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Územní plán Hvozdnice 

 

I. ÚZEMNÍ PLÁN HVOZDNICE 

1. VYMEZENÍ ZASTAV NÉHO ÚZEMÍ 

Zastav né území obce bylo v územním plánu vymezeno projektantem v souladu se zák. . 
183/2006 Sb. na základ  mapy katastru nemovitostí s up esn ním podle pr zkum  v terénu (k datu 3. 
10. 2012) a aktualizací v dob  finalizace Návrhu ÚP (3/2013). Hranice zastav ného území je 
zakreslena v grafické ásti dokumentace (Hlavní výkres, Výkres základního len ní). 

2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A 
ROZVOJE JEHO HODNOT 

2.1  HLAVNÍ KONCEP NÍ CÍLE A PRINCIPY ROZVOJE OBCE 

Základní principy koncepce územního plánu budou sm ovat k vyváženému hospodá skému 
a sociálnímu rozvoji obce p i d sledném respektování územních podmínek v ešeném území - 
zejména z hlediska zachování p íznivého životního prost edí a krajiná ských hodnot. 

Základní principy územního rozvoje obce: 

 vytvá et p edpoklady trvale udržitelného rozvoje území, resp. p edpoklady pro vzájemnou 
dynamickou vyváženost územních podmínek pro p íznivé životní prost edí, hospodá ský rozvoj a 
sociální soudržnost; 

 chránit a rozvíjet stávající urbanistické, historické a kulturn -civiliza ní hodnoty (památky místního 
významu, archeologické d dictví apod.); 

 zajistit bezkonfliktní rozvoj funk ních složek zastav ného i nezastav ného území s ohledem na 
pot eby obyvatel a v souladu s ochranou hodnot území a respektováním limit  využití území; 

 udržet, p íp. vhodn  posílit význam obce v rámci Mikroregionu Urbanická brázda; 

 iniciovat kvalitativní zlepšování života v obci - vymezením rozvojových lokalit umož ujících 
p im ený rozvoj obytné výstavby a dalších souvisejících funkcí, pro uchování pestré ekonomické 
základny a s ní spjatých pracovních p íležitostí; 

 umožnit dopln ní a kvalitativní rozvoj technické infrastruktury, ob anského vybavení, ve ejných 
prostranství a ploch zelen , to vše ve snaze o zlepšování životních podmínek a kvality životního 
prost edí v obci; 

 chránit p írodn  cenné složky území, zem d lský p dní fond; vytvá et podmínky pro obnovu 
tradi ního krajinného rázu (v . vymezení ÚSES a p íp. interak ních prvk ) a celkové zkvalit ování 
extravilánové složky území; 

 v zastav ném území a zastavitelných plochách vytvá et podmínky pro ochranu a rozvoj ploch 
ve ejné zelen  a ve ejných prostranství; 

 vytvá et p edpoklady pro posilování identifikace obyvatel s obcí, upevn ní spole enských vazeb; 

2.2  OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ 

Celé území obce je nutno rozvíjet s ohledem na ochranu a rozvoj jeho hodnot, tj. p i 
respektování urbanistických, architektonických, kulturn -historických a p írodních kvalit ešeného 
území. Umis ování jednotlivých staveb je nutno pod ídit prost edí, do kterého budou vsazovány, tj. 
musí mít p im ené architektonické, prostorové a objemové parametry, ú inky jejich provozu pak 
nesmí narušovat hodnoty okolního prost edí. Krom  hodnot chrán ných právními p edpisy a 
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Územní plán Hvozdnice 

rozhodnutími p íslušných orgán  je územním plánem stanovena nutnost ochrany a rozvoje 
následujících hodnot: 

Hodnoty urbanistické, architektonické a kulturn -historické 

Územní plán navrhuje (mimo hodnot, které jsou zárove  limitem – území s archeologickými 
nálezy) ochranu následujících hodnot: 

 památky místního významu, které nejsou registrovány v Úst edním seznamu kulturních památek 
eské republiky, ale tvo í nedílnou sou ást zdejšího hmotného kulturn -historického d dictví. Tyto 

památky jsou vyzna eny v grafické ásti ÚP. Jedná se nap . o: 

 Kapli ka sv. Marka z konce 19. století v centru obce; 

 Památník ob tem I. sv tové války 1914 - 1918 v centru obce; 

 dochovaná urbanistická struktura obce s nutností respektovat historicky založený p dorysný typ 
(návesní s nepravideln  utvá enou návsí), urbaniza ní osy a jádra osídlení v . souvisejících 
ve ejných prostranství (s cílem ho již podstatn ji nezahuš ovat nov  v le ovanou zástavbou a 
nenarušit ho necitlivými p estavbami i p ístavbami stávajících objekt ); 

Hodnoty p írodní a krajinné 

Územní plán navrhuje ochranu následujících hodnot: 

 prvky systému ekologické stability (regionální biokoridor RBK 1278, lokální biocentra - LBC) a 
d ležité interak ní prvky; 

 plochy vymezené v územním plánu jako Plochy p írodní - NP; 

 významné prvky sídelní zelen  (parková zele  na ve ejných prostranstvích, uli ní stromo adí, 
aleje podél silnic, významná solitérní zele  v krajin  i zastav ném území); 

 urbanistická a krajiná ská funkce vodních ploch a tok ; 

 krajinný ráz Cidlinsko; 

 p irozené krajinné dominanty – cenné pohledy na obec a výhledy do krajiny; 

Hodnoty p írodn -civiliza ní a civiliza ní 

 prostupnost krajiny - stávající cestní sí  v krajin , propojení zástavby s p írodním zázemím; 

 ob anské vybavení ve ejného charakteru; 

 vybavenost technickou infrastrukturou; 

 cyklotrasa .4291 Praska ka – Lib any – Boharyn  - Kratonohy; 

 obslužnost hromadnou autobusovou dopravou v . autobusových zastávek; 

 prvky meliora ní soustavy (investice do p dy, hlavní odvod ovací za ízení); 
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3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, V ETN  VYMEZENÍ 
ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH P ESTAVBY A SYSTÉMU 
SÍDELNÍ ZELEN  

3.1  URBANISTICKÁ KONCEPCE 

3.1.1  Zásady urbanistické koncepce 

Urbanistickým návrhem je respektována a dále rozvíjena založená urbanistická struktura 2 
místních ástí (Hvozdnice a Nové Hvozdnice). Historicky utvá enou náves, áste n  zastav nou, je 
nutné uchovat a zkvalit ovat jako historicky cenný prostor. V tomto prostoru není žádoucí zahuš ovat 
zástavbu. 

Rozvoj Hvozdnic je sm ován p edevším jihovýchodním a východním sm rem od samotných 
Hvozdnic k Novým Hvozdnicím, jižn  od obecního ú adu. Kolem obecního ú adu se z hlediska 
funk ního nov  utvá í centrální prostor. Zastavitelné plochy jsou situovány áste n  do prostoru 
zrušeného a odstran ného zem d lského areálu. 

S rozvojem bydlení úzce souvisí i rozvoj dalších aktivit, proto jsou v územním plánu 
vytipovány zastavitelné plochy pro rozvoj ob anského vybavení. Východním sm rem je navrženo 
rozší ení stávajícího ob anského vybavení ve ejného charakteru (Z5). V ploše mezi obecním ú adem 
s obecní hospodou a navrhovanou zastavitelnou lokalitou Z1 je navržen rozvoj plochy pro sport a 
volný as (Z6). V západní ásti této lokality je plánováno revitalizovat rybník a ve východní ásti 
vybudovat víceú elové h išt  se zázemím. 

Mezi Hvozdnicemi a Novými Hvozdnicemi, áste n  v míst  bývalého zem d lského areálu, 
je vymezena velká zastavitelná plocha Z1 jako t žišt  budoucího rozvoje. Na toto specifické území je 
zpracována územní studie, která zajiš uje kvalitní komplexní ešení s výraznými prvky ve ejných 
prostranství (zadání územní studie pro tuto lokalitu bylo schváleno zastupitelstvem obce Hvozdnice 
dne 7.11.2012). Další zastavitelné lokality pro bydlení uzavírají urbanistickou strukturu v okrajových 
ástech v p ímé návaznosti na zastav né území (menší plocha v severní a severozápadní ásti a 

v jihozápadní ásti Nové Hvozdnice). ÚP neumož uje vytvá ení nových samot v území. 

ÚP vymezuje územní rezervy (R1 – R5) pro bydlení. Jedná se o plochy, které by v budoucnu 
bylo možno využít pro bydlení. Lokality R1, R2 spojují Hvozdnice s Novými Hvozdnicemi v jeden 
celek. Další menší lokality územních rezerv se nacházejí v jižní ásti a v severní ásti Hvozdnic 
v p ímé návaznosti na zastav né území. 

V obci se nachází jedna významná plocha výroby a skladování, jako zdroj pracovních 
p íležitostí, kterou ÚP stabilizuje a navrhuje ozelenit po obvodu areálu. Jedná se o plochy výroby a 
skladování – lehký pr mysl – VL v jižní ásti ešeného území. Územní plán vytvá í p edpoklady pro 
zlepšení pracovních p íležitostí stabilizací stávající plochy podnikatelských aktivit a umožn ním, v 
plochách BV, umíst ní ob anského vybavení, služeb, nerušících výrobních inností apod. 

Jsou respektovány p írodní podmínky v . souvisejících hodnot a limit . 

ÚP stanovuje koncepci ešení krajiny, která je obsažena v kap. 5.1. 

Územní plán vytvá í p edpoklady pro postupné zdokonalování životních podmínek v obci a to 
zvýšením sob sta nosti obce ve všech oblastech a tím zvýšení její atraktivity pro trvalé usídlení 
mladých rodin za podmínky respektování p írodních, kulturních a civiliza ních hodnot území. Pro další 
rozvoj obce mluví n kolik faktor  – malá vzdálenost a dobrá dostupnost hromadnou dopravou do 
krajského m sta Hradce Králové, p íznivé demografické údaje, rekrea ní potenciál okolí (návaznost 
na lesní komplex Lib anská dubina sousedící s Hvozdnicemi, zámek Hrádek u Nechanic, sí  
cykloturistických tras apod). 
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Územní plán Hvozdnice 

3.1.2  Plochy s rozdílným zp sobem využití 

Sou ástí urbanistické koncepce je vymezení následujících ploch s rozdílným zp sobem 
využití, jejichž hlavní, p ípustné, podmín n  p ípustné a nep ípustné využití je stanoveno v kap. 6 ÚP. 
Specifické podmínky pro využití jednotlivých zastavitelných ploch jsou pak dopln ny v kap. 3.3 ÚP: 

 

Plochy bydlení - v rodinných domech - venkovské – BV 

 jsou vymezeny jako stabilizované a zastavitelné plochy pro bydlení venkovského typu, v etn  
dom  a usedlostí s hospodá ským zázemím, kde m že být integrováno i ob anské vybavení 
lokálního významu a nerušící výrobní innosti. Zastavitelné plochy BV jsou situovány 
v návaznosti na plochy stabilizované, zejména v okrajových polohách a prolukách (Z1 – Z4, 
Z10); 

Plochy ob anského vybavení - ve ejná infrastruktura – OV 

 1 stabilizovaná plocha (zahrnující obecní ú ad, obecní hostinec se sálem a h išt ), kterou ÚP 
rozvíjí východním sm rem (zastavitelná plocha Z5); 

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

 stabilizovaná plocha komer ního vybavení sloužící pro obchodní prodej (smíšené zboží). 
Ostatní drobné služby nevýrobního i výrobního charakteru jsou zahrnuty v jiných funk ních 
plochách jako p ípustné i podmín n  p ípustné; 

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

 ÚP s touto funkcí navrhuje zastavitelnou plochu (Z6) vymezenou mezi obecním ú adem a 
zastavitelnou plochou Z1; 

Plochy výroby a skladování – lehký pr mysl – VL 

 stabilizovaná plocha jižn  od obce, jejíž p ípadný negativní vliv nep ekra uje nad p ípustnou 
míru hranice areálu. ÚP navrhuje ochrannou a izola ní zele  po obvodu areálu za azeného do 
plochy Plochy výroby a skladování – lehký pr mysl – VL. ÚP s funkcí VL nenavrhuje žádnou 
zastavitelnou plochu; 

Plochy dopravní infrastruktury - silni ní – DS 

 jsou vymezeny jako stabilizované a zastavitelné plochy, zahrnují silnice III. t ídy, místní a 
ú elové komunikace v . p ších (pokud nejsou zahrnuty do jiných ploch), v etn  pozemk , na 
kterých jsou umíst ny sou ásti komunikací (náspy, zá ezy, op rné zdi, mosty, doprovodná a 
izola ní zele  apod.) a pozemky staveb dopravních za ízení a dopravního vybavení (v . 
parkoviš ). ÚP s funkcí DS navrhuje rozší ení stávající místní komunikace mezi Hvozdnicemi 
a Novými Hvozdnicemi (Z7), komunika ní napojení lokality Z1 (Z8) a p ší propojení lokality Z1 
západním sm rem k zastav nému území (Z9); 

Plochy ve ejných prostranství - PV, Plochy ve ejných prostranství – ve ejná zele  – ZV 

 jsou územním plánem funk n  vymezeny ve ejn  p ístupné plochy, které mají významnou 
prostorotvornou, komunika ní a v p ípad  zelen  i ozdravnou funkci - tedy uli ní prostory v . 
par ík  a pás  ve ejné zelen  v zastav ném území obce, asto v okolí objekt  ob anského 
vybavení. Uvnit  t chto funk ních ploch je nutná ochrana stávající zelen , zele  je sou ástí 
navrhovaných rozvojových ploch (viz kap. 3.2). V navrhované lokalit  Z1 jsou tyto plochy 
podrobn ji ešeny a vymezeny v rámci územní studie; 

 

Další plochy s rozdílným zp sobem využití vymezené v ÚP jsou specifikovány v kap. 3.2 
Vymezení systému sídelní zelen . 

Mimo zastav né území a zastavitelné plochy jsou vymezeny následující plochy s rozdílným 
zp sobem využití, které jsou podrobn ji charakterizovány v kap. 5.1 Koncepce ešení krajiny: Plochy 
vodní a vodohospodá ské – W, Plochy zem d lské – NZ, Plochy p írodní – NP. 
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3.2  VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELEN  

Systém sídelní zelen  je tvo en jednak zelení v samostatných funk ních plochách, jednak 
zelení v rámci ostatních ploch s rozdílným zp sobem využití. V ÚP jsou samostatn  vymezeny: 

Plochy ve ejných prostranství - ve ejná zele  – ZV 

 jsou to z urbanistického hlediska nejcenn jší prvky sídelní zelen , jejichž funkce je územním 
plánem chrán na a posilována; samostatným vymezením ploch ZV se sleduje od vodn ná 
nezbytnost jejich zachování pop . dopln ní. Ve ejná zele  je p ípustná v rámci všech 
funk ních ploch. V .ú. jsou vymezeny dv  stabilizované plochy ZV; 

Plochy zelen  - soukromá a vyhrazená – ZS 

 tento typ sídelní zelen  (nej ast ji soukromé zahrady, pop . sady) se vyskytuje asto v rámci 
jiných funk ních ploch v okrajových polohách zástavby (p edevším BV). V ešené území se 
nacházejí tyto plochy v návaznosti na zastav né území;  

Mimo uvedené funk ní plochy je systém sídelní zelen  tvo en zelení, která je v územním 
plánu zahrnuta do jiných funk ních ploch (nap . zahrady obytných celk , zele  v rámci areál  
ob anského vybavení a ve ejných prostranství apod.) a zelení solitérní a liniovou (uli ní aleje, 
stromo adí podél silnic, doprovodná a b ehová zele  - tj. stávající interak ní prvky zelen  pronikající 
do zem d lských a urbanizovaných segment  krajiny podél cest a vodních tok ) apod. Krom  
respektování stávajících a navržených funk ních ploch zelen  ÚP po ítá s realizací zelen  v rámci 
navržených prvk  ÚSES a interak ních prvk  v krajin . ÚP navrhuje ochrannou a izola ní zele  po 
obvodu zem d lského areálu za azeného do plochy Plochy výroby a skladování – lehký pr mysl – 
VL.  

Pro ochranu sídelní zelen  jsou stanoveny následující principy: 

 budou respektovány stávající plochy zelen ; 

 plochy zelen  budou realizovány v rámci jiných funk ních ploch, zejména pak v rámci nových 
rozvojových lokalit v podob  zelen  ve ejn  p ístupné, soukromé a vyhrazené; 

3.3  VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

V ešeném území byly vymezeny následující zastavitelné plochy: 

 

Ozna ení 
lokality 

Kód druhu 
plochy 

s rozdílným 
zp sobem 

využití 

Základní charakteristika a podmínky využití plochy 
Katastrální 

území 

Plochy bydlení – v rodinných domech - venkovské - BV 

Z1  BV 

Rozvojová plocha BV navržená v návaznosti na stávající zástavbu 
v jižní ásti Hvozdnic, áste n  na ploše zrušeného zem d lského 
areálu; 
- výstavba v této lokalit  je ízena územní studií, která je výchozím 
dokumentem p i rozhodování v daném území; 
- zastavitelná lokalita je vymezena dle územní studie, která je 
výchozím dokumentem p i rozhodování v daném území; 
- plocha bude dopravn  obsloužena z rozší ené místní komunikace Z7 
a Z8;  
- v rámci lokality bude vymezena plocha ve ejného prostranství 
v minimálním rozsahu 2500 m2; 

Hvozdnice 

Z2 BV 
Rozvojová plocha BV navržená v návaznosti na stávající zástavbu v 
severní ásti obce; 

Hvozdnice 
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Z3 BV 

Rozvojová plocha BV navržená v návaznosti na stávající zástavbu v 
západní ásti obce; 
- nov  navrhované stavby nesmí v budoucnu ohrožovat sousední 
pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa; 

Hvozdnice 

Z4 BV 

Rozvojová plocha BV navržená v návaznosti na stávající zástavbu 
v jihozápadní ásti Nových Hvozdnic; 
- západní hranice lokality je vymezena prodloužením západní hranice 
zastav ného území Nových Hvozdnic k ochrannému pásmu 
elektrického vedení; 

Hvozdnice 

Z10 BV 
Rozvojová plocha BV navržená v návaznosti na stávající zástavbu 
ve východní ásti Nových Hvozdnic; 

Hvozdnice 

Plochy ob anského vybavení – ve ejná infrastruktura – OV 

Z5 OV  

Plocha rozši ující stávající areál ob anského vybavení na východním 
okraji obce Hvozdnice; 
- východní hranice lokality je vymezena rovnob žn  s hranicí 
zastav ného území ve vzdálenosti 25,7 m; 

Hvozdnice 

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

Z6 OS  
Plocha navržená mezi obecním ú adem a zastavitelnou plochou Z1; 
- maximální koeficient zastav ní 0,25 (stavby v etn  zpevn ných 
ploch); 

Hvozdnice 

Plochy dopravní infrastruktury - silni ní - DS 

Z7 DS 

Komunikace, zp ístup ující lokalitu Z1 a Nové Hvozdnice, je navržená 
k rozší ení; 
- zastavitelná lokalita je vymezena dle územní studie, která je 
výchozím dokumentem p i rozhodování v daném území; 

Hvozdnice 

Z8 DS Komunikace navržená k obsluze zastavitelné lokality Z1; Hvozdnice 

Z9 DS 
P ší propojení zastavitelné lokality Z1 se zastav ným územím v jižní 
ásti obce; 

Hvozdnice 

 

P i využití zastavitelných ploch tzn. p i vymezování pozemk , umis ování staveb a p i 
zm nách staveb a zm nách využití pozemk  a dalších zp sobech využití zastavitelných ploch je 
nutno zárove  vycházet z podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, které jsou 
uvedeny v kap. 6 této dokumentace a z limit  vyplývajících z této dokumentace. Dále je nutno 
uplat ovat limity využití území vyplývající z obecných právních p edpis , rozhodnutí správních orgán  
a vlastností území. 
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4. KONCEPCE VE EJNÉ INFRASTRUKTURY 

4.1  OB ANSKÉ VYBAVENÍ A VE EJNÁ PROSTRANSTVÍ 

Sou ástí ve ejné infrastruktury jsou plochy ob anského vybavení pro vzd lávání, 
zdravotnictví, sociální pé i, za ízení církevní a administrativní pro správu obce. Tyto plochy je nutno 
ve struktu e obce hájit a p ednostn  využívat pro ve ejné ú ely. Jejich komer ní využívání musí být 
v souladu s tímto zájmem a v návaznosti na n j (nap . zajišt ní kulturního vyžití obyvatel obce, služby 
související a dopl kové apod.). V ÚP je pod funk ním ozna ením Plochy ob anského vybavení - 
ve ejná infrastruktura - OV v rámci .ú. samostatn  vymezen objekt obecního ú adu a obecní 
hospody se sálem. Malé plochy a prvky ob anského vybavení výše popsaného charakteru mohou být 
též sou ástí jiných funk ních ploch (BV, PV, ZV apod.). Územní plán navrhuje zastavitelnou plochu 
(Z5) s funkcí OV v návaznosti na stabilizovanou plochu OV. 

Sou ástí ve ejného vybavení se stane Plocha ob anského vybavení - t lovýchovná a 
sportovní za ízení - OS, za azená mezi zastavitelné lokality s ozna ením Z6. Lokalita je navržena 
v návaznosti na stabilizovanou plochu OV (obecní ú ad a obecní hospodu se sálem) a zastavitelnou 
plochu pro bydlení Z1, tvo ící t žišt  budoucího rozvoje obce. 

Plochy ob anského vybavení budou respektovány v souladu s jejich hlavním, resp. 
p ípustným a podmín n  p ípustným využitím. 

Jako Plochy ve ejných prostranství - PV a Plochy ve ejných prostranství - ve ejná zele  
- ZV jsou územním plánem funk n  vymezeny ve ejn  p ístupné plochy, které mají významnou 
prostorotvornou, komunika ní a v p ípad  zelen  i ozdravnou funkci - tedy návesní a uli ní prostory 
v . par ík  a pás  ve ejné zelen  v zastav ném území obce, asto v okolí objekt  a ploch 
ob anského vybavení. Uvnit  t chto funk ních ploch je nutná ochrana stávající zelen , mimo hlavní 
dopravní tahy je u PV nezbytná zejména podpora funkce obytných ulic. Územní plán nenavrhuje 
zastavitelnou plochu s funkcí PV a ZV. V rámci rozvojové lokality Z1, na níž je zpracována územní 
studie, je navrženo ve ejné prostranství za ú elem zvýšení celkové kvality bydlení. 

4.2  DOPRAVA 

Návrh dopravní sít  vychází ze stávajícího stavu, vedení silnic III. t ídy je v území 
stabilizováno. 

 navrhuje se dopln ní sít  místních komunikací v rozvojových lokalitách (vedení místních 
komunikací uvnit  lokalit bude odvislé od konkrétního zastavovacího plánu a provedené 
parcelace a bude p edm tem ešení navazujících dokumentací); 

 dopln ní místních komunikací v rozvojové lokalit  Z1 vychází z územní studie, zpracované na 
tuto lokalitu; 

 územní plán navrhuje dopln ní chodník  v chyb jících úsecích; 

 dostate né plochy pro parkování a odstavování osobních vozidel je nutno dimenzovat u všech 
potenciálních cíl  dopravy, tj. u obytných staveb, výrobních a administrativních za ízení a 
za ízení ob anského vybavení; 

 parkování pro pot eby návrhových obytných lokalit (Plochy bydlení - v rodinných domech - 
venkovské - BV) bude ešeno uvnit  t chto zastavitelných ploch; 

 územním plánem se vymezují následující zastavitelné plochy – Plochy dopravní infrastruktury 
- silni ní – DS: 

Z7 – rozší ení stávající komunikace (posílení parametr  silnice, umíst ní chodník  a pás  
zelen ) spojující Hvozdnice s lokalitou Z1 a místní ástí Nové Hvozdnice; 

Z8 – komunika ní napojení lokality Z1 na stávající systém místních komunikací; 

Z9 – p ší propojení lokality Z1 se zastav ným územím obce; 
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 budou respektovány stávající a navržené Plochy dopravní infrastruktury - silni ní - DS; 

 budou respektovány Plochy ve ejných prostranství - PV (místní obslužné komunikace v etn  
zklidn ných pro obsluhu zejména obytných zón); 

4.3  ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Koncepce zásobování pitnou vodou se nem ní. Územním plánem je navrhováno: 

 využití stávajících zdroj  pitné vody a stávající vodovodní sít ; 

 plánovanou zástavbu v rámci rozvojových ploch v obci bude možno napojit na stávající 
vodovodní sí . Pro zastavitelné plochy budou nové vodovodní ady vedeny prioritn  po 
ve ejných komunikacích a v maximální možné mí e zaokruhovány; 

 stávající vodovodní ad v prostoru navrhovaného kruhového objezdu jihovýchodn  lokality Z1 
bude situa n  upraven mimo pojezdovou plochu objezdu; 

 požární voda bude ešena prost ednictvím skupinového vodovodu pomocí požárních hydrant  
v kombinaci s odb rem požární vody z vodní plochy v západní ásti obce; 

 zákres vodovodních ad  je nutno chápat jako schematické vyjád ení koncepce zásobování 
vodou. Zakreslené trasy nemají žádný vztah k dot eným pozemkovým parcelám. V rámci 
koncep ního ešení tak nejsou vylou eny zm ny tras jednotlivých stávajících vedení a 
realizace tras nových. Ur ení parametr  nových vodovodních tras do rozvojových lokalit bude 
ešeno po kone né specifikaci staveb v konkrétních lokalitách a z toho vyplývajících 

požadavk  na zásobení vodou. Ur ení parametr  vodovodu není sou ástí koncep ního 
ešení; 

 nouzové zásobení obyvatelstva pitnou vodou v krizových situacích bude ešeno v p ípad  
kolapsu dopravního systému vodovodu. Pitná voda bude distribuovaná cisternami nebo bude 
použita voda balená; 

4.4  ODVEDENÍ A IŠT NÍ ODPADNÍCH VOD 

Koncepce odvád ní a išt ní odpadních vod se nem ní. Územním plánem je navrhováno: 

 rozši ování kanaliza ní sít  (splašková, deš ová kanalizace) za ú elem napojení rozvojových 
lokalit; 

 zákres kanaliza ních stok je nutno chápat jako schematické vyjád ení koncepce likvidace 
odpadních vod, bez vztahu k jednotlivým pozemkovým parcelám. V rámci koncep ního ešení 
tak nejsou vylou eny zm ny tras jednotlivých stávajících vedení a realizace tras nových 
(konkretizace tras jednotlivých ad  není sou ástí koncepce likvidace odpadních vod); 

4.5  ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 

Koncepce zásobování elektrickou energií vychází ze stávajícího stavu. V ešeném území se 
navrhuje: 

 požadovaný výkon pro rozvojové plochy zajistit stávajícím vrchním a kabelovým primérním 
vedením o nap tí 35 kV ze stávajících trafostanic. Stávající vrchní rozvodná sí  bude podle 
možností a požadavk  na výkon posílena; 

 dopln ní ve ejného osv tlení v lokalit  Z1; 

 budou respektována stávající za ízení a ochranná pásma; 
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4.6  TELEKOMUNIKACE A RADIOKOMUNIKACE 

Koncepce telekomunika ní sít  vychází ze stávajícího stavu a není navrhována její zm na. 
V ešeném území se navrhuje: 

 telekomunika ní sí  bude rozši ována v souvislosti s rozvojovými pot ebami obce; 

 budou respektována stávající za ízení a ochranná pásma; 

 zákres telekomunika ních sítí a za ízení je nutno chápat jako schematické vyjád ení 
koncepce, bez vztahu k jednotlivým pozemk m. V rámci koncep ního ešení tak nejsou 
vylou eny zm ny tras jednotlivých stávajících vedení a realizace tras nových; 

4.7  ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM A TEPLEM 

Koncepce zásobování plynem vychází ze stávajícího stavu. V ešeném území se navrhuje: 

 rozvoj plynovodní sít  v souvislosti s navrhovanou zástavbou p i respektování ochranného 
pásma STL plynovod ; 

 úpravu trasy plynovodu v prostoru navrhovaného kruhového objezdu jihovýchodn  lokality Z1; 

 soub žn  využíváním plynu pro vytáp ní je doporu eno, nap íklad pro p edeh ev teplé vody 
užitkové, využívat i energii slune ní získávanou pomocí velkoplošných slune ních kolektor  a 
dalších alternativních zdroj  energie; 

 zákresy plynovodních sítí jsou pouze schematickým vyjád ením navrhované koncepce 
zásobování plynem, bez vztahu k jednotlivým pozemk m. V rámci koncep ního ešení tak 
nejsou vylou eny zm ny tras jednotlivých stávajících vedení a realizace tras nových; 

4.8  NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Koncepce nakládání s odpady v ešeném území vychází ze stávajícího stavu. Nenavrhuje se 
zásadní zm na. 
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5. KONCEPCE USPO ÁDÁNÍ KRAJINY, V ETN  VYMEZENÍ PLOCH A 
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZM NY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM 
EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPAT ENÍ, 
OCHRANU P ED POVODN MI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH 
SUROVIN APOD. 

5.1  KONCEPCE EŠENÍ KRAJINY, PROSTUPNOST KRAJINY 

Územním plánem je respektována poloha ešeného území ve dvou oblastech krajinného typu 
– dle ZÚR Královéhradeckého kraje (lesozem d lská a zem d lská krajina). 

Neurbanizované území obce je rozd leno na následující krajinné funk ní plochy, pro které 
jsou stanoveny podmínky využití v kap. 6.: 

 Plochy zem d lské - NZ - plochy s dominantn  zem d lskou funkcí s p evažující formou 
intenzivn jšího hospoda ení (orná p da, ovocné sady), s možným zastoupením trvalých travních 
porost  i nezem d lských p írodních prvk  (rozptýlená a liniová zele  apod.) a pozemk  
související dopravní a technické infrastruktury. V ešeném území tyto plochy zabírají v tšinu ploch 
kolem zastav ného území; 

 Plochy p írodní - NP - v nichž je dominantním požadavkem ochrana p írody a krajiny, jsou v .ú. 
zastoupeny pouze navrženými plošnými prvky ÚSES (lokální biocentra). V režimu Ploch 
p írodních - NP bude po svém konkrétním plošném vymezení dle p íslušných ší kových parametr  
využívány i liniové prvky ÚSES - biokoridory, v ÚP zatím obsažené v rámci koridor  pro vymezení 
prvk  ÚSES na jiných funk ních plochách formou „p ekryvné funkce“ k funkcím stávajícím; 

 Plochy vodní a vodohospodá ské – W - jsou v ešeném území zastoupeny vodními toky a 
vodními plochami – rybníky v západní ásti obce; 

Plochy zm n v krajin  

Územní plán samostatn  nenavrhuje žádné plochy zm n v krajin . 

Prostupnost krajiny 

Územní plán respektuje komunikace propojující krajinu, ur ených pro zp ístupn ní 
zem d lských a lesních pozemk . Cestní sí  je nutno doplnit doprovodnými porosty. 

Další navrhovaná opat ení 

 obnova tradice solitérních strom  v krajin  (zviditeln ní rozcestí, soutok , hranic pozemk  apod., 
vhodné dlouhov ké d eviny - lípa, javor, dub), p itom budou respektovány stávající významné 
stromy a skupiny strom , které spoluvytvá ejí charakter krajiny; 

 dopln ní liniové zelen  (interak ní prvky) podél komunika ních systém  v etn  ú elových cest; 

 dopln ní izola ní zelen  u výrobního areálu v jižní ásti .ú.; 

5.2  OCHRANA P ED POVODN MI, PROTIEROZNÍ A REVITALIZA NÍ 
OPAT ENÍ 

Ochrana p ed povodn mi 

Do ešeného území nezasahuje záplavové území ani aktivní zóna záplavového území. 
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Protierozní a revitaliza ní opat ení 

ÚP nenavrhuje žádné konkrétní opat ení, ale jejich realizace je umožn na v rámci všech 
funk ních ploch. Protierozní opat ení, jsou zárove  d ležitá z hlediska ekologického a krajiná ského a 
sledují posílení ekologické stability území. Soubor protierozních opat ení zahrnuje z hlediska krajiny: 

 šetrné hospoda ení na zem d lských pozemcích, aby nedocházelo k splach m zeminy; 

 revitalizace vodních ploch a tok ; 

 zatravn ní i zalesn ní ploch jako posílení a realizace prvk  ÚSES; 

 dopln ní liniových prvk  (meze, polní cesty), ozelen ní protierozních liniových prvk  provád t 
pouze d evinami p irozeného charakteru; 

 v rámci zastavitelných ploch budou p ijata opat ení, aby odtokové pom ry z povrchu 
urbanizovaného území byly po výstavb  srovnatelné se stavem p ed ní, tzn. aby nedocházelo ke 
zhoršení odtokových pom r ; 

5.3  ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY  

V souladu se ZÚR Královéhradeckého kraje územní plán respektuje a up es uje vymezený 
skladebný prvek ÚSES regionálního významu - konkrétn  regionální biokoridor (RBK 1278). Územní 
plán dále up es uje a vymezuje skladebné prvky ÚSES lokálního významu (LBC). 

Biocentra lokálního významu náleží do ploch p írodních – NP, pro n jž jsou dále tímto 
dokumentem stanoveny podmínky využití. 

Biokoridory jsou vymezeny trasami - koridory, které umožní pozd jší definitivní up esn ní 
t chto liniových prvk  ÚSES v rámci projekt  ÚSES i komplexních pozemkových úprav s ohledem na 
podmínky v terénu, vlastnické vztahy apod. Tyto koridory jsou vyzna eny hranicemi a respektují 
funk ní využití ploch stávajících (tj. p evážn  Plochy zem d lské – NZ a Plochy vodní a 
vodohospodá ské – W). Po svém definitivním vymezení budou plochy biokoridor  rovn ž využívány 
v režimu Ploch p írodních - NP. 

Územním plánem jsou respektovány stávající interak ní prvky dopl ující biocentra a 
biokoridory (nap . jako liniové prvky podél komunikací, polních cest a vodote í), místy jsou nov  
navrženy další - viz Hlavní výkres. 

P ehled prvk  ÚSES zastoupených v ešeném území 

ÚSES regionálního významu: 

 regionální biokoridor RBK 1278; 

ÚSES lokálního významu: 

 lokální biocentra LBC 1, LBC 2; 

5.4  REKREACE 

Územní plán vytvá í podmínky k rekrea nímu využívání zastav ného území i krajinného 
zázemí obce - nezastav ného území. V rámci zastavitelných ploch je navrženo zastavitelná plocha 
pro sport a volný as – Z6. 

5.5  DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN 

V ešeném území obce Hvozdnice se nenachází žádné evidované ložisko nerostných surovin, 
poddolované území, sesuvy, dobývací prostor ani staré d lní dílo. 
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6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM 
ZP SOBEM VYUŽITÍ S UR ENÍM P EVAŽUJÍCÍHO Ú ELU VYUŽITÍ (HLAVNÍHO 
VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, P ÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEP ÍPUSTNÉHO 
VYUŽITÍ, POP ÍPAD  PODMÍN N  P ÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ T CHTO PLOCH A STANOVENÍ 
PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPO ÁDÁNÍ, V ETN  ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK 
OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (NAP . VÝŠKOVÁ REGULACE ZÁSTAVBY, CHARAKTER A 
STRUKTURA ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝM RY PRO VYMEZOVÁNÍ 
STAVEBNÍCH POZEMK  A INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ) 

ešené území je len no na následující plochy s rozdílným zp sobem využití, pro n ž jsou 
stanoveny podmínky využití, kterým musí odpovídat zejména umis ování staveb a zm ny staveb, 
realizace opat ení a další zp soby využití území. 

P i umis ování a zm nách staveb, realizaci opat ení a dalších zp sobech využití je nutno 
zárove  uplat ovat limity využití vyplývající z právních p edpis  a rozhodnutí správních orgán  a 
z dalších vlastností území. 

P i využití konkrétních zastavitelných ploch tzn. p i vymezování pozemk , umis ování staveb a 
p i zm nách staveb a zm nách využití pozemk , je nutno zárove  vycházet ze specifických podmínek 
pro využití ploch, které jsou uvedeny v kap. 3.3 této dokumentace a z limit  vyplývajících z této 
dokumentace. Dále je nutno uplat ovat limity využití území vyplývající z obecných právních p edpis  a 
rozhodnutí správních orgán . 

P ípadné výškové stavby (rozhledny, za ízení technické infrastruktury) jsou z hlediska ÚP 
p ípustné pouze v p ípad , že negativn  nenaruší krajinný ráz a panorama obce. 

Vysv tlení pojm  využívaných v kapitole: 
- ve vztahu k obslužným funkcím (ob anské vybavení v etn  služeb) p edstavuje za ízení místního významu 

za ízení sloužící zejména pro obyvatele dané lokality a s ur itou (lokáln  diferencovanou) docházkovou 
vzdáleností; 

- ob anské vybavení - zahrnuje za ízení ve ejné infrastruktury a za ízení vybavenosti komer ní, tzn. 
souhrnn  za ízení pro správu a administrativu, za ízení školská a výchovná, za ízení pro kulturu, za ízení pro 
t lovýchovu a sport, za ízení zdravotnictví a sociální pé e, za ízení maloobchodu, služeb nevýrobních a 
výrobních, za ízení ve ejného ubytování a stravování; 

- komer ní ob anské vybavení - slouží nap . pro administrativu, obchodní prodej, ubytování, stravování a 
další služby; 

- dosavadní využití - využití, které z funk ního nebo urbanistického hlediska není v souladu se stanoveným 
funk ním využitím, ale po dobu životnosti dané stavby je p ípustné; 

6.1  PLOCHY BYDLENÍ 

Plochy bydlení - v rodinných domech - venkovské - BV 

hlavní využití: 

- bydlení venkovského charakteru; 

p ípustné využití: 

- pozemky, stavby a za ízení pro bydlení typu rodinného domu; 
- pozemky, stavby a za ízení zem d lských usedlostí - tzn. bydlení s obytnými a hospodá skými 

zahradami a se zem d lskými stavbami pro chov dobytka nebo domácích zví at, pro uskladn ní a 
poskliz ovou úpravu produkt  rostlinné výroby, a to v objemech dosta ujících p evážn  pro 
samozásobení, pop . se stavbami pro odstavování zem d lské techniky pot ebné pro 
samozásobení, které charakterem svého provozu nenarušují užívání staveb a za ízení ve svém 
okolí, nesnižují kvalitu okolního prost edí a nezvyšují dopravní zát ž v území nad p ípustnou mez; 

- další funkce (obslužná sféra a nerušící výrobní innosti), které jsou slu itelné s bydlením ve 
venkovském prostoru; 

- pozemky, stavby a za ízení pro rodinnou rekreaci menšího rozsahu (typu penzionu apod.); 
- pozemky, stavby a za ízení ob anského vybavení místního významu; 
- dopl kové stavby ke stavbám hlavním (garáže aj.); 
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- ve ejná prostranství s p šími a cyklistickými komunikacemi, drobnými zpevn nými plochami, 
ve ejnou zelení, d tskými h išti - vše lokálního významu, sloužící p edevším pro danou lokalitu; 

- pozemky soukromé a vyhrazené zelen , zahrady s hospodá skými stavbami sloužícími p evážn  
pro samozásobení; 

- menší vodní plochy a prvky; 
- pozemky, stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu ešeného území; 
- protipovod ová a protierozní opat ení; 

podmín n  p ípustné využití: 

- pozemky, stavby a za ízení drobné a emeslné výroby a služeb (výrobních i nevýrobních), za 
podmínky, že charakterem svého provozu nenarušují užívání staveb a za ízení ve svém okolí, 
nesnižují kvalitu okolního prost edí a nezvyšují dopravní zát ž v území nad p ípustnou mez; 

- pozemky, stavby, za ízení a innosti komer ního ob anského vybavení (v . administrativní) za 
podmínky, že svým provozováním a kapacitou nenaruší užívání staveb, pozemk  a za ízení ve 
svém okolí, nesníží kvalitu okolního prost edí a nezvýší dopravní zát ž v lokalit  nad p ípustnou 
míru; 

nep ípustné využití: 

- pozemky, stavby a za ízení a innosti, které svým provozováním narušují užívání staveb a 
za ízení ve svém okolí, snižují kvalitu okolního prost edí nebo zvyšují dopravní zát ž v území 
nep ípustnou míru; 

- pozemky, stavby a za ízení pro výrobu a skladování (t žký a lehký pr mysl, zem d lská 
velkovýroba, skladovací areály); 

- pozemky, stavby a za ízení pro erpací stanice pohonných hmot, kapacitní ve ejná parkovišt , 
plochy pro odstavování nákladních vozidel, hromadné garáže; 

podmínky prostorového uspo ádání a ochrana krajinného rázu: 

- novostavby i p estavby stávajících staveb musí respektovat urbanistickou strukturu, výškovou 
hladinu okolní zástavby a architektonický charakter tradi ní zástavby, svažitost terénu apod.; 

- dopl kové stavby musí být svým charakterem, objemem i vzhledem p izp sobeny stavb  hlavní; 
- výstavba dvojdomk  a adových dom  je nep ípustná; 

podmínky využití zastavitelných ploch jsou uvedeny v kap. 3. 

6.2  PLOCHY OB ANSKÉHO VYBAVENÍ  

Plochy ob anského vybavení - ve ejná infrastruktura - OV 

hlavní využití: 

- ob anské vybavení, které je sou ástí ve ejné infrastruktury; 

p ípustné využití: 

- pozemky, stavby a za ízení sloužící nap . pro vzd lání a výchovu, sociální a zdravotnické služby, 
pé i o rodinu, kulturu, ve ejnou správu a ochranu obyvatelstva; 

- pozemky, stavby a za ízení pro sport a t lovýchovu jako sou ást areál  ob anského vybavení; 
- pozemky ve ejných prostranství, ve ejné, soukromé a vyhrazené zelen ; 
- pozemky, stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu ešeného území (v . 

ploch s nádobami pro shromaž ování separovaného komunálního odpadu); 

podmín n  p ípustné využití: 

- pozemky, stavby a za ízení pro bydlení, pokud se jedná o bydlení majitel , správc , pop . o 
služební a sociální byty; 

- pozemky, stavby a za ízení ob anského vybavení komer ního, která není sou ástí ve ejné 
infrastruktury za podmínky, že bude funkcí dopl kovou k využití hlavnímu a trvale neznemožní 
ve ejnou funkci v budoucnu; 

nep ípustné využití: 

- stavby, za ízení a innosti, které jsou v rozporu s využitím hlavním, p ípustným a podmín n  
p ípustným využitím; 
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podmínky prostorového uspo ádání a ochrana krajinného rázu: 

- novostavby i p estavby stávajících staveb musí respektovat urbanistickou strukturu, výškovou 
hladinu okolní zástavby a architektonický charakter tradi ní zástavby, svažitost terénu apod.; 

podmínky využití zastavitelných ploch jsou uvedeny v kap. 3. 

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

hlavní využití: 

- ob anské vybavení komer ního charakteru malého a st edního rozsahu; 

p ípustné využití: 

- pozemky, stavby a za ízení ob anského vybavení komer ního charakteru; 
- pozemky, stavby a za ízení ob anského vybavení, které je sou ástí ve ejné infrastruktury; 
- pozemky ve ejných prostranství, ve ejné, vyhrazené a ochranné zelen ; 
- pozemky, stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu ešeného území; 

podmín n  p ípustné využití: 

- stavby pro bydlení, pokud se jedná o bydlení majitel  a správc , i služební byty; 

nep ípustné využití: 

- pozemky, stavby, za ízení a innosti, které budou v rozporu s využitím hlavním, p ípustným a 
podmín n  p ípustným; 

podmínky prostorového uspo ádání a ochrany krajinného rázu: 

- novostavby i p estavby stávajících staveb musí respektovat urbanistickou strukturu, výškovou 
hladinu okolní zástavby a architektonický charakter tradi ní zástavby, svažitost terénu apod.; 

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

hlavní využití: 

- plochy pro t lovýchovu, sport a denní rekreaci; 

p ípustné využití: 

- pozemky, stavby a za ízení pro sport a t lovýchovu; 
- pozemky, stavby a za ízení pro denní rekreaci obyvatel; 
- pozemky ve ejných prostranství, ve ejné, vyhrazené, soukromé a ochranné zelen ; 
- menší vodní plochy a prvky; 
- pozemky, stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu ešeného území; 
- protipovod ová a protierozní opat ení; 

podmín n  p ípustné využití: 

- doprovodné stavby a za ízení malého rozsahu a další innosti dopl ující hlavní a p ípustné využití 
za podmínky, že nebudou narušovat funkci hlavního využití a kvalitu prost edí; 

nep ípustné využití: 

- pozemky, stavby, za ízení a innosti, které jsou v rozporu s využitím hlavním, p ípustným a 
podmín n  p ípustným; 

podmínky prostorového uspo ádání a ochrana krajinného rázu: 

- novostavby i p estavby stávajících staveb musí respektovat urbanistickou strukturu, výškovou 
hladinu okolní zástavby a architektonický charakter tradi ní zástavby, svažitost terénu apod.; 

podmínky využití zastavitelných ploch jsou uvedeny v kap. 3. 
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6.3  PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 

Plochy výroby a skladování – lehký pr mysl - VL 

hlavní využití: 

- pr myslová, drobná a emeslná výroba, výrobní služby a skladování, jejichž negativní vlivy nad 
p ípustnou mez nep ekra ují hranice jednotlivých areál  pop . hranice plochy jako celku (s 
výjimkou vlivu související dopravy); 

p ípustné využití: 

- pozemky, stavby a za ízení lehké pr myslové výroby, výrobních služeb, drobné a emeslné 
výroby; 

- pozemky, stavby a za ízení pro skladování; 
- pozemky, stavby a za ízení zem d lské výroby rostlinné; 
- pozemky, stavby a za ízení pro krátkodobé skladování odpad ; 
- pozemky, stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu ešeného území; 
- plochy zelen  a vodní plochy; 
- protipovod ová a protierozní opat ení;  

podmín n  p ípustné využití: 

- bydlení pouze za podmínky p ímé funk ní vazby na provoz areálu (služební byty, bydlení majitel  
a správc ); 

- pozemky, stavby a za ízení ob anského vybavení komer ního charakteru za podmínky, že 
nebudou omezovat hlavní využití; 

- za ízení ve ejné infrastruktury áste n  související s výrobními provozy (rehabilita ní, 
zdravotnická, kulturní, vzd lávací za ízení pro zam stnance a druhotn  i pro ve ejnost); 

- sb rný dv r - za podmínky umíst ní bez p ímého kontaktu s obytnou funkcí; 
- erpací stanice pohonných hmot - pouze tam, kde toto za ízení nebude v kontaktu s obytnou 

zástavbou; 
- fotovoltaické elektrárny pouze za podmínky umíst ní na st echách budov; 

nep ípustné využití: 

- takové stavby, za ízení a innosti, které svým provozováním a technickým za ízením narušují i 
omezují hlavní využití; 

- pozemky, stavby, za ízení a innosti živo išné výroby; 

podmínky prostorového uspo ádání a ochrana krajinného rázu: 

- novostavby i p estavby stávajících staveb musí respektovat urbanistickou strukturu, výškovou 
hladinu okolní zástavby a architektonický charakter tradi ní zástavby, svažitost terénu apod.; 

- je nep ípustné stav t dominanty, které by výrazn  narušovaly krajinný ráz a panorama obce; 

6.4  PLOCHY ZELEN   

Plochy zelen  - soukromá a vyhrazená – ZS 

hlavní využití: 

- plochy v tšinou soukromé zelen  v sídlech, které nejsou sou ástí jiných typ  funk ního využití (tj. 
plochy zahrad, sady, louky a malé zorn né plochy); 

p ípustné využití:  

- zahrady obytné a produk ní; 
- zem d lské stavby nezbytné k obhospoda ování pozemku (nap . zahradní domky); 
- pozemky, stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu lokality; 
- drobné vodní toky a plochy;  
- ve ejná prostranství a pozemky s charakterem ve ejné zelen ; 
- protipovod ová a protierozní opat ení; 
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nep ípustné využití: 

- stavby individuální rekreace, garáže; 
- jiné využití než je uvedeno jako hlavní nebo p ípustné; 

podmínky prostorového uspo ádání: 

- doprovodné stavby p ípustné v území budou svým charakterem v maximální možné mí e 
odpovídat hlavní stavb  a prost edí, do kterého jsou v le ovány; 

6.5  PLOCHY VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

Plochy ve ejných prostranství - PV 

hlavní využití: 

- plochy ve ejn  p ístupné bez omezení, které mají významnou prostorotvornou, pobytovou i 
komunika ní funkci; 

p ípustné využití: 

- pozemky ve ejn  p ístupné; 
- pozemky, stavby a za ízení ob anského vybavení slu itelné s ú elem ve ejných prostranství, 

které zvyšují využitelnost t chto ploch pro obyvatele (nap . altány, informa ní kiosky, ve ejná WC, 
d tská h išt , menší sportovišt , p íst ešky a ekárny ve ejné dopravy, vodní prvky, um lecká 
díla, doprovodný mobiliá  apod.); 

- menší plochy zelen  ve ejného charakteru (jako dopl ková funkce); 
- pozemky, stavby a za ízení související dopravní a technické infrastruktury (v . ploch s nádobami 

pro shromaž ování separovaného komunálního odpadu); 
- protipovod ová a protierozní opat ení; 

podmín n  p ípustné využití: 

- parkovišt , pokud není v rozporu s hlavním využitím; 

nep ípustné využití: 

- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, p ípustné a podmín n  p ípustné využití; 

Plochy ve ejných prostranství - ve ejná zele  - ZV 

hlavní využití: 

- plochy systému sídelní zelen  ve ejn  p ístupné, které mají významnou prostorotvornou, 
rekrea ní, pop . krajinotvornou funkci; 

p ípustné využití: 

- pozemky ve ejn  p ístupné zelen ; 
- travnaté plochy s výsadbami vhodné druhové skladby, sadové (pop . krajiná ské) úpravy; 
- drobné vodní toky a plochy; 
- stavby a za ízení ob anského vybavení slu itelné s ú elem ploch ve ejné zelen , tedy jako stavby 

dopl kové, zvyšující kvalitu a využitelnost t chto ploch jako ve ejného prostoru (nap . altány, 
informa ní kiosky, oddychová místa, ve ejná WC, d tská h išt , menší sportovišt , p íst ešky 
ve ejné dopravy, plochy s nádobami pro shromaž ování separovaného komunálního odpadu, 
vodní prvky, um lecká díla, doprovodný mobiliá  apod.); 

- p ší a cyklistické komunikace; 
- drobné zpevn né plochy; 
- protipovod ová a protierozní opat ení; 

podmín n  p ípustné využití: 

- pozemky, stavby a za ízení technické a dopravní infrastruktury pro obsluhu ešeného území, 
pokud jejich trasování mimo plochy ZV není reáln  možné; 

nep ípustné využití: 

- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, p ípustné a podmín n  p ípustné využití; 
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6.6  PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Plochy dopravní infrastruktury - silni ní - DS 

hlavní využití: 

- plochy a koridory silni ní dopravy, v etn  dopravy v klidu a dalších za ízení neliniového 
charakteru (pokud tyto plochy nejsou sou ástí jiných funk ních ploch); 

- místní a ú elové komunikace (v . cest pro obsluhu pozemk  zem d lských a lesních pozemk ); 

p ípustné využití: 

- pozemky, stavby a za ízení silnic v etn  pozemk  sou ástí komunikací (odvodn ní komunikací, 
zá ezy, násypy, op rné a zárubní zdi, mosty, stavby a opat ení protihlukové i protierozní ochrany 
aj.); 

- pozemky, stavby a za ízení místních a ú elových komunikací v etn  pozemk  sou ástí komunikací; 
- pozemky, stavby a za ízení pro dopravu v klidu (odstavné a parkovací plochy); 
- pozemky, stavby a za ízení pro ve ejnou dopravu (zastávky ve ejné autobusové dopravy a jejich vybavení); 
- pozemky, stavby a za ízení drobných služeb pro p ší, cyklisty (odpo inková místa aj.) i motoristy; 
- komunikace pro p ší a cyklisty; 
- zele  na dopravních plochách (vegeta ní doprovod); 
- dopl kový mobiliá  a drobná za ízení technické infrastruktury; 
- pozemky, stavby a za ízení technické infrastruktury pro obsluhu ešeného území; 

podmín n  p ípustné využití: 

- umíst ní nádob pro shromaž ování separovaného komunálního odpadu (pouze na vhodných 
plochách parkoviš , mimo komunikace); 

nep ípustné využití: 

- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, p ípustné nebo podmín n  p ípustné využití; 

podmínky prostorového uspo ádání a ochrana krajinného rázu: 

- nejsou stanoveny; 

podmínky využití zastavitelných ploch jsou uvedeny v kap. 3. 

6.7  PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁ SKÉ 

Plochy vodní a vodohospodá ské - W 

hlavní využití: 

- vodní toky ( eky, potoky, náhony a drobné vodote e), p ehrady, rybníky, jezera, mok ady a ostatní 
vodní nádrže, které plní funkci vodohospodá skou, ekologicko stabiliza ní, biologickou, rekrea ní, 
estetickou i hospodá skou;  

p ípustné využití: 

- vodní toky a plochy v etn  b ehové zelen ; 
- technické stavby a za ízení pro obsluhu a ochranu území (p emost ní, jezy, jímání vody, výpusti, 

hráze, epy, kaskády, ochranné a op rné zdi, protipovod ová a revitaliza ní opat ení, drobná 
energetická za ízení aj.); 

- chov ryb a vodních živo ich ; 
- prvky ÚSES; 

podmín n  p ípustné využití:  

- rekrea ní využití - u vodních ploch vhodných i ur ených k tomuto ú elu; 
- pozemky, stavby a za ízení pro chov ryb - podmínkou je soulad s platnými p edpisy;  

nep ípustné využití: 

- pozemky, stavby, za ízení a innosti nesouvisející s hlavním, p ípustným a podmín n  p ípustným 
využitím; 

- oplocování pozemk  vodních tok  v ešeném území a vodních ploch v nezastav ném území; 
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6.8  PLOCHY ZEM D LSKÉ  

Plochy zem d lské - NZ 

hlavní využití: 

- pozemky zem d lského p dního fondu, mimo zastav né území a zastavitelné plochy; p evážn  
se jedná o ornou p du, louky a pastviny; zahrnuty jsou také drobné plochy krajinné zelen ; 

p ípustné využití: 

- pozemky orné p dy, trvalých travních porost , sady, zahrady; 
- pozemky, stavby a za ízení pro zem d lskou prvovýrobu vázané na konkrétní lokalitu nezbytné 

pro obhospoda ování zem d lské p dy v nezastav ném území, pastevectví (žlaby, p íst ešky pro 
dobytek apod.), v ela ství; 

- dopravní plochy nutné pro obhospoda ování pozemk  a k zajišt ní prostupnosti krajiny v etn  
cyklistických stezek; 

- pozemky, stavby a za ízení pro ochranu území p ed nebezpe ím eroze, záplav a p ed negativními 
ú inky hluku; 

- pozemky, stavby a za ízení pro ochranu p írody a krajiny, liniové nebo plošné porosty pro 
ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, stromo adí, ochranná zele , drobné vodní plochy); 

- stavby a za ízení pro ve ejnou dopravní a technickou infrastrukturu; 

podmín n  p ípustné využití: 

- zalesn ní – podmínkou je respektování zásad ochrany ZPF; 
- ohrazení pozemk  pro chovné a p stební ú ely pouze za podmínky, že nebude narušen krajinný 

ráz a nebude výrazn  ztížena prostupnost krajiny; 
- stavby a za ízení technické infrastruktury, které není sou ástí infrastruktury ve ejné za podmínky, 

že nebude narušena ochrana ZPF a krajinného rázu; 
- v rámci koridoru pro vymezení prvk  SES je možno plochy využívat dle hlavního, p ípustného a 

podmín n  p ípustného využití pouze do doby plošného vymezení konkrétního biokoridoru 
p íslušných ší kových parametr  s tím, že po konkrétním územním vymezením biokoridoru, budou 
prvky SES využívány v režimu ploch p írodních – NP; 

- drobný mobiliá  v p írod  blízkém provedení (informa ní tabule, odpo ívadla apod.), drobná 
myslivecká za ízení (posedy, krmelce) - pokud neznemož uje obhospoda ování pozemk ; 

nep ípustné využití: 

- oplocování pozemk  v krajin  a pozemk  obhospoda ovaných v honech; 
- pozemky, stavby a za ízení pro zem d lskou výrobu, které nejsou vázané na konkrétní lokalitu 

pro nezbytné obhospoda ování zem d lské p dy v nezastav ném území, pastevectví; 
- rekrea ní objekty pobytového charakteru; 
- pozemky, stavby a za ízení pro t žbu nerost ; 
- v trné a fotovoltaické elektrárny; 
- stavby a innosti, které nesouvisí s hlavním, p ípustným a podmín n  p ípustným využitím; 
- silnice I. – III. t íd s výjimkou rozší ení stávajících za ú elem zlepšení parametr  silnic; 

podmínky prostorového uspo ádání a ochrany krajinného rázu: 

- stavby výškových za ízení technické infrastruktury nesmí významn  narušit podmínky ochrany 
krajinného rázu, nep ípustné je umis ování velkoplošných reklamních panel ; 

 

 

 

 

 

 

 

 
  REGIO, projektový ateliér s.r.o. 22 



Územní plán Hvozdnice 

6.9  PLOCHY P ÍRODNÍ  

Plochy p írodní - NP 

hlavní využití: 

- lesní porosty, krajinná zele , vodní plochy, pop . sou ásti ZPF, jež souhrnn  vytvá ejí plochy 
p vodních, p írodních a p írod  blízkých ekosystém  a zajiš ují tak uchování druhového a 
genového bohatství spontánních druh  a organism  - fauny a flóry; 

- plochy NP jsou vymezeny na základ  zvláštních p edpis  pro zajišt ní ochrany a žádoucího 
vývoje prvk  územního systému ekologické stability a dalších ekologicky cenných území, jejichž 
kategorie stanoví p íslušný zákon; 

p ípustné využití: 

- pozemky ur ené k pln ní funkce lesa s mimoproduk ními zp soby hospoda ení v etn  zalesn ní; 
- pozemky ZPF - ur ené pro extenzivní hospoda ení zp sobem šetrným k p írodním danostem; 
- plochy zelen  zajiš ující mimoproduk ní funkce krajiny a p íznivé p sobení na okolní ekologicky 

mén  stabilní ásti krajiny; 
- stavby a opat ení v zájmu zabezpe ení prostoru pro relativn  nerušenou existenci a vývoj 

p írodních a p írod  blízkých spole enstev a v zájmu ochrany p írody a krajiny; 
- turistika po vyzna ených cestách, nau né stezky aj.; 
- plochy ú elových komunikací zejména pro obhospoda ování zem d lských a lesních pozemk ; 
- pozemky vodních tok  a vodních ploch udržované v p írod  blízkém stavu; 
- pozemky, stavby a za ízení sloužící k ochran  území (protipovod ová a protierozní opat ení 

apod.);  

podmín n  p ípustné využití: 

- stávající innosti produk ního charakteru lze realizovat bez možnosti zvyšování jejich intenzity; 
- charakter mimoproduk ních funkcí zem d lského a lesního p dního fondu musí být v souladu se 

zájmy ochrany p írody a krajiny; 
- p ípustné využití a zm ny využití území (zm na kultury pozemku) jsou podmín ny dodržením 

podmínek ochrany p írody a krajiny; 
- výstavba liniových inženýrských sítí, jejichž trasování mimo p írodní zónu není reáln  možné - 

pokud nebude zásadn  narušena p írodní funkce plochy; 
- drobný mobiliá  v p írod  blízkém provedení (informa ní tabule, odpo ívadla apod.), drobná 

myslivecká za ízení (posedy, krmelce) - s podmínkou nenarušení p írodní (ochranné) funkce 
plochy; 

- ohrazení pozemk  pro chovné a p stební ú ely pouze za podmínky, že nebude narušen krajinný 
ráz a nebude výrazn  ztížena prostupnost krajiny; 

nep ípustné využití: 

- stavby, opat ení a innosti, které nesouvisí s hlavním, p ípustným a podmín n  p ípustným 
využitím; 

- oplocování pozemk  v krajin  a pozemk  obhospoda ovaných v honech; 
- pozemky, stavby a za ízení pro zem d lskou výrobu; 
- rekrea ní objekty pobytového charakteru; 
- pozemky, stavby a za ízení pro t žbu nerost ; 
- silnice I. – III. t íd s výjimkou rozší ení stávajících za ú elem zlepšení parametr  silnic; 
- v trné a fotovoltaické elektrárny; 

podmínky prostorového uspo ádání a ochrana krajinného rázu: 

- p ípadné výškové stavby (za ízení technické infrastruktury) jsou z hlediska ÚP p ípustné pouze 
v p ípad , že negativn  nenaruší krajinný ráz a panorama obce, nep ípustné je umis ování 
velkoplošných reklamních panel ; 
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7. VYMEZENÍ VE EJN  PROSP ŠNÝCH STAVEB, VE EJN  
PROSP ŠNÝCH OPAT ENÍ, STAVEB A OPAT ENÍ 
K ZAJIŠ OVÁNÍ OBRANY A BEZPE NOSTI STÁTU A PLOCH 
PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMK M A STAVBÁM VYVLASTNIT 

Územním plánem je stanoveno následující ve ejn  prosp šné opat ení (VPO) s možností 
vyvlastn ní, zakreslené ve Výkresu ve ejn  prosp šných staveb, opat ení a asanací: 

 

Po adové 
íslo 

Popis a lokalizace 
Obec / 

katastrální území 

VU1 
- založení prvk  systému ekologické stability - regionální biokoridor RBK 
1278 (v ZÚR Královehradeckého kraje) 

Hvozdnice / 
 Hvozdnice  

 

8. VYMEZENÍ VE EJN  PROSP ŠNÝCH STAVEB A VE EJN  
PROSP ŠNÝCH OPAT ENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT P EDKUPNÍ PRÁVO 

Územním plánem nejsou navrženy ve ejn  prosp šné stavby (VPS) a ve ejn  prosp šné 
opat ení (VPO), pro n ž m že být uplatn no p edkupní právo. 

9. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR  ÚZEMNÍCH REZERV A 
STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, V ETN  
PODMÍNEK PRO JEHO PROV ENÍ 

Územním plánem jsou stanoveny plochy územních rezerv R1, R2, R3, R4 a R5 navržené pro 
p ípadný rozvoj bydlení. 

Pokud kapacita stávajících zastavitelných ploch pro bydlení vymezených územním plánem 
bude z 50% zastav na (resp. po vydání územních i stavebních povolení, územních souhlas ) bude 
prov ena možnost p evedení územních rezerv do návrhu zastavitelných ploch. 

10. STANOVENÍ KOMPENZA NÍCH OPAT ENÍ PODLE § 50 ODST. 6 
STAVEBNÍHO ZÁKONA 

Územním plánem nebylo nutno stanovit kompenza ní opat ení. 

11. ÚDAJE O PO TU LIST  ÚZEMNÍHO PLÁNU A PO TU VÝKRES  
GRAFICKÉ ÁSTI 

Po et stran textové ásti ÚP:        24 stran formátu A4 

Obsah grafické ásti ÚP: 

1. Výkres základního len ní území      m ítko 1 : 5 000 
2. Hlavní výkres       m ítko 1 : 5 000 
3. Výkres ve ejn  prosp šných staveb, opat ení a asanací  m ítko 1 : 5 000 
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