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þ.usn.: .....

v Bašnicích dne .....

Zastupitelstvo obce Bašnice, pĜíslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c)
zákona þ. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu (stavební zákon), za
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správní Ĝád, § 13 a pĜílohy þ. 7 vyhlášky þ.500/2006 Sb., o územnČ analytických
podkladech, územnČ plánovací dokumentaci a zpĤsobu evidence územnČ plánovací
þinnosti

vydává
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A1 – textová þást územního plánu
1. VYMEZENÍ ZASTAVċNÉHO ÚZEMÍ
ZastavČné území obce je vymezeno v grafické þásti územního plánu v souladu s §58
Stavebního zákona (zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním Ĝádu). Vychází z
hranice intravilánu vymezené k 1.9.1966, která byla aktualizována na základČ údajĤ katastru
nemovitostí a skuteþností zjištČných prĤzkumem území v dobČ zpracování ÚP (srpen 2012 þervenec 2014).
Hranice zastavČného území je vyznaþena v tČchto výkresech:
- návrh ÚP: výkres základního þlenČní území (A2.1), hlavní výkres (A2.2), výkres koncepce
technické infrastruktury – vodní hospodáĜství (A2.3a), výkres koncepce technické
infrastruktury – energetika, telekomunikace (A2.3b)
ěešené území je vymezeno katastrálním územím Bašnice o rozloze 609 ha.

2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE
JEHO HODNOT
- zásady celkové koncepce rozvoje obce
Návrh územního plánu je zpracován s ohledem na zabezpeþení souladu všech pĜírodních,
civilizaþních a kulturních hodnot v území s aktuálním stavem požadavkĤ na územní plánování
v Ĝešeném území.
Koncepce územního plánu respektuje stávající urbanistickou strukturu obce, kterou dále
rozvíjí; návrhové lokality jsou tak situovány v okrajových þástech v návaznosti na stávající
zástavbu -plochy „zastavitelné“.
V ÚP jsou v souladu se ZÚR Královéhradeckého kraje zapracovány koridory nadmístního
významu.
- hlavní cíle rozvoje
Územní plán navrhuje rozvojové plochy pro bytovou výstavbu a technickou vybavenost;
souþasnČ zajišĢuje koordinaci funkcí v Ĝešeném území se zámČry nadmístního významu,
uvedenými v ÚPD ZÚR KHK – vymezení koridoru pro dopravní infrastrukturu.
- hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot
Navržená koncepce rozvoje území zohledĖuje pĜírodní hodnoty, pĜedevším lesní plochy
severozápadnČ od obce, vodní plochy a toky, a prvky generelu ÚSES (biocentra, biokoridory).
ÚP rovnČž respektuje urbanistickou strukturu obce vþ. kulturních hodnot v území a památek
místního významu a zajišĢuje koordinaci funkcí s navazujícím územím.
Výþet chránČných území a ochranných pásem je uveden v kapitole þ.9 OdĤvodnČní územního
plánu.
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3.

URBANISTICKÁ KONCEPCE, VýETNċ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH
PLOCH, PLOCH PěESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENċ
3.1 Urbanistická koncepce

Ŷ urbanistický návrh vychází z aktuálních požadavkĤ na územní rozvoj v obci za souþasné

koordinace se zámČry nadmístního významu a uspoĜádání funkþních ploch v Ĝešeném území.

Ŷ obec bude tvoĜit ucelený sídelní útvar; rozvojové lokality zastavitelných ploch jsou pĜevážnČ
vymezeny v návaznosti na zastavČné území a v místech s vyhovujícím napojením na dopravní
i technickou infrastrukturu
Ŷ z hlediska funkþního využití tvoĜí charakter pĜevážné þásti vlastní obce kombinace ploch
bydlení a obþanské vybavenosti, na jižním okraji doplnČná plochami zemČdČlské výroby.
SevernČ od obce podél silnice na Dobrou Vodu jsou rozsáhlé plochy výroby, jižnČ od obce
místní þást Zvinovská, urþená k bydlení.
Ŷ þlenČní ploch s rozdílným zpĤsobem využití je v souladu s metodikou digitálního zpracování

územních plánĤ obcí – MINIS. Jednotlivé plochy se dČlí na plochy stabilizované (zastavČného
nebo nezastavČného území) a plochy zmČn ( plochy zastavitelné ozn. Z ).

- funkþní typy rozvojových ploch:
- lokality pro rozvoj bytové výstavby:
- zastavitelné plochy Z1, Z2, Z4
- lokalita pro technickou infrastrukturu:
- zastavitelná plocha Z3
- lokalita – koridor pro vymezení dopravní infrastruktury silniþní:
- zastavitelná plocha Z5
- lokalita pro výrobu a skladování – zemČdČlská výroba:
- zastavitelná plocha Z6
Ŷ kromČ vymezených zastavitelných ploch je možná výstavba uvnitĜ zastavČného území

- v rámci pĜíslušných funkþních ploch, pĜi splnČní regulativĤ uvedených v textové þásti a
podmínek stavebního zákona vþ. navazujících vyhlášek.

Ŷ zásady prostorové regulace jsou stanoveny pro zastavitelné plochy Z1, Z2, Z4 a Z6.
Pro ostatní þásti zastavČného území nejsou prostorové regulativy stanoveny - navrhované
zámČry budou posuzovány individuálnČ s cílem respektovat a vhodnČ doplĖovat charakter
navazující okolní zástavby.
Ŷ nová zástavba bude respektovat trasy a ochranná pásma stávající technické infrastruktury,
pĜípadnČ bude navrženo jejich pĜeložení do vhodnČjší trasy.
Ŷ pro rozvoj drobné a Ĝemeslné výroby a podnikatelských aktivit menšího rozsahu, nerušících

nad míru pĜípustnou ( viz kap.A6 ) bytovou zástavbu jsou v rámci funkþní regulace vytvoĜeny
podmínky pro situování tČchto þinností v rámci ploch SV (plochy smíšené obytné –
venkovské). Tyto aktivity budou pĜi svém provozu respektovat prioritu obytné funkce (hlavní
využití).
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Ŷ územní plán provČĜil koncepci stávající technické infrastruktury, v pĜípadČ plynofikace a
likvidace odpadních vod navrhl její doplnČní v souladu se zpracovanými studiemi.
Ŷ komunikaþní kostra Ĝešeného území bude doplnČná o navrhovaný koridor pĜeložky silnice

II/326. SíĢ komunikací v zastavČném území je stabilizovaná a zĤstane zachována i do
budoucna. PĜi realizaci budou u rozsáhlejších lokalit pro bytovou zástavbu doplnČny místní
obslužné komunikace, které budou navazovat na stávající komunikaþní síĢ.

Ŷ vymezeny jsou plochy pro skladebné prvky systému ekologické stability (ÚSES) na
regionální a lokální úrovni.
Ŷ chránČny jsou plochy lesa, vymezeny jsou jako samostatná plocha s rozdílným zpĤsobem

využití (NL) a nejsou zde navrženy žádné rozvojové plochy.

3.2 Vymezení zastavitelných ploch


SV - plochy smíšené obytné - venkovské
þíslo

podmínky využití plochy

rozloha
(ha)

lokalizace: západní okraj obce, pĜi jižní stranČ komunikace II.tĜ.þ.326 smČrem na
Sukorady


Z1

dopravní napojení, specifické podmínky:
- pĜístup ze stávající silnice II.tĜ.
- nutno respektovat trasu telekomunikaþního vedení a trasu vodovodu
- lokalita je podmínČnČ pĜípustná z hlediska ochrany pĜed hlukem z provozu na
komunikaci II.tĜ., a to do doby prĤkazu naplnČní hygienických limitĤ hluku
v chránČném venkovním prostoru staveb v denní i noþní dobČ
- zachovat funkþnost odvodĖovacích systémĤ a drenáží

0,3047

napojení na inž. sítČ: viz. kap. 4.2 – Technická infrastruktura
zásady prostorové regulace:
- individuální rodinné domy
- Ĝešení nové zástavby bude navazovat na stávající zastavČní, a to:
- v architektonickém Ĝešení staveb
- ve výškové hladinČ zástavby


Z2

lokalizace: západní þást obce, pĜi západní stranČ komunikace III.tĜ.þ.32348 smČrem
na BĜíšĢany

0,4700

dopravní napojení, specifické podmínky:
- pĜístup ze stávající komunikace III.tĜ.
- nutno respektovat trasu vodovodu
- lokalita je podmínČnČ pĜípustná z hlediska ochrany pĜed hlukem z provozu na
komunikaci III.tĜ., a to do doby prĤkazu naplnČní hygienických limitĤ hluku
v chránČném venkovním prostoru staveb v denní i noþní dobČ
- zachovat funkþnost odvodĖovacích systémĤ a drenáží
napojení na inž. sítČ: viz. kap. 4.2 – Technická infrastruktura
zásady prostorové regulace:
- individuální rodinné domy
- Ĝešení nové zástavby bude navazovat na stávající zastavČní, a to:
- v architektonickém Ĝešení staveb
- ve výškové hladinČ zástavby
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SV - plochy smíšené obytné - venkovské
podmínky využití plochy

þíslo



lokalizace: východní okraj obce, pĜi západní stranČ komunikace III.tĜ.þ.32612 smČrem
na Milovice u HoĜic

Z4

rozloha
(ha)

0,4900

dopravní napojení, specifické podmínky:
- pĜístup ze stávající komunikace III.tĜ.
- nutno respektovat OP stávající trafostanice
- lokalita je podmínČnČ pĜípustná z hlediska ochrany pĜed hlukem z provozu na
komunikaci III.tĜ., a to do doby prĤkazu naplnČní hygienických limitĤ hluku
v chránČném venkovním prostoru staveb v denní i noþní dobČ
- zachovat funkþnost odvodĖovacích systémĤ a drenáží
napojení na inž. sítČ: viz. kap. 4.2 – Technická infrastruktura
zásady prostorové regulace:
- individuální rodinné domy
- Ĝešení nové zástavby bude navazovat na stávající zastavČní, a to:
- v architektonickém Ĝešení staveb
- ve výškové hladinČ zástavby

TI – technická infrastruktura – inženýrské sítČ
podmínky využití plochy

þíslo

rozloha
(ha)





lokalizace plochy: jižní okraj obce na levém bĜehu Bašnického potoka

Z3

dopravní napojení, specifické podmínky:

0,1000

- pĜístup z místní komunikace
- lokalita urþená pro výstavbu ýOV
- respektovat manipulaþní pruh 8m od bĜehové þáry vodního toku dle platného
zákona
- lokalita v záplavovém území Q5. ýOV je nutné výškovČ umístit tak, aby byla
zachována její funkce a nebyly pĜekroþeny stanovené ukazatele zneþištČní ve
vypouštČné vodČ pĜi vyšších prĤtocích
- zachovat funkþnost odvodĖovacích systémĤ a drenáží
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DS – dopravní infrastruktura - silniþní
podmínky využití plochy

þíslo

Plocha
(ha)





lokalizace koridoru: severnČ a západnČ od zastavČného území

Z5

specifické podmínky:
- koridor pro výstavbu pĜeložky silnice II/326 je zaĜazen v souladu se ZÚR
Královéhradeckého kraje (stavba DS 45, DS 46 – obchvat Bašnice)
- zastavitelné plochy vycházející z vymezeného dopravního koridoru, které nebudou
souþásti koneþné trasy komunikace, budou v následné zmČnČ územního plánu bez
náhrady zrušeny a pĜevedeny zpČt do ploch pĤvodního využití
- kĜížení koridoru Z5 se stávajícími komunikacemi, s trasami stávající technické
infrastruktury a Bašnickým potokem bude Ĝešeno v dalším stupni PD komunikace
pĜeložky II/326
- pĜípadné dotþení OP lesa bude Ĝešeno v dalším stupni PD komunikace pĜeložky
II/326 dle návrhu konkrétní trasy
- nutno zachovat funkþnost HOZ (hlavní odvodĖovací zaĜízení), odvodĖovacích
systémĤ a drenáží

9,0360
(koridor)

VZ – plochy výroby a skladování – zemČdČlská výroba
podmínky využití plochy

þíslo

Plocha
(ha)




Z6

lokalizace: severnČ od obce, pĜi západní stranČ komunikace III.tĜ.þ.3267 smČrem na
Dobrou Vodu

0,0018

dopravní napojení, specifické podmínky:
- pĜístup ze stávající silnice III.tĜ.
- hlavní využití plochy: chov ryb, jehož negativní vliv nenaruší biotop živoþichĤ
žijících na pĜilehlém Cukrovarském rybníce
- pĜípustné využití: skladování, zeleĖ
napojení na inž. sítČ: viz. kap. 4.2 – Technická infrastruktura
zásady prostorové regulace:
- výšková regulace zástavby – max. 5m nad rostlým terénem

3.3 Systém sídelní zelenČ
Ŷ pro sídelní zeleĖ je vyhrazena samostatná funkþní plocha na východním okraji obce (ZVplochy veĜejných prostranství - veĜejná zeleĖ.
Ŷ souþástí systému sídelní zelenČ jsou plochy, které jsou zahrnuty do jiných ploch s rozdílným
zpĤsobem využití. Jedná se o zeleĖ na plochách veĜejných prostranství (PV), zahrady, které
jsou zahrnuty do ploch bydlení (SV) a o zeleĖ, která je souþástí ploch obþanské vybavenosti
(OV, OS).
Ŷ zvlášĢ jsou vymezeny rozsáhlé plochy soukromé zelenČ (ZS), navazující na plochy bydlení.
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4.

KONCEPCE VEěEJNÉ INFRASTRUKTURY, VýETNċ PODMÍNEK PRO JEJÍ
UMÍSġOVÁNÍ
4.1 Dopravní infrastruktura

Silniþní doprava
V souladu se ZÚR Královéhradeckého kraje je v území vymezen koridor pĜeložky silnice
II.tĜ.þ.326.
Dopravní napojení rozsáhlejších lokalit je obecnČ nutno Ĝešit prostĜednictvím místních
obslužných komunikací, s „kmenovým“ napojením na silnice II. nebo III.tĜ. Parametry sjezdu a
místních komunikací je nutno navrhovat v souladu s ustanovením platných pĜedpisĤ a norem.
PČší a cyklisté
Další chodníky pro pČší budou dle potĜeby budovány v souvislosti s postupným zastavČním
nČkterých rozvojových lokalit, pĜípadnČ podél silnice III.tĜ. nebo místních komunikací.
Doprava v klidu
Pro (zejména novČ budované) podnikatelské aktivity a obþanskou vybavenost je nutné zajistit
potĜebný poþet parkovacích stání pro pracovníky i zákazníky, a to nejlépe na vlastních
pozemcích.

4.2 Technická infrastruktura
4.2.1 Vodovod
Vodovodní síĢ v obci je vyhovující. V pĜípadČ nové výstavby je možné poþítat s rozšíĜením
rozvodné sítČ. Nové rozvody v zastavČném území budou Ĝešeny v rámci veĜejných
prostranství a ploch pro dopravu, v rozsáhlejších zastavitelných lokalitách jako souþást
pĜíslušných funkþních ploch.
Dobudovat veĜejný vodovod podél silnice III.tĜ. smČrem na BĜíšĢany.

4.2.2 Kanalizace
V Bašnicích je navrženo vybudování splaškové kanalizace s likvidací odpadních vod v obecní
ýOV jižnČ od obce – zastavitelná plocha Z3.
Do doby realizace budou odpadní vody nadále zachycovány a likvidovány individuálnČ v
jímkách, žumpách a septicích ĜádnČ provozovaných (dobrý technický stav, 3 komory, vyvážení
2 x roþnČ apod.) s možností provedení opatĜení ke zlepšení þistícího efektu (intenzifikace
septikĤ, instalace domovních ýOV, doþišĢovací filtry apod.).
U nových staveb i stávajících jímek legislativnČ zajistit a dbát na ekologické likvidování
splaškĤ a kalĤ (vzniklé kaly budou likvidovány kompostováním nebo vyváženy na þistírnu
odpadních vod HoĜice). V pĜípadČ výstavby vodních dČl ( napĜ. ýOV napojené do vodního
toku ) je nutno postupovat dle platného vodního zákona.
V místní þásti Zvinovská zĤstane zachován individuální zpĤsob shromažćování splaškových
vod v nepropustných bezodtokových jímkách na vyvážení a následným likvidováním kalĤ
kompostováním nebo vyvážením na þistírnu odpadních vod HoĜice.
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4.2.3 Elektrorozvody
Stávající vedení VN 35 kV vþ. OP jsou stabilizovaná.
RozmístČní stávajících trafostanic je vyhovující a není uvažováno s jejich zmČnou. Pro pokrytí
pĜípadných zvýšených nebo nových nárokĤ na dodávku el.energie mohou být nČkteré stávající
trafostanice upraveny nebo pĜezbrojeny na vyšší výkon, pĜípadnČ instalována nová TS na
stávající pĜípojku do areálu zrušeného cukrovaru.

4.2.4 Spoje
Nové objekty budou pĜipojovány v návaznosti na stávající síĢ podle poptávky po
telekomunikaþních službách.

4.2.5 Plynovody
Do ÚP je zapracován technický návrh plynofikace dle projektové studie. Napojení obce
Bašnice se pĜedpokládá na STL plynovod DN 90, vystupující z regulaþní stanice, umístČné
mezi areály firem BB GREEN s.r.o., Bašnice a Colas CZ, a.s. - Bašnice. PĜípadné stavby
severnČ od obce je možné napojit na stávající STL plynovod na základČ posouzení
požadované kapacity.
S plynofikací místní þásti Zvinovská se neuvažuje.

4.2.6 OdstraĖování odpadĤ
Všechny pĜípadné tzv. þerné skládky musí být sanovány s ohledem na ochranu složek
životního prostĜedí, v souladu se zásadami nakládání s odpady, stanovenými zákonem.

4.3 Obþanské vybavení
V Ĝešeném území není navržena specifická rozvojová plocha pro obþanskou vybavenost.
Další rozvoj v této oblasti je možný v rámci stávajících funkþních ploch OV, OS (obþanská
vybavenost), pĜípadnČ i v plochách SV ( plochy smíšené obytné – venkovské ), a to pĜi
splnČní regulaþních a hygienických podmínek.

4.4 VeĜejná prostranství
Stávající veĜejná prostranství užívaná ve veĜejném zájmu jsou buć samostatnČ vymezena –
u hlavní komunikace v obci (silnice II/326), nebo jsou souþástí funkþních ploch obþanské
vybavenosti (OV, OS).
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5. KONCEPCE USPOěÁDÁNÍ KRAJINY, VýETNċ VYMEZENÍ PLOCH A
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMċNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM
EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATěENÍ,
OCHRANU PěED POVODNċMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH
SUROVIN
5.1 Koncepce uspoĜádání krajiny
V krajinČ jsou vymezeny následující plochy s rozdílným zpĤsobem využití, pro které jsou
stanoveny podmínky využití v kap. 6.
Ŷ plochy zemČdČlské ( NZ )
Ŷ plochy lesní ( NL )
Ŷ plochy pĜírodní ( NP )
Ŷ plochy smíšené nezastavČného území – pĜírodní a zemČdČlské ( NSPZ )
Ŷ plochy vodní a vodohospodáĜské ( W )
- vzhledem k charakteru Ĝešeného území nejsou ve volné krajinČ navrhovány žádné nové
samostatné zastavitelné plochy; rozvojové lokality rozšiĜují a doplĖují stávající zastavČné
území obce.
- pro udržení a posílení ekologické stability území je do ÚP zapracován územní systém
ekologické stability (ÚSES).
- ve volné krajinČ je nepĜípustná realizace staveb a zaĜízení, které by negativnČ ovlivnily
dochovaný krajinný ráz, zvláštČ pak objekty dominantního výrazu (napĜ. vČtrné elektrárny,
fotovoltaické elektrárny,)
- v nezastavČných plochách v krajinČ nebude umisĢováno trvalé oplocení þi ohrazení (napĜ. z
vlastnických dĤvodĤ), na zemČdČlských plochách je možné umístČní doþasného pastevního
ohrazení, v odĤvodnČných pĜípadech oplocení trvalých zemČdČlských kultur (sady, vinice
apod.) dle podmínek stanovených orgánem ochrany pĜírody a krajiny. Na lesních pozemcích
je možné umístČní doþasného oplocení nové výsadby dĜevin (oplocenky).
- respektovat krajinné hodnoty území – bĜehové porosty kolem vodoteþí a vodních ploch,
plochy vymezených skladebných prvkĤ ÚSES a veškeré ekologicky významné plochy
(remízky, plochy a linie vzrostlé zelenČ, mokĜady, trvalé travní porosty apod.).
- podmínky pro umísĢování staveb þi jejich vylouþení v nezastavČném území jsou uvedeny pro
jednotlivé plochy s rozdílným zpĤsobem využití v kap. 6 ÚP.
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5.2 Územní systém ekologické stability – ÚSES
Hlavní prvky (biokoridory, biocentra) ÚSES pro Ĝešené území, které jsou souþástí hlavního
výkresu:
PRVKY ÚSES

biokoridory

regionální
lokální

biocentra
RBC 989 „Bašnický a Lískovický les“

LBK 5

LBC „Milovice u HoĜic“

V ÚP bylo Ĝešeno:
- vymezení RBC 989 „Bašnický a Lískovický les“
- vazby všech prvkĤ ÚSES na sousední katastrální území
koordinace v rámci zpracování ÚP: Ing.Z.Baladová, projektant ÚSES, þ.autorizace ýKA -01 772.

5.3 Prostupnost krajiny
- prostupnost krajiny zajistit zachováním funkþní sítČ polních a lesních cest, které umožĖují
pĜístup na jednotlivé pozemky, spojují obec s ostatními sídly a zajišĢují tak prĤchodnost
Ĝešeného území
- pro zachování migraþních koridorĤ zvČĜe nepropojovat obec a místní þásti (zamezit srĤstání
sídel )

5.4 Protierozní opatĜení
- ÚP nevymezuje zvláštní plochy pro protierozní opatĜení.
- úþinky eroze rozsáhlých neþlenČných a intenzivnČ využívaných zemČdČlských ploch lze
snižovat rozþlenČním takových ploch pomocí liniové zelenČ v podobČ pásĤ dĜevin podél
úþelových komunikací a vodoteþí
- využívat agrotechnických a organizaþních opatĜení, která u rizikových ploch zkrátí období
bez souvislého rostlinného krytu

5.5 ProtipovodĖová opatĜení
- respektovat hranice inundaþního (záplavového) území Q100 pro Bašnický potok, vþetnČ jeho
aktivní zóny.
- v pĜípadČ výstavby ýOV v lok. Z3 respektovat podmínky správce vodního toku pro osazení
objektu
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- obecná opatĜení pro zvýšení retence území:
- revitalizace vodních tokĤ a ploch:
- v blízkosti vodních tokĤ zachovat co nejvČtší podíl nezpevnČných ploch, a odvodnČní
území navrhovat tak aby se výraznČ nemČnily odtokové pomČry
- podél vodních tokĤ v území zachovat dle místních podmínek volnČ pĜístupný
zatravnČný pruh v minimální šíĜce 6 m ( v pĜípadČ Bašnického potoka 8 m ) od bĜehové
þáry, z dĤvodĤ údržby a þištČní.
- v pĜípadČ realizace jakýchkoli staveb je tĜeba zachovat funkþnost odvodĖovacích systémĤ a
v pĜípadČ porušení drenáží je nutné provést jejich opravu.

5.6 Rekreace
- v ÚP nejsou vymezeny stabilizované ani navrhované plochy individuální rekreace
- rekreaþní využívání krajiny je podpoĜeno zachováním funkþní sítČ polních a lesních cest

5.7 Dobývání nerostĤ
- v Ĝešeném území se plochy pĜípustné pro dobývání ložisek nerostĤ ani plochy pro jeho
technické zajištČní nenacházejí.
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6.

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPģSOBEM
VYUŽITÍ S URýENÍM PěEVAŽUJÍCÍHO ÚýELU VYUŽITÍ (HLAVNI VYUŽITÍ),
PěÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPěÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, POPěÍPADċ STANOVENÍ
PODMÍNċNċ PěÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TċCHTO PLOCH A STANOVENÍ
PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOěÁDÁNÍ, VýETNċ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK
OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU

V Ĝešeném území byly vyznaþeny následující plochy s rozdílným zpĤsobem využití:
Ŷ plochy smíšené obytné – venkovské ( SV )
Ŷ plochy bydlení
bydlení – v bytových domech ( BH )
bydlení – se specifickým využitím ( BX )
Ŷ plochy obþanského vybavení
obþanské vybavení – veĜejná infrastruktura ( OV )
obþanské vybavení – tČlovýchovná a sportovní zaĜízení ( OS )
Ŷ plochy dopravní infrastruktury – silniþní ( DS )
Ŷ plochy výroby a skladování
výroba a skladování – lehký prĤmysl ( VL )
výroba a skladování – zemČdČlská výroba ( VZ )
Ŷ plochy technické infrastruktury – inženýrské sítČ ( TI )
Ŷ plochy veĜejných prostranství ( PV )
Ŷ plochy veĜejných prostranství – veĜejná zeleĖ ( ZV )
Ŷ plochy zelenČ – soukromá a vyhrazená ( ZS )
Ŷ plochy zemČdČlské ( NZ )
Ŷ plochy vodní a vodohospodáĜské ( W )
Ŷ plochy lesní ( NL )
Ŷ plochy pĜírodní ( NP )
Ŷ plochy smíšené nezastavČného území – pĜírodní a zemČdČlské ( NSPZ )
Hranice jednotlivých výše uvedených funkþních ploch jsou patrné z výkresové þásti – hlavního
výkresu.
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Stanovení podmínek pro využití ploch :

SV – plochy smíšené obytné - venkovské
A - hlavní využití:
plochy smíšeného využití ve venkovských sídlech využívané zejména pro bydlení v rodinných
domech (vþetnČ domĤ a usedlostí s hospodáĜským zázemím), obslužnou sféru a nerušící
výrobní þinnosti
B - funkþní využití:
pĜípustné:
1) stavby a plochy bydlení v rodinných domech s užitkovými zahradami vþetnČ domĤ
a usedlostí s hospodáĜským zázemím
2) stávající byt. objekty využívané k obþasnému nebo rekreaþnímu bydlení (chalupy)
3) obchodní zaĜízení, veĜejné stravování, obþanské vybavení pro veĜejnost, obecní a
státní správu, malá ubytovací zaĜízení, služby nevýrobního charakteru
a provozovny sloužící k uspokojování potĜeb obyvatel území nerušící rodinné
bydlení (ve smyslu platné legislativy)
4) odstavná stání a garáže sloužící potĜebČ funkþního využití
5) stavby pro individuální rekreaci, které svým vzhledem a úþinky na okolí nenaruší
obytné a životní prostĜedí
6) nezbytné plochy a liniové stavby technického vybavení
7) pĜíslušné komunikace pČší, cyklistické, motorové
8) dopravní plochy a zaĜízení
9) zeleĖ liniová a plošná
10) vodní plochy a toky
11) dČtská hĜištČ
12) informaþní, propagaþní a reklamní stavby
podmíneþnČ pĜípustné:
1) nerušící zaĜízení a stavby pro drobnou a zemČdČlskou výrobu – ve vztahu k okolní
bytové zástavbČ (ve smyslu platné legislativy, zejména hygienických pĜedpisĤ – viz.
odĤvodnČní ÚP)
nepĜípustné:
1) stavby pro výrobu a podnikatelské aktivity s negativními vlivy na životní a obytné
prostĜedí
2) stavby a plochy pro skladování, ukládání a odstraĖování odpadĤ
3) stavby pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky, stavby pro velkoobchod
4) vícepodlažní a hromadné garáže
5) veškeré stavby a þinnosti, jejichž negativní úþinky na životní prostĜedí pĜekraþují
limity uvedené v pĜíslušných pĜedpisech nad pĜípustnou míru (ve smyslu platné
legislativy, viz odĤvodnČní ÚP)
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BH – plochy bydlení – v bytových domech
A - hlavní využití:
plochy bytových domĤ se zázemím a s pĜímČsí nerušících obslužných funkcí místního
významu
B - funkþní využití:
pĜípustné:
1) stavby a plochy bydlení v bytových domech
2) obchodní zaĜízení, veĜejné stravování, malá ubytovací zaĜízení s kapacitou do 10
lĤžek, služby a provozovny sloužící potĜebám obyvatel území nerušící funkci
bydlení (ve smyslu platné legislativy)
3) drobná sportovištČ a plochy pro každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel
4) odstavná stání a garáže sloužící potĜebČ funkþního využití
5) nezbytné plochy a liniové stavby technického vybavení
6) pĜíslušné komunikace pČší, cyklistické, motorové
7) dopravní plochy a zaĜízení
8) zeleĖ liniová a plošná
9) vodní plochy a toky
10) informaþní, propagaþní a reklamní stavby
nepĜípustné :
1) stavby pro výrobu a podnikatelské aktivity s negativními vlivy na životní a obytné
prostĜedí
2) stavby a plochy pro skladování, ukládání a odstraĖování odpadĤ
3) stavby pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky, stavby pro velkoobchod
4) vícepodlažní a hromadné garáže a garáže pro nákladní vozidla
5) veškeré další stavby a þinnosti, jejichž negativní úþinky na životní prostĜedí
pĜekraþují limity uvedené v pĜíslušných pĜedpisech nad pĜípustnou míru (ve smyslu
platné legislativy - viz odĤvodnČní ÚP)

BX – plochy bydlení – se specifickým využitím
A - hlavní využití:
plochy bydlení na území bývalého cukrovaru
B - funkþní využití:
pĜípustné:
1) dopravní plochy a zaĜízení, garáže, komunikace pro pČší a cyklisty
2) nezbytné plochy a liniové stavby technického vybavení
3) zeleĖ liniová a plošná
4) vodní plochy a toky
5) informaþní, propagaþní a reklamní stavby
nepĜípustné :
1) veškeré stavby neuvedené výše jako pĜípustné
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OV – plochy obþanského vybavení – veĜejná infrastruktura
A – hlavní využití:
plochy pĜevážnČ nekomerþní obþanské vybavenosti sloužící napĜíklad pro vzdČlávání a
výchovu, sociální služby a péþi o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veĜejnou správu, ochranu
obyvatelstva (dle platné legislativy - viz. stavební zákon).
B - funkþní využití:
pĜípustné:
1) maloobchodní, správní a administrativní objekty vþ. nezbytných obslužných ploch
2) služby, veĜejné stravování a ubytování
3) kulturní, sociální, zdravotnické, výchovné, sportovní a církevní zaĜízení
4) odstavná stání a garáže sloužící potĜebČ funkþního využití
5) nezbytné plochy technického vybavení
6) liniové stavby technického vybavení
7) pĜíslušné komunikace pČší, cyklistické a motorové
8) zeleĖ liniová a plošná
9) informaþní a reklamní zaĜízení
10) zaĜízení drobné výroby a Ĝemesel nerušící nad míru pĜípustnou okolí (ve smyslu
platné legislativy - viz odĤvodnČní ÚP)
podmíneþnČ pĜípustné:
1) bydlení v pĜípadČ, že se jedná o byt správce nebo majitele zaĜízení
nepĜípustné:
1) bytová výstavba ( s výjimkou bydlení podmíneþnČ pĜípustného)
2) objekty a plochy zemČdČlské a prĤmyslové výroby

OS – obþanské vybavení – tČlovýchovná a sportovní zaĜízení
A - hlavní využití:
plochy pro tČlovýchovu a sport
B - funkþní využití:
pĜípustné:
1) areály a plochy rekreaþní a sportovní
2) sportovní zaĜízení a vybavení
3) koupalištČ a víceúþelové nádrže využitelné pro rekreaci
4) vybavení sociální a hygienické
5) nezbytné plochy technického vybavení
6) liniové stavby technického vybavení
7) pĜíslušné komunikace pČší, cyklistické a motorové
8) zeleĖ liniová a plošná
9) vodní plochy a toky
10) veĜejné stravování pro obsluhu území
11) byty služební a majitelĤ zaĜízení
12) obþanská vybavenost související s hlavní funkcí
nepĜípustné:
1) bytová výstavba
2) obþanská vybavenost nesouvisející s hlavní funkcí
3) objekty výroby a skladování, Ĝemeslnické provozy
10/2014
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DS – plochy dopravní infrastruktury – silniþní
A - hlavní využití :
plochy a koridory silniþní dopravy – pozemky silnic II. - III.tĜ., místních a obslužných
komunikací, vþetnČ souvisejících ploch ( náspy, záĜezy, opČrné zdi, mosty, doprovodná zeleĖ )
B - funkþní využití:
pĜípustné:
1) plochy a koridory silniþní dopravy vþ. náspĤ, záĜezĤ, mostĤ, opČrných zdí apod.
2) plochy dopravy v klidu
3) zálivy zastávek hromadné dopravy, odpoþívadla, protihluková opatĜení
4) mČstský mobiliáĜ a drobná architektura
5) zeleĖ liniová a plošná
6) stavby a plochy nezbytné k obsluze území
7) vodní plochy a toky
8) trasy liniové technické vybavenosti
nepĜípustné :
1) þinnosti, dČje a zaĜízení, které narušují hlavní využití

VL - plochy výroby a skladování – lehký prĤmysl
A – hlavní využití:
plochy výrobních areálĤ lehkého prĤmyslu, kde negativní vliv nad pĜípustnou mez
nepĜekraþuje hranice areálu.
B - funkþní využití:
pĜípustné:
1) výrobní a skladové areály
2) dopravní zaĜízení a vybavení
3) pĜíslušné komunikace pČší, cyklistické a motorové
4) odstavná stání a garáže
5) nezbytné plochy technického vybavení
6) zeleĖ liniová a plošná
7) stavební dvory a zaĜízení pro údržbu sítí a komunikací
8) doplĖková zaĜízení obchodu a služeb související s dominantní funkcí
9) byty služební a majitelĤ zaĜízení
nepĜípustné:
1) byty nad rámec služebního charakteru
2) plochy a objekty obþanské vybavenosti, rekreace a sportu
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VZ - plochy výroby a skladování – zemČdČlská výroba
A - hlavní využití
– vyjma plochy Z6:
plochy zemČdČlské rostlinné i živoþišné výroby a pĜidružené drobné výroby
– pro plochu Z6:
chov ryb, jehož negativní vliv nenaruší biotop živoþichĤ žijících na pĜilehlém Cukrovarském
rybníce
B - funkþní využití:
pĜípustné – vyjma plochy Z6:
1) objekty a plochy urþené pro zemČdČlskou výrobu
2) stavby nezbytné pro obhospodaĜování zemČdČlské pĤdy (napĜ. silážní žlaby,
hnojištČ, pĜístĜešky pro dobytek, apod.)
3) zaĜízení nezemČdČlské výroby, pokud nebude v rozporu s hygienicko veterinárními pĜedpisy
4) pĜíslušné plochy dopravy, odstavná stání a garáže pro uvedenou funkci
5) technické vybavení ( trafostanice, vodojem,..), liniové stavby tech. vybavenosti
6) vodní plochy a toky
7) zeleĖ liniová a plošná
8) doplĖková zaĜízení výroby a služeb, související s hlavní funkcí
9) byty služební a majitelĤ zaĜízení
pĜípustné – pro plochu Z6:
1) skladování
2) zeleĖ
nepĜípustné:
1) stavby, zaĜízení a þinnosti nesouvisející s hlavním nebo pĜípustným využitím
C – zásady prostorové regulace:
- pro plochu Z6: výšková regulace zástavby – max. 5m nad rostlým terénem

TI – technická infrastruktura – inženýrské sítČ
A - hlavní využití:
plochy, trasy a objekty technické infrastruktury ( trafostanice, regulaþní stanice, výmČníky,
þistírny a úpravny vod atd. )
B - funkþní využití:
pĜípustné:
1) plochy a trasy pro vedení inž. sítí
2) plochy dopravy, manipulaþní plochy a odstavná stání
3) zeleĖ liniová a plošná
nepĜípustné :
1) veškeré stavby neuvedené výše jako pĜípustné
2) þinnosti, dČje a zaĜízení, které narušují hlavní využití
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PV – plochy veĜejných prostranství
A – hlavní využití:
plochy, které jsou veĜejnČ pĜístupné a mají významnou prostorotvornou a komunikaþní funkci
B - funkþní využití:
pĜípustné:
1) veĜejná prostranství
2) plochy, zaĜízení a vybavení pro rekreaci a sport
3) plochy a koridory silniþní dopravy a dopravy v klidu
4) mobiliáĜ a drobná architektura
5) zeleĖ liniová a plošná
6) stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy
7) vodní plochy a toky
8) trasy liniové technické vybavenosti
podmíneþnČ pĜípustné:
1) zaĜízení a aktivity, napĜ. altány, veĜejná WC, obþerstvení s venkovním posezením,
tržištČ, dČtská hĜištČ apod., v pĜípadČ, že svou funkcí a charakterem odpovídají
významu území
nepĜípustné :
1) veškeré stavby neuvedené výše jako pĜípustné nebo podmíneþnČ pĜípustné

ZV – plochy veĜejných prostranství – veĜejná zeleĖ
A - hlavní využití:
plochy parkovČ upravené zelenČ
B - funkþní využití:
pĜípustné:
1) mobiliáĜ, drobná architektura
2) pČší a cyklistické komunikace
3) stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy
4) vodní plochy a toky
5) trasy liniové technické vybavenosti
nepĜípustné :
1) veškeré stavby neuvedené výše jako pĜípustné
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ZS – plochy zelenČ – soukromé a vyhrazené

A – hlavní využití:
plochy soukromé zelenČ v zastavČném území nebo v jeho návaznosti; zejména zahrady, které
nejsou souþástí jiných typĤ ploch
B - funkþní využití:
pĜípustné:
1) louky, pastviny, sady a zahrady
2) jednoduché stavby a zaĜízení, související s hlavním využitím
3) vodní plochy a toky
4) liniové trasy technické vybavenosti
nepĜípustné :
1) veškeré využití neuvedené výše jako pĜípustné

NZ - plochy zemČdČlské
A - hlavní využití :
plochy s pĜevažující funkcí intenzivní zemČdČlské produkce
B - funkþní využití:
pĜípustné:
1) zemČdČlsky využívané plochy pro rostlinnou i živoþišnou výrobu
2) související obslužné a manipulaþní plochy
3) opatĜení pĜispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení pĜívalových dešĢĤ,
protipovodĖová a protierozní opatĜení, výstavba menších vodních nádrží
4) vodní plochy a toky
5) zeleĖ krajinná, liniová vþ. prvkĤ ÚSES
6) komunikace pČší, cyklistické, úþelové a obslužné
7) nezbytné plochy dopravní a technické infrastruktury
8) liniové stavby technického vybavení
9) informaþní, propagaþní a reklamní zaĜízení
10) nauþné stezky
podmíneþnČ pĜípustné:
1) plochy pro zalesnČní cca do 1ha na plochách navazujících na stávající PUPFL
jejichž zalesnČním dojde k ucelení PUPFL za pĜedpokladu, že nebude narušena
ekologická diverzita
2) stavby nezbytné pro obhospodaĜování a provoz ploch dané funkce vyhovující
definici pĜípustných staveb v nezastavČném území dle platného zákona s podmínkou, že jejich souþástí nebudou prostory pro pobyt osob
nepĜípustné:
1) veškeré þinnosti neuvedené výše jako pĜípustné nebo podmíneþnČ pĜípustné
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W – plochy vodní a vodohospodáĜské
A - hlavní využití:
plochy, které se vymezují za úþelem zajištČní podmínek pro nakládání s vodami, ochranu pĜed
jejich škodlivými úþinky a suchem, regulaci vodního režimu území a plnČní dalších úþelĤ
stanovených právními pĜedpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany pĜírody a
krajiny
B - funkþní využití:
pĜípustné:
1) pozemky vodních ploch, koryt vodních tokĤ
2) ostatní pozemky urþené pro pĜevažující vodohospodáĜské využití
3) zeleĖ krajinná, liniová vþ. prvkĤ ÚSES (biokoridory, biocentra a interakþní prvky)
4) úþelové komunikace
5) stavby nezbytné pro obhospodaĜování a provoz ploch dané funkce
6) nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení
nepĜípustné:
1) všechny stavby a þinnosti, pokud nejsou uvedeny jako pĜípustné

NL - plochy lesní

A - hlavní využití :
plochy s pĜevažujícím využitím pro lesní produkci
B - funkþní využití:
pĜípustné:
1) pozemky urþené k plnČní funkcí lesa
2) zeleĖ krajinná, liniová vþ. prvkĤ ÚSES
3) vodní plochy a toky
4) opatĜení pĜispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení pĜívalových dešĢĤ,
protipovodĖová a protierozní opatĜení, výstavba menších vodních nádrží
5) úþelové komunikace a manipulaþní plochy
6) nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení
7) nauþné stezky
podmíneþnČ pĜípustné:
1) stavby nezbytné pro obhospodaĜování a provoz ploch dané funkce vyhovující
definici pĜípustných staveb v nezastavČném území dle platného zákona s podmínkou, že jejich souþástí nebudou prostory pro pobyt osob
nepĜípustné:
1) veškeré þinnosti neuvedené výše jako pĜípustné nebo podmíneþnČ pĜípustné
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NP - plochy pĜírodní
A - hlavní využití:
plochy s pĜevažující pĜírodní funkcí zahrnující mimo jiné zvláštČ chránČné plochy
(ÚSES – biocentra apod.)
B - funkþní využití:
pĜípustné:
1) plochy lesa, zeleĖ krajinná, liniová vþ. prvkĤ ÚSES
2) vodní plochy a toky
3) opatĜení pĜispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení pĜívalových dešĢĤ,
protipovodĖová a protierozní opatĜení, výstavba menších vodních nádrží
4) komunikace pČší, cyklistické a úþelové
5) zemČdČlské obslužné a manipulaþní plochy
6) nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení
7) nauþné stezky
podmíneþnČ pĜípustné:
1) stavby nezbytné pro obhospodaĜování a provoz ploch dané funkce vyhovující
definici pĜípustných staveb v nezastavČném území dle platného zákona s podmínkou, že jejich souþástí nebudou prostory pro pobyt osob
nepĜípustné:
1) veškeré aktivity neuvedené výše jako pĜípustné nebo podmíneþnČ pĜípustné
2) jakékoli zmČny využití, které by znemožnily þi ohrozily funkþnost biocenter nebo
územní ochranu ploch navrhovaných k zaþlenČní do nich

NSpz – plochy smíšené nezastavČného území – pĜírodní a zemČdČlské
A - hlavní využití :
- plochy s možnou kombinací funkcí pĜírodní a ploch pro zemČdČlskou produkci
B - funkþní využití:
pĜípustné:
1) zemČdČlsky využívané plochy pro rostlinnou i živoþišnou výrobu
2) zeleĖ krajinná a liniová vþ. prvkĤ ÚSES ( biocentra, biokoridory a interakþní prvky )
3) ovocné sady
4) vodní plochy a toky
5) opatĜení pĜispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení pĜívalových dešĢĤ,
protipovodĖová a protierozní opatĜení, výstavba menších vodních nádrží
6) pĜístupové a úþelové komunikace, polní cesty, zemČdČlské, obslužné
a manipulaþní plochy
7) komunikace pČší, cyklistické, nauþné stezky
8) nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení
podmíneþnČ pĜípustné:
1) stavby nezbytné pro obhospodaĜování a provoz ploch dané funkce vyhovující
definici pĜípustných staveb v nezastavČném území dle platného zákona s podmínkou, že jejich souþástí nebudou prostory pro pobyt osob
nepĜípustné:
1) všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako pĜípustné nebo podmíneþnČ pĜípustné
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7. VYMEZENÍ VEěEJNċ PROSPċŠNÝCH STAVEB, VEěEJNċ PROSPċŠNÝCH
OPATěENÍ, STAVEB A OPATěENÍ K ZAJIŠġOVÁNÍ OBRANY A BEZPEýNOSTÍ
STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKģM
A STAVBÁM VYVLASTNIT

Stavby a opatĜení k zajišĢování obrany a bezpeþnosti státu a asanaþní území nejsou
vymezeny.
Územním plánem je stanovena následující veĜejnČ prospČšná stavba (zakresleno ve Výkresu
veĜejnČ prospČšných staveb, opatĜení a asanací – þ. A 2.4), pro které lze práva k pozemkĤm a
stavbám vyvlastnit:
- dopravní infrastruktura
OZNAýENÍ
VD 01

POPIS
koridor pro pĜeložku
komunikace II/326

VÝýET POZEMKģ KN
k.ú. Bašnice – v rozsahu lokality Z5

Územním plánem jsou stanovena následující veĜejnČ prospČšná opatĜení (zakresleno ve
Výkresu veĜejnČ prospČšných staveb, opatĜení a asanací – þ. A 2.4), pro která lze práva k
pozemkĤm a stavbám vyvlastnit:
- územní systém ekologické stability
OZNAýENÍ

POPIS

VU 01

k.ú. Bašnice - regionální biocentrum RBC 989 Bašnický a Lískovický les

8. VYMEZENÍ VEěEJNċ PROSPċŠNÝCH STAVEB A VEěEJNÝCH
PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PěEDKUPNÍ PRÁVO,
S UVEDENÍM V ýÍ PROSPċCH JE PěEDKUPNÍ PRÁVO ZěIZOVÁNO,
PARCELNÍCH ýÍSEL POZEMKģ, NÁZVU K.Ú. A PěÍPADNċ DALŠÍCH ÚDAJģ
PODLE § 5 ODST.1 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA
Územním plánem nejsou stanoveny veĜejnČ prospČšná stavby ani veĜejná prostranství, pro
které lze uplatnit pĜedkupní právo.

9.

STANOVENÍ KOMPENZAýNÍCH OPATěENÍ PODLE § 50 ODST. 6
STAVEBNÍHO ZÁKONA

V územním plánu nejsou stanovena kompenzaþní opatĜení.

10/2014

25

Ô3%$ä1,&(

10.

ÚDAJE O POýTU LISTģ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POýTU VÝKRESģ K NċMU
PěIPOJENÉ GRAFICKÉ ýÁSTI
- textová þást územního plánu ……………………………..….obsahuje 26 stran
- grafická þást:
Výkresová þást je zpracována digitální formou a tisky provedeny jako 1 list
pro každý následující výkres.
A2.1
A2.2
A2.3a
A2.3b
A2.4

11.

výkres základního þlenČní území
hlavní výkres
výkres koncepce technické infrastruktury
– vodní hospodáĜství
výkres koncepce technické infrastruktury
– energetika, telekomunikace
výkres veĜejnČ prospČšných staveb, opatĜení a asanací

1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000

SDċLENÍ O ZRUŠENÍ ÚZEMNċ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

Nabytím úþinnosti tohoto opatĜení obecné povahy, kterým se vydává Územní plán Bašnice,
pozbývá platnosti Územní plán obce Bašnice, schválený zastupitelstvem obce Bašnice
a ObecnČ závazná vyhláška obce Bašnice o závazných þástech územního plánu obce
Bašnice.
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