plán zachovává hodnotu obytného sídla s historickým jádrem a řízeným rozvojem umožňuje zá-
stavbu rodinných domů a ploch  smíšených obytných s možností podnikání, zemědělské i lehké průmyslové 
výroby, umožňuje rozvoj zejm., rekreace a sportu.   

(11) Řešení územního plánu zachovává stávající krajinné a přírodní hodnoty obce. 

CIVILIZAČNÍ HODNOTY: 

▪ Občanská vybavenost – OÚ, ZŠ (1.-5. ročník), MŠ, drobná obchodní vybavenost, restaurace, sportovní 
areál s fotbalovým hřištěm, hřiště u základní školy zařízení 

▪ Technická infrastruktura – vodovod, tlaková kanalizace s ČOV – Brozánky, Hořín, Vrbno a Zelčín tlak. kana-
lizace s domovními čerp. jímkami ve výstavbě, venkovní vedení VN do trafostanic, rozvod NN, plynofikace, 
kabelová síť,  plynovod – STL, VVTL, produktovod; 

▪ Dopravní infrastruktura - silnice I., II. A III. tř., místní obslužné komunikace, účelové komunikace, vodní do-
prava – vodní cesta Labe, Vltava a plavební kanál Vraňany – Hořín, zdymadlo na kanálu 

Občanská vybavenost – obecní úřad, knihovna, základní škola (1.-5. ročník), mateřská škola, drobná obchodní 
vybavenost, restaurace, sportovní areál s fotbalovým hřištěm, hřiště u základní školy zařízení; 

Meliorovaná území – liniová meliorace, investice do půdy za účelem zúrodnění ; 

Technická infrastruktura – realizovaná, zajišťující inženýrskou infrastrukturu pro potřeby obce; 

vodovod – v celé obci, 

tlaková kanalizace s čistírnou odpadních vod – Brozánky, Hořín, Vrbno a Zelčín tlak. kanalizace s domovními 
čerp. jímkami ve výstavbě, 

elektrifikace, venkovní vedení VN do trafostanic, rozvod NN v celé obci, 

plynofikace – Brozánky, Hořín. 

kabelová komunikační síť, 

protipovodňová opatření – terénní valy, protipovodňová zeď -   

Dopravní infrastruktura – nadřazená silnice I. třídy I/16 Mělník – Slaný, silnice II. a III. třídy, stávající místní ob-
služné komunikace, účelové komunikace, vodní doprava – vodní cesta Labe, Vltava a plavební kanál Vraňany – 
Hořín, zdymadlo na kanálu. 

Ab3. Koncepce návrhu 

▪ stanovit podmínky pro rozvojové plochy obce v území  limitovaným vodním režimem, s hodnotným pří-
rodním zázemím a   s dostatečnou veřejnou vybaveností; 

▪ prověřit převzít plochy pro zástavbu ze schváleného územního plánu a jeho změn; 

▪ vymezit zastavěné území, zastavitelné plochy a nezastavěné území; 
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▪ regulovat využití na plochách a pozemcích v celé obci formou navržených ploch s rozdílným způsobem vy-
užití; 

▪ regulací ploch v obci chránit  přírodní a kulturně historické a technické hodnoty v území; 

▪ zabezpečit dotčené pozemky a plochy před povodněmi formou zvláštních podmínek pro výstavbu a vyu-
žití; 

▪ umožnit prostup územím zejm. formou cyklostezek, pěších a účelových cest; 

▪ umožnit řešení dopravní a technické infrastruktury v zastavitelných plochách, v zastavěném území a v plo-
chách přestavby; 

▪ vymezit plochy a koridory pro navrženou dopravní infrastrukturu; 

▪ vymezit plochy a koridory pro vedení územního systému ekologické stability s návazností na sousední 
území; 

▪ vymezit plochy pro zemědělské využití krajiny; 

▪ zohlednit limity využití území při řešení urbanistické koncepce; 

▪ zohlednit požadavky z Politiky územního rozvoje: 

o vymezit linii vodní dopravy Labe  (VD1) 

o vymezit linii vodní dopravy Vltavy (VD2) 

▪ zohlednit požadavky ze Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, dle ZUR SK není obec Hořín jako 
součást ORP Mělník v rozvojové oblasti OB1 RO Praha ani v rozvojové oblasti OBk3 Mělník uvedena; 

▪ vymezit  záměry ploch a koridorů z vydané ZÚR SK : 

o koridor dopravní infrastruktury č. D136 pro přeložku silnice II/246: Brozánky, přeložka a nové na-
pojení na I/16 jako veřejně prospěšnou stavbu; 

o vymezit nadregionální a regionální průběh územního systému ekologické stability –  
▪ nadregionální biokoridor NK10: Stříbrný roh – Polabský luh 
▪ nadregionální biokoridor NK58: Údolí Vltavy – K10 
▪ regionální biocentrum RC 1480: Úpor a Kelské louky  
▪ regionální biocentrum RC 1867: Hořín; 

Ac. Urbanistická koncepce 

Ac1. Urbanistická koncepce 

Obec Hořín situovaná v zázemí okresního města Mělník je tvořena čtyřmi částmi sídla, z nichž Brozánky a Hořín 
v severní části obce jsou územně částečně spojeny a tvoří  hlavní část obce s kumulovanou převážně obytnou 
zástavbou.  V jižní části obce jejího poměrně rozsáhlého území jsou malá sídla Vrbno a Zelčín. Celá urbanistická 
koncepce je podmíněna dvěma faktory – 1. rovinatým charakterem území na soutoku řek Labe a Vltavy a s tím 
souvisejícím záplavovým územím sídla a 2. kvalitní zemědělskou půdou na celém území obce a tedy s charakte-
rem zemědělské výroby v převážné části nezastavěného území. 

Zástavbu v obci ze severu vymezuje silnice I. třídy I/16 Mělník – Slaný, z níž je příjezd do obce. Komunikační páteří 
celé obce je silnice III. třídy, která umožňuje spojení na silnici I/16.  

Nové plochy pro bydlení, pro smíšené obytné území a sport jsou převedeny z platného územního plánu a jejich 
situování je podřízeno konsenzuálnímu řešení požadavku pro zástavbu a nyní již regulovanému záplavovému 
území. 

(12) Urbanistická koncepce sídla je vyjádřena návrhem řešení ploch s rozdílným způsobem využití v hlavním vý-
krese územního plánu ve vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, členění ploch na zastavěné území a 
zastavitelné plochy a plochy přestavby s možností regulované zástavby a na území nezastavěné. Prostorová 
regulace je vymezena v rámci jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití. 
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(13) Zásady urbanistické koncepce:  

a) Vymezit plochy pro zástavbu v souladu s platným územním plánem, jedná se hlavně plochy pro bydlení, 
pro plochy smíšené – bydlení spojené s podnikatelskými  a obslužnými aktivitami, plochy pro sport a 
rekreaci, pro golfové hřiště, plochy výroby pro f. LUNAPLAST a plochy  pro zemědělskou činnost a vý-
robu; 

b) Pro novou zástavbu využít zejména plochy v prostorových prolukách rezervách ve stávající i nové zá-
stavbě. Stavby prioritně umisťovat na stávající komunikace;  

c) Stabilizovat a posílit obytnou funkci obce vymezením ploch bydlení s rozdílným způsobem využití; 
v územním plánu vymezit nové zastavitelné plochy pro bydlení na plochách smíšených obytných a  v 
plochách bydlení - v rodinných domech; 

d) Umožnit v plochách pro bydlení a v plochách smíšených obytných v centru rozsáhlejší zástavby podni-
kání obyvatel  jako doplněk občanské vybavenosti; 

e) Ve stávající zástavbě vycházet z urbanistického charakteru stávající historické zástavby centra obce 
všech 4 částí sídla;  

f) Řešit urbanistickou koncepci ve velkých nebo významných plochách podrobnější dokumentací – regu-
lačním plánem nebo územní studií; 

g) Navázat nově navrhovanou zástavbu na stávající urbanistickou hmotovou formu v místech vně sídelního 
jádra tak, aby vhodně navázala na strukturu zástavby, zejména dodržením výškové regulace; 

h) Tímto územním plánem je stanovena podmínka prostorového uspořádání urbanistické koncepce urču-
jící charakter  a strukturu zástavby  a intenzitu využití stavebních pozemků ve vazbě na stanovenou kon-
cepci veřejné infrastruktury: rodinný dům může mít nejvýše jeden samostatný byt. 

i) Plochy v zástavbě využité pro místní obslužnou dopravu jsou vymezeny formou veřejného prostranství, 
v němž bude umístěna obslužná komunikace, pěší provoz, vhodný pás zeleně, apod. 

j) Novou zástavbu v území ohrožených povodní – záplavové území - řešit dle podmínek příslušných dotče-
ných orgánů vodního hospodářství;  

k) Chránit vegetační plochy a linie zeleně v koridorech vodních toků jako důležité prvky prostorové struk-
tury přírodních hodnot; územní rozvoj důsledně vymezovat mimo významné krajinné prvky (i neregis-
trované); 

l) Zachovat a rozvíjet přírodní hodnoty, prvky ekologické stability, mj. vymezením ÚSES a respektováním 
ploch zvláště chráněných území přírody a krajiny a jejich rozvojem návrhem ploch přírodních, 
respektováním památných a významných stromů; 

m) Respektovat souvislé pásy veřejně přístupné zeleně vymezené v územní rezervě jako prvky 
krajinotvorné i jako opatření pro podporu retence a optimalizaci vodního režimu krajiny; důraz na 
vhodný přechod sídla do krajiny (plochy zeleně na okraji zastavěného území a zastavitelných ploch; 

n) Vymezit  záměry z vydaných Zásad územního rozvoje Středočeského kraje: 
a. koridor pro umístění stavby silnice II/246: Brozánky, přeložka a napojení na silnici I/6, 
b. vymezit nadregionální a regionální průběh územního systému ekologické stability; 

o) Stabilizovat a vymezit plochy přírodní,  plochy lesní, plochy smíšené nezastavěného území i plochy ze-
leně ke zvýšení retence krajiny a založení prvků ÚSES; 

Územní plán zachovává hodnotu obytného sídla s historickým jádrem a řízeným rozvojem umožňuje zástavbu 
rodinných domů a ploch  smíšených obytných s možností podnikání, zemědělské i lehké průmyslové výroby, 
umožňuje rozvoj zejm., rekreace a sportu.   

Řešení územního plánu zachovává stávající krajinné a přírodní hodnoty obce. 

(14) Urbanistická kompozice  

bude stabilizována na základě uvedených územních podmínek: 

a) Respektovat zachovalou kompozici obce Hořín barokního původu; na osu průčelí zámeckého areálu na-
vazuje vnitřní prostor barokní obce, spojující se zámkem původní náves; respektovat urbanistickou kom-
pozici VPZ Vrbno, respektovat provázanost tohoto území Hořína s kulturními památkami na území 
sousední obce Mělník, tj, zejména s mělnickým zámkem s vinicemi s kostelem sv. Petra a Pavla, zachovat 
pohledové vazby, respektovat pozůstatky barokní komponované krajiny; 
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b) Z hlediska urbanistické kompozice je třeba dotvořit a rozvíjet původní strukturu sídla a jeho části v pů-
doryse i ve hmotách, které musí respektovat přirozenou kulturní a krajinnou strukturu, původní urba-
nistickou kompozici a vztah k panoramatu Mělníka. 

c) Zachovat dochovaný historický půdorys historického jádra části obce Hořín se zámkem, jemu odpovída-
jící  hmotovou a prostorovou skladu a charakter dosavadní zástavby obce Hořína se zámkem a parkem 
a přírodně krajinářský ráz oblasti soutoku řek uplatňující se v charakteristických výhledech z pravobřežní 
části města Mělník. 

d) Mimo historické jádro obce Hořín se zámkem je nutné zachovat charakteristické rysy vesnické zástavby. 
e) Výšková hladina zástavby – prostorová regulace vymezená územním plánem určuje maximální regulo-

vanou výšku zástavby pro zastavěné území a pro zastavitelné plochy; zachovat siluetu zástavby obce, 
bez výškových staveb a bez  staveb, které by narušily charakteristickou vesnickou zástavbu vč.  zástavby 
hospodářským staveb; 

f) Dodržet prostorovou regulaci zástavby vymezenou územním plánem a hladinu zástavby ve vztahu ke 
stavbám na sousedních pozemcích; 

g) Panorama a silueta obce – vytvářejí obraz sídla v krajině, bez výškových dominant, plynulý přechod ob-
jemu zástavby do volné krajiny; 

h) Měřítko a proporce – objemová proporce objektů bude zachována v typickém venkovském měřítku sta-
veb, velikost objektu eliminovat prostředky urbanistické kompozice, architektonickým členěním hmot a 
proporcí;  

i) Pro dosažení prostorového a plošného uspořádání území a nástrojem regulace ploch územního plánu 
je definice těchto ploch s rozdílným způsobem využití, ve kterých jsou plochy návrhů zastavitelných 
ploch (ploch změn)¨a plochy přestavby funkčně rozděleny do těchto celků: 

(15) Zastavitelné plochy (plochy změn)  a plochy přestavby jsou funkčně rozděleny do těchto celků: 

PLOCHY BYDLENÍ 

a)  v rodinných domech /BI/ -  jedná se o novou zástavbu v lokalitách určených pro klidné  nízkopodlažní 
bydlení na plochách  vymezených v platném územním plánu vč. změn a dosud nezastavěných ( plocha 
Z5, část Z9, Z10, Z12, Z13, Z14, Z15, část Z3, část Z17 a Z20), plochy bydlení převážně v rodinném domě 
v kvalitním prostředí, umožňující nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci obyvatel, možnost na-
pojení na dopravní a technickou infrastrukturu;  součástí územního řešení ploch bude vymezení veřej-
ného prostranství s vedením dopravní a technické infrastruktury pro danou lokalitu; 

b) V zastavitelné ploše Z4 je využití pro bydlení přípustné s podmínkou uvedenou v kapitole Af. “Stanovení 
podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ÚP Hořín. 

a. plochy bydlení – v rodinných domech dotčené záplavovým územím Q100/s indexem BI*/ 

c) v řadových rodinných domech /BIRN/ - vymezeno z důvodu již zahájené zástavby řadových rodinných domů  
na ploše zastavitelné z platného územního plánu (část plochy Z14); 

d) v bytových domech /BH/ - plocha přestavby P11 se nachází v zastavěném území; plocha bydlení v bytovém 
domě v kvalitním prostředí umožňující nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci obyvatel, možnost 
napojení na dopravní a technickou infrastrukturu; 

a. plochy bydlení – v bytových domech dotčené záplavovým územím Q100/s indexem BH*/ 

PLOCHY REKREACE 

a) individuální rekreace /RI/ – nejsou vymezeny žádné nové zastavitelné plochy; 

b) hromadné rekreace /RH/ - jsou vymezeny za účelem zajištění podmínek pro různé formy využití hromadné 
rekreace (část lokality Z11); 

c) golfové hřiště /RGN/ - nezastavěné území; 

a. plochy rekreace – hromadná rekreace dotčená záplavovým územím Q100/RH*/. 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ   

• veřejná infrastruktura /OV/ – nejsou vymezeny žádné zastavitelné plochy; 
a) plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura dotčená záplavovým územím Q100 /OV*/; 
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b) komerční zařízení malá a střední /OM/ - plochy s možností umístění podnikatelských zařízení s regulovaným 
využitím (lokalita Z6, část Z11, plochy přestavby P1, P2, P6 a P9); plochy občanského vybavení – veřejná 
infrastruktura dotčená záplavovým územím Q100 /OM*/; 

c) tělovýchovná  a sportovní zařízení /OS/ - plocha vymezená za účelem zajištění podmínek pro přiměřené 
umístění a využívání sportovních a rekreačních staveb a zařízení ( lokalita Z7, část plochy Z11, část plochy 
přestavby P12); plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení dotčená záplavovým 
územím Q100/OS*/; 

▪ hřbitov /OH/ –  nejsou vymezeny žádné nové plochy, 

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ /PV/  

a) jsou vymezeny za účelem zajištění podmínek pro přiměřené umístění, rozsah a dostupnost pozemků veřej-
ných prostranství i místních komunikací a k zajištění podmínek pro jejich využívání v souladu s jejich význa-
mem a účelem, (části lokality část Z4,  Z5, Z6, Z9, Z11, Z12, Z13, Z14, Z15, Z16, Z17, Z22, Z24 ) ; plochy 
veřejných prostranství dotčené záplavovým územím Q100/PV*/. 

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - VEŘEJNÁ ZELEŇ /ZV/ 

a) tyto plochy jsou vymezeny za účelem zajištění ochrany převážně parkově upravených pozemků v sídlech, ze-
leň ochranná a izolační; plochy veřejných prostranství dotčené záplavovým územím Q100/ZV*/. 

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ /SO/  

a) jsou vymezeny za účelem bydlení, pro umístění a využívání staveb občanského vybavení, služeb, obslužné 
sféry a nerušící výroby. Tato území mají polyfunkční charakter (bydlení, nerušící výrobní činnosti, veřejná i 
komerční vybavenost); (lokality č. Z8, část Z12,část Z17, P4); plochy smíšené obytné dotčené záplavovým 
územím Q100/SO*/. 

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

a) silniční doprava /DS/ - plochy jsou vymezeny za účelem zajištění využití pozemků silničních dopravních staveb 
a zařízení a k zajištění přístupnosti jiných ploch; lokalita Z1 je vymezena pro upřesněnou část koridoru pře-
stavby silnice II/246: Brozánky, přeložka a napojení na silnici I/16,  na upřesněnou část této stavby navazuje 
koridor neupřesněný pro další část této stavby silniční;  

plochy dopravní infrastruktury dotčené záplavovým územím Q100/DS*/. 

b) silniční doprava - účelové komunikace /DSU/ - plochy vymezené za účelem zajištění přístupnosti vybraných 
staveb, obsluhy souvisejících zemědělských, lesních a dalších pozemků a pro zajištění rekreačních funkcí kra-
jiny (vedení cyklistických a pěších turistických tras a naučných stezek.  

plocha dopravní infrastruktury – účelové komunikace dotčené záplavovým územím Q100/DSU*/. 

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ  

a) lehký průmysl /VL/ - jsou vymezeny za účelem zajištění využití pozemků staveb a zařízení pro výrobu a skla-
dování;  pro tyto plochy platí, že negativní účinky a vlivy těchto staveb a zařízení nesmí narušovat užívání 
staveb a zařízení ve svém okolí (zejména pak staveb pro bydlení) nad přípustnou míru danou obecně platnými 
předpisy. Plochy v návaznosti na stávající fy. LUNAPLAST jsou od plochy pro bydlení odděleny pásem veřejné 
zeleně. Část lokality Z11, Z21 a P12; plocha výroby a skladování – lehký průmysl dotčená záplavovým úze-
mím Q100 /VL*/. 

b) zemědělská výroba činnost /VZkN/ - jsou vymezeny za účelem zajištění využití pozemků staveb a zařízení pro 
chov a ustájení zvířectva, i pro jiné druhy zemědělské výroby jejichž negativní účinky a vlivy těchto staveb a 
zařízení nesmí narušovat užívání staveb a zařízení ve svém okolí (zejména pak staveb pro bydlení) nad pří-
pustnou míru danou obecně platnými předpisy. Jedná se o plochy v části obce Zelčín (lokalita Z18 a Z19); 
plocha výroby a skladování – zemědělská výroba dotčená záplavovým územím Q100/VZk*/. 

c) drobná a řemeslná výroba /VD/ - jsou vymezeny za účelem zajištění využití pozemků staveb pro malovýrobu 
a přidruženou výrobu, pro výrobní služby a řemeslnou výrobu (provozy které nelze umístit v plochách bydlení, 
veřejné a komerční vybavenosti a rekreace (lokality Z2, Z3). 

PLOCHY ZELENĚ – SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ /ZS/ 
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a) jsou vymezeny za účelem využívání zahrad, sadů a dalších pozemků, které se významně podílejí na utváření 
urbanizovaného prostoru i v nezastavěném území, a které jsou dotčeny limity využití území(např. záplavové 
území, AZZÚ), na kterých je i z důvodu špatné dopravní obslužnosti omezena možnost umisťování staveb a 
dalších zařízení;  plocha zeleně – soukromá a vyhrazená dotčená záplavovým územím Q100/ZS*/. 

Ac2. Vymezení zastavitelných ploch 

(16) Územní plán vymezuje následující zastavitelné plochy: 

Pozn. Kódy plochy dotčené záplavovým územím Q100 jsou označené * 

a) k. ú. Hořín 
 

ozn
ač-
ení 

výměra 
celkem 
(ha) 

výměra 
(ha) 

funkční využití kód lokalita 

Z5 1,1716 
1,0856 

0,9508 
0,8648 

Plochy bydleni – v rodinných domech  BI 
BI* 

Hořín - sever 

0,2208 
0,2208 

Plochy veřejných prostranství  PV 
 

Z6 2,3431 
2,556 

2,2973 
1,4328 

Plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a 
střední 

OM U Bažantnice  

0,0275 Plochy dopravní infrastruktury – účelové komunikace DSU 

1,0957 Plochy veřejných prostranství  PV 

0,0183 Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň ZVN 

Z7 15,9352 15,9352 Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní za-
řízení 

OSN Za panskou za-
hradou 

Z8 47,2740 47,2740 Plochy smíšené obytné SON Za panskou za-
hradou 

Z9 2,3423 
1,9155 

2,1031 
1,8383 

Plochy bydleni – v rodinných domech  BI 
BI* 

Na kopečku 

0,2392 
0,0772 

Plochy veřejných prostranství  PV 
PV* 

Z10 1,6365 
1,7958 

1,6365 
1,7325 

Plochy bydleni – v rodinných domech  BI 
BI* 

Na kopečku 

0,0633 Plochy veřejných prostranství PV PV*  

Z11 6,4088 0,2402 Plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a 
střední 

OM 
OM* 

Lunaplast 

1,3187 Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní za-
řízení 

OS, OS* 

1,0492 Plochy výroby a skladování – lehký průmysl VL,VL* 

1,4901 Plochy rekreace – hromadná rekreace RH, RH* 

2,1142 Plochy vodní a vodohospodářské W 

0,1170 Plochy veřejných prostranství  PV, PV* 

0,0794 Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň ZV, ZV* 

Z12 4,0940 3,0041 
3,2280 

Plochy bydleni – v rodinných domech  BI, BI* Bílé břehy 

0,8584 Plochy smíšené obytné  SO, SO* 

0,2315 
0,0076 

Plochy veřejných prostranství  PV 

Z13 0,7952 0,6902 Plochy bydleni – v rodinných domech  BI, BI* Bílé břehy 

0,1050 Plochy veřejných prostranství  PV, PV* 

Z14 0,5619 0,0873 
0,5247 

Plochy bydleni – v rodinných domech  BI Bílé břehy 

0,4374 Plochy bydleni – v řadových rodinných domech BIRN 

0,0372 Plochy veřejných prostranství  PV 
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ozn
ač-
ení 

výměra 
celkem 
(ha) 

výměra 
(ha) 

funkční využití kód lokalita 

Z15 11,8173 
11,5155 

9,2625 
11,2233 

Plochy bydleni – v rodinných domech  BI, BI* Bílé břehy 

2,1499 
0,2922 

Plochy veřejných prostranství  PV, PV* 

0,4049 Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň ZVN 

Z21 0,1911 0,1911 Plochy výroby a skladování – lehký průmysl VL, VL* Lunaplast 

Z22 1,3041 0,6400 Plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava DSN Nová přeložka 
u Bažantnice 0,6641 Plochy veřejných prostranství  PVN 

Z23 0,0610 0,0610 Plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava DSN U zámeckého 
parku 

Z24 
 

0,4525 0,3055 Plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava 
(nový most Hořín - Vrbno přes plavební kanál) 

DS silnice Hořín- 
Vrbno 

0,1470 Plochy veřejných prostranství PV  

Z25 
 

0,5000 0,5000 Plochy smíšené obytné  SON U zámku 

Z26 0,3340 0,3340 Plochy dopravní infrastruktury – vodní doprava, 
( nová malá vodní elektrárna) 

DV U zdymadla 

 96,8886 
31,723 

96,8886 
31,723 

CELKEM    

 

b) k. ú. Brozánky 

ozn
ač-
ení 

výměra 
celkem 
(ha) 

výměra 
(ha) 

funkční využití kód lokalita 

Z1 
 

0,5715 0,4241 Plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava 
(upřesněná část koridoru pro umístění stavby silnice II/246:  
Brozánky, přeložka a napojení na silnici I/16) 

DS, DS* 
 

U nového 
mostu 

0,1474 Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň ZV, ZV* 

Z2 1,0194 
 

1,0194 
 

Plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba VD 
 

Brozánky - se-
ver 

Z3 
 

0,8816 0,8064 Plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba VD 
 

Brozánky - 
střed 

0,0752 Plochy zeleně – soukromá a vyhrazená ZS 

Z4 3,9346 
3,4549 

3,4238 
2,9158 

V této ploše je využití pro bydlení v rodinných domech 
přípustné s podmínkou uvedenou v kapitole Af. “Stano-
vení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem 
využití“ . 
Plochy bydleni – v rodinných domech  

BI, BI* Brozánky - zá-
pad 

0,5108 
0,5391 

Plochy veřejných prostranství  PV, PV* 

  
5,927 

6,4071 
5,927 

CELKEM   

 

c) k. ú. Vrbno u Mělníka 

ozn
ač-
ení 

výměra 
celkem 
(ha) 

výměra 
(ha) 

funkční využití kód lokalita 

Z16 0,2407 0,2407 Plochy veřejných prostranství  PV U hřbitova 

Z17 9,8182 
9,5345 

6,6258 
6,3400 

Plochy bydleni – v rodinných domech  BI, BI* Písek 

2,2697 Plochy smíšené obytné  SO 
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ozn
ač-
ení 

výměra 
celkem 
(ha) 

výměra 
(ha) 

funkční využití kód lokalita 

2,2697 

0,9227 
0,9248 

Plochy veřejných prostranství  PV, PV* 

  
9,7752 

10,0589 
9,7752 

CELKEM   

 

d) k. ú. Zelčín 

číslo výměra 
celkem 
(ha) 

výměra 
(ha) 

funkční využití kód lokalita 

Z18 7,8293 7,4885 Plochy výroby a skladování – zemědělská činnost  VZk, 
VZk* 

ZOO 

  0,3408 Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň ZV, ZV* ZOO 

Z19 2,0536 1,9191 Plochy výroby a skladování – zemědělská činnost  VZk, 
VZk* 

0,1345 Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň ZV, ZV* 

Z20 0,5700 0,5700 
0,499 

Plochy bydleni – v rodinných domech  BI Zelčín - vý-
chod 

0,0710 Plochy zeleně – soukromá a vyhrazená ZS  

  
10,453 

10,0589 
10,453 

CELKEM   

(17) Celkem plochy zastavitelné v obci Hořín činí:                    57,88 ha 

Ac3. Vymezení ploch přestavby 

(18) Územní plán vymezuje následující plochy přestavby: 

a) k. ú. Hořín 

ozna-
čení 

výměra (ha) funkční využití kód lokalita 

P1 2,3634 
2,5570 

Plochy občanského vybavení – komerční zaří-
zení malá a střední 

OM U Bažantnice  

P2 0,2447 
0,2296 

Plochy občanského vybavení – komerční zaří-
zení malá a střední 

OM, OM* U Bažantnice  

P3 0,1912 
 

0,4361 
 

celkem 0,6273 
 

Plochy dopravní infrastruktury – silniční do-
prava 
Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň 

DSN 
 

ZVN 

U Bažantnice  

P4 0,1483 Plochy smíšené obytné SO U kapličky 

P5 0,1022 Plochy dopravní infrastruktury – silniční do-
prava 
 

DSN U bývalého letiště 

P6 2,9822 Plochy občanského vybavení – komerční zaří-
zení malá a střední 

OM, OM* U bývalého letiště 

P11 0,2500 
0,1410 

Plochy bydlení – bytových domech BH, BH* Lunaplast 

0,0648 Plochy veřejných prostranství PVN 

Celkem 0,3148   

P12 0,2602 Plochy výroby a skladování – lehký průmysl VL, VL* Lunaplast 
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ozna-
čení 

výměra (ha) funkční využití kód lokalita 

 0,0438 Plochy občanského vybavení – tělovýchovná 
sportovní zařízení 

OS, OS* 

 Celkem 0,3040    

     

 7,0869 
6,3621 

CELKEM   

b) k. ú. Brozánky 

ozna-
čení 

výměra (ha) funkční využití kód lokalita 

P7 0,0208 Plochy smíšené obytné SO U zámeckého parku 

P8 0,2280 Plochy dopravní infrastruktury – silniční do-
prava 

DS U nového mostu 

P9 0,5975 
0,1945 

Plochy občanského vybavení – komerční zaří-
zení malá a střední 

OM, OM* U nového mostu  

 0,8463 
0,4433 

CELKEM   

c) k. ú. Vrbno u Mělníka 

ozna-
čení 

výměra (ha) funkční využití kód lokalita 

P10 0,4312 Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a 
sportovní zařízení 

OS, OS* Za kostelem 

 0,4312 CELKEM   

 

(19) Plochy přestavby celkem v obci Hořín činí:  7,237 ha. 
 

(20) CELKEM: Hlavní zastavitelné plochy a plochy přestavby podle druhu využití: 

funkční využití kód výměra 
(ha) 

výměra 
celkem 
(ha) 

Cel-
kem  
v % 

PLOCHY BYDLENI Plochy bydleni – v rodinných domech  BI, BI* 29,88 30,02 49,3 

Plochy bydleni – v bytových domech BH, BH* 0,141 

PLOCHY SMÍŠENÉ 
OBYTNÉ 

Plochy smíšené obytné  SO, SO* 3,30 3,3 5,4 
 

PLOCHY REKREACE Plochy rekreace – hromadná rekreace RH, RH* 1,6864 1,7 2,4 
 

PLOCHY OBČANSKÉHO 
VYBAVENÍ 

Plochy občanského vybavení – komerční 
zařízení malá a střední 

OM, OM* 7,6363 9,3 15,4 
 

Plochy občanského vybavení – tělový-
chovná a sportovní zařízení 

OS, OS* 1,7956 

PLOCHY VÝROBY A 
SKLADOVÁNÍ 

Plochy výroby a skladování – lehký prů-
mysl 

VL, VL* 1,51 12,75 21,0 
 

Plochy výroby a skladování – drobná a ře-
meslná výroba 

VD, VD* 1,83 
 

Plochy výroby a skladování – zemědělská 
činnost 

VZk, VZk* 9,41 

PLOCHY DOPRAVNÍ IN-
FRASTRUKTURY 

Plochy dopravní infrastruktury – silniční do-
prava 

DS, DS* 1,43 1,79 2,8 

Plochy dopravní infrastruktury – účelové 
komunikace 

DSU, DSU* 0,03 
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funkční využití kód výměra 
(ha) 

výměra 
celkem 
(ha) 

Cel-
kem  
v % 

Plochy dopravní infrastruktury – vodní do-
prava (MVE) 

DV 0,334 

PLOCHY VODNÍ A VO-
DOHOSPODÁŘSKÉ 

Plochy vodní a vodohospodářské W 2,11 2,1 3,5 

CELKEM HLAVNÍ PLOCHY ZASTAVITELNÉ A PLOCHY PŘESTAVBY 60,88 100 % 

 

(21) Plochy veřejných prostranství a plochy zeleně – soukromé a vyhrazené jsou vymezeny samostatně, neboť 
jsou plošně rozmístěny i mimo vyznačené zastavitelné plochy. 

funkční využití kód výměra 
(ha) 

výměra 
celkem 
(ha) 

Celkem  
v % 

PLOCHY VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ 

Plochy veřejných prostranství  PV, PV* 2,394 2,9616 78,8 

Plochy veřejných prostranství – veřejná ze-
leň 

ZV, ZV* 0,5676 18,7 

PLOCHY ZELENĚ Plochy zeleně – soukromá a vyhrazená ZS, ZS* 0,0752 0,0752 2,5 

CELKEM    3,0368 100 % 

 

Celkem zastavitelné plochy podle druhu využití: 

funkční využití kód výměra 
(ha) 

výměra 
celkem 
(ha) 

Cel-
kem  
v % 

PLOCHY BYDLENI Plochy bydleni – v rodinných domech  BIN 28,3541 28,7915 23,3 
 Plochy bydleni – v řadových rodinných do-

mech 
BIRN 0,4374 

PLOCHY SMÍŠENÉ 
OBYTNÉ 

Plochy smíšené obytné  SON 50,9021 50,9021 41,1 
 

PLOCHY REKREACE Plochy rekreace – hromadná rekreace RHN 1,4901 1,4901 1,2 
 

PLOCHY OBČANSKÉHO 
VYBAVENÍ 

Plochy občanského vybavení – komerční zaří-
zení malá a střední 

OMN 2,5375 19,7914 15,9 
 

Plochy občanského vybavení – tělovýchovná 
a sportovní zařízení 

OSN 17,2539 

PLOCHY VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ 

Plochy veřejných prostranství  PVN 5,5859 6,7112 5,4 

Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň ZVN 1,1253 

PLOCHY ZELENĚ Plochy zeleně – soukromá a vyhrazená ZSN 0,0752 0,0752 0,1 

PLOCHY VÝROBY A 
SKLADOVÁNÍ 

Plochy výroby a skladování – lehký průmysl VLN 1,2403 12,4737 10,1 
 Plochy výroby a skladování – drobná a řeme-

slná výroba 
VDN 1,8258 

 

Plochy výroby a skladování – zemědělská vý-
roba  

VZN 9,4076 

PLOCHY DOPRAVNÍ IN-
FRASTRUKTURY 

Plochy dopravní infrastruktury – silniční do-
prava 

DSN 1,4306 1,4581 1,2 

Plochy dopravní infrastruktury – účelové ko-
munikace 

DSUN 0,0275 

PLOCHY VODNÍ A VO-
DOHOSPODÁŘSKÉ 

Plochy vodní a vodohospodářské WN 2,1142 2,1142 1,7 

CELKEM PLOCHY ZASTAVITELNÉ 123,8075 100 % 

 

Celkem plochy zastavitelné v obci Hořín činí:                    123,8075 ha 
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Ac4. Koridor pro umístění stavby dopravní infrastruktury (index KDI) 

(22) Územní plán vymezuje koridor pro stavbu dopravní  infrastruktury navazující na plochu Z1 v k. ú. Brozánky, 
jedná se o neupřesněnou část koridoru pro umístění stavby silnice II/246:  Brozánky, přeložka a napojení 
na silnici I/16: (koridor o délce osy  1 272 metrů o šířce 180m),  

celková plocha koridoru činí:  22,90 ha. 
 

Celkem plochy přestavby podle druhu využití: 

funkční využití kód výměra 
celkem 
(ha) 

Celkem  
v % 

PLOCHY BYDLENI Plochy bydlení – v bytových domech BHN 0,2500 3 

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ Plochy smíšené obytné  SON 0,1691 2 

PLOCHY OBČANSKÉHO VY-
BAVENÍ 

Plochy občanského vybavení – komerční za-
řízení malá a střední 

OMN 6,1878 74 

Plochy občanského vybavení – tělovýchovná 
a sportovní zařízení 

OSN 0,4750 5,7 

PLOCHY VEŘEJNÝCH PRO-
STRANSTVÍ 

Plochy veřejných prostranství  PVN 0,0648 6,0 

Plochy veřejných prostranství – veřejná ze-
leň 

ZVN 0,4361 

PLOCHY VÝROBY A SKLADO-
VÁNÍ 

Plochy výroby a skladování – lehký prů-
mysl 

VLN 0,2602 3,1 

PLOCHY DOPRAVNÍ IN-
FRASTRUKTURY 

Plochy dopravní infrastruktury – silniční do-
prava 

DSN 0,5214 6,2 

CELKEM PLOCHY PŘESTAVBY 8,3644 100 % 

 

Plochy přestavby celkem v obci Hořín činí:  8,3644 ha. 

Ac5. Plochy změn v krajině 

(23) Územní plán dále vymezuje následující plochy změn v krajině: 
 

ozna-
čení 

výměra (ha) funkční využití kód lokalita 

K1 15,25 Plochy vodní a vodohospodářské,  
Revitalizace Vltav Vraňany – Hořín a Revitalizace 
ostrova Mrkvice. 

WN Pravobřežní plochy po-
dél Vltavy pro boční 
tůně a ramena, říční 
pláže, výsadba břeho-
vých porostů. 

 
 

ozna-
čení 

výměra (ha) funkční využití kód lokalita 

Z1 10,0513 Plochy zemědělské, návrh na zornění, nyní vyu-
žití sportoviště a rekreační plocha dle KN 

NZN k.ú. Hořín, bývalé le-
tiště 

Z2 59,9716 Plochy rekreace – golfové hřiště, nezastavěné 
území 

RGN k.ú. Brozánky, Bažant-
nice 

 70,0229 CELKEM   

 
Plochy změn v krajině celkem v obci Hořín činí:  70,0229 ha. 
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Ac6. Vymezení ploch územních rezerv 

(24) V územním plánu Hořína jsou navrženy Plochy vodní a vodohospodářské, Plochy veřejných prostranství – ve-
řejná zeleň, Plochy dopravní infrastruktury silniční – silniční doprava jako plochy územní rezervy č. R1, R2, 
R4 a R5, viz .kapitola „Vymezení ploch a koridorů územních rezerv“ textové části ÚP. 

 
 tyto plochy územní rezervy: 

ozna-
čení 

výměra (ha) funkční využití kód lokalita 

R1 23,09 Plochy vodní a vodohospodářské, rozšíření pla-
vebního kanálu Vraňany-Hořín 

- Plochy pro rozšíření 
plavebního kanálu vč. 
svahů; k.ú. Hořín, 
Vrbno u Mělníka, Zel-
čín 

R2 – R4 29,5044 Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň 
Pásy zeleně podél komunikací a obytné zá-
stavby plnící funkci krajinotvornou i izolační 

- k.ú. Brozánky, Hořín, 
Vrbno u Mělníka 

 29,5044 CELKEM   

 

Ac6. Systém sídelní zeleně 

(25) Územní plán vymezuje plochy zeleně: 
 

funkční využití kód výměra cel-
kem (ha) 

Celkem  
v % 

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ NS 3,9735 94,8 

PLOCHY PŘÍRODNÍ – ÚSES NP 72,2889 5,2 

CELKEM  76, 2624 100 

 

(26) Systém sídelní zeleně je tvořen plochami: 

a) PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – veřejná zeleň /ZV/ - zeleň na veřejných prostranstvích, doprovod-
nou zeleň podél komunikací; veřejná zeleň je součástí ploch bydlení, občanského vybavení, ploch ploch 
smíšených obytných, ploch dopravní infrastruktury; 

b) PLOCHY ZELENĚ – soukromá a vyhrazená /ZS/- plochy sadů a zahrad, zámecká zahrada u Hořínského 
zámku; 

C) PLOCHY LESNÍ /NL/  

D) PLOCHY PŘÍRODNÍ – ÚSES /NP/ - prvky systému ÚSES nadregionální,  regionální i lokální úrovně,   

E) PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ /NS/ doplňují plochy zeleně v sídle a krajině. 
f) Provázanost sídla s krajinou je respektována zejména v přirozených vazbách na plochy lesní, podél vod-

ních toků a v jejich nivách s návazností na sousední obce (vodní toky a plochy, slepá ramena, louky).  
 

V menších sídlech jako obec Hořín přebírá funkce systému sídelní zeleně a jeho ploch ve velké míře samotná 
krajina mimo intravilán, a to v částech území, kde má harmonický charakter a je prostupná (systém cestní sítě). 
Kvalita systému zeleně souvisí s rozmístěním a jakostí ploch zeleně v sídle, ale také s hodnotou ploch zeleně 
krajinné a zejména se způsobem jejich vzájemného provázání. 
 
Územní plán navrhuje systém sídelní zeleně, který je založen na územní ochraně stávajících ploch zeleně a jejich 
systémovém doplnění v rozvojových plochách. Do ploch systému sídelní zeleně jsou zahrnuty: stávající a navr-
žená zeleň veřejných prostranství (index ZV, ZVN) a územní rezerva pro tuto zeleň, která tvoří také  doprovodnou 
zeleň podél komunikací, dále se jedná o drobné plochy a pásy zeleně umístěné podél silničních ploch (v plochách 
DS). Podstatný význam mají plochy zeleně – soukromé a vyhrazené (ZS, ZSN), které tvoří plochy sadů a zahrad, 
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zámecká zahrada u Hořínského zámku. Jedná se také o zeleň významných krajinných prvků registrovaných – Si-
donka, Park v Hoříně, Mrkvice a Luh pod Chromostem a Zelčínem, v územním plánu označené jako plochy lesa –
NL, plochy přírodní – NP, plochy smíšené nezastavěného území NS.  
 
Územní plán vymezuje veřejně přístupnou zeleň v zastavěném území jako samostatnou plochu - plochy veřejných 
prostranství - veřejná zeleň, veřejná zeleň je také součástí ploch bydlení, občanského vybavení, ploch veřejných 
prostranství, ploch smíšených obytných, ploch dopravní infrastruktury.  Součástí sídelní zeleně jsou vymezené 
nevelké plochy lesů i  významné plochy břehových porostů v koridorech vodních toků.  Plochy přírodní vymezují 
prvky územního systému ekologické stability, prvky ÚSES jsou vymezeny na orné půdě, podél vodních toků a 
ploch,  na stávajících plochách lesů. Funkční prvky systému ÚSES nadregionální a regionální úrovně i doplnění 
systému je stanoveno jako veřejně prospěšná opatření. Plochy smíšené nezastavěného území tvoří doplňující 
plochy zeleně v sídle. 

Provázanost sídla s krajinou je respektována zejména v přirozených vazbách na plochy lesní, podél vodních toků 
a v jejich nivách s návazností na sousední obce (vodní toky a plochy, slepá ramena, louky).  

Urbanistická koncepce je graficky stanovena v grafické části územního plánu č. v.  A2. Hlavní výkres v měřítku 1 : 
5 000. 
 

Ad. Koncepce veřejné infrastruktury 

Ad1. Dopravní infrastruktura 

(27) Územní plán vymezuje vzhledem k významu sídla a druhové skladbě dopravy tyto plochy dopravní infrastruk-
tury: 

a) PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY  - silniční doprava /DS,DS*, územní rezerva/ , 
b) PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY  - silniční doprava - účelové komunikace /DSU, DSU*/, 
c) PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY  - vodní doprava, plochy vodní a vodohospodářské /DV, DV*/; 

(28) Silniční doprava, 

Dopravní (silniční) kostra je stabilizovaná a je tvořena: 

a) Silnice I. třídy:  I/16  - Mělník – Slaný s  napojením na obec v části Brozánky; 
b) Silnice II. třídy   II/246 – Roudnice nad Labem – Brozánky, napojení na I/16; 
c) Silnice III. třídy: č.  III/24635,  ze silnice I/16 – Mlčechvosty – Vraňany – Lužec nad Vltavou – Zelčín – 

Vrbno – Hořín – na I/16; č. III/24637 – Brozánky – Vliněves – Dolní Beřkovice. 

(29) Pro plánované rozšíření stávající silnice I/16 byla v územním plánu Hořína vymezena plocha územní rezervy 
R5 v celkové šířce 30 m se středem v ose stávající silnice I/16. 

Přes území obce je vedena silnice I. třídy I/16 (Mělník – Slaný) s  napojením na obec dvojicí silnic III. třídy v její 
severní části Brozánky; silnice I/16 je v severní části obce Hořín vedena přes Labe po Novém mostě směrem do 
sousedního Mělníka.  Jedná se o silnici nadmístního významu, protože pro obec Hořín představuje dopravní spo-
jení s nadřazenou sítí silnic, tzn. spojení do nejbližšího Mělníka, nebo po silnici I/16 na dálnici D8 a do Prahy. 

(30) Podle nadřazené územní dokumentace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje je nutné na území obce 
Hořín-Brozánky vymezit napojení silnice II/246 na silnici I/16: 

Koridor dopravní infrastruktury silniční /index KDI, KDI*/: Koridor pro umístění stavby silnice II/246:  Brozá-
nky, přeložka a napojení na silnici I/16; jedná se o koridor o šířce 180 m v k.ú. Brozánky;  

návrh řešení silničního koridoru v územním plánu:  

V návrhu územního plánu je vymezen  

(31) Na tento koridor (WD1 dle značení v ZÚR SK) navazuje plocha a koridor dopravní infrastruktury (WD2, č. 
D136 podle ZÚR SK) - pro upřesněnou část koridoru pro umístění stavby silnice II/246: Brozánky, přeložka a 
nové napojení na I/16; plocha je upřesněna dle podkladu ŘSD, koridor je o šířce 100 m. 

(32) Tyto plochy a koridory jsou vymezeny také jako koridory pro veřejně prospěšné stavby ve výkrese veřejně 
prospěšných staveb a veř. prosp. opatření v návrhu územního plánu Hořína. 
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se o koridor pro veřejně prospěšnou stavbu.  

Podle upřesněného návrhu koridoru bude vjezd a výjezd do obce Hořín pouze u Nového mostu v části Brozánky, 
a to jednak po stávající části silnice III/24637 a po nově vybudovaném nájezdu na silnici  II/246 a dále na I/16. 
Část obce Brozánky – Bažantnice bude obsloužena místní komunikací mimoúrovňově přes silnici I/16 ve směru 
od Hořína v místě dnešního vjezdu/výjezdu z obce. Zbývající část neupřesněného koridoru je vymezena v plné 
šířce 180 m pro její následné upřesnění. 

Silnice II. třídy v severní části obce netvoří podstatnou součást obsluhy řešeného území. 

(33) Ostatní zpevněné komunikace v obci jsou charakteru místních obslužných komunikací vyznačeny jako ve-
řejná prostranství. 

(34) Koncepce účelových komunikací svým charakterem vymezuje komunikace pro zemědělskou a lesní obsluhu 
pozemků,   pro turistické cesty a cyklotrasy. 

na území obce jsou přes řeku Labe vedeny dva mosty, a to: 

(35) Stabilizace přemostění v ÚP  

a) Most Josefa Straky - silniční most přes Labe na ř. km. 836,7 Labe, místní komunikace spojující Hořín a 
Mělník,  

b) Nový most - silniční most přes Labe na ř. km . 835,8 Labe, vedení silnice I. třídy č. I/16. 
c) přemostění Vraňansko - hořínského plavebního kanálu v místě historické stavby zdymadla Hořín; komu-

nikace umožňuje pěší a cyklistické propojení; a dále přemostění plavebního kanálu silnicí III. třídy mezi 
Hořínem a Vrbnem;  

(36) Železniční doprava – na území obce není vymezena řešena, ani v návrhu o ní není uvažováno. 

Nejbližší železniční stanice, zastávka: 

a) Mělník - ČD trať č. 072 Lysá nad Labem – Mělník – Litoměřice – Ústí nad Labem. 

(37) Vodní doprava - Koncepce vodní dopravy, které se týká správního území obce Hořín nebude územním plá-
nem měněna;  

a) Labská vodní cesta – zesplavněný úsek Labe z Chvaletic do Mělníka, splavnost pro celou plavbu; (plavi-
dla s nosností 1 200 t, šířky 11,45 m, ponor 180 cm); přístav na Labi se nachází v sousedním Mělníce;  

b) Vltavská vodní cesta – zesplavněný úsek ze Slap do Mělníka, splavná pro velkou plavbu (plavidla s nos-
ností 1 000 t, šířky 10,6 m, ponor 180 cm); podél pravého břehu řeky jsou vymezeny plochy vodní a 
vodohospodářské jako plochy změny v krajině K1 pro Revitalizaci Vltavy Vraňany – Hořín a Revitalizaci 
ostrova Mrkvice. 

c) Vraňansko - Hořínský plavební kanál - jedná se o průplav mezi Vraňany a Hořínem (Mělníkem);  
I. pro rozšíření kanálu je v územním plánu vymezena územní rezerva R1;  

II. při pravém břehu plavební komory Hořín je vymezena nová zastavitelná plocha Z26 s využitím 
„plochy dopravní infrastruktury – vodní doprava (DVN)“ pro MVE Hořín;  

zesplavnění Vltavy u ústí do Labe pomocí zdymadla v Hoříně, délka kanálu 10 km, výškový rozdíl 8,5 m; 
III. návrh nového přístaviště v lokalitě Z11 na nových vodních plochách navazujících na plavební 

kanál, přístaviště bude disponovat zázemím rekreačního využití; 

(38) Všechny typy vodní dopravy jsou vymezeny zejména plochách vodních a vodohospodářských v ÚP Hořína. 

možnosti využití jsou stanoveny v Plochách s rozdílným způsobem využití této textové části. Uvedené plochy jsou 
stabilizovány v územním plánu, dále územní plán vymezuje územní rezervu pro rozšíření plavebního kanálu pře-
vzatou z platného územního plánu obce. V územním plánu je navržena plocha nového přístaviště na nových 
vodních plochách navazujících na plavební kanál, přístaviště bude disponovat zázemím rekreačního využití, loka-
lita v blízkosti fy. LUNAPLAST. 

(39) Cyklistická doprava - stabilizované linie cyklotras: 

a) Vltavská cyklotrasa č. 7: Praha – Kralupy nad Vltavou – Mělník 
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Vltavská cyklotrasa č. 7 (středočeský úsek) začíná na severním okraji Prahy a přímo navazuje na pravobřežní vl-
tavskou pražskou trasu A2. Vede přes Klecany, Vodochody, Chvatěruby, Kralupy nad Vltavou, Nelahozeves, zá-
mek Veltrusy, Dušníky nad Vltavou, Zálezlice a Hořín do Mělníka. V Mělníku u Starého mostu na trasu navazuje 
Labská cyklotrasa č. 2.  

Délka trasy je 45 km. S výjimkou úseku Klecany – přívoz Na Dole vede trasa podél řeky Vltavy a bez větších stou-
pání. Kromě úseků přívoz Na Dole – Dolánky a Kralupy – Nelahozeves, které jsou zpevněné bez asfaltu, je po celé 
délce asfaltový povrch. 

Přes obec Hořín je veden poslední úsek Nelahozeves – Mělník., trasa vede přes Zelčín – Vrbno – kolem Vrben-
ských tůní po nových stezkách ke zdymadlu Hořín, dále kolem zámku ke starému mostu, kde je napojena Labskou 
cyklotrasu č. 2. 

b) Labská cyklotrasa č. 2 – od starého mostu po levém břehu Labe do Ústí n. L, nebo opačným směrem 
přes most a po pravém břehu Labe na Brandýs n. L., Poděbrady, Kolín, Pardubice, Hradec Králové do 
Vrchlabí. 

(40) Pěší cesty 

a) turistická trasa (žlutá) 

Obcí prochází turistická trasa (žlutá) z Mělníka přes starý most, okolo Hořínské hájenky, přes Hořínský park, okolo 
zámku, centrem obce a dál ke zdymadlu a po levém břehu Vraňansko-Hořínského kanálu a po LV břehu Labe ke 
starému mostu. 

b) naučná stezka - NS Vrbno – Zelčín na Mělnicku 

NS prochází okolím ZOOPARKU Zelčín. Je dlouhá 3,5 km, má 13 zastavení a přináší poznatky o tomto regionu a 
zdejších obcích. Začíná v obci Vrbno, pokračuje přes obec Zelčín a poslední informační panel najdeme kousek za 
Zelčínem u Vraňansko - hořínského plavebního kanálu.  

Celková délka trasy je 7 km (tam a zpět po trase NS). 

c) V územním plánu jsou vymezeny pěší cesty umožňující prostup zastavěným územím  a okolní krajinou; 

(41) Hromadná doprava osob - koncepce hromadné přepravy obyvatel obce se nemění, je soustředěna na auto-
busovou dopravu,  dopravní plochy pro její provoz jsou územním plánem stabilizovány. 

 

(42) Plochy dopravní infrastruktury jsou znázorněny v grafické příloze A2 Hlavní výkres tohoto územního plánu. 

 

Technická infrastruktura 

Ad2. Vodní hospodářství 

Vodní toky a plochy 

(43) Vymezení stávajících vodních toků a ploch je v územním plánu stabilizováno. Celý charakter obce je předur-
čen polohou obce v rozlehlém rovinatém území na soutoku a dvou významných českých řek Labe a Vltavy. 
Přes řešené území je veden také plavební kanál Vraňansko – hořínský.  Podmínky záplavových území a aktivní 
zóny záplavového území je nutné respektovat. 

Vymezené vodní toky v obci  

a) řeka Labe, území horního a středního Labe; severovýchodní hranici obce dělí tok řeky Labe od soused-
ního Mělníka. Na území Hořína se do Labe vtéká Vltava. Na toku Labe je vyhlášeno záplavové území 
Q100, Q20 a Q5  i aktivní zóna záplavového území. 

b) řeka Vltava, na východní, jihovýchodní a jižní hranici obce tvoří tok řeky Vltavy; na toku je ve správním 
území obce vyhlášeno záplavové území Q100 i aktivní zóna záplavového území Vltavy; podrobnosti v 
kapitole Protipovodňová opatření; v územním plánu jsou vymezeny nové plochy vodní a vodohospo-
dářské pro Revitalizaci Vltavy Vraňany – Hořín a Revitalizaci ostrova Mrkvice; 

c) Vraňansko - Hořínský plavební kanál – plavební kanál umožnuje lodní dopravu mezi Prahou a Mělní-
kem. po plynulém toku kanálu díky zdymadlu v Hoříně. Celková délka kanálu činí 10 km; pro rozšíření 

http://www.prahanakole.cz/paterni-cyklotrasy/cyklotrasa-a2-vltavska-pravobrezni/
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plavebního kanálu je vymezena plocha územní rezervy R1; v ÚP je vymezena zastavitelná plocha Z26 u 
zdymadla pro MVE; v lokalitě Z11 navržena vodní plocha s přístavištěm navazující na plavební kanál; 

d) Hořínský, resp. Mlýnský potok – protéká po východní hranici zastavěného území Hořína a za severní 
hranicí obce se vlévá do Labe; na tomto potoku není vyhlášeno  ZÚ Q100 ani AZZÚ. 

vodní plochy – v místě bývalého koryta Vltavy se nacházejí: 

a) Zelčínské tůně a  

b) Stará Vltava.  

V řešeném území jsou dva pozorovací vrty mělkých podzemních vod pozorovací sítě ČHMÚ s ochranným pásmem 
o poloměru 500 m.  

(44) Návrh koncepce: systém vodních toků je v území stabilizován jako plochy vodní a vodohospodářské; 

v územní rezervě je vymezena plocha pro rozšíření plavebního kanálu na základě vymezení v platném územ-
ním plánu obce, viz. plochy vodní a vodohospodářské, územní rezerva. 

Vodní plochy a toky jsou vymezeny v grafické části územního plánu ve výkrese A2 a B1. 

Protipovodňová ochrana 

(45) Na území obce Hořín je vymezeno rozsáhlé záplavové území Q500, Q100, Q020 a Q 005 s aktivní zónou 
záplavového území řeky Vltavy a Labe. V jižní, jihovýchodní a východní části obce, tedy v části obce  Zelčín, 
Vrbno a Hořín je  podél Vltavy vymezeno liniové protipovodňové opatření, jedná se o protipovodňovou hráz 
o celkové délce 5 062 m. Součástí protipovodňových opatření je dále protipovodňová zeď chránící Hořín před 
záplavami, tato zeď je postavena po vnějším obvodu zastavěného území centra Hořína a její délka činí 567 
m. 

(46) Koncepce řešení: Pro podmínky pro využití ploch s rozdílných způsobem využití v záplavovém území Q100 
pro zastavěná území i zastavitelné plochy v obci jsou stanoveny samostatné podmínky v textu územního 
plánu v kapitole Af. V rozsahu pozemků a ploch dotčených vymezeným záplavovým územím je kromě regu-
lativů stanovených územním plánem nezbytné respektovat podmínky vodoprávního úřadu a správy povodí. 

V grafické části územního plánu ve výkrese A2 a B1 jsou tyto  plochy dotčené záplavovým územím Q100 – 
plochy (s výjimkou systémů dopravní infrastruktury) jsou označené * - hvězdičkou vždy za indexem plochy 
s rozdílným způsobem využití.  

Zásobování vodou 

(47) Veřejný vodovod zásobuje pitnou vodou všechny části obce; Brozánky a Hořín jsou napojeny na vodovodní 
přivaděč DN 300 z vodojemů Rymáň a Vehlovice, s vodoměrnou šachtou u Brozánek a dále tento vodovod 
pokračuje v linii silnice I/16 na Býkev a dále až do Kralup nad Vltavou.  Zelčín a Vrbno je zásobeno ze stejného 
zdroje vodovodním přivaděčem PE 100 (90x5,4) vedeného od západu přes obec Lužec nad Vltavou. V Zelčíně 
je provozován vodní zdroj, vrt s vyhlášeným pásmem hygienické ochrany pro zemědělský areál 

Zdrojem vody pro hlavní řady jsou vrty v povodí Liběchovky. Jde o vysoce kvalitní zdroj pitné vody bez potřeby 
úpravy. Tlakové poměry jsou určeny kótou hladiny vodojemu Vehlovice 229,0m. Akumulace vody ve stávajících 
a navržených vodojemech mimo řešené území pokrývá potřebu pro zásobování vodou Hořína, Brozánek, Vrbna 
i Zelčína.  

. Vzhledem k poloze na štěrkopískové říční terase je zásobování co do množství vody bez obtíží, jakost podzemní 
vody je však nevyhovující. 

(48) Koncepce řešení: Navrhované zastavitelné plochy a plochy přestavby budou napojeny na veřejnou vodo-
vodní síť. nové řady budou v maximální míře zaokruhovány; objekty na vodovodu budou podzemní. Jedná 
se o stabilní síť, a způsob zásobování obce zůstane beze změny. 

(49) Potřeba požární vody: Požární voda je zajištěna z veřejného vodovodu nebo z přirozených vodních zdrojů. 
odběr požární vody bude zajiš 

ťován v nových zastavitelných plochách zejména z hydrantů napojených na veřejný vodovod.    

Vodojem se na území obce nenachází. 

Kanalizace a čištění odpadních vod 
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(50) Stávající řešení odvodu splaškových vod je stabilizováno; v části obce Hořín a Brozánky je realizována nová 
splašková kanalizace s vyústěním do čistírny odpadních vod. Jedná se tlakovou splašková kanalizace s domá-
cími přečerpávacími jímkami. Hlavní řady této kanalizace jsou v profilu IPe 160 a PE 100, vedlejší řady IPe 63; 
na ČOV je veden kanalizační řad o profilu IPe 160, z ČOV jde vyvedena přečištěná voda do recipientu Hořín-
ského potoka (IPe 300). Části obce Vrbo a Zelčín bude odkanalizování řešeno mají územní rozhodnutí na 
stavbu tlakovou kanalizací vč. přípojek a domovních čerpacích jímek, s vyústěním do ČOV Brozánky. jedná se 
o prodloužení tlakové kanalizace z Vrbna do Zelčína napojené na ukončený kanalizační řad PE 90. Kanalizace 
bude pokračovat podél silnice do Zelčína s ukončením u vjezdu do areálu fy. ZELLAND. Větev V1 bude 1,1 km 
dlouhá o dimenzi D75, větev V2 bude o délce 72 m o dimenzi 63. 

ČOV Hořín 

(51) Do ČOV Hořín - Brozánky je svedena splašková kanalizace z obce Hořín, také ale ze sousední obce Býkev a 
Jenišovice. Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu ČOV s kapacitou 1400 EO, sestávající z akumulační a 
čerpací jímky, která současně  slouží  jako horizontální lapák písku.  

(52) Koncepce řešení odpadních vod: 

Kapacita stávající čistírny pro obec Hořín je 1 400 EO; pro další potřebu bude nutné zvýšit kapacitu ČOV Hořín ze 
současných 1 400 EO na  2250 EO celkové kapacity čistírny odpadních vod. vzhledem k navrhovanému rozsahu 
zastavitelných ploch v Hoříně o cca 1 800 EO a se současnými cca 800 EO, a pro další potřebu obce Hořín i Býkev 
bude nutné zvýšit kapacitu ČOV Hořín ze současných 1 400 EO na  3200 EO celkové kapacity čistírny odpadních 
vod.  Odvod splaškových vod z nových zastavitelných ploch a z ploch přestavby bude zásadně řešen do splaškové 
kanalizace. Nově navrhovanou kanalizaci je nutné řešit jako oddílnou.  Pozemky a stavby budou odkanalizovány 
přípojkami v Hoříně a Brozánkách do tlakové kanalizace s vyústěním do čistírny odpadních vod Hořín; ve Vrbně 
a Zelčíně budou stavby odkanalizovány přes domovní čerpací jímky do tlakové kanalizace s vyústěním v ČOV Bro-
zánky.  

Odvod splaškových vod z nových zastavitelných ploch, příp,. z ploch přestavby bude zásadně řešen do splaškové 
kanalizace. Pozemky a stavby budou odkanalizovány přípojkami v Hoříne a Brozánkách do tlakové kanalizace 
s vyústěním do čistírny odpadních vod Hořín; ve Vrbně a Zelčíně budou stavby odkanalizovány přes domovní 
čerpací jímky  do tlakové kanalizace.  

(53) Koncepce řešení dešťových vod: 

prioritní řešení v obci - v budoucnu je nutné, aby dešťové vody budou řešeny akumulací s následným využitím, 
vsakováním nebo odváděním do povrchových vod nebo regulovaným odváděním do kanalizace. zadržovány a 
vsakovány na místě vzniku. Řešení odvodu dešť. vod bude řešeno vsakem, v nádržích s kombinovanou funkcí 
retenční a retardační. Dešťové vody mohou dle možnosti řešení být odvedeny do místních recipientů. Rozšíření 
odvodnění srážkových vod bude řešeno vždy s odvodněním nově navrhovaných komunikací. 

Problematika vodního hospodářství je znázorněna v grafické příloze A2 a B1 územního plánu. 

Ad3. Energetika a spoje 

Zásobování elektrickou energií 

V současné době nejsou v řešeném území nadřazené elektroenergetické sítě. na území obce byla vybudována síť 
vysokého napětí  22 kV , která zásobuje obec elektrickou energií  a která je napojená na rozvodnu 110/22 kV Mělník.  
Vedení  22 kV  propojuje jednotlivé zděné a stožárové (příhradové) trafostanice 22/04 kV o výkonu 100 až 400 kVA. 

(54) Správním územím obce prochází vrchní elektrické vedení  VN 22 kV   a podzemní vedení 22 kV. Obec je napájena 
venkovním vedením 22 kV z rozvodny z TR Neratovice 110/220kV  do stožárových (příhradových)  a zděných 
transformačních stanic.  

typy el. vedení:  

• vrchní vedení 22 kV 

• podzemní vedení 22 kV 

Rozvody NN jsou zejména na venkovních sloupech, částečně na konzolách na fasádě domů. Podíl kabelizace je 
nepatrný, jedná se o novou zástavbu v části Brozánky, v Hoříně, Vrbně a Zelčíně jsou jednotlivé krátké kabelové 
úseky tras.  
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(55) Trafostanice - na území obce se nachází celkem 15 trafostanic, z toho 12 stožárových a 5 zděných trafostanic.  

a to hlavně stožárových; v části Brozánky jsou 4 stožárové trafostanice, v Hoříně se nachází 9 trafostanic z toho 
jedna zděná, v části Vrbno a Zelčín je vždy 1 stožárová TS.   

Přehled stávajících trafostanic je uveden v Odůvodnění. 

(56) Koncepce řešení: 

Koncepce zásobování el. energií pro rozvojové plochy územního plánu vychází z napájení ze stávající el. soustavy. 
Veškerá nová vedení VN, přeložky VN a rozvody nn je nutné  řešit kabelovými rozvody umístěnými v zemi, 
zejména v trasách místních komunikací a chodníků. V případě potřeby umístění nové trafostanice je tato možnost 
vymezena v regulativech zastavitelných ploch. Koncepce řešení navrhuje kompletní kabelizaci sekundárních roz-
vodů NN  v rozsahu nejen nové , ale i stávající zástavby. 

Zastavitelné plochy budou zásobovány z nových, u zástavby menšího rozsahu ze stávajících trafostanic (s případným 
posílením); územní plán umožňuje také v rozvojových plochách umístit nové trafostanice. Umístění trafostanic bude 
voleno tak, aby sekundární rozvody byly co nejkratší a byl umožněn logický postup výstavby směrem od centra obce 
k jejímu okraji.  

Elektrárna  

(57) ÚP je stabilizována na laterálním kanále v rámci zdymadla Hořín je v provozu od roku 1996 malá vodní elek-
trárna s pohonem Francisovy turbíny o výkonu 30 kW. Územní plán Hořína vymezuje zastavitelnou plochu č. 
Z26 v blízkosti zdymadla Hořín pro malou vodní elektrárnu (MVE). 

Zásobování plynem 

(58) Obcí prochází vedení: VTL plynovodu nad 40 barů, VTL plynovodu, STL rozvod plynovodu. Regulační a měřící 
stanice VTL/STL je stabilizována na severozápadním okraji zámeckého parku na okraji zastavěného území; 
V části obce Hořín a Brozánky je zemní plyn rozveden v celém zastavěném území, plynofikace Vrba a Zelčína 
není realizována. 

vysokotlaký plynovod VTL ve správě RWE, probíhá od západu na východ podél silnice I/16, pak směrem 
k zámeckému parku a dál pokračuje po jeho okraji na starý mělnický most směrem na Mělník. Tato trasa 
VTL plynovodu DN 150, PN 25, která odbočuje z dálkového plynovodu DN 500 na území Nové Vsi a zásobuje 
zemním plynem město Mělník.  

středotlaký STL rozvod v obci ve správě RWE,  STL plynovod je přiveden z regulační/měřící stanice VTL/STL situ-
ované   

Nadřazené vedení plynu - vysokotlaký plynovod VVTL prochází západním okrajem obce v části Zelčín částí neza-
stavěného území, tento plynovod nebude využit pro zásobování plynem řešeného území. 

Přívodní plynovodní vedení  je vedeno do obce do regulační stanice  VTL/STL, odtud je vedeno STL vedení plyno-
vodu do obce. Z obce je STL plynovod veden severním směrem podél silnice III. třídy III/24637 do Brozánek, a 
jižním směrem obcí Hořín podél silnice III/24635 až do lokality rodinných domů Bílé Břehy. Rozvod středotlaké 
sítě je dán charakterem zástavby a rozmístěním zásobovacích objektů; hlavní řad přecházejí v STL rozvody, ty 
jsou navrženy v profilech, 80, 50 a 40.  Přípojky k zásobovaným objektům v profilech DN 25 až 32 jsou ukončeny 
středotlakými domovními regulátory pro zemní plyn.  

(59) Koncepce řešení:  

Všechny rozvojové lokality navržené územním plánem je možné připojit na vedení STL plynu vedeného v hlavních 
řadech obcí. Z hlediska ochrany životního prostředí je tento způsob využití energie upřednostňován.  

V území je nutné respektovat ochranné a bezpečnostní pásmo dle platných právních předpisů. 

Zásobování teplem 

(60) V obci není realizován a není navržen teplovodní systém pro vytápění objektů. 

Podle údajů ze sčítání obyvatel 2011 je v obce 51 % obyvatel , jejichž byty jsou připojeny na plyn pro topení, podíl 
elektrického vytápění v Hoříně a Brozánkách byl 25 % a zbývající podíl obyvatel vytápí své byty pevnými palivy.   Pro 
lokality nové zástavby je navrhováno zásobování teplem (vč. ohřevu vody) na bázi zemního plynu. Doporučuje se 
přechod na toto medium v případech, kde jsou využívána pevná paliva. 
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Teplovod 

(61) V západní částí obce Zelčín a Hořín je stabilizováno vedení nadřazeného systému zásobování teplem - hor-
kovod z elektrárny Mělník do teplárny Třeboradice, který zásobuje teplem systém CZT pro východní část 
Prahy. Se zásobováním teplem pro řešené území se neuvažuje. Vedení je ve správě Pražské teplárenské, a.s. 
Energotrans.  

Produktovod 

(62) Územím obce Zelčín je v západní části obce vedena: katodově chráněné trasa produktovodu ČEPRO,  

vč. ochranného pásma.  

(63) V území je nutné respektovat ochranné pásmo energetických vedení a zařízení dle platných právních před-
pisů. 

Spoje 

(64) Telekomunikace: Komunikační zařízení – na území obce se nenachází žádné zařízení mobilních nebo jiných 
operátorů; Komunikační vedení – stávající telefonní kabelová síť ve správě Teléfonica O2 rozvedena po celé 
obci. Podél trasy silnice I/16 je veden dálkový optický kabel s příloží nových místních telefonních kabelů; 
Mobilní telefonní síť – zastavěné území i zastavitelné plochy jsou pokryty signálem mobilních operátorů; 
Radiokomunikace - paprsky radiokomunikací vedené z vysílače Mělník – Chloumek. 

Přes území Hořína jsou vedeny na severovýchodně od obce (jeho provoz byl ukončen v r. 2003). 

Ad4. Likvidace odpadů  

(65) Koncepce řešení – obec řeší nakládání s odpady svozem komunálního a bio odpadu, tříděním a svozem ko-
munálního odpadu (třídění na sklo, papír a plasty), určením míst se sběrnými nádobami k odkládání komu-
nálních odpadů. Pro ukládání komunálního odpadu mají občané k dispozici sběrné nádoby Obec má zajištěný 
svoz komunálního a tříděného odpadu z celého území.  

 Obec Hořín má vyřešeno nakládaní s odpady Obecně závaznou vyhláškou obce č. 1/2013 „O místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“, 
která řeší odpad domovní a komunální odpad. Pro obec zajišťuje svoz odpadu f. FCC BEC s.r.o. Lovosice.  Regulaci 
pořádku v obci zajišťuje Obecně závazná vyhláška obce Hořín č. 2/2004 o veřejném pořádku, opatření k jeho 
zabezpečení a čistotě v obci. 

(66) V řešeném územní se nenachází žádná lokalita staré ekologické zátěže ani žádné registrované skládky. 

Ad5. Občanské vybavení 

(67) Územní plán stabilizoval stávající občanskou vybavenost; v plochách smíšených obytných umožňuje využít 
plochy pro občanskou vybavenost. 

V současnosti občanskou vybavenost v obci tvoří: obecní úřad, knihovna,  základní škola 1. – 5. ročník, vč. jídelny, 
družiny, mateřská škola, fotbalové hřiště, sportovní zázemí u základní školy, prodejna potravin, kavárna, zoopark 
Zelčín s restaurací, plocha výroby Lunaplast Hořín; Agrima Žatec, a další drobné provozovny.  

Nabídka občanské vybavenosti je doplněna možností využití v nedalekém Mělníku. Stabilizovaná úroveň občan-
ské vybavenosti si s rozvojem nové rodinné výstavby vyžádá posílení obslužné sféry, jedná se zejména o malou 
obchodní a hostinskou činnost, nárůst potřeby míst zejm. v předškolním i školní m zařízení pro děti. 

(68) Územní plán  vymezuje nové zastavitelné plochy pro občanskou vybavenost, a to  

a) komerční zařízení malá a střední /OM/ - plochy s možností umístění podnikatelských zařízení s regulovaným 
využitím (lokalita Z6, část Z11, plochy přestavby P1, P2, P6 a P9);  

b) rozlehlá plocha pro tělovýchovná  a sportovní zařízení /OS/ - plocha vymezená za účelem zajištění podmínek 
pro přiměřené umístění a využívání sportovních a rekreačních staveb a zařízení ( lokalita Z7, část plochy Z11, 
část plochy přestavby P12). 

Ad6. Plochy veřejných prostranství  
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(69) Součástí veřejných prostranství (PV, PV*) jsou plochy účelových a místních komunikací, plochy návsí, chod-
níků a prostranství; dále jsou mezi veřejná prostranství zařazeny plochy veřejné zeleně (ZV, ZV*) jako zeleň 
v sídle. 

(70) Nové zastavitelné plochy veřejných prostranství budou vymezeny zejména v rámci každé plochy pro bydlení 
a plochy smíšené obytné.  

(71) Samostatně jsou v územním plánu vymezovány plochy veřejného prostranství – veřejná zeleň pro využití 
plochy hlavně pro umístění zeleně dle navržené regulace. 

Ae. Koncepce uspořádání krajiny 

Ae1. Uspořádání krajiny 

(72) Řešené území je stabilizováno se nachází v rozlehlé soutokové oblasti Vltavy a Labe, které původně v oblasti 
soutoku meandrovaly ve vlastních náplavech a často měnily svá koryta a jsou v současnosti stabilizována 
regulací. , které Vodní toky Labe a Vltavy tvoří přirozenou krajinou hranici v rovinatém terénu celého území. 
Velká část území obce je tvořena zemědělskou půdou intenzivně obdělávanou, zčásti v záplavovém území. 
Zbývající části lužních lesů  jsou chráněny jako významné krajinné prvky a části ÚSES. Pozůstatkem původního 
koryta Vltavy jsou Zelčínské tůně a Stará Vltava u Vrbna. Voda ze Staré Vltavy napájí Hořínský potok, ozna-
čovaný také Mlýnský potok protékající ve stopě starého říčního ramene Hořínským zámeckým parkem a po-
kračuje do Brozánek a vlévá se do Labe. Zelčínské tůně jsou zachovalým komplexem mokřadů a lužních 
porostů, staré vltavské koryto změněné v tůň s hnízdištěm vodních ptáků. 

Řešené území je situováno v  

• oblasti krajinného rázu Kladensko ObKR31 Nymbursko,  východní část území se nachází krajina typu M, 
„Soutok Labe a Vltavy“- CHAKP 31/3. 

• krajinný typ podle využití území: území obce podél soutoku Vltavy a Labe – jedná se o lesozemědělskou 
krajinu; typu 1M11, celé zbývající území obce je typem krajiny zemědělské; typ 1Z4, 

o krajinný typ podle reliéfu terénu: území obce podél soutoku Vltavy a Labe, podél laterálního kanálu 
s okolním územím Vrba a Zelčína – krajina širokých říčních niv, typ 1M11 a 1Z11,; celá západní část 
obce – krajina rovin;, typ 1Z4. 

(73) Územní plán zachovává základní krajinný ráz území. ÚP navrhuje v kulturní krajině opatření nestavební po-
vahy jako výsadba mimolesní zeleně: prvky ÚSES, pásy veřejné zeleně podél navržené obytné zástavby a 
podél silnice spojující Hořín a Vrbno směrem do krajiny jako ochranná a izolační zeleň apod. 

Územní plán stabilizuje stávající cestní síť, jsou zachovány cesty místní a účelové v sídle i krajině. Územní plán 
zajišťuje návaznost cestní sítě mimo řešené území ve všech důležitých směrech – údolím Labe, Vltavy a plaveb-
ního kanálu.  

(74) Koncepce uspořádání krajiny vychází ze základních krajinných charakteristik a typů, je podřízena zájmům 
trvale udržitelného rozvoje, vyjadřuje ji návrh územního plánu (viz výkres A2., B1.): 

a) základním členěním území - dle způsobu využití na část zastavěného a nezastavěného území, zastavitelné 
plochy, 

b) rozčleněním krajiny na plochy s rozdílným způsobem využití a stanovením podmínek jejich využití při 
uspořádání ploch mimo zastavěné území jsou uplatněny zejména: 

1) plochy zemědělské (NZ, NZ*)  

2) plochy lesní (NL, NL*)  

3) plochy přírodní - ÚSES (NP, NP*)  

4) plochy smíšené nezastavěného území (NS, NS*)  

5) plochy smíšené nezastavěného území (NSH, NSH*)  

v zastavěném území i nezastavěném se jedná o plochy: 

6) plochy vodní a vodohospodářské (W)  
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7) plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV, ZV*)  

8) plochy zeleně – soukromé a vyhrazené (ZS, ZS*) 

(75) koncepce uspořádání krajiny:  

a) hlavním cílem je obnova, diverzifikace, zvýšení ekologické stability zemědělské kulturní krajiny, opatření pro 
podporu retence a optimalizaci vodního režimu krajiny vymezením a návrhem ploch přírodních, lesních a 
vodních v nivách vodních toků Labe a Vltavy,  

b) ochránit stávající prvky drobné krajinné zeleně, lesů, doprovodné zeleně vodotečí a slepých ramen, 
doprovodné zeleně podél cest a silnic, důležitých pro jejich význam v ochraně vůči negativním vlivům eroze 
a význam pro charakteristický krajinný ráz,  

c) zachovat a rozvíjet přírodní hodnoty, biodiverzitu a ekologickou stabilitu, mj. vymezením ÚSES a 
respektováním ploch zvláště chráněných území přírody a krajiny a jejich rozvojem návrhem ploch přírodních, 
respektováním památných a významných stromů, 

d) zachovat, chránit a obnovit typické znaky krajiny (zejména niv, vodních toků, slepých ramen, luk, lužních lesů 
a drobných prvků zeleně zemědělské krajiny atp.), 

e) vytvořit podmínky pro ochranu a rozvíjení estetických kvalit, jako předpokladu obytnosti krajiny; 
respektování rekreačních vazeb, stabilizace prostupnosti krajiny – cest pro pěší a cyklisty a jejich doprovodné 
vegetace, 

f) stabilizovat podmínky pro udržitelné hospodaření v krajině (zemědělství, lesnictví, zahradnická produkce 
aj.). 

g) hospodářské využití krajiny musí respektovat zájmy ochrany přírody a ÚSES. Na všech pozemcích 
přiléhajících k vodnímu toku nebo vodním plochám budou zachovány břehové porosty. V případě jejich 
absence budou tyto porosty vysazovány. 

h) lužní prostory řeky Vltavy a Labe využít výhradně k zabezpečení mimoprodukční funkcí krajiny – retence a 
akumulace vody a rozvoj biodiverzity; 

i) respektovat souhrn doporučených opatření pro zajištění požadovaných biotopů a optimální biologickou 
diverzitu v ploše EVL  Labe – Liběchov; 

j) ochránit vymezené významné krajinné prvky před poškozováním a ničením.  

k) ochránit mrtvá ramena řeky Vltavy a Labe budou udržovány před samovolným procesem zazemňování a 
bude zajištěn průtok komunikace vody mezi ramenem a korytem řeky; 

Ae2. Ochrana přírody a krajiny 

(76) Ochranu a rozvoj hodnot zajišťuje územní plán především v případě přírodě blízkých nebo hodnotnějších 
území, která tvoří Přírodní rezervace Úpor- Černínovsko, EVL Úpor – Černínovsko, EVL Labe - Liběchov a 
systém ÚSES;  (zejména plochy NP a W, NL, NS, okrajově i další). Na území obce jsou stylizovány významné 
krajiné prvky bez registrace jako Park v Hoříně, Sidonka, Loužka – Mrkvice, Luh pod Chramostkem a Zelčínem. 

Zvláště chráněná území : Přírodní rezervace Úpor – Černínovsko : Na katastrální území Vrbno u Mělníka zasahuje 
přírodní rezervace Úpor. Předmětem ochrany je zachovalý lužní les se sněženkou podsněžníkem. Rezervace se 
překrývá s evropsky významnou lokalitou Úpor – Černínovsko CZ0210186. Cílem ochrany lesů zahrnutých do re-
zervace je les směřující k pralesu. 

NATURA 2000: Evropsky významná lokalita (EVL)  Labe – Liběchov /č. CZ0213039/: Na Katastrální území Brozá-
nky a Hořín zasahuje evropsky významná lokalita Labe – Liběchov. Předmětem ochrany je biotop hořavky duhové. 
Celá lokalita má plošný rozsah 116,9 ha; Evropsky významná lokalita (EVL)  Úpor - Černínovsko /č. 
CZ0210186/:Předmětem ochrany jsou smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, nivní 
louky říčních údolí Labe a Vltavy, přirozené eutotrofní nádrže s vegetací. Lokalita se překrývá s přírodními rezer-
vacemi Černínovsko a Úpor. Vyskytuje se zde bohatá flóra, specifická fauna je vázána na periodické tůně a slepá 
ramena. 
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Významnými krajinnými prvky neregistrovaným vymezenými plochami lesními (NL), přírodními (NP), vodními (W) 
a plochami smíšenými nezastavěného území (NS) jsou Park v Hoříně, Sidonka, Loužka – Mrkvice, Luh pod Chra-
mostkem a Zelčínem. 

• významné krajinné prvky ze zákona č. 114/1992 Sb.– lesní plochy (NL), vodní toky Labe, Vltavy, 
Vraňansko-hořínský kanál (W), nivy vodních toků (NP, NS), 

• významných krajinných prvků registrovaných (plochy v ÚP s indexem NL, NP, W, NS): 

o VKP 111 Sidonka - starý lužní les s významnými vlhkomilnými společenstvy. 

o VKP 125 Park v Hoříně - starý lužní les s relikty krajinářského parku patřícího k zámku Hořín. 
Kromě typických společenstev lužních lesů se vyskytují i cizokrajné dřeviny, jinan, tisovce, jer-
líny, zeravy, kaštanovec. 

o VKP 126 Loužka - Mrkvice - lužní společenstva - porosty vrb, olší, vlhké louky, mokřady, hníz-
diště vodních ptáků 

o VKP 123 Luh pod Chramostkem a Zelčínem - vlhký luh v nivě Vltavy, mrtvá ramena starého 
toku řeky - tůně a doprovodné porosty tůní 

o Návrh: VKP Bažantnice, plocha bývalé bažantnice se vzrostlými stromy; 

Památné stromy: Platan javorolistý, k.ú. Brozánky, Dub letní , k.ú. Hořín, Mrkvice, Dub letní, k.ú. Hořín, Mrkvice. 

• další ekologicky stabilnější segmenty krajiny (drobné krajinné prvky). 

(77) Koncepce návrhu:  

Ochrana přírody a krajiny je v ÚP stanovena vymezenými plochami lesními (NL), přírodními – ÚSES (NP), vodními 
(W) a plochami smíšenými nezastavěného území (NS a NSH) s důrazem na zachování a obnovu ploch lužních lesů 
a luk v ploše PR a EVL a  návrh prvků v současnosti nefunkčního ÚSES. 
Důraz je kladen na  

Ae3. ÚSES 

(78) Stanovené Stávající plochy a koridory ÚSES jsou vymezeny jako překryvná funkce nad plochy lesů (NL, NL*), 
plochy přírodní – ÚSES (NP, NP*), plochy zemědělské (NZ, NZ*), plochy smíšené nezastavěného území (NS, 
NS*), plochy vodní a vodohospodářské (W), i plochy účelových komunikací (DSU).  

Plochy a koridory pro vedení územního systému ekologické stability jsou prioritně určeny jako plochy přírodní – 
ÚSES v nezastavěném území.  

Koncepce územního systému ekologické stability vychází z širších souvislostí a vazeb uspořádání krajiny, do nichž 
je ÚSES vkomponován. Probíhající ÚSES v obci byl navržen v souladu s nadřazenou koncepcí ochrany přírody a 
krajiny v krajské územně plánovací dokumentaci – vydaných Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje. 

(79) Vymezení prvků územního systému ekologické stability: 

Nadregionální prvky ÚSES: 

a) nadregionální biokoridor NK10: Stříbrný roh – Polabský luh 

Funkční biokoridor je vymezen tokem Labe a částí plavebního kanálu na soutoku s Vltavou, dále starým lužním 
lesem při březích všech tří toků při okraji velkoplošného sadu Mrkvice. 

Údolím Vltavy je veden na území obce: koridor nadregionálního biokoridoru NK 58:  

b) nadregionální biokoridor NK58 Údolí Vltavy - K10 

Vymezený, funkční nadregionální biokoridor, tok Vltavy s pobřežními porosty, vlhkými loukami a tůněmi.  

Regionální  prvky ÚSES: 

c) regionální biocentrum RC 1480 - Úpor a Kelské louky 

Regionální biocentrum zasahuje do obce jen na jihovýchodní hranici s obcí Obříství. Biocentrum obsahuje Pří-
rodní rezervaci Úpor, která sousedí s obcí Hořín na soutoku Labe a Vltavy. Biocentrum je funkční a na území obce 
zahrnuje pobřežní porosty a společenstva podél Vltavy. Vegetačním typem se jedná o společenstva vodních a 
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břehových společenstev /VO/, společenstva lužních lesů a křovin /LO/, společenstva svěžích a mokrých luk /MT/ 
a ruderální a silně nitrofilní bylinná společenstva /RU/. 

d) regionální biocentrum RC 1867: Hořín 

Regionální biocentrum zahrnuje území od severu, vegetačním typem se jedná o společenstva vodních a břeho-
vých společenstev /VO/, společenstva lužních lesů a křovin /LO/, společenstva svěžích a mokrých luk /MT/ a ve-
getace lesní kulticenózy, akátiny /KU/. 

Lokální  prvky ÚSES: 

e) LBC 227 - Bažantnice u Brozánek – nejhodnotnější část lesního porostu v bažantnici, lužní les při vlhké te-
rénní depresi po dávném toku řeky; plocha 7,2 ha. 

f) LBK 143 – Loužka – podél mlýnského potoka nad jeho podchodem pod plavebním kanálem. Břehové po-
rosty vrb a topolů, křovinatý lem terénního stupně nad loukou a poli v nivě soutoku; plocha 16,05 ha. 

g) LBC 232 – Vrbenská tůň – staré vltavské koryto, nyní tůň s mokřady, břehovým porostem, vlhkomilnými a 
mokřadními společenstvy; plocha 11,5 ha. 

h) LBC 231 – Zelčínská tůň - staré vltavské koryto, nyní tůň s mokřady, břehovým porostem, vlhkomilnými a 
mokřadními společenstvy, plocha 6,2 ha. 

i) LBK 142 – Luh pod Chramostkem – v řešeném území Zelčínská tůň a doprovodné břehové porosty olší, vrb, 
topolů a dubů, šířka okolo 50 m; plocha 4,5 ha. 

j) LBK 138 – K třešňové aleji – v řešeném území se jedná o vymezený biokoridor v projektu pozemkových 
úprav. Doprovodná zeleň podél cesty, keře, ovocné stromy, min. šířka 20 m; plocha 1,5 ha. 

k) LBC 226 – Jezírko – biocentrum bude vytvořeno kolem přirozeného jádra, které tvoří pozůstatek dávného 
říčního ramene v polích – mokřad s porosty topolů, vrb a jilmu. Lokalita bude vytvořena jako plocha pří-
rodní nelesní zeleně z autochtonních dřevin; plocha 3,4 ha. 

l) LBK 137 – Býkev za humny – v řešeném území jde o vymezený biokoridor v projektu pozemkových úprav. 
Doprovodná zeleň podél cesty, keře, ovocné stromy, minimální šířka 20 m; plocha 0,9 ha. 

(80) Cílem návrhu ploch přírodních v místech vymezení ÚSES bylo navrhnout územní podmínky pro vytvoření 
propojeného souboru přirozených i pozměněných přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rov-
nováhu v krajině. 
Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) vymezuje územní plán v grafických přílohách (viz výkres A2., 
B1.). 

Podrobnější charakteristiky viz text Odůvodnění. 

Ae4. Prostupnost krajiny 

(81) Územní plán stabilizuje stávající cestní síť v podobě pěších, cyklotras i účelových komunikací, jsou zachovány 
cesty místní a účelové v sídle i krajině. Územní plán zajišťuje návaznost cestní sítě mimo řešené území ve 
všech důležitých směrech zejména podél vodních toků laterálního kanálu, Vltavy a Labe, (směr Mělník na 
druhý břeh Labe, Dolní Beřkovice, Lužec nad Vltavou, Býkev).  Hustota cestní sítě je dostatečná. Prostupnost 
sídla zajišťuje posílení vazby na přírodní prvky v obci – nivní louky, břehové porosty podél vodních toků, 
Hořínský park a další kultivované přírodní celky. 

Ae5. Protierozní opatření a ochrana před povodněmi 

(82) Velká část území obce je zasažena vymezeným záplavovým územím Q100, Q020 a Q 005 s aktivní zónou zápla-
vového území řeky Vltavy a Labe. Územní plán vymezuje řeší tento limit formou zvláštní podmínekky využití: 
V grafické části územního plánu ve výkrese A2 a B1 jsou tyto  plochy dotčené záplavovým územím Q100 – plochy 
(s výjimkou systémů dopravní infrastruktury) jsou označené *  hvězdičkou vždy za indexem plochy s  rozdílným 
způsobem využití. V rozsahu pozemků a ploch dotčených vymezeným záplavovým územím je kromě regulativů 
stanovených územním plánem nezbytné respektovat podmínky vodoprávního úřadu a správy povodí. Stabilní 
protipovodňovou ochranou obce je realizované protipovodňové liniové opatření - v části obce  Zelčín, Vrbno a 
Hořín je  podél Vltavy realizována protipovodňová hráz  o celkové délce 5 062 m. Součástí protipovodňových 
opatření je dále a protipovodňová zeď chránící centrum obce Hořín před záplavami. tato zeď je postavena po 
vnějším obvodu zastavěného území centra a její délka činí 567 m. 

(83) Ochrana území vůči nepříznivým účinkům eroze a povodní spočívá v uskutečňování podmínek: 

a) respektování vymezených záplavových území Q20, Q100 a aktivní zóny záplavového území při využití 
ploch zastavěného území i zastavitelných ploch za podmínek splnění určitých podmínek; 
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b) vymezení ploch přírodních, vodních, lesních a smíšených nezastavěného území (NP, W, NL, NS) v nivách 
vodních toků s lužními lesy, lesy, slepými rameny, tůněmi, přirozenými vodními toky a jejich 
doprovodnou vegetací, tedy podpora retence krajiny, 

c) vymezení ploch přírodních, vodních a vodohospodářských, lesních a ploch zeleně (NP, W, NL, NS, ZS) 
v  nivách vodních toků s břehovými porosty, navrženými pásy zeleně v územní rezervě s funkcí 
krajinotvornou i ochranou,  tedy podpora retence krajiny, 

d) vymezení stávajících ploch drobné krajinné zeleně (meze, liniová vegetace cest aj.), 

e) vymezením v návrhu ploch přírodních, smíšených nezastavěného území, lesních i zemědělských 
v místech historických záplavových luk, vodních toků, struh a rozšíření ploch pro doprovodnou vegetaci 
vodních toků v místech vymezení ÚSES, tedy obnova historické struktury krajiny a zlepšení její 
schopnosti pružně reagovat, vyrovnávat extrémní stavy, 

f) v možnostech přípustného využití, jako je obnova mokřadů a lužních porostů, vodních ploch pro 
zadržování vody v krajině, zejména na plochách zemědělských, lesních a přírodních, 

g) doporučení změny způsobů obhospodařování a uplatnění organizačních, agrotechnických, vegetačních 
a technických protierozních opatření (např. obnova historických mezí, změna kultur) na erozně 
ohrožených pozemcích.  

Graficky je ochrana před povodněmi vymezena v hlavním výkrese A2  členěním na plochy s rozdílným způsobem 
využití. liniová protipovodňová ochrana – hráz a zeď, V grafické části územního plánu ve výkrese A2 a B1 jsou 
tyto  plochy dotčené záplavovým územím Q100 – plochy jsou označené *  hvězdičkou vždy za indexem plochy s 
rozdílným způsobem využití. 

V grafické příloze B1 - koordinační výkres je vyznačeno vyhlášené záplavové území  linií Q100 a Q20  a aktivní zóna 
záplavového území. Limitované území tvoří s výjimkami suchých enkláv celé území obce. Dále je na území obce 
vymezeno území zvláštní povodně pod vodním dílem, a to: 

- celé území obce ZPV Slapy var. 1, Orlík var. I, II a III, ZPV Želivka var. 10 

U Hořínského potoka není záplavové území vymezeno. 

Ae6. Rekreace 

(84) Řešené území má rekreační potenciál pro jednodenní rekreaci (řada památek, soutok Labe s Vltavou). Plochy 
pro rekreační objekty jsou územním plánem navrhovány hlavně v místě navrženého přístaviště. Jako plochy 
pro každodenní rekreaci v sídle slouží navržené a stávající plochy pro tělovýchovu a sport (OS, OS*), dále 
plochy hromadné rekreace (RH, RH*) s přístavištěm (W). Rekreační funkce na území obce je podpořena 
zejména v jižní, východní a z části i v severní obce přírodními podmínkami – území soutoku  Vltavy a plaveb-
ního kanálu do Labe, soutok je tvořen plochami nivních lesů a luk, plochami přírodními, vodními a pásy břehů 
podél vodních toků. Rekreační využití v území je umožněno vedením pěších cest a cyklistických tras s  napo-
jením na síť cyklotras v sousedních obcích v zázemí města Mělníka a s využitím přírodních celků v okolních 
obcích. Rekreační využití nabízí vodní cesta Vltavy, plavebního kanálu a Labe s možností rekreační plavby. 
Dalšími cíli rekreace na území obce je zoopark v Zelčíně, naučná stezka , turistická trasa v Hoříně, Hořínský 
park, vesnická památková zóna ve Vrbně, technická památka zdymadlo Hořín a celý plavební kanál Vraňany 
– Hořín. jako národní technické památky. 

Územní plán vytváří prostor pro zachování a obnovu kvalitního přírodního zázemí sídla s důrazem na VKP vod-
ních toků Labe, Vltavy a plavebního kanálu, přírodní celky EVL Labe – Liběchov, EVL Úpor – Černínovsko, která 
se rozkládá se na jižní hranici obce a zejména na území sousední obce Obříství, stejně jako Přírodní rezervace 
Úpor, dále  významné krajinné prvky a krajinná zeleň.  

Územní plán podporuje prostupnost krajiny fixací stávajících cest a návrhem nových. ÚP vymezuje a navrhuje 
zeleň veřejných prostranství (ZV),  a vyhrazené plochy zeleně v sídle – zeleň soukromou a vyhrazenou.  

Plochy každodenní i týdenní rekreace územní plán umožňuje na nových zastavitelných plochách občanského 
vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení, dále plochy hromadné rekreace s přístavištěm v Hoříně, plochy 
rekreace – golfové hřiště jako plochu nezastavitelnou; ÚP umožňuje vazby těchto ploch mimo zastavěné území. 

(85) Navržená stabilizace koncepce podmínky pro rekreaci: 
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a) zachování hodnotných  lučních ploch s břehovými porosty v území vymezeném vodními toky Vltavy a Labe. 
b) rozvíjet občanskou vybavenost v každé části obce Hořín pro turistické využití zejm. na vymezených plochách 

smíšených obytných. 

Kromě toho je pro udržení kvality prostředí důležité zaznamenání,  

c) respektování i vytváření nových: 

I. urbanistických a architektonických hodnot (např. objektů drobné sakrální architektury, památníky, 
významných staveb při respektování charakteru sídla), 

II. krajinných hodnot (např. míst výhledu, solitérních stromů a stromořadí, pozitivních dominant). 

d) Plochy pro aktivity a pro rozvoj turistického ruchu, které se dotýkají kulturních památek a památkově 
ochranného pásma, je nutné v rámci územního plánu, resp. podrobnější územně plánovací dokumentace  - 
regulačního plánu, příp. územní studie koordinovat se zájmy památkové péče. 

e) Koncepce ÚP vylučuje nové plochy pro individuální rekreaci nejsou v územním plánu vymezeny. 

Ae7. Dobývání nerostů 

(86) V řešeném území nejsou evidovány dobývací prostory, sesuvy, poddolované území, chráněná ložisková 
území Vliněves se nachází za severní hranicí obce. Těžba v území není aktuální a plochy pro těžbu nejsou 
územním plánem navrhovány. Prognózní zdroje nevyhrazených nerostů: ložisko nerostných surovin – štěr-
kopísku: Býkev (k. ú. Brozánky) a Hořín (k. ú. Hořín) bez podmínek na využití ploch v území. schválené pro-
gnózy - nevyhrazené nerosty, dosud netěženo; 

číslo název těžba surovina nerost Rozloha na území obce Hořín (ha) 

Katastrální území 

9370020 Býkev dosud netěženo Štěrkopísky štěrkopísek 238,3758 

Brozánky, Hořín 

9370021 Hořín dosud netěženo Štěrkopísky štěrkopísek 380,0218 

Hořín, Vrbno u Mělník, Zelčín 

Ae8.  Staré ekologické zátěže 

(87) Dle podkladů ÚAP se na území obce nenachází, územní plánem tak není podrobněji řešeno. 

Af. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití  

(88) Území obce je rozděleno na plochy s rozdílným způsobem využití, které v souhrnu pokrývají celé území obce. 

Navržené plochy s rozdílným způsobem využití vymezuje hlavní výkres (A2 v měř. 1 : 5 000) a koordinační výkres 
odůvodnění(B1 v měř. 1 : 5 000). Vymezení ploch s rozdílným využitím je členěno na  

a) plochy v zastavěném území - plochy stabilizované (stav), př. BI, s další možností zástavby; 

b) plochy zastavitelné - plochy změn (návrh), př. BIN, určené pro zastavění; 

c) plochy v nezastavěném území – plochy které nejsou určeny k zastavění; 

d) plochy dotčené záplavovým územím Q100 – plochy (s výjimkou systémů dopravní infrastruktury) jsou ozna-
čené * - hvězdičkou vždy za indexem plochy s rozdílným způsobem využití. V rozsahu pozemků a ploch do-
tčených vymezeným záplavovým územím je kromě regulativů stanovených územním plánem nezbytné 
respektovat podmínky vodoprávního úřadu a správy povodí. Pozemky jsou využitelné jen v souladu s platnou 
legislativou (vodní zákon). Veškeré stavby v území budou řešeny s ohledem na polohu pozemku v záplavo-
vém území Q100, bude zajištěna zejména možnost průtoku přívalových vod. Stavby škol a nemocnic a jiných 
zdravotnických a sociálních ústavů se v záplavovém území nepřipouštějí. 

(89) Pro každou plochu, územní prvek a krajinou zónu je v  podmínkách pro využití ploch s rozdílným způsobem 
využití stanoveno: 

a) převažující účel využití (hlavní využití) 
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b) přípustné využití 
c) nepřípustné využití  
d) popř. podmíněně přípustné využití ploch 
e) podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 

(90) Vymezení pojmů - na území obce jsou nad rámec právních předpisů rozlišovány tyto pojmy: 

a) veřejná vybavenost – vybavenost s převahou zařízení ve veřejném zájmu, (zařízení pro vzdělávání a výchovu, 
sociální a zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva); 

b) komerční vybavenost – vybavenost s převahou zařízení podnikatelského charakteru s výjimkou výroby a skla-
dování; 

c) řadový rodinný dům – objekt, který min. jednou boční stěnou přiléhá k boční stěně objektu sousedního. 

d) rodinný dům obsahuje jeden byt 

e) samostatně strojící rodinný dům – rodinný dům, který má všechny fasády orientované do volného prostran-
ství, všechny fasády jsou/mohou být přímo osvětleny. 

f) Podkroví – obytný nebo jinak využívaný prostor nad posledním podlažím a pod šikmou střechou domu; 

g) zastavěnost pozemku - udává maximální přípustný poměr zastavěné/zpevněné plochy vůči celkové ploše 
pozemku; 

h) plocha zeleně -  plochy určené pro výsadbu nízké, střední nebo vysoké zeleně na rostlém terénu s následnou 
údržbou; 

i) drobná a řemeslná výroba - sloužící zejména pro obsluhu tohoto území, se rozumí činnosti, děje a zařízení netovární 
povahy, jejichž účinky a vlivy neomezují, neobtěžují a neohrožují životní prostředí a pohodu bydlení v okolí nad míru 
obvyklou a přípustnou; 

j) lehký průmysl – odvětví průmyslu zahrnující obory spotřebního průmyslu, které nebudou zatěžovat hygie-
nickými vlivy okolí obytnou plochy bydlení; 

k) výrobní služby- služby obyvatelstvu a činnosti související s řemeslnou výrobou, které vyžadují zpravidla dí-
lenské, technická a malé skladové zázemí, které mohou přímo svým provozem nebo druhotné dopravní zá-
těží negativně působit na plochy v sousedství. Provozy výrobních služeb musí na hranici vymezené plochy 
splňovat normové hygienické hodnoty a limity; 

l) nevýrobní služby – služby zajišťující potřeby obyvatel (čistírna, prádelna, kadeřnictví apod.), tj. provozovny 
s minimálním rizikem negativního vlivu na plochy určené k bydlení; 

m) samozásobitelská zemědělská činnost, nebo chovatelství - jedná se o drobnou pěstitelskou činnost nepodni-
katelského typu pro pěstování zemědělských produktů pro účely zásobování rodiny, vlastníka pozemku, ne 
němž se tato činnost realizuje;  chovatelství - tím se rozumí drobná chovatelská činnost jako chov drobných 
hospodářských zvířat, neděje-li se tak podnikatelským způsobem; obě činnosti nesmí negativně ovlivňovat 
životní a obytné prostředí sousedů nad míru obvyklou a přípustnou;  

n) zpevněnou plochou -  se rozumí pozemek nebo jeho část v m2, jejíž povrch je zpevněn stavbou podle staveb-
ního zákona bez svislé nadzemní konstrukce, nebo se tím rozumí snadno rozebíratelný povrch dané plochy 
(dlažba) a dále zpevnění pozemku pouhým rozprostřením materiálu (drtě) s případným následným zhutně-
ním;  

o) výška hřebene - max. výškovou úroveň stavby pro zastřešení střechou sedlovou, valbovou, polovalbovou, 
stanovou, pultovou, mansardovou, měřenou nad přilehlým upraveným terénem; 

p) výška atiky - max. výšku stavby pro zastřešení plochou střechou měřenou nad přilehlým upraveným teré-
nem; 

q) výškové omezení - vyjadřuje výškovou hladinu zástavby, která je dána převládající výškou hřebenů střech či 
atik rovných střech a počtem plných nadzemních podlažích v charakteristické formě zástavby v dané lokalitě.  

(91) Společné podmínky  

a/ pro plochy dotčené záplavovým územím Q100 /index plochy doplněný */: 
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V rozsahu pozemků a ploch dotčených vymezeným záplavovým územím je kromě regulativů stanovených územ-
ním plánem nezbytné respektovat podmínky vodoprávního úřadu a správy povodí. Pozemky jsou využitelné jen 
v souladu s platnou legislativou (vodní zákon). Veškeré stavby v území budou řešeny s ohledem na polohu po-
zemku v záplavovém území Q100, bude zajištěna zejména možnost průtoku přívalových vod. Stavby škol a nemoc-
nic a jiných zdravotnických a sociálních ústavů se v záplavovém území nepřipouštějí. 

b/ Urbanistický a hmotový charakter nové zástavby musí objemově navazovat na okolní zástavbu. 

c/ Podmínky prostorového uspořádání pro území vesnické památkové zóny (VPZ) Vrbno: 

Nové objekty, nástavby , přístavby a stavební úpravy původních objektů musí architektonickým členěním staveb-
ních forem a zejména celkovým objemem zastavění respektovat  kompoziční vztahy a zohledňovat měřítko a 
kontext okolní zástavby . Na území VPZ bude respektován charakter tradičního venkovského sídla jak z hlediska 
typologie objektů, tak z hlediska urbanistického i z hlediska řešení ploch zeleně. 

d/ Podmínky prostorového uspořádaní urbanistické koncepce určují charakter a strukturu zástavby a intenzitu 
využití stavebních pozemků. 

(92) Územní plán Hořína vymezuje z hlediska funkčního využití tyto druhy ploch a podmínky jejich využití: 
zastavěné území a zastavitelné plochy: 

1. PLOCHY BYDLENÍ – v rodinných domech /BI, BI*/ 

2. PLOCHY BYDLENÍ – v řadových rodinných domech /BIR/ 

3. PLOCHY BYDLENÍ – v bytových domech / BH, BH*/ 

4. PLOCHY REKREACE -  individuální rekreace /RI, RI*/ 

5. PLOCHY REKREACE -  hromadná rekreace /RH, RH*/ 

6. PLOCHY REKREACE -  golfové hřiště /RGN/ - nezastavěné území 

7. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – veřejná infrastruktura /OV, OV*/ 

8.  PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - komerční zařízení malá a střední  /OM, OM*/  

9. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – tělovýchovná a sportovní zařízení /OS, OS*/ 

10. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ -  hřbitovy /OH, OH*/ 

11. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ /PV, PV*/ 

12. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – veřejná zeleň /ZV, ZV*, územní rezerva/ 

13. PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ /SO, SO*/ 

14. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – silniční doprava /DS,DS*, územní rezerva/ 

15. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – silniční doprava - účelové komunikace /DSU, DSU*/ 

16. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – vodní doprava /DV, DV*/ 

17. PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY /TI, TI*/ 

18. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – lehký průmysl /VL, VL*/ 

19. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - zemědělská výroba /VZ, VZ*/ 

20. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - zemědělská činnost /VZk*/ 

21. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – drobná a řemeslná výroba /VD/ 

22. PLOCHY ZELENĚ – soukromá a vyhrazená /ZS, ZS*/ 

23. PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ /W, W*, úz. rezerva/ 

nezastavěné území: 

24. PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ /NZ, NZ*/ 

25. PLOCHY LESNÍ /NL, NL*/ 

26. PLOCHY PŘÍRODNÍ – ÚSES /NP, NP*/  

27. PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ /NS, NS*/ 

28. PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ /NSH, NSH*/ 

29. KORIDOR PRO UMÍSTĚNÍ STAVBY SILNICE /KDI, KDI*/ 
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1. PLOCHY BYDLENÍ – v rodinných domech  /index BI, BI*/ 

Stanovení podmínky využití pro plochu Z4: 

V zastavitelné ploše Z4 jsou stavby pro bydlení v samostatně stojících rodinných domech přípustné za podmínky 
prokázání při jejich umisťování, že budou splněny hygienické hlukové limity v chráněném venkovním prostoru 
staveb pro bydlení ze silniční dopravy, např. formou akustické studie.   

 

Hlavní využití:  

▪ bydlení v samostatně stojících rodinných domech; samostatně stojící rodinné domy, dvojdomy, příp. tro-
jdomy;  plochy  zajišťují podmínky pro bydlení v kvalitním prostředí s možností každodenní rekreace obyvatel 
. 

Přípustné využití: 

▪ pozemky zahrad vč. oplocení; 

▪ pozemky související dopravní a technické infrastruktury; 

▪ samozásobitelská zemědělská činnost, nebo chovatelství, tato činnost nesmí negativně ovlivňovat sousední po-
zemky využitelné pro bydlení; 

▪ stavby a zařízení pro podnikání, maloobchod, stravování a další nerušící služby podnikatelská činnost a stavby, je-
jichž negativní účinky nepřesahují přípustnou míru hygienických limitů pro okolní obytnou zástavbu; 

▪ veřejná a soukromá zeleň; 

▪ pozemky veřejná prostranství; 

▪ dětská hřiště a sportoviště; 

▪ pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou sluči-
telné s bydlením a slouží zejména obyvatelům této plochy. 

Nepřípustné využití: 

▪ bydlení v řadových rodinných domech;  

▪ jakékoliv další  jiné využití. 

Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

▪ Podmínka prostorového uspořádání urbanistické koncepce určující charakter  a strukturu zástavby  a intenzitu vyu-
žití stavebních pozemků ve vazbě na stanovenou koncepci veřejné infrastruktury: rodinný dům může mít nejvýše 
jeden samostatný byt. 

▪ plocha BI* je dotčena záplavovým územím Q100 v zastavitelných plochách č. Z4, Z5, Z9, Z10, Z12, Z13, Z15, Z17 – viz. 
společné podmínky odst. a/.  

▪ min. plocha pozemku se samostatně stojícím rodinným domem   800 m2  

▪ min. plocha pozemku izolovaného rodinného domu   800 m2 

▪ min. plocha pozemku rodinného dvojdomu    1 200 m2 

▪ min. plocha pozemku rodinného domu ve staveb. prolukách uvnitř zastavěného území  600 m2 

▪ zastavěnost pozemku:  

▪ max. procento zastavěné plochy nadzemní stavbou   25 % 

▪ max. procento zastavěné plochy nadzemní stavbou a zpevněné plochy 40 % 

▪ min. procento plochy zeleně      60 % 

▪ výškové omezení:  

Výšková zástavba nebo doplnění zástavby musí výškovou úrovní, formou zastřešení respektovat kompoziční 
vztahy a reagovat na výšku, měřítko a charakter okolní zástavby. Výšková hladina zástavby je stanovena 
v případě nové zástavby obecně:  

- jedno nadzemní podlaží vč. podkroví  s max. výškou hřebene střechy 8,0 m nad upraveným terénem;  

Případě požadavku o vyšší počet nadzemních podlaží, max. dvě nadzemní podlaží vč. podkroví  s max. výš-
kou hřebene střechy 10,0 m nad upraveným terénem, musí být graficky doložen vztah na okolní charakter 
zástavby. 

Objemové a architektonické ztvárnění objektů bude řešeno s ohledem na okolní charakter zástavby. 
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▪ podnikatelská činnost může být umístěna i v samostatných stavbách na ploše do 25 m2; 

▪ odstavování vozidel obyvatel a zákazníků podnikatelské činnosti na vyhrazeném nebo vlastním pozemku;  

▪ stání pro osobní automobily: u každého rodinného domu musí být na vlastním pozemku min. 2 stání pro 
osobní automobil (má-li RD více bytů, tak musí být min. 1,5 stání na 1 byt). 

 

2. PLOCHY BYDLENÍ – v řadových rodinných domech  /index BIR, BIRN/ 

Hlavní využití:  

▪ bydlení v řadových rodinných domech;  plochy  zajišťují podmínky pro bydlení v kvalitním prostředí s mož-
ností každodenní rekreace obyvatel . 

Přípustné využití: 

▪ pozemky zahrad  vč. oplocení; 

▪ pozemky související dopravní a technické infrastruktury; 

▪ samozásobitelská zemědělská činnost, nebo chovatelství, tato činnost nesmí negativně ovlivňovat sousední po-
zemky využitelné pro bydlení; 

▪  stavby a zařízení pro podnikání, maloobchod, stravování a další nerušící služby podnikatelská činnost a stavby, je-
jichž negativní účinky nepřesahují přípustnou míru hygienických limitů pro obytnou zástavbu; 

▪ veřejná a soukromá zeleň; 

▪ pozemky veřejná prostranství; 

▪ pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou sluči-
telné s bydlením a slouží zejména obyvatelům této plochy. 

Nepřípustné využití: 

▪ jakékoliv další  jiné využití. 

Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

▪ Podmínka prostorového uspořádání urbanistické koncepce určující charakter  a strukturu zástavby  a intenzitu vyu-
žití stavebních pozemků ve vazbě na stanovenou koncepci veřejné infrastruktury: řadový rodinný dům může mít 
nejvýše jeden samostatný byt. 

▪ min. plocha pozemku  řadového rodinného domu     300 m2 

▪ zastavěnost pozemku:  

▪ max. procento zastavěné plochy  nadzemní stavbou   40 % 

▪ max. procento zastavěné plochy  nadzemní stavbou a zpevněné plochy 50 % 

▪ min. procento plochy  zeleně      50 % 

▪ výškové omezení:  

▪ max. jedno nadzemní podlaží vč. podkroví  s max. výškou hřebene střechy 8,0 m nad upraveným teré-
nem;  

▪ podnikatelská činnost může být umístěna pouze v rodinných domech; 

▪ odstavování vozidel obyvatel a zákazníků podnikatelské činnosti na vyhrazeném nebo vlastním pozemku;  

▪ stání pro osobní automobily: u každého rodinného domu musí být na vlastním pozemku min. 2 stání pro 
osobní automobil (má-li RD více bytů, tak musí být min. 1,5 stání na 1 byt), 

 

3. PLOCHY BYDLENÍ – v bytových domech  /index BH, BH*/ 

Hlavní využití:  

▪ bydlení v bytových domech;  plochy  zajišťují podmínky pro bydlení v kvalitním prostředí s možností každo-
denní rekreace obyvatel s dostupnou občanskou vybaveností. 

Přípustné využití: 

▪ pozemky související dopravní a technické infrastruktury; 

▪ pozemky veřejná prostranství; 

▪ pozemky veřejná a soukromá zeleň; 
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▪ pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou sluči-
telné s bydlením a slouží zejména obyvatelům této plochy. 

Nepřípustné využití: 

▪ jakékoliv jiné využití. 

Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

▪ plocha BH* je dotčena záplavovým územím Q100 v ploše přestavby  č. P11 – viz. společné podmínky odst. a/. 

▪ zastavěnost pozemku:  

▪ max. procento zastavěné plochy nadzemní stavbou   35 % 

▪ max. procento zastavěné plochy nadzemní stavbou a zpevněné plochy 50 % 

▪ min. procento plochy zeleně      50 % 

▪ výškové omezení:  

▪ max. tři nadzemní podlaží a podkroví;  

▪ odstavování vozidel obyvatel a zákazníků občanské vybavenosti na vyhrazeném nebo vlastním pozemku;  

▪ stání pro osobní automobily: u každého bytového domu musí být na vlastním nebo vyhrazeném pozemku 
min. 1,5 stání na 1 byt; 

 

4. PLOCHY REKREACE  - individuální rekreace /RI, RI*/ 

Hlavní využití:  

Zahrnují pozemky staveb pro rodinnou rekreaci.  

Přípustné využití: 

▪ sady a zahrady; 

▪ skleníky; 

▪ sportovní plochy; 

▪ odstavování vozidel na vlastním nebo vyhrazeném pozemku; 

▪ související dopravní a technická infrastruktura. 

Nepřípustné využití: 

▪ jakékoliv jiné využití. 

Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

▪ max. přípustná zastavěná plocha stavby pro rekreaci:   60 m2 

▪ max. výška hřebene stavby přízemí a podkroví nad okolním upraveným terénem: 6,0 m 

▪ max. procento zastavěné plochy stavbou pro rekreaci a zpevněné plochy: 15 %   

▪ min. procento zeleně (vč. zahrádkářských ploch):     85 % 

 

5. PLOCHY REKREACE  - hromadná rekreace /RH, RH*/ 

Hlavní využití:  

Zahrnují pozemky staveb pro hromadnou rekreaci.  

Přípustné využití: 

▪ stavby pro stravování, ubytování, hygienické vybavení; 

▪ přístaviště malých a sportovních lodí;  

▪ stavby a zařízení související s provozem dané plochy; 

▪ stavby a zařízení související s přístavištěm; 

▪ stavby a zařízení plocha kempu – situování karavanů, mobilních obytných automobilů a přívěsů; 

▪ plochy soukromé, vyhrazené nebo veřejné zeleně; 

▪ veřejná prostranství; 

▪ veřejná a vyhrazená zeleň; 

▪ sportovní plochy; 
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▪ odstavování vozidel na vlastním nebo vyhrazeném pozemku; 

▪ související dopravní a technická infrastruktura. 

Nepřípustné využití: 

▪ stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím. 

Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

▪ plocha RH* je dotčena záplavovým územím Q100 v zastavitelných plochách č. Z11 – viz. společné 
podmínky odst. a/. 

▪ max. přípustná zastavěná plocha stavby pro rekreaci: 300 m2 

▪ výškové omezení:  

▪ max. tři nadzemní podlaží a podkroví;  

▪ max. procento zastavěných ploch nadzemní stavbou a zpevněných ploch: 40 %   

▪ min. procento zeleně (vč. zahrádkářských ploch):     60 % 

 

6. PLOCHY REKREACE  - golfové hřiště /RGN/ 

Hlavní využití:  

Hrací plocha golfového hřiště. 

Přípustné využití: 
▪ terénní a krajinné úpravy; 
▪ související dopravní a technická infrastruktura liniových staveb; 
▪ technická zařízení související s údržbou hrací plochy; 
▪ vodní plochy; 
▪ pěší cesty; 
▪ cyklostezky; 
▪ doprovodná zeleň; 
▪ trvalé travní porosty. 

Nepřípustné využití: 

▪ jakékoliv jiné využití. 
Podmínky prostorového uspořádání: 

▪ nejsou stanoveny. 
 

7. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ   - veřejná infrastruktura /index OV, OV*/ 

Hlavní využití:  

Umístění a využívání staveb občanského vybavení.a zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich 
účelem. 

Přípustné využití: 

▪ pozemky staveb a zařízení  občanského vybavení pro 

▪ vzdělání a výchovu; 

▪ sociální a zdravotní služby; 

▪ kulturu; 

▪ veřejnou správu; 

▪ obchodní prodej; 

▪ tělovýchova a sport; 

▪ ubytování; 

▪ bydlení správce nebo majitele staveb; 

▪ stravování; 

▪ služby; 

▪ zeleň; 

▪ pozemky související dopravní a technické infrastruktury; 
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▪ pozemky veřejná prostranství; 

▪ polyfunkční možnosti využití pro potřeby civilní ochrany obyvatel obce. 

Nepřípustné využití: 

▪ stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím. 

▪ jakékoliv další  jiné využití. 

Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

Plochy občanské vybavenosti musí být vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy dopravní 
infrastruktury a musí být z nich přístupné. 

▪ zastavěnost pozemku:  

▪ max. procento zastavěné plochy nadzemní stavbou a zpevněné plochy 70 % 

▪ min. procento plochy zeleně      30 % 

▪ výškové omezení:  

▪ max. výška stavby nad okolním upraveným terénem  10 m 

▪ plochy zeleně musí být parkově upraveny; 

▪ pro stavby občanské vybavenosti ve veřejném zájmu je výjimečně možný nižší koeficient zeleně a vyšší koeficient 
zastavění dle individuálního posouzení při územním řízení; 

 

8. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – komerční zařízení malá a střední /index OM, OM*/ 

Hlavní využití:  

▪ Hlavní funkce využití: slouží k soustředění Umístění a využívání staveb a zařízení obchodu a služeb, ke skladování a 
spediční činnosti, k nerušící výrobě. 

Přípustné využití: 

▪ stavby a zařízení pro podnikání, maloobchod, stravování a další nerušící služby, podnikatelská činnost s vlastními 
účelovými stavbami a  prostory, nesmí hygienicky negativně ovlivňovat sousední obytné budovy a prostory; 

▪ bydlení správce, provozovatele, nebo majitele účelových staveb; 

▪ dočasné ubytování (ubytovny, motely, hotely, penziony); 

▪ dopravní a technická infrastruktura nezbytně nutná k dopravní obsluze a technickému vybavení tohoto území; 

▪ veřejná zeleň; 

▪ veřejná prostranství; 

Nepřípustné využití: 

▪ Jiná než hlavní funkce je nepřípustná.  

▪ stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím. 

Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

▪ plocha OM* je dotčena záplavovým územím Q100 v zastavitelné ploše č. Z11 a v plochách přestavby č. P2, P6 a P9 – 
viz. společné podmínky odst. a/. 

▪ max. procento zastavěných ploch nadzemní stavbou a zpevněných ploch 70 % 

▪ min. procento ploch zeleně       25 % 

▪ max. přípustná výška objektu nad okolním upraveným terénem   10 m 

▪ odstavování vozidel  na vyhrazeném, nebo vlastním pozemku mimo veřejná prostranství 

 

9. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  - tělovýchovná a sportovní zařízení /index OS, OS*/ 

Hlavní využití:  

Hlavní využití území zahrnuje stavby, plochy a zařízení určené pro sport a aktivní trávení volného času.  

Přípustné využití: 

▪ pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro 

▪ tělovýchova a sport; 
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▪ vzdělání a výchovu; 

▪ obchodní prodej; 

▪ ubytování; 

▪ stravování; 

▪ služby; 

▪ zeleň; 

▪ bydlení správce nebo majitele účelové stavby; 

▪ pozemky související dopravní a technické infrastruktury; 

▪ pozemky veřejná prostranství; 

▪ polyfunkční možnosti využití pro potřeby civilní ochrany obyvatel obce; 

Nepřípustné využití: 

▪ jakékoliv další jiné využití. 

▪ stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím. 

Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

▪ plocha OS* je dotčena záplavovým územím Q100 v zastavitelné ploše č. Z11 a v plochách přestavby 
č. P10 a P12 – viz. společné podmínky odst. a/. 

▪ zastavěnost pozemku:  

▪ max. procento zastavěné plochy nadzemní stavbou a zpevněné plochy 70 % 

▪ max. procento zastavěné plochy nadzemní stavbou   40 % 

▪ min. procento plochy zeleně      30 % 

▪ výškové omezení:  

▪ max. výška stavby nad okolním upraveným terénem   10 m 

 

10. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  - hřbitov /index OH/ 

Hlavní využití:  

Hlavní využití území zahrnuje plochu veřejného pohřebiště.  

Přípustné využití: 

▪ pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro 

▪ stavby a prostory pro obsluhu území; 

▪ sociální zařízení; 

▪ služby ve vztahu na hlavní využití; 

▪ veřejná zeleň; 

▪ pozemky veřejná prostranství; 

▪ pozemky související dopravní a technické infrastruktury; 

Nepřípustné využití: 

▪ jakékoliv další jiné využití. 

Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

V území je nutné navrhnout a realizovat keřovou a stromovou zeleň. 

▪ max. přípustná výška objektu      5 m 

▪ plochy zeleně musí být parkově upraveny; 

 

11.  PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  / index PV, PV*/ 

Hlavní využití:   

▪ dopravní obsluha sloužící místní dopravě, zajištění podmínek pro užívání plochy v souladu s jejich významem 
a účelem. 

Přípustné využití: 
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▪ dopravní obsluha území umožňující příjezd k jednotlivým pozemkům; 

▪ pěší a cyklistický provoz; 

▪ veřejně přístupné plochy; 

▪ náměstí, náves; 

▪ chodníky; 

▪ drobný mobiliář, prvky drobné architektury; 

▪ vymezené plochy pro příležitostný stánkový prodej; 

▪ vymezené plochy pro předzahrádky restaurací a obdobných provozů; 

▪ veřejná a doprovodná zeleň; 

▪ parkování pro osobní automobily; 

▪ související dopravní a technická infrastruktura 

▪ polyfunkční možnosti využití pro potřeby civilní ochrany obyvatel obce. 

Podmíněně přípustné využití území: 

▪ odstavování osobních vozidel za podmínky splnění platných právních předpisů; 

Nepřípustné využití: 

▪ jakékoliv jiné využití. 

▪ stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím. 

Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

▪ plocha PV* je dotčena záplavovým územím Q100 v zastavitelných plochách č. Z4, Z9, Z11, Z13, Z15, Z17– viz. 
společné podmínky odst. a/ . 

▪ prostorové uspořádání musí umožnit bezpečný pohyb pěších, cyklistů i automobilový provoz, pokud je ve 
veřejném prostranství zastoupen; 

▪ podél cest v krajině budou na vhodných místech vysazena stromořadí. 

V souladu s příslušnými platnými právními předpisy. 

 

12. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - VEŘEJNÁ ZELEŇ / ZV, ZV*, územní rezerva/ 

Hlavní využití:  

▪ plochy s převažujícím zastoupením zeleně oproti zpevněným plochám na veřejných prostranstvích, jako 
jsou parky a parkově upravené plochy, doprovodná zeleň a zeleň plnící estetickou, kompoziční, rekreační, 
zdravotní a ekostabilizační funkci v sídlech; 

Přípustné využití:  

▪ veřejné prostranství; 

▪ chodníky a cesty; 

▪ dětské hřiště;  

▪ parky a parkově upravené plochy; 

▪ doprovodná zeleň; 

▪ drobný mobiliář, prvky drobné architektury; 

▪ zeleň plnící estetickou, kompoziční, rekreační, zdravotní a ekostabilizační funkci v sídlech; 

▪ související dopravní a technická infrastruktura; 

Nepřípustné využití:   

▪ stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím. 

▪ jakékoliv jiné využití. 

Podmíněně přípustné využití ploch 

▪ plocha ZV* je dotčena záplavovým územím Q100 v zastavitelných plochách č. Z1, Z11, Z18, Z19 – viz. společné 
podmínky odst. a/. 

▪ plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava za splnění podmínky, že budou situovány v prostoru navr-
hované mimoúrovňové křižovatky u zastavitelné plochy Z1; 
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Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

▪ nejsou stanoveny. 

 

13. PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ  /SO, SO*/ 

Hlavní využití:  

Pozemky pro polyfunkční objekty se společným využitím občanského využití a bydlení.   

Přípustné využití: 

▪ pozemky pro rodinné domy – samostatně stojící  izolované rodinné domy, dvojdomy a trojdomy; 

▪ pozemky pro bytové domy; 

▪ pozemky, stavby a zařízení občanského vybavení veřejné infrastruktury, sloužící obyvatelům obce; 

▪ pozemky, stavby a zařízení pro maloobchod, stravování, ubytovací zařízení a další nerušící služby 

▪ pozemky veřejného vybavení; 

▪ pozemky pro sport a rekreační využití; 

▪ pozemky veřejných prostranství, veřejná zeleň; 

▪ pozemky související dopravní a  technické infrastruktury; 

▪ pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a 
zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, např.: nerušící služby, ubytovací zaří-
zení,  stravovací zařízení 

Nepřípustné využití: 

▪ jakékoliv jiné využití. 

▪ stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím. 

Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

▪ Podmínka prostorového uspořádání urbanistické koncepce určující charakter  a strukturu zástavby  a intenzitu vyu-
žití stavebních pozemků ve vazbě na stanovenou koncepci veřejné infrastruktury: rodinný dům může mít nejvýše 
jeden samostatný byt. 

▪ plocha SO* je dotčena záplavovým územím Q100 v zastavitelných plochách č. Z12 – viz. společné podmínky odst. 
a/.  

▪ minimální výměra nově vymezených stavebních pozemků:  

▪ min. plocha pozemku se samostatně stojícím rodinným domem s jedním bytem 700 m2  

• pro izolovaný rodinný dům:  min. 700 m2; 

• pro rodinný dvojdům:   min. 800 m2; 

• pro rodinný trojdům:   min. 1 200 m2; 

a) pro rodinný dům: 

▪  zastavěnost pozemku:  

▪ max. procento zastavěné plochy nadzemní stavbou   30 % 

▪ max. procento zastavěné plochy nadzemní stavbou a zpevněné plochy 40 % 

▪ min. procento plochy zeleně      60 % 

▪ výškové omezení:  

▪ Výšková zástavba nebo doplnění zástavby musí výškovou úrovní, formou zastřešení respektovat kom-
poziční vztahy a reagovat na výšku, měřítko a charakter okolní zástavby. Výšková hladina zástavby je 
stanovena v případě nové zástavby obecně:  

▪ jedno nadzemní podlaží vč. podkroví  s max. výškou hřebene střechy 8,0 m nad upraveným terénem;  
▪ Případě požadavku o vyšší počet nadzemních podlaží, max. dvě nadzemní podlaží vč. podkroví  s max. 

výškou hřebene střechy 10,0 m nad upraveným terénem, musí být graficky doložen vztah na okolní 
charakter zástavby. 

b) pro bytový dům: 

▪ zastavěnost pozemku:  

▪ max. procento zastavěné plochy nadzemní stavbou   35 % 
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▪ max. procento zastavěné plochy nadzemní stavbou a zpevněné plochy 50 % 

▪ min. procento plochy zeleně      50 % 

▪ výškové omezení:  

▪ max. tři nadzemní podlaží a podkroví; 

▪ stání pro osobní automobily: u každého rodinného domu musí být na vlastním pozemku min. 2 stání pro 
osobní automobil; odstavování vozidel obyvatel bytového domu musí být realizováno na vlastním pozemku; 

▪ odstavování vozidel obyvatel a zákazníků podnikatelské činnosti na vyhrazeném, nebo vlastním pozemku; 

▪ objemové a architektonické ztvárnění objektů bude řešeno s ohledem na okolní charakter zástavby. 
c) pro ostatní objekty 

▪ zastavěnost pozemku:  

▪ max. procento zastavěné plochy nadzemní stavbou   45 % 

▪ max. procento zastavěné plochy nadzemní stavbou a zpevněné plochy 55 % 

▪ min. procento plochy zeleně      45 % 

▪ výškové omezení:  

▪ max. tři nadzemní podlaží,  a podkroví; 

▪ odstavování vozidel obyvatel a zákazníků podnikatelské činnosti na vyhrazeném, nebo vlastním pozemku; 

Nové objekty, nástavby, přístavby a stavební úpravy původních objektů musí architektonickým členěním stavebních fo-
rem a zejména celkových objemem zastavění respektovat kompoziční vztahy a zohledňovat měřítko a kontext okolní 
zástavby. V případě vyššího počtu nadzemních podlaží (pouze pro ojedinělé kompozičně odůvodněné dominanty), musí 
být záměr doložen grafickým znázorněním vzhledem k panoramatu obce. 

 

14. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - silniční doprava /DS, DS*/ 

Hlavní využití:   

Hlavním účelem je silniční doprava umožňující dopravní spojení jednotlivých sídel v území s napojením míst-
ních komunikací a veřejných prostranství. 

Přípustné využití: 

▪ pozemky silnic I., II., III. třídy;  

▪ pozemky místní komunikace, které nejsou zahrnuty do jiných ploch; 

▪ pozemky se součástmi komunikace např. náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty; 

▪ pozemky dopravních zařízení a dopravního vybavení např. odstavná stání pro autobusy; 

▪ odstavné a parkovací plochy; 

▪ pěší a cyklistický provoz; 

▪ vedení technické inženýrské infrastruktury; 

▪ plochy veřejného prostranství a veřejné zeleně; 

▪ plochy vodní a vodohospodářské; 

▪ plochy smíšené nezastavěného území; 

▪ plochy zemědělské – orná půda; 

Podmíněně přípustné využití území: 

▪ odstavování osobních vozidel za podmínky splnění platných právních předpisů. 

▪ plochy veřejného prostranství -  veřejná zeleň za podmínky jejich umístění v silničním ochranném pásmu 
silnice I/16. 

Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu:  

▪ plocha DS* je dotčena záplavovým územím Q100 v zastavitelné ploše č. Z1 – viz. společné podmínky odst. a/. 

▪ podél silnic v krajině budou na vhodných místech vysazena stromořadí. 

▪ další podmínky nejsou stanoveny 

Technické parametry a využití plochy jsou regulovány příslušnými právními předpisy. 

Nepřípustné využití:   
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Jiné než uvedené přípustné využití je nepřípustné. 

 

15. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – silniční doprava - účelové komunikace /DSU, 
DSU*/ 

Hlavní využití:  

Veřejné komunikace s režimem pro určitý účel, např. pro zemědělskou, lesní výrobu, turistické cesty. 

Přípustné využití:  

▪ využití pro pěší a turistické cesty, naučné stezky;  

▪ využití pro cyklotrasy; 

▪ doprovodná zeleň; 

▪ drobná informační zařízení (mapy, naučné panely, rozcestník);  

▪ prvky drobného mobiliáře (lavičky, odpadkové koše); 

▪ manipulační plocha; 

▪ umístění inženýrské infrastruktury liniových staveb. 

Nepřípustné využití:   

Jiné než uvedené přípustné využití je nepřípustné. 

Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

▪ nejsou stanoveny 

V souladu s příslušnými platnými právními předpisy. 

 

16. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - vodní  doprava / DV, DV*/ 

Hlavní využití:   

▪ plochy sloužící vodní dopravě. 

Přípustné využití: 

▪ pozemky vodních ploch určené pro vodní cesty; 

▪ pozemky nábřeží pro vodní dopravu; 

▪ pozemky přístavů, zdymadel, překladišť; 

▪ vodní plochy; 

▪ pozemky staveb a zařízení vodní elektrárny; 

▪ pozemky související dopravní a technické infrastruktury; 

▪ doprovodná zeleň; 

▪ veřejná prostranství; 

Nepřípustné využití: 

▪ jakékoliv jiné využití. 

▪ stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím. 

Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

▪ nejsou stanoveny;  

▪ Technické parametry a využití plochy jsou regulovány příslušnými právními předpisy a platnými ČSN. 
 

17. PLOCHY TECHNICKÉ INFTRASTRUKTURY  / TI, TI*/ 

Hlavní využití:   

▪ slouží k zabezpečení provozu (funkčnosti) vodohospodářských, energetických a jiných systémů, podmiňujících 
využití území, zejm. čistírna odpadních vod. 

Přípustné využití: 

▪ pozemky vedení technické infrastruktury, staveb a s nimi provozně související zařízení; 
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▪ technické vybavení např. vodovodů, vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních vod, trafostanic, zařízení pro 
nakládání s odpady; energetická a komunikační vedení a související zařízení, produktovody. 

▪ související dopravní infrastruktura; 

▪ doprovodná zeleň; 

▪ veřejná prostranství. 

Nepřípustné využití: 

▪ jakékoliv jiné využití. 

▪ stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím. 

Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

▪ nejsou stanoveny;  

 

18. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – lehký průmysl /VL, VL*/ 

Hlavní využití:   

▪ pozemky staveb a zařízení pro lehký průmysl; 

Hlavní funkcí území je nerušící výroba a sklady. Území je určeno pro umístění průmyslových provozoven, výrob-
ních služeb a skladů. 

Přípustné využití:  

▪ pozemky staveb a zařízení pro řemeslnou výrobu a výrobní i nevýrobní služby; 

▪ skladování související s hlavním nebo přípustným využitím; 

▪ stavby a zařízení pro nerušící výrobu;  

▪ stavby a zařízení pro maloobchod a pro nerušící služby; 

▪ podnikatelská činnost a vyvolané dopravní zatížení nesmí negativně ovlivňovat sousední obytné budovy ani 
území za hranicí pásma hygienické ochrany pokud je vymezeno; 

▪ stavby zařízení a činnosti související s hlavním nebo přípustným využitím; 

▪ související stavby a zařízení pro administrativu a stravování;  

▪ parkování vozidel podnikatelské a výrobní činnosti; 

▪ trvalé bydlení správce, nebo majitele; 

▪ služební a pohotovostní byty, 

▪ doprovodná zeleň; 

▪ související dopravní a technická infrastruktura. 

Nepřípustné využití:   

▪ jakékoliv jiné využití. 

▪ stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím. 

Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

▪ plocha VL* je dotčena záplavovým územím Q100 v zastavitelných plochách č. Z11, Z21 a v ploše  přestavby č. 
P12 – viz. společné podmínky odst. a/. 

▪ max. procento zastavěné plochy nadzemní stavbou a zpevněné plochy 70 % 

▪ minimální plocha zeleně        30% 

▪ max. přípustná výška objektu       10 m  

▪ v území je nutné zřídit nezpevněné plochy s keřovou i stromovou zelení, která bude chránit okolní území 
před negativními účinky této plochy 

▪ likvidace dešťových vod ze střech objektů bude při vhodných hydrogeologických podmínkách prováděna 
přímo na vlastních pozemcích. 

▪ odstavování vozidel na vlastním pozemku. 

 

19. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - zemědělská výroba /VZ, VZ*/ 

Hlavní využití:   
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Hlavní funkcí území jsou pozemky staveb a zařízení plochy pro zemědělské výroby a přidružené drobné výroby. 

Přípustné využití:  

▪ zemědělská podnikatelská a výrobní činnost s vlastními účelovými stavbami a  prostory, nesmí negativně 
ovlivňovat sousední obytné budovy a plochy a charakter území, krajinný ráz; 

▪ podnikatelská zařízení pro turistické a rekreační využití; 

▪ ustájení koní; 

▪ skladovací činnost pro zemědělské účely; 

▪ trvalé bydlení správce, nebo majitele účelových staveb 

▪ související dopravní a technická infrastruktura. 

Nepřípustné využití:   

▪ jakékoliv jiné využití. 

▪ stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím. 

Podmíněně přípustné využití ploch: 

▪ stavby a objekty pro velkokapacitní ustájení hospodářských zvířat, za podmínky, že ochranné pásmo těchto 
zařízení nebude zasahovat do okolních obytných území. 

Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

▪ max. procento zastavěných ploch nadzemní stavbou   20 % 

▪ min. plocha zeleně       70 % 

▪ max. přípustná výška objektu      7 m 

V území je nutné zřídit zatravněné plochy střední a vysoké zeleně, která bude chránit okolní území před negativ-
ními účinky činností prováděných v tomto území. 

Na území VPZ Vrbno bude respektován charakter tradičního venkovského sídla jak z hlediska typologie objektů, 
tak z hlediska urbanistického i z hlediska řešení ploch zeleně. 

▪ parkování a odstavování vozidel na vlastním nebo vyhrazeném pozemku; 

▪ Likvidace dešťových vod ze střech objektů bude při vhodných hydrogeologických podmínkách prováděna 
přímo na jejich jednotlivých pozemcích. 

20. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - zemědělská činnost /VZk*/ 

Hlavní využití:   

Hlavní funkcí území jsou pozemky určené pro chov a ustájení zvířat. 

Přípustné využití:  

▪ zemědělská činnost; 
▪ louky a pastviny; 
▪ doprovodná zeleň; 

Nepřípustné využití:   

▪ trvalé stavby; 

▪ stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím. 

Podmíněně přípustné využití území:  

• dřevěné účelové stavby pro ustájení zvířat a uskladnění krmiva; 

• skladovací činnost pro hlavní funkci plochy; 

Obě uvedená využití jsou přípustné za podmínky zachování harmonického měřítka krajinného rázu a zachování 
vazeb v krajině. 

Pro plochy č. Z18 a Z19 dle územního plánu je možné umístit do ochranného pásma produktovodu o šířce 100 
m od jeho vedení na obě strany např. dřevostavby pro hlavní a přípustné využití, dále parkoviště, výběh pro 
zvířata nebo oplocenku, vše za podmínky souhlasu společnosti ČEPRO,a.s. 

Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

▪ plocha VZk* je dotčena záplavovým územím Q100 v zastavitelných plochách č. Z18 a Z19 – viz. společné pod-
mínky odst. a/.  

▪ max. přípustná plocha dřevostavby    50 m2  
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▪ max. přípustná výška objektu     6,0 m 

▪ min. plocha pozemku     1 000 m2 

▪ max. počet staveb na 1 pozemku    2 dřevěné stavby 

V území je nutné zřídit zatravněné plochy střední a vysoké zeleně, která bude chránit krajinný ráz před negativ-
ními účinky činností prováděných v tomto území. 

 

21. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – drobná a řemeslná výroba /VD, VD*/ 

Hlavní využití:   

Hlavní funkcí území jsou pozemky staveb a zařízení pro plochy pro malovýrobu, řemeslnou výrobu, výrobní a 
nevýrobní služby. 

Přípustné využití:  

▪ malovýrobní činnost s vlastními účelovými stavbami, která nesmí překračovat hygienické normy v oblasti 
hluku a prašných emisí; 

▪ podnikatelská činnost s vlastními účelovými stavbami a  prostory, nesmí negativně ovlivňovat sousední 
obytné budovy a prostory nad přípustnou míru stanovenou hygienickými limity; 

▪ odstavování vozidel  na vyhrazeném, nebo vlastním pozemku mimo veřejná prostranství; 

▪ ochranná zeleň; 

▪ technická a dopravní infrastruktura nezbytná pro činnost hlavní funkce plochy. 

Podmíněně přípustné využití: 

▪ stavby bytů služebních nebo majitelů zařízení, pokud budou splněny hygienické předpisy. 

Nepřípustné využití:  

▪ stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím. 

▪ jakékoliv jiné využití. 

Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

▪ max. procento zastavěné plochy nadzemní stavbou a zpevněné plochy 60 % 

▪ min. plocha zeleně        20 % 

▪ max. přípustná výška objektu       10 m 

V území je nutné zřídit zatravněné nezpevněné plochy s keřovou i stromovou zelení, která bude chránit okolní 
území před negativními účinky činností prováděných v tomto území. 

 

22. PLOCHY ZELENĚ – soukromá a vyhrazená/ZS, ZS*/ 

Hlavní využití:   

Hlavní funkcí území jsou plochy užitkové sady a zahrady. 

Přípustné využití:  

▪ výsadba ovocných a užitkových dřevin; 

▪ pěstební plochy;   

▪ louky; 

▪  drobná pěstitelská a chovatelská činnost; 

▪ plochy krajinné a doprovodné zeleně; 

▪ protipovodňová opatření; 

▪ provádění úprav na ochranu zemědělského půdního fondu proti vodní a větrné erozi; 

▪ objekty pro zahradní potřeby a techniku 

▪ bazény; 

▪ vodní plochy; 

▪ altány v případech kdy pozemky navazují na plochy BI nebo RI. 

▪ pěší cesty; 
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▪ cyklostezky; 

▪ oplocení; 

▪ účelové komunikace; 

▪ související dopravní a technická infrastruktura; 

Podmíněně přípustné využití: 
▪ chovatelská samozásobitelská činnost na pozemcích navazujících na zastavěné území je možná, za pod-

mínky splnění příslušných hygienických předpisů; 

▪ oplocování ploch zemědělského půdního fondu ve volné krajině pouze v bezprostřední návaznosti na zasta-
věné území; 

▪ pozemky staveb, zařízení a jiných opatření jsou přípustná za dodržení – základních principů udržení ekolo-
gické stability krajiny, při splnění obecných požadavků ochrany přírody a krajiny, při splnění požadavků 
ochrany ZPF (nezhoršení vodního režimu v území, ochrana půdy před erozním zatížením); 

▪ zástavba je přípustná za podmínky jejího umístění mimo záplavové území. 

Nepřípustné využití:   

▪ jakékoliv jiné využití. 

▪ stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím; 

▪ stavební, vodohospodářské, komunikační a další podobné zásahy, které by mohly narušit hořínský park a 
přírodní charakter soutoku řek. 

Podmíněně přípustné využití území:  

▪ Pro plochu č. Z20 dle územního plánu určenou pro Plochy zeleně - zeleň soukromou a vyhrazenou je 
možné umístit do ochranného pásma produktovodu o šířce 100 m od jeho vedení na obě strany např. par-
koviště, dřevěný altán, zpevněnou plochu, výběh pro zvířata nebo oplocenku, vše za podmínky souhlasu 
společnosti ČEPRO, a.s. 

Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

▪ max. přípustná zastavěná plocha stavby:    25,0 m2 

▪ max. výška hřebene stavby nad okolním upraveným terénem:  5,0 m 

 

23.  PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ / W, W*, územní rezerva/ 

Hlavní využití:   

pozemky vodní ploch a toků. 

Přípustné využití:  

▪ pozemky vodních ploch určené pro vodní cesty, např. kanály a splavněné úseky řek; 

▪ zařízení a objekty sloužící k provozu vodní cesty; 

▪ zařízení přístavišť, můstky; 

▪ opevnění břehů, plavební mosty, plavební tunely a lodní propusti; 

▪ plavební komory, lodní zdvihadla; 

▪ zařízení pro regulaci stavu vody; 

▪ zajištění retenční schopnosti krajiny a udržení jejího vodního režimu, retenční nádrže, požární nádrže (ryb-
níky); 

▪ protipovodňová opatření; 

▪ rekreační využití. 

Podmíněně přípustné využití: 

▪ liniové stavby dopravní a inženýrské infrastruktury za podmínky prokázání, že vedení jinou trasou by bylo 
technicky a ekonomicky nepřiměřeně náročné. 

Nepřípustné využití:   

▪ jakékoliv jiné využití. 

▪ stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím. 

Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
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▪ nejsou stanoveny . 

 
nezastavěné území: 
 

24.  PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ  / NZ, NZ*/ 

Hlavní využití:   

Vymezení za účelem zajištění podmínek pro převažující zemědělské využití; slouží k hospodaření na zemědělském 
půdním fondu (ZPF). 

Přípustné využití:  

▪ louky a pastviny; 

▪ pozemky související dopravní a technické infrastruktury; 

▪ plochy pro vymezení územního systému ekologické stability; 

▪ protipovodňová opatření; 

▪ provádění úprav na ochranu zemědělského půdního fondu proti vodní a větrné erozi; 

▪ zakládání vodních ploch pro hospodářské využití a pro zajištění retenční schopnosti krajiny a udržení jejího 
vodního režimu; 

▪ zakládání lesních ploch v místech důležitých pro zajištění retence krajiny nebo v místech periodicky zapla-
vovaných; 

▪ doprovodná zeleň; 

▪ výstavba účelových cest; 

▪ pěší, turistické cesty, cyklostezky; 

▪ polyfunkční možnosti využití pro potřeby civilní ochrany obyvatel obce. 

Podmíněně přípustné : 

▪ lehké stavby seníků (lehké stavby seníků jsou stavby bez pevných základů, dřevěné nebo kovové kon-
strukce) za podmínky jejich umístění mimo záplavové území. 

▪ terénní úpravy za podmínky, že tyto nenaruší nebo zlepší organizaci zemědělského půdního fondu a záro-
veň neohrozí vodní režim v území, kvalitu podzemních vod a obecnou ochranu přírody a krajiny. 

Nepřípustné využití:   

▪ jakékoliv jiné využití. 

▪ stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím. 

Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

▪ nejsou stanoveny . 

 

25. PLOCHY LESNÍ /NL, NL*/ 

Hlavní využití:   

Vymezení za účelem zajištění podmínek k zajištění plnění funkcí lesa na lesních pozemcích. 

Přípustné využití:  

▪ pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství;  

▪ pozemky pro vedení liniové technické infrastruktury; 

▪ plochy pro vymezení územního systému ekologické stability; 

▪ vedení turistických, cyklistických a běžkařských tras; 

▪ výstavba a údržba lesních cest; 

▪ půdoochranná a vodohospodářská biologická i technická opatření; 

▪ vodní toky a plochy a jejich revitalizace, zakládání nových vodních ploch. 

Podmíněně přípustné: 

▪ liniové stavby technické infrastruktury a nezbytné stavby účelových komunikací; 

▪ lesní divadlo a související vybavení za podmínky zachování podmínek využití pozemků pro les. 
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Nepřípustné využití:   

▪ jakékoliv jiné využití; 

▪ stavební, vodohospodářské, komunikační a další podobné zásahy, které by mohly narušit hořínský park a 
přírodní charakter soutoku řek. 

Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

▪ nejsou stanoveny 
 

26. PLOCHY PŘÍRODNÍ  / NP, NP*/ 

Hlavní využití:   

Vymezení za účelem zajištění podmínek pro ochranu přírodních a krajinných hodnot Nezastavitelné území. Plo-
chy zvýšených hodnot ekologické stability posilující stabilitu celého území (územní systém ekologické stability, 
významné krajinné prvky, zvláště chráněná území aj.). 

Přípustné využití:  

▪ zvýšení biodiverzity; 

▪ trvalé travní porosty; 

▪ břehové porosty; 

▪ lesní plochy; 

▪ aleje a stromořadí; 

▪ izolační zeleň; 

▪ pěší cesty; 

▪ cyklostezky; 

▪ vodní plochy, mokřady, nebo periodicky vlhká místa a prameniště; 

▪ revitalizace vodních toků, vodních nádrží či vytváření jiných ekologicky stabilních ploch; 

▪ opatření ke snižování erozního ohrožení a zvyšování retenčních schopností území; 

▪ zařízení pro protipovodňová opatření. 

Podmíněně přípustné: 

▪ stavby dopravní a technické infrastruktury jsou přípustné za podmínky v biocentrech a biokoridorech nad-
regionálních a regionálních, že nedojde k významnému snížení schopnosti ekosystému odolávat znečištění, 
erozi nebo jiné fyzikální nebo chemické zátěži prostředí, a zároveň nedojde k podstatnému snížení schop-
nosti bez dalších opatření plnit stabilizující funkce v krajině. 

Nepřípustné využití:   

▪ jakékoliv jiné využití; 

▪ stavební, vodohospodářské, komunikační a další podobné zásahy, které by mohly narušit hořínský park a 
přírodní charakter soutoku řek. 

Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

▪ zpevněné plochy lze umísťovat pouze mimo plochy ÚSES; 

 

27. PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ / NS, NS*/ 

Hlavní využití:   

Vymezení s ohledem na charakter a ochranu nezastavěného území, ve kterém není účelné členění na  plochy 
lesní, zemědělské, plochy vodní apod. 

Přípustné využití:  

▪ pozemky určené k plnění funkcí lesa; 

▪ pozemky zemědělského půdního fondu; 

▪ pozemky vodních ploch a toků; 

▪ pozemky pro územní systém ekologické stability; 

▪ pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů; 

▪ pozemky související dopravní a technické infrastruktury; 
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▪ polyfunkční možnosti využití pro potřeby civilní ochrany obyvatel obce. 

Nepřípustné využití:   

▪ jakékoliv jiné využití. 

Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

nejsou stanoveny 

 

28. PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ / NSH, NSH*/ 

Hlavní využití:   

Plochy s hlavní funkcí ochrany proti ohrožení území proti záplavám.  

Přípustné využití:  

▪ pozemky terénních úprav hrází; 

▪ pozemky určené k plnění funkcí lesa; 

▪ pozemky zemědělského půdního fondu; 

▪ pozemky vodních ploch a toků; 

▪ pozemky vodohospodářských zařízení; 

▪ pozemky pro územní systém ekologické stability; 

▪ pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů; 

▪ pozemky související dopravní a technické infrastruktury; 

▪ polyfunkční možnosti využití pro potřeby civilní ochrany obyvatel obce. 

Podmíněně přípustné: 

▪ stavby protipovodňových opatření a související dopravní a technické infrastruktury jsou přípustné za pod-
mínky, že nedojde ke snížení kulturních, přírodních a civilizačních hodnot v území 

Nepřípustné využití:   

▪ jakékoliv jiné využití. 

Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

nejsou stanoveny 

 

29. KORIDOR PRO UMÍSTĚNÍ STAVBY SILNICE  - překryvná funkce plochy  

KORIDOR PRO UMÍSTĚNÍ STAVBY SILNICE II/246:  BROZÁNKY, PŘELOŽKA A NAPOJENÍ NA SILNICI I/16: 

Hlavní, přípustné, nepřípustné a podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny stejné jako pro plochu do-
pravní infrastruktury – silniční doprava pro etapu výstavby silnice. 

Hlavní, přípustné, nepřípustné a podmínky prostorového uspořádání do doby zahájení výstavby silnice a jejím 
ukončení jsou stanoveny podle vymezené plochy s rozdílným způsobem využití ve stavu nebo návrhu. 

Hlavní využití:   

Hlavním účelem je silniční doprava umožňující dopravní spojení jednotlivých sídel v území s napojením míst-
ních komunikací a veřejných prostranství. 

Přípustné využití: 

▪ využití vymezeného koridoru má přednost před ostatními plochami s rozdílným způsobem využití vymeze-
ných pod danou překryvnou vrstvou; 

▪ v koridoru není přípustné provádět změny v území a povolovat stavby (zejm. nové stavby pro bydlení, re-
kreaci, občanskou vybavenost, technickou infrastrukturu, která nesouvisí s funkcí dopravního koridoru), 
které by znemožnily, ztížily nebo ekonomicky znevýhodnily umístění a realizaci stavby dopravní infrastruk-
tury (včetně staveb souvisejících);  

▪ po realizaci předmětné infrastruktury se zbývající plocha koridoru využije pro funkční využití vymezené pod 
koridorem;  

▪ pozemky silnic I., II., III.třídy;  

▪ pozemky místní komunikace, které nejsou zahrnuty do jiných ploch; 
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▪ pozemky se součástmi komunikace např. náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty; 

▪ pozemky dopravních zařízení a dopravního vybavení např. odstavná stání pro autobusy; 

▪ pěší a cyklistický provoz; 

▪ vedení inženýrské infrastruktury; 

▪ plochy veřejného prostranství a veřejné zeleně; 

▪ plochy vodní a vodohospodářské; 

▪ plochy smíšené nezastavěného území; 

▪ plochy zemědělské – orná půda; 

Podmíněně přípustné využití území: 

▪ odstavování osobních vozidel za podmínky splnění platných právních předpisů. 

▪ plochy veřejného prostranství -  veřejná zeleň za podmínky jejich umístění v silničním ochranném pásmu 
silnice I/16. 

Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu:  

▪ koridor pro umístění této dopravní stavby je dotčen záplavovým územím Q100 – viz. společné podmínky odst. 
a/.   

▪ výsadba doprovodné zeleně podél silnice 

▪ Technické parametry a využití plochy jsou regulovány příslušnými právními předpisy. 

Nepřípustné využití:   

Jiné než uvedené přípustné využití je nepřípustné. 

 

Ag. 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. 

(93) V územním plánu Hořín jsou vymezeny plochy veřejně prospěšných staveb (VPS) a  koridory pro umístění 
veřejně prospěšné stavby, pro které lze pozemky vyvlastnit: 

 

a) WD1 -  koridor dopravní infrastruktury (č. D136 podle ZÚR SK)  pro umístění stavby silnice II/246: Brozánky, 
přeložka a nové napojení na I/16; jedná se o koridor o šířce 180 m v k.ú. Brozánky;  

b) WD2 -  plocha a koridor dopravní infrastruktury (č. D136 podle ZÚR SK) pro upřesněnou část koridoru pro 
umístění stavby silnice II/246: Brozánky, přeložka a nové napojení na I/16;plocha je upřesněna dle podkladu 
ŘSD, koridor je o šířce 100 m. 

c) WD3 – plocha pro protihlukové opatření u silnice č. I/16,  

d) WD4 – plocha pro veřejné prostranství s komunikací v lokalitě Bílé Břehy. 

(94) V územním plánu jsou  dále vymezena  veřejně prospěšná opatření (VPO), pro které lze pozemky vyvlastnit: 
založení prvků ÚSES: 

a) WU1 –  regionální biocentrum RC 1867 Hořín 

b) WU2 –  nadregionální biokoridor NK10: Stříbrný roh – Polabský luh 

c) WU3 –  regionální biocentrum RC 1480  Úpor - Kelské louky 

d) WU4 –  nadregionální biokoridor NK 58 - Údolí Vltavy K 10 

(95) V územním plánu Hořín nejsou vymezeny plochy pro asanaci. 
 

Koridor pro veřejně prospěšnou stavbu,  veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření jsou graficky 
vymezeny ve výkrese A3. 

Ah. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které 
lze uplatnit předkupní právo,  
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(96) V územním plánu nejsou vymezeny veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze 
uplatnit možnost předkupního práva. 

Ai. Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona. 

Návrh územního plánu Hořín nestanovuje na základě  návrhu řešení žádná kompenzační opatření. 

Aj. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití,  

(97) V návrhu územního plánu Hořína jsou navrženy tyto plochy jako plochy územní rezervy.  
 

Ozna-
čení 
plo-
chy 

navržené využití, pozn. Orientační výměra 
(ha) 

lokalita 

R1 PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 
Rozšíření Vraňansko-hořínského plavebního 
kanálu  

plochy pro rozšíření plavebního kanálu vč. 
svahů 

17,24 

23,16 

k.ú. Zelčín, Vrbno u Mělníka, Ho-
řín 

levobřežní rozšíření po celé délce 
a pravobřežní rozšíření v části 
plavebního kanálu; 

R2 PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – VE-
ŘEJNÁ ZELEŇ  
izolační zeleň mezi silnicí I/16 a obytnou zá-
stavbou v Brozánkách 

1,96  k.ú. Hořín, pásy zeleně  

izolační zeleň mezi silnicí I/16 a 
obytnou zástavbou v Brozánkách 
-  

R3 PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – VE-
ŘEJNÁ ZELEŇ 

5,41 k.ú. Hořín, pásy zeleně - izolační 
zeleň a krajinotvorná zeleň lemu-
jící novou rozvojovou plochu smí-
šenou obytnou 

R4 PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – VE-
ŘEJNÁ ZELEŇ 
pásy zeleně podél komunikací a obytné zá-
stavby plnící funkci krajinotvornou i izolační 

4,85 

7,20 

 

k.ú. Hořín, Vrbno u Mělníka, pásy 
zeleně podél silnice Hořín – 
Vrbno, krajinotvorná a dopro-
vodná zeleň.  

R5 Plochy dopravní infrastruktury silniční – sil-
niční doprava 
rozšíření plochy dopravní infrastruktury pro 
silniční dopravu na celkovou šířku 30 m s 
osou uprostřed stáv. silnice I/16 

1,5 k. ú. Brozánky, Hořín 

 CELKEM 33,82  

Ak. Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou 
o parcelaci. 

Návrh územního plánu vymezuje plochu č. DP1 s podmínkou dohody o parcelaci: 

Plocha DP1: část zastavitelné plochy Z15 – Bílé Břehy 
velikost plochy činí 8,5753 ha;  

Jižní část navržené obytné zástavby rodinnými domy s regulativem Plochy bydlení v rodinných domech (BIN), plochy 
veřejných prostranství (PVN) a plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZVN). 

Předmětem řešení dohody o parcelaci bude návrh  urbanistického řešení a poté návrh na dělení pozemků. 

(98) Návrh územního plánu vymezuje tyto plochy, na kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno do-
hodou o parcelaci dle vyznačení ve výkrese základního členění území: 
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a) Plocha DR1: větší část zastavitelné plochy č. Z15, lokalita v k. ú. Hořín, Bílé Břehy, podmínky využití pro PLO-
CHY BYDLENÍ – v rodinných domech /BI, BI*/, PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ /PV, PV*/, velikost plochy 
činí 9,91ha; tato plocha je dále podmíněna vydáním regulačního plánu; 

b) Plocha DO2: zastavitelná plocha č. Z5,  k. ú. Hořín, Brozánky, podmínky využití pro PLOCHY BYDLENÍ – v ro-
dinných domech /BI, BI*/, velikost plochy činí 1,10 ha;  

 

Al. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmí-
něno zpracováním územní studie 

Návrh Územního plánu Hořína navrhuje tři plochy, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno 
zpracováním územní studie. Plochy US1 a US2 budou tvořit jeden urbanistický celek se vzájemnými vazbami 
dopravními a veřejných prostranství,  a s jednotnou urbanistickou kompozicí.  

(99) Návrh Územního plánu Hořína vymezuje následují plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území 
podmíněno zpracováním územní studie. Lhůty pro zapsání územních studií do evidence územně plánovací 
činnost se stanovují na 6 let za níže uvedených podmínek. 

(100) Společné podmínky pro všechny lokality s podmínkou územní studie  
Návrh řešení územních studií bude respektovat příslušné závazné části Územního plánu Hořína jako nadřazené 
územně plánovací dokumentace pro územní studii; zejm. hlavní, přípustné a nepřípustné nebo podmíněně pří-
pustné využití, podmínky prostorového uspořádání, výšková regulace zástavby, parkování obyvatel; charakter a 
struktura zástavby, koncepci dopravní a technické infrastruktury, podmínky zachování krajinného rázu. 

Společné zásady pro řešení energetiky, spojů a veřejného osvětlení v uvedených plochách: 

i. V zastavitelných plochách budou venkovní rozvody nahrazeny nebo nově realizovány kabelovým vedením 22 
kV. 

ii. Zásada řešení: Inženýrské sítě jsou ukládány jako podzemní vedení zejména do veřejných komunikací a pro-
stranství. 

Zadání územní studie pro plochu č. US1: 

iii. výměra plochy činí 47,2740 ha, plocha je situována v centrální části obce v k. ú. Hořín; 

− zastavitelná plocha pro plochy smíšené obytné /SON/,  

− dopravní napojení lokality je umožněno ze stávající silnice III. třídy a druhé napojení je navrženo územním 
plánem plochou Z23 na severním okraji zastavěného území Hořína. 

− řešení plochy se bude týkat zejména: 

o urbanistického řešení; 

o návrhu parcelace; 

o stanovení podrobných podmínek prostorového uspořádání zástavby; 

o vymezení veřejného prostranství o šířce min. 8 m v zástavbě rodinných domů; 

o vymezení veřejné zeleně;  

o řešit prostupnost zastavitelnou plochou do krajiny; 

o řešení dopravní obsluhy a dopravní prostupnosti přes tuto plochu mimo řešené území; 

o určení míst napojení řešené plochy na technickou infrastrukturu; 

V řešení území studie bude respektován limit záplavového území Q100, který je na části řešeného území, formou 
např. rozvolněné zástavby s možností retenčních ploch. 

Zadání územní studie pro plochu č. US2: 

iv. výměra plochy činí 15,9352 ha, plocha se rozkládá v k.ú. Hořín podél silnice I/16 a stávající příjezdové sil-
nice do obce III. třídy; 

v. zastavitelná plocha pro plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OSN); 
vi. dopravní napojení lokality je umožněno ze stávající silnice III. třídy a navržené místní obslužné komunikace 

vymezené jako plocha Z22. 

vii. řešení plochy se bude týkat zejména: 

i. urbanistického řešení; 
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ii. stanovení podrobných podmínek využití pozemků a prostorového uspořádání zástavby; 

iii. vymezení veřejného prostranství a veřejné zeleně;  

iv. řešit prostupnost zastavitelnou plochou na sousední zastavitelné plochy a do krajiny; 

v. řešení dopravní obsluhy a dopravní prostupnosti z dané plochy mimo řešené území; 

vi. určení míst napojení řešené plochy na technickou infrastrukturu; 

V řešení území studie bude respektován limit záplavového území Q100, který je na části řešeného území, formou 
např. zelených sportovních ploch, veřejné zeleně, retenčních ploch, volné, nekumulované zástavby. 

(101) Zadání územní studie pro plochu č. US2: 
Zastavitelná plocha č. Z17; výměra plochy činí 9,55 ha, plocha je situována v nezastavěném území v k. ú. Vrbno; 

a) plocha se nachází v nezastavěném území, navazuje na zastavěné území;  
B) zastavitelná plocha je vymezena pro PLOCHY BYDLENÍ – v rodinných domech /BI, BI*/, PLOCHY VEŘEJNÝCH 

PROSTRANSTVÍ /PV, PV*/, PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ /SO, SO*/; 
c) plocha je situována na rovinatém území severovýchodně od zástavby Vrbna; dopravní obslužnost ze silnice 

III/24635; možnost napojení na technickou infrastrukturu – vodovod, spl. kanalizaci, prověřit potřebu nové 
trafostanice; mimo aktivní zónu záplavového území; 

d) řešení plochy se bude týkat zejména: 

I. řešení urbanistické koncepce s cílem vytvořit novou zástavbu v charakteru venkovského sídla, a to jak 
z hlediska urbanistického řešení, tak z pohledu architektonického řešení staveb.  

II. Urbanistickou a architektonickou koncepcí zástavby navázat, územně a prostorově reagovat na Vesnic-
kou památkovou zónu Vrbno. 

III. návrh členění plochy na jednotlivé pozemky, na veřejná prostranství a veřejnou zeleň, návrh parcelace; 

IV. stanovení podrobných podmínek využití pozemků a prostorového uspořádání zástavby; 

V. stanovení uliční a stavební čáry pro zástavbu; 

VI. vymezení veřejného prostranství o šířce min. 8 m; 

VII. vymezení ploch veřejné zeleně za podmínky: Pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekre-
ace, občanského vybavení anebo smíšené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou plochou související 
plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2 ; do této výměry se nezapočítávají pozemní 
komunikace. 

VIII. řešení dopravní a technické infrastruktury; určení míst napojení řešené plochy na technickou infrastruk-
turu;  

IX. řešit prostupnost územím; 

e) Při řešení územní studie bude respektován limit záplavového území Q100, který je na části řešeného území; 
prověřit a zohlednit na pozemku existenci vodního zdroje, plocha se nachází v území archeologických nale-
zišť; plocha je situována mimo území Vesnické památkové zóny Vrbno. 

 

(102) Zadání územní studie pro plochu č. US3: 
Zastavitelná plocha č. Z18; výměra plochy činí 7,64 ha, plocha je situována v nezastavěném území v k. ú. k.ú. 
Zelčín podél silnice III/24635 směrem na Lužec n. Vltavou; 

viii. výměra plochy činí 7,6364 ha, plocha se rozkládá v k.ú. Zelčín podél silnice III/24635 směrem na Lužec n. 
Vltavou; 

a) zastavitelná plocha pro plochy výroby a skladování – zemědělská činnost výroba (VZkN); 
b) dopravní napojení lokality je umožněno ze stávající silnice III. třídy a účelové komunikace. 

c) řešení plochy se bude týkat zejména: 

I. urbanistická koncepce využití plochy musí zohlednit charakter vesnické zástavby v Zelčíně a zejm. neda-
lekém Vrbně; 

II. zástavbu umístit v návaznosti na zastavěné území, části ploch orientované do volné krajiny ponechat 
bez zástavby; 

III. po obvodu plochy Z18 orientované do volné krajiny realizovat výsadbu vysoké zeleně; 

IV. stanovit podrobné podmínek využití pozemků a prostorového uspořádání zástavby; 
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V. respektovat stávající limit technické infrastruktury – ochranné a bezpečnostní pásmo  produktovodu 
vedoucí přes dané pozemky;  

VI. respektovat ochranné pásmo lesa; 

VII. respektovat OP silnice III. třídy 

VIII. celá plocha se nachází v záplavovém území Q100, řešení územní studie zohlední podmínky Q100 pro 
toto území; 

IX. řešit dopravní napojení pozemků vč. dopravní obsluhy;  

X. určení míst napojení řešené plochy na technickou infrastrukturu; 

XI. na severním okraji plochy respektovat územní rezervu R1 pro rozšíření plavebního kanálu Vraňansko-
hořínského. 

d) Území se nenachází v aktivní zóně záplavového území; v dané ploše není situováno archeologické naleziště 
dle dostupných podkladů,  

i. stanovení podrobných podmínek využití pozemků a prostorového uspořádání zástavby; 

ii. vymezení veřejné zeleně;  

iii. respektovat stávající limit technické infrastruktury – ochranné pásmo a vedení produktovodu 
vedoucí přes pozemky;  

iv. respektovat ochranné pásmo lesa; 

v. řešení dopravní obsluhy;  

vi. určení míst napojení řešené plochy na technickou infrastrukturu; 

 

Lhůta pro vložení dat do evidence územně plánovací činnosti výše uvedených územních studií se stanovuje do 5 
let od vydání územního plánu.  

(103) Plochy s podmínkou územní studie a dohody o parcelaci jsou vymezeny ve výkrese č. A1. základní čle-
nění území tohoto návrhu územního plánu.  

Am. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmí-
něno vydáním regulačního plánu 

Územní plán nevymezuje žádnou lokalitu, ve kterou je rozhodování o změnách podmíněno vydáním regulačního 
plánu. 

(104) Územní plán vymezuje lokalitu č. Z15, ve kterou je rozhodování o změnách podmíněno vydáním regu-
lačního plánu, jedná se o regulační plán na žádost. Tato plocha je zároveň podmíněna uzavřením dohody 
o parcelaci: Plocha DR1; Jedná se větší část zastavitelné plochy č. Z15; výměra plochy činí 9,91 ha, plocha 
je situována v lokalitě Bílé Břehy, k. ú. Hořín; 

(105) ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU PRO PLOCHU DR1 „Bílé Břehy“: 
a) vymezení řešeného území, 

Území vymezené pro regulační plán je stanoveno v Územním plánu Hořína ve výkrese A1. Výkres základního 
členění území jako plocha s podmínkou vydání regulačního plánu na žádost s označením DR1. území řešené re-
gulačním plánem je vymezeno v rozsahu zastavitelné plochy č. Z15 Územního plánu Hořína. Řešené území se 
nachází v obci Hořín, v kat. území Hořín. Území navazuje ze severu na zastavěné území rodinných domů s vlast-
ními zahradami. Na západní straně přiléhá k silnici III. Třídy III/24635, na jihovýchodní straně je území ohrani-
čeno pásem zeleně – plochou smíšenou nezastavěného území s vymezenou územní rezervou R1 pro  plochy 
vodní a vodohospodářské( rozšíření Vraňansko-hořínského plavebního kanálu). 

b) požadavky na vymezení pozemků a jejich využití, využití pro 

I. PLOCHY BYDLENÍ – v rodinných domech /BI, BI*/ 

II. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ /PV, PV*/ 

III. Regulační plán bude akceptovat Stanovené podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 
vymezené pro tuto plochu v Územním plánu Hořína. 
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IV. Předmětem řešení bude návrh na dělení pozemků pro samostatně stojící rodinné domy, pro veřejná 
prostranství a veřejnou zeleň,  pozemky dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu těchto po-
zemků a příp. další pozemky, jejich využití bude v souladu s Územním plánem Hořína. Tabulkový vý-
čet pozemků bude obsahovat stavby umístěné na těchto jednotlivých pozemcích, vč. parc. čísel 
z katastru nemovitostí. 

V. Min. plocha pozemků se samostatně stojícím rodinným domem s jedním bytem činí 800 m2. 
VI. Min. šířka veřejného prostranství s obslužnou komunikací, popř.  s jinou formou dopravní infrastruk-

tury bude 8,0 m. 
c) požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb, 

I. V řešeném území budou umístěny samostatně stojící rodinné domy, jeden rodinný dům obsahuje je-
den byt. 

II. Pro pozemky platí Podmínky prostorového uspořádání. 
i. zastavěnost pozemku:  

a. max. procento zastavěné plochy nadzemní stavbou  25 % 
b. max. procento zastavěné a zpevněné plochy   40 % 
c. min. procento plochy zeleně     60 % 

ii. výškové omezení:  
a. Výšková zástavba nebo doplnění zástavby musí výškovou úrovní, formou zastřešení 

respektovat kompoziční vztahy a reagovat na výšku, měřítko a charakter okolní zá-
stavby. Výšková hladina zástavby je stanovena v případě nové zástavby:  jedno nad-
zemní podlaží vč. podkroví  s max. výškou hřebene střechy 8,0 m nad upraveným 
terénem;  

b. Případě požadavku o vyšší počet nadzemních podlaží, max. dvě nadzemní podlaží vč. 
podkroví  s max. výškou hřebene střechy 10,0 m nad upraveným terénem, musí být 
graficky doložen vztah na okolní charakter zástavby a dálkové pohledy. 

iii. Objemové a architektonické ztvárnění objektů bude řešeno s ohledem na okolní charakter 
zástavby. 

iv. podnikatelská činnost může být umístěna i v samostatných stavbách na ploše do 25 m2; 
v. odstavování vozidel obyvatel a zákazníků podnikatelské činnosti na vyhrazeném nebo vlast-

ním pozemku;  
vi. stání pro osobní automobily: u každého rodinného domu musí být na vlastním pozemku min. 

2 stání pro osobní automobil. 
III. Regulačním plánem  bude  stanovena zejména tato prostorová regulace:   

i. uliční čára         
ii. stavební čára 

iii. výška zástavby   
iv. objemy a tvary zástavby  
v. intenzita využití pozemků    

vi. umístění staveb garáží a stání pro osobní automobily na pozemku rodinného domu 
vii. stavební regulace příp. staveb zahradního domku, kolny, altánu apod. 

viii. stavební řešení oplocení (uliční, mezi zahradami) 
IV. V řešeném území je v rámci regulačního plánu požadováno vymezení pozemků pro rodinné domy 

včetně obslužných komunikací, ploch pro pěší a veřejných prostranství. 
V. Návrh zástavby lokality bude vhodným způsobem navazovat na stávající zástavbu na sousedních po-

zemcích a vytvoří urbanisticky jednotnou koncepci území a kvalitní řešení obytného celku. 

d) požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území, 

I. Návrh řešení zohlední stávající hodnoty území tak, jak jsou vymezeny Územním plánem Hořína.   
II. Limity a hodnoty území vycházející z územně analytických podkladů budou respektovány. 

III. Urbanisticko-architektonické  řešení regulačního plánu musí respektovat kulturně historickou hodnotu 
sídla obce Hořín s dominantním umístěním zámku a centrální komunikací se stromořadím směrem 
k zámku; v návrhu je třeba zohlednit hodnotnou krajinu soutoku řek Vltavy a Labe, bezprostřední blíz-
kost Vraňansko-hořínského plavebního kanálu se zdymadlem jako kulturní nemovitou památku.  

e) požadavky na řešení veřejné infrastruktury, 

I. Návrh regulačního plánu bude respektovat koncepci řešení technické a dopravní infrastruktury stano-
venou v platným Územním plánem Hořína. 

II. Pozemky budou napojeny na veřejnou infrastrukturu. Navržené vodovodní a kanalizační řady a rozvod 
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plynu budou navazovat na stávající rozvody. Napojení NN elektrorozvodů vč. rozvodu veřejného osvět-
lení bude řešeno kabelovými rozvody. Napojení lokality na technickou infrastrukturu se podmiňuje ře-
šením dle stanovené koncepce v územním plánu; tj. řešení vodního hospodářství a energetické 
vybavenosti. 

III. Akceptovat návrh řešení zásobování vodou a odkanalizování podle   Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
Středočeského kraje. 

IV. Regulační plán veřejné infrastruktury bude respektovat stávající zařízení technické infrastruktury 
včetně ochranných pásem. Prostorové uspořádání technické infrastruktury bude řešeno koordinovaně 
s návrhem řešení dopravy a vymezením ploch zeleně. 

V. Jednotlivé stavební  pozemky  pro rodinné domy budou   napojeny na navrženou veřejně přístupnou 
komunikaci. 

VI. Dopravní infrastruktura: dopravní obsluha řešeného území bude zajištěna v návaznosti na stávající sys-
tém. 

VII. V lokalitě bude navržen prostup územím zejm. směrem k hlavním směrům cyklotras, pěších tras smě-
rem do obce a do krajiny, propojení řešeného území s okolní krajinou pásy zeleně. 

VIII. V řešeném území budou vymezeny odpovídající plochy veřejných prostranství a veřejné zeleně podpo-
rující venkovský charakter urbanistické zástavby např. formou nové návsi. 

IX. Nakládání s odpady bude odpovídat stanovenému způsobu likvidace odpadů na území obce. 

f) požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná opatření, 

I. Projektant prověří v návrhu reg. plánu možnost navržení  veřejně prospěšných staveb  a veřejně pro-
spěšných opatření. Jako veřejně prospěšné stavby  mohou být vymezeny stavby pro veřejnou in-
frastrukturu určenou k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu.  

II. Jako veřejně prospěšná opatření mohou být vymezena opatření nestavební povahy sloužící ke snižo-
vání ohrožení území a k rozvoji anebo k ochraně přírodního, kulturního a arch. dědictví.  

III. Návrh každé veřejně prospěšné  stavby a veřejně prospěšného opatření projektant řádně zdůvodní.  
Případně navržené  veřejně prospěšné stavby,  veř. prospěšná opatření  budou zakresleny ve výkre-
sové části regulačního plánu, budou označeny identifikovatelným a nezaměnitelným způsobem a 
popsány v textové části. 

IV. Požadavky uvést v členění na ty, pro něž lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit a ty, pro něž lze 
uplatnit předkupní právo- viz body g),h) přílohy č.11vyhlášky 500/2006 Sb. 

g) požadavky na asanace, 

I. Bez požadavků na asanace. 

h) další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních předpisů (například 
požadavky na ochranu veřejného zdraví, požární ochrany, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, 
ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými 
přírodními jevy), 

I. ochrana před povodněmi: V rozsahu pozemků a ploch dotčených vymezeným záplavovým územím je 
kromě regulativů stanovených územním plánem nezbytné respektovat podmínky vodoprávního úřadu 
a správy povodí. Pozemky jsou využitelné jen v souladu s platnou legislativou (vodní zákon). Veškeré 
stavby v území budou řešeny s ohledem na polohu pozemku v záplavovém území Q100, bude zajištěna 
zejména možnost průtoku přívalových vod. Stavby škol a nemocnic a jiných zdravotnických a sociálních 
ústavů se v záplavovém území nepřipouštějí. 

II. Z územně analytických  podkladů vyplývají pro regulačním plánem řešenou plochu tyto limity území: 
i. záplavové území Q100 

ii. území archeologických nalezišť 
III. V návrhu regulačního plánu je nutné řešit urbanistické uspořádání území  s ohledem na záplavové 

území, funkční využití, dopravní provázanost, návaznost na historické centrum Hořína, , požadavky na 
urbanistické i architektonické řešení zástavby, pohledové vazby s památkovými dominantami a pohle-
dové vazby směrem do krajiny. 

IV. V řešeném území budou respektovány limity využití území v podobě ochranných pásem inženýrských 
sítí, limity využití území vyplývající z právních předpisů a rozhodnutí. 

V. Celé správní území obce Hořín je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení 
Min. obrany ČR. 

VI. Kulturní nemovité památky nejsou v území evidovány. 
VII. V řešené ploše nebude navrhován zábor pozemků určených pro funkci lesa.  
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i) výčet územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí, 

I. územní rozhodnutí na umístění stavby nebo zařízení  dopravní a technické infrastruktury, 
II. územní rozhodnutí na umístění staveb rodinných domů 

III. územní rozhodnutí o dělení a scelování pozemků 

j) případné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci, 

I. Pro řešené území regulačním pláne bude vyřešena dohoda o parcelaci. Požadavek na plánovací 
smlouvu bude během zpracování regulačního plánu upřesněn. 

k) požadavky na uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho odůvodnění s ohledem na cha-
rakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

I. Obsah regulačního plánu a obsah odůvodnění bude odpovídat příloze č. 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně pláno-
vací dokumentace, v platném znění. 

II. Textová část návrhu reg. plánu bude obsahovat povinné části dle výše uvedené přílohy k vyhlášce. 
III. Grafická část regulačního plánu  bude obsahovat:  

i. hlavní výkres obsahující hranici řešené plochy, vymezení a využití pozemků a graficky vyjádři-
telné podmínky umístění staveb veřejné infrastruktury, v měřítku 1:1000 , 1 : 500  

ii. výkres veřejně prospěšných  staveb, opatření  a asanací (pouze v případě návrhu těchto ploch 
v regul. plánu) 

IV. Grafická část regulačního plánu podle rozsahu navržené regulace, zejména jím nahrazovaných územ-
ních rozhodnutí může dále  obsahovat: 

i. jako součást hlavního výkresu graficky vyjádřitelné podmínky umístění staveb, které nejsou 
zahrnuty do staveb veřejné infrastruktury, jejich napojení na veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu, pozemky územních rezerv, je-li účelné je vymezit a hranice ochranných pásem, 
pokud vyplývají z návrhu regulačního plánu, 

ii. výkres pořadí změn v území (etapizace). 
iii. V případě potřeby lze graficky vyjádřitelné podmínky umístění a prostorového uspořádání 

staveb a staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury a napojení staveb na ni zpracovat 
v samostatných výkresech. 

iv. Výkresy budou zpracovány v měřítku 1:1000 , popř. 1 : 500 
V. Textová část odůvodnění reg. plánu bude obsahovat povinné části dle výše uvedené přílohy k vyhlášce 

VI. Grafická část odůvodnění regulačního plánu  bude obsahovat zejména:  
iii. koordinační výkres v měřítku  - 1:1000 , popř.1:500 
iv. výkres širších vztahů v měřítku 1 : 5000    
v. výkres přepokládaných záborů  zemědělského půdního fondu 1:1000, popř.1:500 

VII. Návrh regulačního plánu bude pro účely společného jednání odevzdán ve dvou vyhotoveních v tištěné  
podobě a 1x na CD ve formátu PDF.   

VIII. Upravený návrh regulačního plánu podle výsledků společného jednání s dotčenými orgány bude pro 
účely veřejného projednání odevzdán ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a 1x na CD ve formátu 
PDF.   

IX. Bude-li nutné na základě veřejného projednání návrh regul. plánu upravit, bude odevzdán výsledný 
návrh regul. plánu  ve čtyřech vyhotoveních. Nebude-li vyžadována na základě veřejného projednání 
úprava návrhu, budou dotištěna další dvě vyhotovení návrhu. 

An. Stanovení pořadí změn v území (etapizace). 

(106) V návrhu územního plánu není je stanovena etapizace. Na zastavitelnou plochu č. Z17 a Z16 v k.ú. Vrbno 
u Mělníka se vztahuje podmínka etapizace. 

a) Etapizace je vymezena ve třech etapách vzhledem k postupné zástavbě navazující na zastavěné území. Jedná 
se o zastavitelnou plochu v nezastavěném území s využitím pro Plochy bydlení – v rodinných domech /BI/, pro 
Plochy smíšené - obytné a pro Plochy veřejných prostranství /PV/ o celkové výměře 9,80 ha. Etapizace je čle-
něna do těchto fází: 

I. etapa:  
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- realizace v části plochy Z17 a v celé Z16; jedná se o plochy bydlení v rodinných domech /BI/, plochy smíšené 
obytní /SO/ a plochy veřejných prostranství /PV/ zahrnující obslužnou komunikaci; I. etapa bude mít zajiš-
těny 2 vjezdy/výjezdy z dané lokality; součástí realizace je vyřešení dopravní a technické infrastruktury, ve-
řejných prostranství a veřejné zeleně v plánované koncepci pro celou lokalitu; výměra plochy I. etapy činí 
5,20 ha;   

II. etapa:  

- realizace v části plochy Z17; předmětem řešení je plochy bydlení v rodinných domech /BI/ a plochy veřej-
ných prostranství /PV/ zahrnující obslužnou komunikaci; II. etapa navazuje funkčně na dopravní a technickou 
infrastruktury z I. etapy; součástí realizace je vyřešení dopravní a technické infrastruktury a veřejných pro-
stranství pro plochu II. Etapy; výměra plochy II. etapy činí 2,70 ha;   

III. etapa:  

- realizace v části plochy Z17; předmětem řešení je plochy bydlení v rodinných domech /BI/, příp. plochy 
veřejných prostranství /PV/ a veřejné zeleně. III. etapa provozně navazuje na dopravní a technickou in-
frastruktury z I. a II. etapy; výměra plochy III. etapy činí 1,90 ha;   

b) Nová výstavba na těchto plochách je podmíněna výstavbou dopravní a technické infrastruktury řešenou dle 
celkové koncepce dané Územním plánem Hořína: 

I. Připojením na kanalizaci;  

II. Připojením na vodovod; 

III. Řešením obslužné komunikace v rámci plochy veřejného prostranství, příp. obytná zóna,  

IV. Vybudováním veřejného osvětlení; 

V. Řešením prostupu celým územím. 

c) Graficky je etapizace vymezena ve výkrese č. A4. Schéma pořadí změn v území (etapizace). 

Ao. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb. 

(107) Územní plán vymezuje architektonicky a urbanisticky hodnotné tyto stavby a  areály, pro které platí 
podmínka zpracování autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění, § 17 odst. d) a §18 
a) a b): 

a) Zámek, kostel a hospodářské budovy v Hoříně na parcele č. 1, 2, 3, 4, 11 v k.ú. Hořín 
b) Pohřební kaple Lobkowiczů 
c) Hospodářské budovy na parcele č. 17 v k.ú. Hořín 
d) Zdymadlo Hořín a související okolní zástavba 
e) Území vesnické památkové zóny Vrbno 

• Kostel Povýšení sv. Kříže ve Vrbně 

• Venkovská usedlost ve Vrbně, č. pop. 21  

 

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

f) textová část (A) obsahuje 61 stran (formát A4) 
g) grafická část (A) obsahuje 3 výkresy v měř. 1 : 5 000, 1 schéma etapizace 1: 5 000. 
h) odůvodnění územního plánu (B) obsahuje 121 stran (formát A4) 
i) grafická část odůvodnění územního plánu (B) obsahuje 2 výkresy v měř. 1 : 5 000,  1 výkres v měřítku 1 : 50 

000. 


