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I. ÚZEMNÍ PLÁN ALBRECHTICE NAD ORLICÍ
PĜedmČtem Ĝešení je administrativní území obce Albrechtice nad Orlicí, která se skládá z
jednoho katastrálního území a jedné þásti obce, obojí Albrechtice nad Orlicí.

A. VYMEZENÍ ZASTAVċNÉHO ÚZEMÍ
Územní plán stanoví hranice zastavČného území v rámci katastrálního území Albrechtice
nad Orlicí. ZastavČné území je vymezeno k datu 1.11.2011. Hranice zastavČného území je patrná
z grafické þásti dokumentace (Výkres základního þlenČní území, Hlavní výkres).

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE
JEHO HODNOT
B.1. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, HLAVNÍ CÍLE ROZVOJE
Územní plán Albrechtice nad Orlicí vytváĜí podmínky pro komplexní a proporcionální rozvoj
obce, ochranu a využití pĜírodních a kulturních hodnot území. Obec slouží pĜevážnČ jako rekreaþní
oblast s kvalitním životním prostĜedím, s dostatkem lesĤ a vodních ploch a tento charakter je tĜeba
zachovat, což se odráží v urbanistické koncepci rozvoje obce, která sleduje následující cíle:
- uchování a rozvoj sídla jako samostatné územnČ správní jednotky;
- respektování a ochrana urbanistických, civilizaþních a pĜírodních hodnot a zdrojĤ;
- návrh koncepce dopravní infrastruktury v souladu se zpracovanými podklady a dokumenty;
- posílení ekologicko stabilizaþní a estetické funkce krajiny;
- zajistit bezkonfliktní rozvoj funkþních složek zastavČného a nezastavČného území s ohledem na
potĜeby obyvatel a v souladu s ochranou hodnot území za souþasného respektování limitĤ využití
území
- vytváĜet podmínky pro posilování pĜírodního a krajinného zázemí obce, obnovu pĤvodního
krajinného rázu a rekreaþního využívání krajiny v souladu s ochranou jejích nejcennČjších þástí;
vytváĜet pĜedpoklady pro pĜirozené propojení zastavČného území a krajiny
- umožnit rozvoj prvkĤ v oblasti ochrany systému ekologické, rozvoje dopravní a technické
infrastruktury, jsou respektovány regionální a nadregionální prvky územního systému ekologické
stability, navržena revitalizace ploch okolí Orlice
- návrh opatĜení smČĜujících ke snížení rizik zpĤsobených povodnČmi
- stabilizace urbanizovaných ploch a vytvoĜení nabídky nových ploch pro bydlení;
- v rámci ploch pro bydlení umožnit umístČní staveb a zaĜízení pro Ĝemeslnou výrobu a služby
výrobní povahy, které nebudou negativnČ pĤsobit na životní a obytné prostĜedí.
- vytváĜet pĜedpoklady pro zlepšování životní úrovnČ obyvatel (dopravní, technické a obþanské
vybavení, vþetnČ zelenČ a veĜejných prostranství), v nových rozvojových plochách budou
vymezena veĜejná prostranství, stávající veĜejná prostranství budou zkvalitnČna a udržována

B.2. OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ
Mimo hodnoty, které jsou souþasnČ i limity využití území (lokalita NATURA 2000, pĜírodní
park, území s archeologickými nálezy apod.) je územním plánem vyjádĜena nutnost ochrany a
rozvoje následujících hodnot:
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- stávající historicky utváĜená urbanistická struktura sídla
- vytváĜení plnohodnotného veĜejného prostoru s funkcí jak dopravní, tak pobytovou;
- ochrana památek místního významu, které nejsou registrovány v seznamu kulturních památek
ýR (kostel sv.Jana KĜtitele, pomník padlým, areál hĜbitova s bránou, ohradní zdí a náhrobky na
hĜbitovČ) a urbanistická struktura návsi okolo kostela
- pĜírodní a krajinné hodnoty:
- prvky systému ekologické stability, interakþní prvky
- lesní porosty, mimolesní zeleĖ, krajinné porosty, soliterní zeleĖ, ochrana a rozvoj
doprovodné zelenČ podél komunikací a vodních tokĤ, stávající a navržené vodní plochy
a toky, mokĜady a niva Orlice, revitalizaþní opatĜení v nivČ Orlice
- prostupnost krajiny – stávající cestní síĢ, podmínky pro zlepšení je nutno Ĝešit v rámci
komplexních pozemkových úprav
- ochrana zemČdČlské pĤdy - extenzivní zpĤsob hospodaĜení v nivČ Orlice
- ochrana a rozvoj rekreaþního využití krajiny

C.
URBANISTICKÁ
KONCEPCE,
VýETNċ
VYMEZENÍ
ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PěESTAVBY A SYSTÉMU
SÍDELNÍ ZELENċ
C.1. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENċ
Územní plán obce Ĝeší celé správní území obce Albrechtice nad Orlicí zahrnující katastrální
území Albrechtice nad Orlicí o výmČĜe 523ha. Návrh urbanistického rozvoje obcí vychází ze
stávajícího charakteru sídla a jeho funkcí. PĜi navrhování ploch pro novou výstavbu je nutné
respektovat stávající urbanistickou strukturu, krajináĜskou a rekreaþní hodnotu území.
Návrhem územního plánu je zastavČné území prostorovČ stabilizováno. Dominujícím
prvkem je Ĝeka Orlice jako významný nadregionální biokoridor a okolní louky v hranicích
inundaþního území a pĜírodního parku Orlice. Obec si ponechá stávající pĜímČstský ráz vhodný
pro bydlení a rekreaci v návaznosti na mČsto TýništČ, se kterým bude mít stále tČsnou vazbu.
Nevyhovující dopravní spojení s TýništČm je Ĝešeno rezervou pro pĜeložku komunikace II/305.
Mezi lesem a stávající zástavbou na západČ obce se otevírají plochy pro rozvoj bydlení,
vþetnČ zázemí dČtských hĜišĢ a odpoþinkových ploch, vþetnČ zelenČ a úpravy vodních ploch. Další
menší lokality jsou v centru obce a na jihu obce v návaznosti na zastavČné území obce. Tyto
všechny návrhové lokality mají stanovené regulativy pro funkþní plochu bydlení v rodinných
domech - venkovské (BV) a plochy smíšené obytné mČstské (SM). Ty umožní širší spektrum
využití tČchto ploch - od þistého bydlení po bydlení se samozásobitelským zemČdČlstvím a
pČstitelstvím a službami, vþetnČ sociálního bydlení. Navazují pĜímo na souþasnČ zastavČné území
obce se stejným charakterem zástavby.
Rozvoj v centru sídla bude možný v rámci jak navrhovaných, tak stávajících objektĤ v
plochách obþanského vybavení - veĜejné infrastruktury (OV) a komerþní zaĜízení malá a
stĜední (OM). Rozvoj sportovních ploch je navrženo u stávajícího sportovního areálu a u obecního
úĜadu v plochách obþanského vybavení - tČlovýchovná a sportovní zaĜízení (OS), kde je
navrženo centrum sportovních volnoþasových aktivit. Plocha hĜbitova, vþetnČ rozvojové plochy se
nachází na plochách obþanského vybavení - hĜbitovy (OH),
Systém sídelní zelenČ je v Ĝešeném území pĜedstavován þásteþnČ plochami veĜejných
prostranství (PV) a veĜejné prostranství - veĜejná zeleĖ, kde je zeleĖ nedílnou souþástí
komunikaþních ploch, dČtských hĜišĢ a odpoþinkových prostranství a rozvoj u hĜbitova.
Rozvoj drobné výroby je situován na západČ obce, u stávající výrobního areálu a naproti
sportovnímu areálu, kde je navržena rozvojová plocha pro lesní výrobu. Jedná se o Plochy
výroby a skladování – drobná a Ĝemeslná výroba (VD) a jsou vymezeny za úþelem stabilizace
dostateþné možnosti vhodných ekonomických aktivit na Ĝešeném území. Ostatní stávající plochy
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výroba skladování - lehký prĤmysl (VL) a zemČdČlské výroby (VZ) jsou stávající a nemají další
rozvoj.
Plochy dopravní infrastruktury – silniþní (DS) se vymezují z dĤvodu ochrany a rozvoje
dopravního obslužného systému jakožto souþásti veĜejného vybavení, Plochy dopravní
infrastruktury – železniþní (DZ) jsou vymezeny za úþelem stabilizace železniþního tČlesa.
Mezi plochy, které se vyskytují pĜevážnČ v neurbanizovaném území a jsou zapojeny do
tvorby koncepce krajiny patĜí:
- Plochy zemČdČlské - NZ - plochy s pĜírodními a terénními podmínkami vhodnými pro pĜevažující
funkci zemČdČlskou, které nejsou limitovány jinými funkcemi;
- Plochy lesní - NL - plochy s pĜírodními a terénními podmínkami vhodnými pro pĜevažující funkci
lesní produkce, které nejsou limitovány jinými funkcemi;
- Plochy pĜírodní - NP jsou v Ĝešeném území zastoupené nivou Orlice, pozemky evropsky
významných lokalit, pozemky územního systému ekologické stability
- Plochy smíšené nezastavČného území - NS - plochy, kde žádná funkce není výraznČ
dominantní a pĜírodní ekosystémy jsou v rovnocenném postavení s hospodáĜským využíváním. V
územním plánu tyto plochy zahrnují zejména plochy niv vodních tokĤ a plochy v sousedství lesa,
obojí þasto v návaznosti na prvky územního systému ekologické stability s vyšším zastoupením
stávajících interakþních prvkĤ. V Ĝešeném území jsou ve smíšených plochách zastoupeny
následující funkce:
p - funkce pĜírodní - ochrana prvkĤ krajiny doplĖujících chránČná území (podle zákona o ochranČ
pĜírody a krajiny) þi prvky vymezeného územního systému ekologické stability a dalších ekologicky
cenných území s nutností posílení krajinotvorné funkce;
z - zemČdČlská - nezbytnČ nutná opatĜení a zaĜízení pro zemČdČlskou produkci;
l, r – lesnická a rekreaþní - pozemky urþené k plnČní funkce lesa a zároveĖ rekreaþní využití pro
obyvatele obce
- Plochy vodní a vodohospodáĜské - W jsou v Ĝešeném území zastoupeny Ĝekou Orlicí, slepými
rameny Orlice, potoky a dalšími drobnými bezejmennými toky.

C.2. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
V rámci zastavitelných ploch budou respektovány limity využití území vyplývající ze
zvláštních právních pĜedpisĤ a rozhodnutí. V Ĝešeném území byly vymezeny následující
zastavitelné plochy:
ýíslo Charakteristika, podmínky využití plochy
lokalit

Z1

Z2

- lokalita ve stĜedu obce podél komunikace III/3051
- ochranné pásmo vrchního vedení VN 35kV a trafostanice
- dopravní napojení lokality bude realizováno ze stávající
komunikace
- poþet rodinných domĤ s pĜíslušenstvím v rozsahu cca 3RD
- lokalita u hĜbitova podél komunikace II/305
- provČĜení územní studií jako podmínka pro rozhodování
- návrh aleje vzrostlé zelenČ podél silnice II/305
- návrh pČšího propojení severojižním smČrem podél potoka
- ochranné pásmo vrchního vedení VN 35kV
- poþet rodinných domĤ s pĜíslušenstvím - cca 8 RD

5

Oznaþení
plochy s
funkþním
využití

Rozloha
(ha)

Plochy bydlení v rodinných
domech venkovské - BV

0,36

Plochy bydlení v rodinných
domech venkovské - BV

0,94
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Z3

Z4

Z5

Z6

Z7

Z8

Z9

Z10

- lokalita navazující na stávající zástavbu na západČ obce
- lokalita v ochranném pásmu vrchního vedení VN 35kV
- návrh pČšího propojení severojižním smČrem podél potoka
- dopravní napojení lokality bude realizováno ze stávající místní
komunikace
- stavby sociálního bydlení v rozsahu cca 35 rodinných domĤ
- lokalita navazující na stávající zástavbu na západČ obce
- provČĜení územní studií jako podmínka pro rozhodování
- návrh rozšíĜení komunikace smČrem ke stávající lehké výrobČ
- smČrem k výrobČ plochy zelenČ
- lokalita bude zastavČna až po lokalitČ Z3 - viz.etapizace
- poþet rodinných domĤ s pĜíslušenstvím - cca 50 RD
- lokalita mezi hĜbitovem a Ĝekou Orlicí
- poþet rodinných domĤ s pĜíslušenstvím - cca 1 RD
- lokalita navazující na stávající zástavbu na západČ obce
- lokalita v ochranném pásmu lesa, stavby podléhají souhlasu
státní správy lesĤ, stavby budou umístČny min.20m od hranice
lesního pozemku
- poþet rodinných domĤ s pĜíslušenstvím - cca 2 RD
- lokalita navazující na stávající zástavbu Nové Vsi
- dopravní napojení lokality bude realizováno ze stávající místní
komunikace, pĜi návrhu rozšíĜit pĜístupovou komunikaci
- v rámci plochy bude východním smČrem provedena ochranná
zeleĖ
- poþet rodinných domĤ s pĜíslušenstvím - cca 4 RD
- lokalita navazující na stávající zástavbu na západČ obce
- lokalita v ochranném pásmu lesa, stavby podléhají souhlasu
státní správy lesĤ, stavby budou umístČny min.20m od hranice
lesního pozemku
- poþet rodinných domĤ s pĜíslušenstvím - cca 2 RD
- lokalita navazující na stávající zástavbu na západČ obce
- lokalita v ochranném pásmu lesa, stavby podléhají souhlasu
státní správy lesĤ, stavby budou umístČny min.20m od hranice
lesního pozemku
- poþet rodinných domĤ s pĜíslušenstvím - cca 2 RD
- lokalita u hĜbitova
- návaznost na rozšíĜení stávající komunikace
- poþet rodinných domĤ s pĜíslušenstvím - cca 2 RD

Z11

- lokalita u hĜbitova – rozšíĜení hĜbitova

Z12

- lokalita pro rozšíĜení hĜištČ a jeho zázemí
- dopravní napojení lokality na stávající místní komunikaci do
areálu, pĜíjezd ke stávajícímu hĜišti zachován
- lokalita v ochranném pásmu lesa, stavby podléhají souhlasu
státní správy lesĤ, stavby budou umístČny min.20m od hranice
lesního pozemku

6

Plochy smíšené 2,62
obytné - mČstské
- SM

Plochy bydlení v rodinných
domech venkovské - BV

5,73

Plochy bydlení v rodinných
domech venkovské - BV
Plochy bydlení v rodinných
domech venkovské - BV

0,15

0,40

Plochy bydlení v rodinných
domech venkovské - BV

0,83

Plochy bydlení v rodinných
domech venkovské - BV

0,23

Plochy bydlení v rodinných
domech venkovské - BV

0,33

Plochy bydlení v rodinných
domech venkovské - BV
Plochy
obþanského
vybaveníhĜbitovy - OH
Plochy
obþanského
vybavenísportovní a
tČlovýchovná
zaĜízení - OS

0,31

0,13

0,97
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Z13

- lokalita pro rekreaci a zeleĖ
- plocha zelenČ v návaznosti na sportovní plochy

Z14

- lokalita pro rozšíĜení skládky a pĜekladištČ navazující na
stávající technickou infrastrukturu
- pĜi návrhu rozšíĜit pĜístupovou komunikaci Z17
- lokalita pro rozšíĜení stávající komunikace v lese, pĜeložka
III/3051 smČr Vysoké Chvojno
- nachází se v ochranném pásmu lesa

Z15

Z16

- lokalita pro rozšíĜení stávající komunikace na Novou Ves

Z17

- lokalita u domova dĤchodcĤ u rezervy pĜeložky silnice II/305
- lokalita pĜesunuta do rezervy jako R3

Z18

- lokalita pro cyklostezku podél komunikace II/305
- nachází se v území Natura, PĜírodní park Orlice, záplavové
území Q100, nadreginální biokoridor NRBK K81 Orlice,
regionální biocentrum RBC 507
- polní cesta pro pĜíjezd k el.vedení VN
- je souþástí pĜi stavbČ vodních ploch K1, nachází se v
záplavovém území Q100
- lokalita u lesa navazující na stávající drobnou výrobu
- lokalita v ochranném pásmu lesa, stavby podléhají souhlasu
státní správy lesĤ, stavby budou umístČny 20m od hranice
lesního pozemku
- lokalita pro zázemí lesní výroby
- lokalita v ochranném pásmu lesa, stavby podléhají souhlasu
státní správy lesĤ, stavby budou umístČny 20m od hranice
lesního pozemku

Z19
Z20

Z21

Plochy veĜejných 0,15
prostranství –
veĜejná zeleĖ ZV
Plochy techn.
0,21
infrastruktury -TI
Plochy dopravní
infrastruktury –
silniþní - DS

0,21

Plochy dopravní 0,30
infrastruktury –
silniþní - DS
Plochy
0,06
obþanského
vybavení-veĜejná
infrastruktura OV
Plochy dopravní 0,17
infrastruktury –
silniþní - DS
Plochy dopravní 0,14
infrastruktury –
silniþní - DS
Plochy výroby – 0,16
drobná Ĝemeslná
výroba - VD
Plochy výroby – 0,97
drobná Ĝemeslná
výroba - VD

Z22

- lokalita u hĜbitova
- vþetnČ rozšíĜení komunikace

Plochy veĜejných 0,27
prostranství - PV

Z23

- lokalita u nové zástavby

Plochy veĜejných 0,18
prostranství -PV

C.3 VYMEZENÍ PLOCH PěESTAVBY
V Ĝešeném území obce byly vymezeny následující plochy pĜestavby:
ýíslo Oznaþení plochy s rozdílným funkþním využití
lokalit
P1

- lokalita pro obþanské vybavení u kostela
- dopravní napojení lokality na stávající místní komunikaci

7

Charakteristika, Rozpodmínky
loha
využití plochy
(ha)
Plochy
obþanského
vybavení - OV

0,09

ÚZEMNÍ PLÁN ALBRECHTICE NAD ORLICÍ

D. KONCEPCE VEěEJNÉ INFRASTRUKTURY
D.1. OBýANSKÉ VYBAVENÍ A VEěEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Plochy obþanského vybavení – veĜejná infrastruktura (OV) a komerþní zaĜízení malá
a stĜední (OM) vymezené tímto územním plánem jsou navrženy v centru obce a je nezbytné je
hájit a využívat pro veĜejné úþely, zejména pro stavby a zaĜízení obþanského vybavení pro
vzdČlávání, zdravotnictví, sociální péþi, kulturu, zaĜízení církevní a administrativní pro správu obce
a její ochranu. Dále jsou v centru obce navrženy Plochy smíšené obytné – mČstské (SM), které
podporují komerþní využívání tČchto ploch v obci v souvislosti s bydlením a sociálním bydlením.
Návrh územního plánu vymezuje plochy ve stĜedu obce jak nové, tak pĜestavbové.
Dále jsou navrženy v návaznosti na stávající sportovní areál plochy obþanského
vybavení – tČlovýchovných a sportovních zaĜízení (OS) i s plochou pro rozvoj.
Jako plochy veĜejných prostranství (PV) jsou územním plánem vymezeny v hlavních
komunikaþních koridorech, popĜ. samostatnČ tam, kde je dopravní funkce koridorĤ ménČ
významná (místní komunikace, obytné zóny, zejména v zástavbČ rodinných domkĤ). Jejich cílem
je vytvoĜení a ochrana nezastavitelných prostor nadzemními stavbami kromČ pĜípustných.
SamostatnČ jsou navrženy v místech potĜebných pro umístČní odpoþinkových hernČ rekreaþních
zázemí vČtších lokalit bydlení. Souþástí navrhovaných lokalit budou veĜejná prostranství s pevnČ
definovaným podílem plochy vĤþi celku. Územní plán bude zajišĢovat ochranu veĜejných
prostranství. Souþástí veĜejných prostranství jsou dále plochy zaĜazené do funkce Plochy
veĜejných prostranství – veĜejná zeleĖ (ZV).

D.2. DOPRAVA
V Ĝešeném území se navrhuje:
- pĜeložka komunikace III/3051 a rezerva pro pĜeložku komunikace II/305
- doplĖování sítČ místních komunikací v rámci realizace zástavby v zastavitelných plochách a
zlepšení kvality silnic a místních komunikací v zastavČném území obce i mimo nČ;
- cyklotrasa podél komunikace II/305, dále se navrhuje zkvalitnČní povrchu komunikací v krajinČ za
úþelem možnosti vedení cyklotras a využití pro cykloturistiku a pČší turistiku
Dopravní Ĝešení požadovaných územních studií a navazujících dokumentací bude Ĝešit
napojení na stávající místní komunikace s požadavkem na vymezení uliþního prostoru jako
souþásti veĜejného prostranství, tzn. šíĜka ulice bude odpovídat požadovaným pĜedpisĤm pro
veĜejné prostranství.
Územním plánem jsou stabilizovány vymezené stávající plochy dopravní infrastruktury
silniþní (DS), a plochy veĜejných prostranství (PV), na nichž jsou uskuteþĖovány další dopravní
funkce. Úþelové komunikace zahrnují zemČdČlské, lesní a pĜístupové komunikace
k nemovitostem. Jsou nedílnou souþástí tČchto jednotlivých funkþních ploch a nejsou samostatnČ
územním plánem vymezeny.
Parkování bude pĜednostnČ Ĝešeno na pozemcích vlastníkĤ. V územním plánu nejsou
navrženy nové plochy parkování, pro tento úþel se využijí veĜejná prostranství. Autobusové
zastávky jsou stabilizovány.

D.3. ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
Koncepce zásobování vodou vychází ze stávajícího stavu (v rámci vodárenské soustavy
Východní ýechy). V Ĝešeném území se navrhuje:
- rozšiĜování vodovodní sítČ v souvislosti s novou výstavbou;
- nouzové zásobování pitnou vodou prostĜednictvím cisteren a dovozu vody balené;
- zásobování požární vodou prostĜednictvím odbČru vody z požárních hydrantĤ na vodovodní síti.
Dimenze vodovodních ĜadĤ a pĜístupových komunikací (uliþní prostor) budou navrženy
s ohledem na požadavky požární ochrany. PĜi rozvoji výstavby je nutno Ĝešit pĜíjezdy k objektĤm
8
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tak, aby byl umožnČn snadný zásah hasiþského sboru. Pro uvažovanou zástavbu bude zajištČn
dostateþný zdroj požární vody dle platných norem.

D.4. ODVEDENÍ A ýIŠTċNÍ ODPADNÍCH VOD
Koncepce likvidace odpadních vod je napojení na stávající ýOV TýništČ nad Orlicí.
Zákresy kanalizace v grafické þásti jsou schematické bez vztahu k jednotlivým parcelám.
V rámci koncepþního Ĝešení nejsou vylouþeny zmČny tras stávajících a návrhových vedení.
Územní plán neĜeší návrh rozvodné sítČ v zástavbČ, tento bude pĜedmČtem Ĝešení projektovou
dokumentací.

D.5. ELEKTROROZVODY, TELEKOMUNIKACE A RADIOKOMUNIKACE
Koncepce zásobování elektrickou energií vychází ze stávajícího stavu. V Ĝešeném území
se navrhuje:
- zajištČní požadovaného návrhového výkonu pro distribuci ze stávajících a navržených trafostanic
- v souvislosti se zástavbou ve stĜedu obce je navržena pĜeložka vrchního vedení VN 35kV
Koncepce radiokomunikaþních a telekomunikaþních zaĜízení v Ĝešeném území se nemČní.
Telekomunikaþní síĢ bude rozšiĜována v souvislosti s rozvojovými potĜebami obce,
radiokomunikaþní síĢ bude rozšiĜována v souvislosti s konkrétními rozvojovými potĜebami.
Zákresy vedení v grafické þásti je nutno chápat jako schematické vyjádĜení koncepce bez
vztahu k jednotlivým parcelám.

D.6. ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM A TEPLEM
Koncepce zásobování obce plynem vychází ze stávajícího stavu. V Ĝešeném území se
navrhuje:
- rozšíĜení plynovodní sítČ v rámci rozvojových lokalit;
- stávající objekty i zástavbu v navržených lokalitách je žádoucí vytápČt ekologicky šetrným
zpĤsobem (kromČ zemního plynu napĜ. elektĜina – nejlépe v kombinaci s akumulací, tepelné
þerpadlo, propan-butan, dĜevo, biomasa, sluneþní energie apod.). Je nutné omezit používání
fosilních paliv s vyšším obsahem síry a nespalitelných látek, které pĜi spalování zneþisĢují pĜízemní
vrstvu atmosféry;
Zákresy vedení v grafické þásti je nutno chápat jako schematické vyjádĜení koncepce bez
vztahu k jednotlivým parcelám. Ve výkrese technické infrastruktury nejsou nová napojení
zakreslena, protože jsou poblíž napojovací body bez nutnosti budování rozsáhlých sítí.

D.7. ODPADY
Koncepce odstraĖování odpadĤ v Ĝešeném území vychází ze stávajícího stavu. Nenavrhuje
se zásadní zmČna. Tuhý komunální odpad obyvatelĤ a drobných podnikatelĤ je v obci
zneškodĖován formou svozu popelnic. Likvidace odpadĤ probíhá v obci skládkováním mimo
hranice obce. V obci je provádČn separovaný sbČr prostĜednictvím sbČrných nádob na základní
typy surovin (papír, sklo, plasty, kovy, nebezp.odpad). Skládka na hranicích katastr.území mezi
Albrechticemi a Novou Vsí je používána jako pĜekladištČ separovaného odpadu a po dostateþném
technickém zabezpeþení a po projednání a odsouhlasení na pĜísl.úĜadech pouze pro skládkování
inertních materiálĤ. Po postupném zavážení inertním materiálem se þást skládky rekultivuje. Je
navržené rozšíĜení tohoto pĜekladištČ.
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E. KONCEPCE USPOěÁDÁNÍ KRAJINY, VýETNċ VYMEZENÍ
PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMċNY V JEJICH
VYUŽITÍ,
ÚZEMNÍ
SYSTÉM
EKOLOGICKÉ STABILITY,
PROSTUPNOST
KRAJINY,
PROTIEROZNÍ
OPATěENÍ,
OCHRANA PěED POVODNċMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ
NEROSTģ
E.1. KONCEPCE ěEŠENÍ KRAJINY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ A
REVITALIZAýNÍ OPATěENÍ, OCHRANA PěED POVODNċMI
Koncepce Ĝešení krajiny
Neurbanizované území obce je rozdČleno na následující krajinné funkþní plochy, pro které
jsou stanoveny podmínky využití.
Plochy zemČdČlské (NZ) – zahrnují pozemky zemČdČlského pĤdního fondu; stavby a zaĜízení pro
zemČdČlství (ve smyslu §18 stavebního zákona) a pozemky související dopravní a technické
infrastruktury. Souþástí zemČdČlských ploch jsou také drobné plochy tzv. krajinné zelenČ.
Plochy lesní (NL) – zahrnují pozemky urþené k plnČní funkce lesa, pozemky staveb a zaĜízení
lesního hospodáĜství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
Plochy pĜírodní (NP) - jsou vymezeny na þástech pozemkĤ urþených k plnČní funkce lesa a na
þástech dalších pozemkĤ neurbanizovaného území, které spadají do územního systému
ekologické stability prvkĤ biocenter (regionální a lokální úrovnČ). Dále jsou vymezeny na
pozemcích chránČných dle platných zákonĤ – Natura 2000 – evropsky významná lokalita Orlice a
Labe. Liniové prvky ÚSES (biokoridory) jsou územním plánem vymezeny trasami – koridory. Po
zapracování projektĤ ÚSES, nebo po schválení komplexních pozemkových úprav, kde budou
biokoridory jednoznaþnČ územnČ vymezeny, budou plochy biokoridorĤ rovnČž využívány v režimu
ploch NP.
Plochy smíšené nezastavČného území (NS) – jsou plochy s polyfunkþním využitím území, kde
žádná funkce není výraznČ dominantní. Funkce zemČdČlského využití je kombinována s funkcí
pĜírodní - luþní porosty, pastviny a plochy krajinné zelenČ. Dle podílu zastoupení pĜírodní a
zemČdČlské složky jsou dále plochy NS þlenČny na plochy smíšené nezastavČného území –
zemČdČlské, pĜírodní, rekreaþní a lesnická (NSzp, NSrl).
Plochy vodní a vodohospodáĜské (W) - jsou pĜedstavovány vodními toky, vodními plochami. A
vodními plochami slepých ramen Ĝeky Orlice. Plochy jsou územním plánem stabilizovány a
navrženy na revitalizaci.
PĜehled ploch zmČn v krajinČ:
ýíslo Charakteristika, podmínky využití
lokalit
K1

- revitalizace - vodní plocha

K2

- zalesnČní

Charakteristika,
podmínky využití
plochy
Plochy vodní a
vodohospodáĜské
–W
Plochy lesní - NL

Rozloha
(ha)
0,20
0,60

Další navrhovaná opatĜení
doplnČní liniových porostĤ podél cest
extenzivní zpĤsob hospodaĜení v nivČ Orlice
obnova solitérních stromĤ v krajinČ vhodnými dlouhovČkými dĜevinami, respektování
stávajících vzrostlých stromĤ, skupin a porostĤ. Odborná péþe o stávající dĜeviny v krajinČ
stabilizace, pĜípadná obnova bĜehových porostĤ Ĝeky Orlice a navazujících porostĤ slepých
ramen
10
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-

rozvoj interakþních prvkĤ ÚSES
použití dĜevin dle pĤvodní dĜevinné skladby a ovocné dĜeviny dle místních tradiþních odrĤd

Prostupnost krajiny
Prostupnost krajiny je zajištČna ochranou stávající a rozvojem nové cestní sítČ. Rozvoj
cestní sítČ pĜímo souvisí se zpracováním komplexních pozemkových úprav. Obnova pĤvodních
nebo návrh úþelových komunikací napomáhá k zlepšení dopravní obslužnosti a rekreaþního
využití území. Souþástí návrhu cest bude také jejich ozelenČní doprovodnými porosty a
protipovodĖová ochrana v nivČ Orlice. Na území jsou navržené nové cyklotrasy, rezervy pro
komunikaci II/305 ve smČru do TýništČ nad Orlicí.
Protierozní opatĜení, revitalizaþní opatĜení
Protierozní opatĜení na zemČdČlské pĤdČ jsou také dĤležitá z hlediska ekologického a
krajináĜského jako posílení ekologické stability území ve vazbČ na prvky systému ekologické
stability a lesní porosty. V území byla realizována protipovodĖová hráz v nivČ Orlice, územní plán
respektuje a chrání návrh vodní plochy v nivČ, dle podkladĤ poskytnutých obcí.
Další ochranná opatĜení pĜedstavují:
šetrný zpĤsob hospodaĜení v nivČ Orlice
rozvoj liniové krajinné zelenČ a interakþních prvkĤ – pomocí dĜevin pĜirozené druhové
skladby, jako posilující prvky ekologické stability
revitalizaþní opatĜení na toku Orlice, obnova slepých ramen v nivČ Orlice, také v lokalitČ
v Mostech, sledující zadržení vody v krajinČ, obnova a údržba bĜehových porostĤ
Ochrana pĜed povodnČmi
ProtipovodĖová opatĜení byla realizovaná v rámci projektu Koncepce protipovodĖové
ochrany Královéhradeckého kraje - dle ZÚR Královéhradeckého kraje je vymezena na Ĝece Orlici
protipovodĖová ochrana PPO4, která je respektována. V Ĝešeném území povodí toku Orlice bylo
provedena soustava hrází, souvisejících objektĤ a zaĜízení. Hranice Q100 a aktivní záplavové
území byla upravena dle protipovodních opatĜení tj. vybudovaných hrází.

E.2 ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
Územní plán respektuje dle nadĜazené krajské dokumentace ZÚR Královéhradeckého
kraje Plán nadregionálního a regionálního ÚSES, který obsahuje prvky nadregionálního a
regionálního systému ekologické stability (biocentrum, biokoridor). Vymezuje a upĜesĖuje na
základČ podkladĤ prvky ÚSES lokálního významu (biocentra, biokoridory, interakþní prvky).
Biocentra náleží do ploch pĜírodních - NP, pro nČž jsou dále dokumentem stanoveny
podmínky využití. Biokoridory jsou vymezeny trasami - koridory. Koridory pro vymezení liniových
prvkĤ SES zahrnují plochy - plochy pĜírodní – NP, plochy vodní a vodohospodáĜské – W,
plochy lesní – NL. Po zpracování projektĤ ÚSES, nebo po schválení komplexních pozemkových
úprav, kde budou biokoridory jednoznaþnČ územnČ vymezeny, budou plochy biokoridorĤ rovnČž
využívány v režimu ploch NP.
Územní plán doplĖuje ÚSES tzv. interakþními prvky. Jsou to liniové prvky podél komunikací
a polních cest. Funkci interakþních prvkĤ v krajinČ pĜejímají také plochy smíšené nezastavČného
území pĜírodní (NSp).
Osa nadregionálního biokoridoru zde probíhá podél toku Ĝeky Orlice ve dvou vČtvích nivní –
K 81N, zahrnující nivní spoleþenstva, vodní - K 81V zahrnující vodní spoleþenstva, proto zde byla
osa vymezena ve dvounásobné šíĜce 100m. Územní plán respektuje a upĜesĖuje hranici
ochranného pásma nadregionálního biokoridoru K 81N, K 81V, v šíĜce maximálnČ 2 km od osy
biokoridoru dle konkrétních geomorfologických a ekologických podmínek. Obec se nachází
v ochranné zónČ biokoridoru s tím, že zástavba je v souladu s funkcí ochranné zóny.
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PĜehled prvkĤ ÚSES (biocentra a biokoridory), zastoupené v Ĝešeném území

NRBK
K 81 N

Osa nadregionálního biokoridoru – nivní spoleþenstva, prochází nivou Ĝeky
Orlice ve smČru S-J na východním okraji Ĝešeného území. K.ú. Albrechtice
nad Orlicí.

NRBK
K 81 V

Osa nadregionálního biokoridoru – vodní spoleþenstva, prochází tokem
Ĝeky Orlice ve smČru S-J na východním okraji Ĝešeného území. K.ú.
Albrechtice nad Orlicí.

RBC 507

TýnišĢská
Orlice

Biocentrum ležící v nivČ toku Orlice, zahrnující slepá ramena, na
severovýchodním okraji obce. K.ú. Albrechtice nad Orlicí.

LBC 1

Slepé
rameno

Biocentrum leží na ose NRBK K 81 N, NRBK K 81 V, východnČ od obce a
zahrnuje vodní tok s pĜilehlou nivou a slepými rameny Orlice. K.ú.
Albrechtice nad Orlicí

LBC 2

Soutok

Biocentrum leží na ose NRBK K 81 N, NRBK K 81 V, leží na jihovýchodním
okraji území jižnČ od obce, zahrnuje vodní tok s pĜilehlou nivou a novČ
navrženou vodní plochou. K.ú. Albrechtice nad Orlicí.

LBK 1

Kopanina

Lesní biokoridor procházející západnČ od obce lesním porostem ve smČru
sever – jih. Návaznost na sousední území. K.ú. Albrechtice nad Orlicí.

LBC 3

Kopanina

Lesní porost západnČ od Albrechtic v lokalitČ u Myslivny. K.ú. Albrechtice
nad Orlicí

Obnova
Ĝíþního
ramene

Obnova Ĝíþního ramene Tiché Orlice, zahrnuje vodní plochy s pĜilehlou
nivou. K.ú. Albrechtice nad Orlicí

LBC 4

Pozn. NRBK – nadregionální biokoridor, RBC - regionální biocentrum, LBK – lokální biokoridor, LBC - lokální biocentrum.

Pozn. Pro pĜehlednost vymezeného lokálního systému ekologické stability byly Bc a Bk pĜeþíslovány.
Oznaþení prvkĤ nadregionálního a regionálního ÚSES bylo zachováno dle nadĜazené dokumentace.

F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM
ZPģSOBEM VYUŽITÍ s urþením pĜevažujícího úþelu využití (hlavní využití), pokud
je možné jej stanovit, pĜípustného využití, nepĜípustného využití, popĜípadČ podmínČnČ
pĜípustného využití tČchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspoĜádání, vþetnČ
základních podmínek ochrany krajinného rázu (napĜ. výšková regulace zástavby, intenzity
využití pozemkĤ v plochách)
ěešené území je þlenČno na plochy s rozdílným zpĤsobem využitím, pro nČž jsou
stanoveny podmínky využití, kterým musí odpovídat zejména umisĢování staveb a zmČny staveb,
realizace opatĜení a další zpĤsoby využití území. PĜi umisĢování a zmČnách staveb, realizaci
opatĜení a dalších zpĤsobech využití je nutno zároveĖ uplatĖovat limity využití území vyplývající
z právních pĜedpisĤ a rozhodnutí správních orgánĤ a z dalších vlastností území.
ěešené území je þlenČno na následující plochy s rozdílnými zpĤsoby využití:
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F.1 Plochy bydlení – v bytových domech – BH
hlavní využití :
- bydlení v bytových domech
pĜípustné využití :
- služby a nerušící výrobní þinnosti, které jsou sluþitelné s bydlením
- pozemky, stavby a zaĜízení veĜejných prostranství, veĜejné a soukromé zelenČ a dalších druhĤ
sídelní zelenČ
- pozemky, stavby a zaĜízení technické a dopravní infrastruktury pro obsluhu Ĝešeného území
- pozemky, stavby a zaĜízení pro ochranu území pĜed nebezpeþím eroze, záplav a pĜed
negativními úþinky hluku
podmínČnČ pĜípustné využití :
- pozemky, stavby a zaĜízení komerþní obþanské vybavenosti pro obsluhu Ĝešeného území za
podmínky, že svým provozováním a kapacitou nenaruší užívání staveb, pozemkĤ a zaĜízení ve
svém okolí, nesníží kvalitu okolního prostĜedí a nezvýší dopravní zátČž v lokalitČ nad pĜípustnou
míru
nepĜípustné využití :
- stavby a zaĜízení pro výrobu a skladování
- stavby, zaĜízení a þinnosti nesluþitelné s hlavním, pĜípustným a podmínČnČ pĜípustným využitím
podmínky prostorového uspoĜádání a ochrana krajinného rázu:
- novostavby a zmČny stávajících staveb budou respektovat stávající urbanistickou strukturu,
výškovou hladinu okolní zástavby a v lokalitČ obvyklé intenzity zástavby pozemkĤ
- max.výška nepĜesáhne výšku stávajících staveb

F.2 Plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské – BV
hlavní využití :
- bydlení v rodinných domech
pĜípustné využití :
- služby a nerušící výrobní þinnosti, které jsou sluþitelné s bydlením ve venkovském prostoru
- pozemky staveb pro bydlení typu rodinného domu s užitkovými zahradami a pĜípadným chovem
drobných hospodáĜských zvíĜat
- stavby pĜíslušenství k rodinným domĤm, garáže, bazény a zpevnČné plochy se zahradami
související s rodinným bydlením
- pozemky, stavby a zaĜízení rodinné rekreace
- pozemky, stavby a zaĜízení veĜejných prostranství, veĜejné a soukromé zelenČ a dalších druhĤ
sídelní zelenČ
- pozemky, stavby a zaĜízení technické a dopravní infrastruktury pro obsluhu Ĝešeného území
- pozemky, stavby a zaĜízení pro ochranu území pĜed nebezpeþím eroze, záplav a pĜed
negativními úþinky hluku
podmínČnČ pĜípustné využití :
- pozemky, stavby a zaĜízení komerþní obþanské vybavenosti, služby mající charakter výroby pro
obsluhu Ĝešeného území za podmínky, že svým provozováním a kapacitou nenaruší užívání
staveb, pozemkĤ a zaĜízení ve svém okolí, nesníží kvalitu okolního prostĜedí a nezvýší dopravní
zátČž v lokalitČ nad pĜípustnou míru
nepĜípustné využití :
- stavby a zaĜízení pro výrobu a skladování
- stavby, zaĜízení a þinnosti nesluþitelné s hlavním, pĜípustným a podmínČnČ pĜípustným využitím
podmínky prostorového uspoĜádání a ochrana krajinného rázu:
- novostavby a zmČny stávajících staveb budou respektovat stávající urbanistickou strukturu,
výškovou hladinu okolní zástavby a v lokalitČ obvyklé intenzity zástavby pozemkĤ
- zastavČná plocha rodinným domem bude nejvýše 30%
- max.podlažnost 2.nadzemní podlaží + podkroví
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F.3 Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekraci – RI
hlavní využití:
- pozemky, stavby a zaĜízení pro rodinou rekreaci
PĜípustné:
- zahrady, zeleĖ
PodmínČnČ pĜípustné:
- pozemky, stavby a zaĜízení pro sport, související dopravní a technická infrastruktura, za
podmínky, že nedojde ke snížení kvality prostĜedí ve vymezené ploše a jsou sluþitelné s
rekreaþními aktivitami
NepĜípustné:
- stavby a zaĜízení pro výrobu a skladování, zemČdČlské stavby
- þerpací stanice pohonných hmot
- stavby a zaĜízení pro vzdČlávání a výchovu, sociální služby, péþi o rodinu, zdravotní služby,
kulturu, veĜejnou správu, stravování, služby, vČdu a výzkum
Prostorové uspoĜádání:
- zastavČná plocha bude nejvýše 30%
- max.podlažnost 1.nadzemní podlaží + podkroví

F.4 Plochy obþanského vybavení – veĜejná infrastruktura – OV
hlavní využití:
- pĜevážnČ nekomerþní obþanská vybavenost – sloužící napĜíklad pro vzdČlávání a výchovu,
sociální služby a péþi o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veĜejnou správu, ochranu obyvatelstva
pĜípustné využití:
- pozemky staveb a zaĜízení sloužící napĜ. pro vzdČlání a výchovu, sociální služby, péþi o rodinu,
zdravotní služby, kulturu, veĜejnou správu, ochranu obyvatelstva
- pozemky, stavby a zaĜízení veĜejných prostranství, veĜejné a vyhrazené zelenČ
- stavby a zaĜízení sportovní jako funkce doplĖková
- pozemky, stavby a zaĜízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu Ĝešeného území
podmínČnČ pĜípustné využití:
- stavby pro bydlení, pokud se jedná o bydlení majitelĤ a správcĤ, þi služební byty v areálu
- pozemky, stavby a zaĜízení obþanského vybavení, které není souþástí veĜejné infrastruktury za
podmínky, že bude funkcí doplĖkovou k využití hlavnímu
nepĜípustné využití:
- stavby, zaĜízení a þinnosti nesluþitelné s hlavním, pĜípustným a podmínČnČ pĜípustným využitím
podmínky prostorového uspoĜádání a ochrana krajinného rázu:
- svým hmotovým a výškovým þlenČním objekty obþanské vybavenosti výraznČ nepĜesáhnou
výškovou hladinu stávající zástavby

F.5 Plochy obþanského vybavení – komerþní zaĜízení malá a stĜední – OM
hlavní využití:
- obþanské vybavení komerþního charakteru místního významu
pĜípustné využití:
- pozemky, stavby a zaĜízení sloužící napĜ. pro vzdČlání a výchovu, sociální služby, péþi o rodinu,
zdravotní služby, kulturu, veĜejnou správu, ochranu obyvatelstva
- pozemky, stavby a zaĜízení sportovní jako souþást areálĤ obþanského vybavení
- pozemky veĜejných prostranství, veĜejné, vyhrazené a ochranné zelenČ
- pozemky dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu Ĝešeného území
podmínČnČ pĜípustné využití:
- stavby pro bydlení, pokud se jedná o bydlení majitelĤ a správcĤ, þi služební byty v areálu
- pozemky, stavby a zaĜízení pro skladování a drobnou výrobu za podmínky, že nebudou
narušovat kvalitu prostĜedí
nepĜípustné využití:
- pozemky, stavby a zaĜízení pro prĤmyslovou a zemČdČlskou výrobu
- hromadné garáže, þerpací stanice pohonných hmot
- stavby, zaĜízení a þinnosti nesluþitelné s hlavním, pĜípustným a podmínČnČ pĜípustným využitím
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podmínky prostorového uspoĜádání a ochrana krajinného rázu:
- svým hmotovým a výškovým þlenČním objekty obþanské vybavenosti výraznČ nepĜesáhnou
výškovou hladinu stávající zástavby
- max. podlažnost: 2 nadzemní podlaží + podkroví

F.6 Plochy obþanského vybavení – tČlovýchovná a sportovní zaĜízení – OS
hlavní využití:
- obþanské vybavení pro sport a denní rekreaci obyvatel
pĜípustné využití:
- pozemky, stavby a zaĜízení pro sport, tČlesnou výchovu a pro poĜádání kulturních a
spoleþenských akcí
- pozemky, stavby a zaĜízení provozního vybavení pro správu a údržbu obce
- pozemky, stavby a zaĜízení pro ubytování a stravování
- pozemky, stavby a zaĜízení veĜejných prostranství, veĜejné a vyhrazené zelenČ
- pozemky, stavby a zaĜízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu Ĝešeného území
- protipovodĖová a protierozní opatĜení
podmínČnČ pĜípustné využití:
- stavby pro bydlení, pokud se jedná o bydlení majitelĤ a správcĤ, þi služební byty v areálu
- pozemky, stavby, zaĜízení a þinnosti doplĖující hlavní a pĜípustné využití za podmínky, že
nebudou narušovat kvalitu prostĜedí
- pozemky, stavby a zaĜízení pĜevážnČ komerþní obþanské vybavenosti za podmínky, že nesnižují
kvalitu prostĜedí a neomezují funkci sportovní obþanské vybavenosti ve vymezené ploše, jsou
sluþitelné s touto funkcí a slouží zejména obyvatelĤm v takto vymezené ploše
nepĜípustné využití:
- stavby, zaĜízení a þinnosti nesluþitelné s hlavním, pĜípustným a podmínČnČ pĜípustným využitím
podmínky prostorového uspoĜádání a ochrany krajinného rázu:
- novostavby a zmČny stávajících staveb budou respektovat stávající urbanistickou strukturu

F.7 Plochy obþanského vybavení – hĜbitovy – OH
hlavní využití:
- hĜbitovy a veĜejné pohĜebištČ
pĜípustné využití:
- pozemky, stavby a zaĜízení pro pohĜbívání a související stavby a zaĜízení provozního vybavení
- pozemky, stavby a zaĜízení pro obþanské vybavení a služby související s využitím hlavním
- pozemky veĜejných prostranství
- pozemky zelenČ veĜejné a vyhrazené
- pozemky, stavby a zaĜízení dopravního a technického vybavení pro obsluhu Ĝešeného území
nepĜípustné využití:
- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, pĜípustné a podmínČnČ pĜípustné využití

F.8 Plochy smíšené obytné – mČstské – SM
hlavní využití:
- pozemky a stavby pro bydlení, obþanskou vybavenost a veĜejné prostranství
pĜípustné využití:
- pozemky, stavby a zaĜízení veĜejných prostranství, veĜejné a vyhrazené zelenČ
- pozemky, stavby a zaĜízení pro tČlovýchovu a sport
- pozemky, stavby a zaĜízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu Ĝešeného území
- pozemky, stavby a zaĜízení pro administrativu, obchod, ubytování, stravování, služby, vČdu a
výzkum
- rodinné domy
podmínČné pĜípustné využití:
- bytové domy, za podmínky max. podlažnosti 2 NP
- pozemky, stavby a zaĜízení výroby a služeb (charakteru drobná a Ĝemeslná výroba, výrobní
nevýrobní služby) za podmínky, že svým provozováním a kapacitou nenaruší užívání staveb,
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pozemkĤ a zaĜízení ve svém okolí, nesníží kvalitu okolního prostĜedí a nezvýší dopravní zátČž
v lokalitČ nad pĜípustnou míru
nepĜípustné využití:
- stavby, zaĜízení a þinnosti nesluþitelné s hlavním, pĜípustným a podmínČnČ pĜípustným využitím
podmínky prostorového uspoĜádání:
- novostavby a zmČny staveb stávajících budou respektovat stávající urbanistickou a
architektonickou strukturu okolní zástavby a to zejména pĜi umístČní na pozemku a výškovém
osazení v terénu
- stavby a zmČny staveb budou respektovat výškovou hladinu okolní zástavby
- max. podlažnost: 2 nadzemní podlaží + podkroví

F.9 Plochy dopravní infrastruktury – silniþní – DS
hlavní využití:
- pozemky, stavby a koridory silniþní dopravy, vþetnČ dopravy v klidu a vybraných veĜejných
prostranství
pĜípustné využití:
- pozemky, stavby a zaĜízení liniové silniþní dopravy (silnice, místní obslužné a úþelové
komunikace)
- komunikace pro pČší a cyklisty
- odstavné a parkovací plochy
- þerpací stanice
- zeleĖ na dopravních plochách (ostrĤvky, rabátka apod.)
- pozemky, stavby a zaĜízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu Ĝešeného území
- pozemky, stavby a zaĜízení pro ochranu území pĜed nebezpeþím eroze, záplav a pĜed
negativními úþinky hluku
nepĜípustné využití:
- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní a pĜípustné

F.10 Plochy dopravní infrastruktury – železniþní – DZ
hlavní využití:
- pozemky a stavby drážní dopravy, vþetnČ pozemkĤ a staveb souvisejících
pĜípustné využití:
- pozemky, stavby a zaĜízení drážní, vþetnČ liniových staveb, ploch zelenČ apod.
- pozemky, stavby a zaĜízení související s drážním provozem (nádražní, provozní a správní
budovy, zastávky, nástupištČ, nákladové stavby a prostory, depa apod.) vþetnČ služeb pro cestující
- pozemky, stavby a zaĜízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu Ĝešeného území
- pozemky, stavby a zaĜízení pro ochranu území pĜed nebezpeþím eroze, záplav a pĜed
negativními úþinky hluku
podmínČnČ pĜípustné využití:
- stavby a zaĜízení pro komerþní využití (služby, sklady, obchodní zaĜízení) za podmínky, že
nebude narušeno hlavní a pĜípustné využití
nepĜípustné využití:
- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, pĜípustné a podmínČnČ pĜípustné využití

F.11 Technická infrastruktura – inženýrské sítČ – TI
hlavní využití
- technická infrastruktura zahrnující zejména pozemky vedení, staveb a s nimi provoznČ související
zaĜízení technického vybavení, napĜíklad vodovodĤ, vodojemĤ, kanalizace, þistíren odpadních vod,
staveb a zaĜízení pro nakládání s odpady, trafostanic, energetických vedení, komunikaþních
vedení veĜejné komunikaþní sítČ, elektronických komunikaþních zaĜízení veĜejné komunikaþní sítČ
a produktovody
pĜípustné využití:
- pozemky, stavby a zaĜízení dopravní infrastruktury pro obsluhu Ĝešeného území
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podmínČné pĜípustné využití:
- není stanoveno
nepĜípustné využití:
- stavby, zaĜízení a þinnosti nesluþitelné s hlavním a pĜípustným využitím
podmínky prostorového uspoĜádání:
- není stanoveno

F.12 Plochy výroby a skladování – lehký prĤmysl – VL
hlavní využití:
- prĤmyslová, drobná a Ĝemeslná výroba, výrobní služby a skladování, jejichž negativní vlivy nad
pĜípustnou mez (s výjimkou vlivu související dopravy) nepĜekraþují hranice jednotlivých areálĤ
popĜ. hranice plochy jako celku
pĜípustné využití:
- pozemky, stavby a zaĜízení lehkého prĤmyslu
- pozemky, stavby a zaĜízení malovýroby, drobné a Ĝemeslné výroby
- pozemky, stavby a zaĜízení výrobních služeb
- pozemky, stavby a zaĜízení skladových areálĤ
- pozemky, stavby a zaĜízení pro odstavování nákladních vozidel
- pozemky, stavby a zaĜízení správních a administrativních þinností pro výrobu
- pozemky, stavby a zaĜízení dopravní a technické infrastruktury
- zeleĖ
- stavby a zaĜízení pro zadržení pĜívalových vod
- pozemky, stavby a zaĜízení pro krátkodobé skladování odpadĤ (pĜekladištČ, sbČrné dvory)
- pozemky, stavby a zaĜízení pro ochranu území pĜed nebezpeþím eroze, záplav a pĜed
negativními úþinky hluku
podmínČnČ pĜípustné využití:
- fotovoltaické elektrárny za podmínky umístČní na stĜechách staveb
- pozemky, stavby a zaĜízení obchodu a služeb pod podmínkou, že jejich provoz nebude
vyžadovat omezení hlavní funkce území
- stavby pro bydlení pod podmínkou pĜímé funkþní vazby na provoz areálĤ (služební byty, byty
majitelĤ a správcĤ)
nepĜípustné využití:
- pozemky, stavby a zaĜízení bydlení bez pĜímé vazby na provoz areálĤ
- pozemky, stavby a zaĜízení pro rekreaci
- pozemky, stavby a zaĜízení výroby zemČdČlské živoþišné
- další zaĜízení, stavby a þinnosti, jejichž užívání by vyžadovalo omezení využití hlavního
podmínky prostorového uspoĜádání a ochrany krajinného rázu:
- výšková niveleta staveb nepĜekroþí hladinu 12,0m vztaženo k vjezdu na pozemek, mimo stávající
stavby
- hmotový a architektonický výraz objektĤ bude podĜízen jejich pĜirozenému zapojení do okolního
prostĜedí, zejména pak bezkoliznímu pĤsobení v dálkových pohledech

F.13 Plochy výroby a skladování – drobná Ĝemeslná výroba – VD
hlavní využití:
- pozemky a stavby malovýroby, Ĝemeslné þi pĜidružené výroby, výrobní i nevýrobní služby, kde
negativní vliv nad pĜípustnou mez nepĜekraþuje hranice areálu
pĜípustné využití:
- pozemky dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu Ĝešeného území
- zeleĖ a vodní plochy
- stavby pro bydlení, pokud se jedná o bydlení majitelĤ nebo správcĤ areálĤ, služební byty
podmínČné pĜípustné využití:
- není stanoveno
nepĜípustné využití:
- hromadné garáže
- pozemky, stavby a zaĜízení pro krátkodobé skladování odpadĤ (pĜekladištČ, sbČrné dvory)
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- þerpací stanice pohonných hmot
- stavby, zaĜízení a þinnosti nesluþitelné s hlavním a pĜípustným využitím
podmínky prostorového uspoĜádání:
- pro jednotlivé stavební pozemky platí tato podmínka:
- výšková niveleta staveb nepĜekroþí hladinu 8,0m vztaženo k vjezdu na pozemek

F.14 Plochy výroby a skladování – zemČdČlská výroba – VZ
hlavní využití:
- pozemky a stavby zemČdČlské výroby a funkþnČ související stavby a zaĜízení a pĜidružené
drobné výroby
pĜípustné využití:
- pozemky staveb výroby zemČdČlské rostlinné a živoþišné (stavby pro uskladnČní a posklizĖovou
úpravu plodin, skladování a pĜípravy krmiva a steliva, uchování produktĤ, doþasné uchování
odpadĤ, skladování nástrojĤ, pČstování rostlin, servis)
- pozemky staveb nezemČdČlského charakteru - výrobních služeb a Ĝemeslné výroby, pozemky
staveb pro skladování
- pozemky pro obchodní zaĜízení a nevýrobní služby
- pozemky dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu Ĝešeného území
- zeleĖ
podmínČnČ pĜípustné využití:
- fotovoltaické elektrárny za podmínky umístČní na stĜechách staveb
nepĜípustné využití:
- stavby, zaĜízení a þinnosti nesluþitelné s hlavním, pĜípustným a podmínČnČ pĜípustným využitím
podmínky prostorového uspoĜádání:
- hmotový a architektonický výraz objektĤ bude podĜízen jejich pĜirozenému zapojení do okolního
prostĜedí, zejména pak bezkoliznímu pĤsobení v dálkových pohledech
- max. výška objektĤ 12 m

F.15 Plochy veĜejných prostranství – PV
hlavní využití:
- plochy veĜejnČ pĜístupné bez omezení, které mají významnou prostorutvornou a pobytovou
funkci
pĜípustné využití:
- pozemky veĜejnČ pĜístupné
- zeleĖ
- stavby a zaĜízení obþanského vybavení sluþitelné s úþelem veĜejných prostranství, které zvyšují
využitelnost tČchto ploch pro obyvatele (napĜ. altány, informaþní kiosky, dČtská hĜištČ, izolovaná
hĜištČ menšího rozsahu, pĜístĜešky hromadné dopravy, vodní prvky a umČlecká díla apod.)
- pozemky, stavby a zaĜízení související dopravní a technické infrastruktury
- pozemky, stavby a zaĜízení pro ochranu území pĜed nebezpeþím eroze, záplav a pĜed
negativními úþinky hluku
podmínČnČ pĜípustné využití:
- pozemky, stavby a zaĜízení veĜejných parkovišĢ pod podmínkou pĜimČĜeného dopadu pro
celkovou dopravní zátČž území;
nepĜípustné využití:
- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, pĜípustné a podmínČnČ pĜípustné využití

F.16 Plochy veĜejných prostranství – veĜejná zeleĖ – ZV
hlavní využití:
- plochy zelenČ veĜejnČ pĜístupné, resp. jako souþást veĜejných prostranství
pĜípustné využití:
- pozemky veĜejnČ pĜístupné zelenČ
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- travnaté plochy s výsadbami vhodné druhové skladby (sadové úpravy), drobné vodní plochy,
stavby a zaĜízení obþanského vybavení sluþitelné s úþelem ploch veĜejné zelenČ, tedy jako stavby
doplĖkové, které zvyšují kvalitu a využitelnost tČchto ploch jako prostoru veĜejného
- pČší a cyklistické komunikace
- vodní plochy a toky
- dČtská hĜištČ, izolovaná hĜištČ pro míþové hry
- drobné zpevnČné plochy
- pozemky, stavby a zaĜízení technické a dopravní infrastruktury pro obsluhu Ĝešeného území
- pozemky, stavby a zaĜízení pro ochranu území pĜed nebezpeþím eroze, záplav a pĜed
negativními úþinky hluku
nepĜípustné využití:
- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, pĜípustné a podmínČnČ pĜípustné využití

F.17 Plochy zelenČ – soukromá a vyhrazená – ZS
hlavní využití:
- plochy sídelní zelenČ zahrnující pĜedevším soukromé zahrady (oplocené i neoplocené), které
nejsou souþástí jiných typĤ ploch.
PĜípustné využití:
- zahrady produkþní pĜípadnČ se stavbami doplĖkovými sloužícími k obhospodaĜování zahrad
- pozemky, stavby a zaĜízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu lokality
- vodní plochy a drobné toky
- pozemky, stavby a zaĜízení pro ochranu území pĜed nebezpeþím eroze, záplav a pĜed
negativními úþinky hluku
podmínČnČ pĜípustné využití:
- pozemky, stavby a zaĜízení dopravní a technické infrastruktury
nepĜípustné využití:
- garáže
- nepĜípustné je jiné využití, než se uvádí jako pĜípustné a podmínČnČ pĜípustné

F.18 Plochy vodní a vodohospodáĜské – W
hlavní využití:
- Ĝeky a drobné vodní toky, pĜehrady, rybníky, jezera, mokĜady a ostatní vodní nádrže, které plní
funkci vodohospodáĜské, ekologicko stabilizaþní, rekreaþní, estetické a hospodáĜské
pĜípustné využití:
- vodní toky a plochy vþetnČ bĜehové zelenČ
- technické stavby a zaĜízení pro obsluhu a ochranu území (jezy, jímání vody, výpusti, hráze, þepy,
kaskády, ochranné a opČrné zdi, energetická zaĜízení, pro údržbu aj.)
nepĜípustné využití:
- stavby, zaĜízení a þinnosti nesouvisející s hlavním, pĜípustným a podmínČnČ pĜípustným využitím
- oplocování pozemkĤ vodních tokĤ v Ĝešeném území a vodních ploch v nezastavČném území

F.19 Plochy zemČdČlské – NZ
hlavní využití:
- pozemky zemČdČlského pĤdního fondu, mimo zastavČné území a zastavitelné plochy; pĜevážnČ
se jedná o ornou pĤdu, louky a pastviny; zahrnuty jsou také drobné plochy krajinné zelenČ
pĜípustné využití:
- pozemky orné pĤdy, trvalých travních porostĤ, sady
- pozemky, stavby a zaĜízení pro zemČdČlskou prvovýrobu vázané na konkrétní lokalitu nezbytné
pro obhospodaĜování zemČdČlské pĤdy v nezastavČném území a pro pastevectví (žlaby, pĜístĜešky
pro dobytek, seníky apod.)
- dopravní plochy nutné pro obhospodaĜování pozemkĤ a k zajištČní prostupnosti krajiny
- pozemky, stavby a zaĜízení pro ochranu území pĜed nebezpeþím eroze, záplav a pĜed
negativními úþinky hluku
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- liniové nebo plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, stromoĜadí,
drobné vodní plochy)
- stavby a zaĜízení technické infrastruktury
podmínČné využití:
- zalesnČní za podmínky zachování možnosti obhospodaĜování orné pĤdy bez negativního dopadu
na zemČdČlskou výrobu
- vodní plochy za podmínky, že nebudou využívány pro intenzivní hospodáĜské úþely a nebudou
souþasnČ zahrnovat žádné doprovodné stavby ani oplocení
nepĜípustné využití:
- stavby a þinnosti, které nesouvisí s hlavním, pĜípustným a podmínČnČ pĜípustným využitím
podmínky prostorového uspoĜádání a ochrana krajinného rázu:
- nejsou stanoveny

F.20 Plochy lesní – NL
hlavní využití
- plochy lesa se zastoupením produkþních i mimoprodukþních funkcí – rekreaþních, ekologických,
pĜírodních a krajinotvorných
pĜípustné využití:
- plochy PUPFL
- pozemky, stavby a zaĜízení lesního hospodáĜství (lesnické úþelové komunikace a plochy, hrazení
bystĜin a strží, odvodnČní lesní pĤdy, protierozní a protipovodĖová opatĜení)
- malé vodní plochy a toky
- cyklotrasy a lyžaĜské bČžecké trasy s konkrétním umístČním na lesních cestách.
- nezbytné stavby a zaĜízení technického vybavení a stavby a zaĜízení nevyžadující odnČtí
pozemkĤ urþených k plnČní funkcí lesa podle ustanovení pĜíslušných právních pĜedpisĤ
- stávající plochy trvalých travních porostĤ, orné pĤdy a mimolesní zelenČ
podmínČnČ pĜípustné využití:
- nejsou stanoveny
nepĜípustné využití:
- stavby a þinnosti nesouvisející s hlavním a pĜípustným využitím
podmínky prostorového uspoĜádání a ochrana krajinného rázu:
- nejsou stanoveny

F.21 Plochy pĜírodní – NP
hlavní využití
- lesní porosty, krajinná zeleĖ, vodní plochy, popĜ. souþásti ZPF, jež souhrnnČ vytváĜejí plochy
pĤvodních, pĜírodních a pĜírodČ blízkých ekosystémĤ a zajišĢují tak uchování druhového
a genového bohatství spontánních druhĤ a organismĤ – fauny a flóry
- plochy NP jsou vymezeny na základČ zvláštních pĜedpisĤ pro zajištČní ochrany a žádoucího
vývoje prvkĤ územního systému ekologické stability a dalších ekologicky cenných území, jejichž
kategorie stanoví zákon
pĜípustné využití:
- pozemky urþené k plnČní funkce lesa s mimoprodukþními zpĤsoby hospodaĜení vþetnČ zalesnČní
- pozemky ZPF – urþené pro extenzivní hospodaĜení zpĤsobem šetrným k pĜírodním danostem
- zeleĖ zajišĢující mimoprodukþní funkce krajiny a pĜíznivé pĤsobení na okolní ekologicky ménČ
stabilní þásti krajiny
- stavby a opatĜení v zájmu zabezpeþení prostoru pro relativnČ nerušenou existenci a vývoj
pĜírodních a pĜírodČ blízkých spoleþenstev a v zájmu ochrany pĜírody a krajiny
- nauþné stezky
- pozemky úþelových komunikací zejména pro obhospodaĜování zemČdČlských a lesních pozemkĤ
- pozemky vodních tokĤ a vodních ploch udržované v pĜírodČ blízkém stavu
- stavby a zaĜízení sloužící k ochranČ území (protipovodĖová opatĜení apod.)
podmínČnČ pĜípustné využití:
- stávající þinnosti produkþního charakteru lze realizovat bez možnosti zvyšování intenzity
(kapacity, koncentrace apod.)
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- zemČdČlský a lesní pĤdní fond je nutné obhospodaĜovat z hlediska mimoprodukþních funkcí
v souladu se zájmy ochrany pĜírody a krajiny
- výstavba liniových inženýrských sítí, jejichž trasování mimo pĜírodní zónu by neúmČrnČ zvýšilo
náklady na jejich realizaci a pokud nebudou zásadnČ narušovat pĜírodní funkci plochy
nepĜípustné využití:
- využití, které nesouvisí s hlavním, pĜípustným a podmínČnČ pĜípustným využitím
podmínky prostorového uspoĜádání a ochrana krajinného rázu:
- nejsou stanoveny

F.22 Plochy smíšené nezastavČného území – NS
hlavní využití:
- plochy pĜevážnČ krajinné zelenČ zajišĢující ve vyváženém pomČru mimoprodukþní a produkþní
funkce – trvalou existenci pĜírodČ blízkých nebo pozmČnČných ekosystémĤ a zemČdČlsky
obhospodaĜovaných ploch s vyváženým pomČrem pĜírodních a kulturních prvkĤ
z – zemČdČlská – nezbytnČ nutná opatĜení a výstavba pro zemČdČlskou produkci;
p – pĜírodní – ochrana prvkĤ krajiny doplĖující chránČná území podle zákona o ochranČ pĜírody a
krajiny a prvky vymezeného územního systému ekologické stability a dalších ekologicky cenných
území, nutnost posílení krajinotvorné funkce;
r – rekreaþní – rekreace nepobytová se používá, pokud nebyla plocha samostatnČ vymezena jako
typ plochy; uplatĖuje se zejména v územích sloužících pro pČší turistiku, cyklistiku apod.;
l – lesnická – v území je zastoupena mezi jinými funkce lesní prvovýroby; nejedná se o intenzivní
formy; v tČchto územích plní lesnictví þasto i mimoprodukþní funkce; napĜ. lesy rekreaþní
pĜípustné využití:
- zeleĖ zajišĢující mimoprodukþní funkce krajiny a pĜíznivé pĤsobení na okolní ekologicky ménČ
stabilní þásti krajiny
- pozemky ZPF pro extenzivní zpĤsoby hospodaĜení (hospodaĜení zpĤsobem šetrným k pĜírodním
danostem bez zvyšování intenzity využití)
- pozemky úþelových komunikací, dopravní plochy pro obhospodaĜování zemČdČlských a lesních
pozemkĤ, pro zajištČní prĤchodnosti krajiny
- vodní toky a vodní plochy
- stavby nebo opatĜení k zadržování vody v krajinČ, ke zpomalení odtoku (zasakovací pásy, poldry,
travnaté prĤlehy a další protierozní a protipovodĖová opatĜení)
- pozemky, stavby a zaĜízení pro ochranu negativními úþinky hluku
- stavby a zaĜízení technické infrastruktury
- zalesnČní
podmínČnČ pĜípustné využití:
- výstavba liniových inženýrských sítí pokud by jejich trasování mimo plochu neúmČrnČ zvýšilo
náklady na jejich realizaci
nepĜípustné využití:
- stavby, zaĜízení a þinnosti nesluþitelné s hlavním, pĜípustným a podmínČnČ pĜípustným využitím
podmínky prostorového uspoĜádání a ochrana krajinného rázu:
- nejsou stanoveny

G. VEěEJNċ PROSPċŠNÉ STAVBY, VEěEJNċ PROSPċŠNÁ
OPATěENÍ, STAVBY A OPATěENÍ K ZAJIŠġOVÁNÍ OBRANY A
BEZPEýNOSTI STÁTU, PLOCHY PRO ASANACI, PRO KTERÉ
LZE PRÁVA K POZEMKģM A STAVBÁM VYVLASTNIT
Územním plánem jsou stanoveny následující veĜejnČ prospČšné stavby (zakresleno ve
Výkresu veĜejnČ prospČšných staveb, opatĜení a asanací):
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VeĜejnČ prospČšné stavby dopravní infrastruktury:
WD1 - cyklostezka podél stávající komunikace II/305
- vymezeno na pozemcích parc.þ.: 89/1, 94/7, 89/4, 94/8, 94/3, 91/1, 94/6, 94/14, 95/1,
102/4, 102/5, 102/6, 378, 103/1, 103/10, 103/9
- v k.ú. Albrechtice nad Orlicí
- ve prospČch obce Albrechtice nad Orlicí
WD2 - rozšíĜení komunikace v lese na západČ obce
- vymezeno na pozemcích parc.þ.: 351/1, 243, 262, 261/1, 261/4
- v k.ú. Albrechtice nad Orlicí
- ve prospČch obce Albrechtice nad Orlicí

H. VYMEZENÍ DALŠÍCH VEěEJNċ PROSPċŠNÝCH STAVEB A
VEěEJNċ PROSPċŠNÝCH OPATěENÍ, PRO KTERÉ LZE
UPLATNIT PěEDKUPNÍ PRÁVO
Pro veĜejnČ prospČšné stavby a opatĜení, které jsou uvedeny v pĜedchozí kapitole, lze
rovnČž uplatnit pĜedkupní právo dle § 101 stavebního zákona.
PĜedkupní právo je v územním plánu stanoveno pro následující veĜejnČ prospČšné stavby
a opatĜení::
PO1 – obþanské vybavení – hĜbitov, zastavitelná plocha Z11
- vymezeno na pozemcích parc.þ.: 172/2, 169/1, 172/4
- v k.ú. Albrechtice nad Orlicí
- ve prospČch obce Albrechtice nad Orlicí
PP1 – veĜejné prostranství, zastavitelná plocha Z22
- vymezeno na pozemcích parc.þ.: 172/3, 172/4
- v k.ú. Albrechtice nad Orlicí
- ve prospČch obce Albrechtice nad Orlicí
PP2 – veĜejné prostranství – veĜejná zeleĖ, zastavitelná plocha Z23
- vymezeno na pozemcích parc.þ.: 133/1, 133/71, 133/67, 133/68
- v k.ú. Albrechtice nad Orlicí
- ve prospČch obce Albrechtice nad Orlicí

I. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORģ, ÚZEMNÍCH REZERV A
STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VýETNċ
PODMÍNKY PRO JEHO PROVċěENÍ
V územním plánu byly stanoveny tyto územní rezervy:
R1 - plochy bydlení - v rodinných domech - venkovské
- ve východní þásti v návaznosti na zastavČné území v k.ú. Albrechtice nad Orlicí
R2 - dopravní infrastruktura
- koridor pro pĜeložku komunikace II/305
- ve východní þásti území u stávajícího mostu, vþetnČ pĜemostČní Ĝeky Orlice v k.ú. Albrechtice
nad Orlicí
R3 - dopravní infrastruktura
- koridor pro pĜeložku komunikace II/305
- ve východní þásti území, vþetnČ pĜemostČní Ĝeky Orlice v k.ú. Albrechtice nad Orlicí
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J. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORģ, VE KTERÝCH JE
PROVċěENÍ ZMċN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ
PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ
Územním plánem jsou stanoveny zastavitelné plochy, u nichž je podmínkou zpracování
územní studie, podle které se bude postupovat pĜi rozhodování o výstavbČ v pĜedmČtné lokalitČ.
LhĤta pro poĜízení studie se stanovuje na 8 let od úþinnosti opatĜení obecné povahy, jímž se
územní plán vydává. Stanovená lhĤta se vztahuje k datu splnČní povinností stanovených
stavebním zákonem – schválení a vložení dat o této studii do evidence územnČ plánovací þinnosti.
Územním plánem jsou navrženy následující plochy pro provČĜení územní studií : Z2, Z4.
U lokality Z4 Ĝešit návaznosti dopravní a technické infrastruktury na lokalitu Z3. U obou
lokalit velikost a tvar pozemkĤ bude ctít strukturu stávajícího zastavČného území.

K. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORģ, VE KTERÝCH JE
POěÍZENÍ A VYDÁNÍ REGULAýNÍHO PLÁNU PODMÍNKOU PRO
ROZHODOVÁNÍ O ZMċNÁCH JEJICH VYUŽITÍ A ZADÁNÍ
REGULAýNÍHO PLÁNU V ROZSAHU DLE PěÍLOHY ý. 9
Územním plánem nebyly požadovány a nejsou stanoveny zastavitelné plochy, u nichž je
podmínkou zpracování regulaþního plánu.

L. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY
VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ MģŽE VYPRACOVÁVAT
ARCHITEKTONICKOU ýÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT
Stavby, pro které mĤže zpracovávat architektonickou þást projektové dokumentace pouze
autorizovaný architekt, nejsou definovány.

M. VYMEZENÍ STAVEB NEZPģSOBILÝCH PRO ZKRÁCENÉ
STAVEBNÍ ěÍZENÍ
Územním plánem nebyly vymezeny.

N. STANOVENÍ POěADÍ ZMċN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)
Územním plánem je stanovena etapizace výstavby pro zastavitelnou plochu Z4 - Realizace
(staveb a zaĜízení s výjimkou staveb a zaĜízení dopravní a technické infrastruktury) v þásti Z4 je
možná až po zastavČní (resp. vydání územních rozhodnutí þi stavebních povolení) na 60% plochy
Z3. S realizací sítí technické a dopravní infrastruktury je možno na ploše Z4 zapoþít souþasnČ s
realizací zástavby Z3.
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