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A1 – textová �ást územního plánu 
1. VYMEZENÍ ZASTAV�NÉHO ÚZEMÍ  

 
Zastav�né území obce je vymezeno v grafické �ásti územního plánu v souladu s §58  
Stavebního zákona (zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním �ádu). Vychází z 
hranice intravilánu vymezené k 1.9.1966, která byla aktualizována na základ� údaj� katastru 
nemovitostí a skute�ností zjišt�ných pr�zkumem území v dob� zpracování ÚP (srpen 2012 - 
�ervenec 2014).  
 
Hranice zastav�ného území je vyzna�ena v t�chto výkresech:   
 
- návrh ÚP: výkres základního �len�ní území (A2.1), hlavní výkres (A2.2), výkres koncepce 
technické infrastruktury – vodní hospodá�ství (A2.3a), výkres koncepce technické 
infrastruktury – energetika, telekomunikace (A2.3b) 
 
�ešené 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 zabezpe�ení souladu všech p�írodních, 
civiliza�ních a kulturních hodnot v území s aktuálním stavem požadavk� na územní plánování 
v �ešeném území.  
 
Koncepce územního plánu respektuje stávající urbanistickou strukturu obce, kterou dále 
rozvíjí; návrhové lokality jsou tak situovány v okrajových �ástech 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; 
sou�asn� zajiš�uje koordinaci funkcí v �ešeném území se zám�ry nadmístního významu, 
uvedenými v ÚPD ZÚR KHK – vymezení koridoru pro dopravní infrastrukturu.  

 
- hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot 

 
Navržená koncepce rozvoje území zohled�uje p�írodní hodnoty, p�edevším lesní plochy 
severozápadn� od obce, vodní plochy a toky, a prvky generelu ÚSES (biocentra, biokoridory). 
ÚP rovn�ž respektuje urbanistickou strukturu obce v�. kulturních hodnot v území a památek 
místního významu a zajiš�uje koordinaci funkcí s navazujícím územím.  
 
 
Vý�et chrán�ných území a ochranných pásem je uveden v kapitole �.9 Od�vodn�ní územního 
plánu.  
 



                                                                                                                                     ��������	
��

10/2014 6 

3.    URBANISTICKÁ KONCEPCE, V�ETN� VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH 
PLOCH, PLOCH P�ESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELEN� 

 
3.1 Urbanistická koncepce 

 
 urbanistický návrh vychází z aktuálních požadavk� na územní rozvoj v obci za sou�asné 
koordinace se zám�ry nadmístního významu a uspo�ádání funk�ních ploch v �ešeném území.  
 
 obec bude tvo�it ucelený sídelní útvar; rozvojové lokality zastavitelných ploch jsou p�evážn� 
vymezeny v návaznosti na zastav�né území a v místech s vyhovujícím napojením na dopravní 
i technickou infrastrukturu 
 
 z hlediska funk�ního využití tvo�í charakter p�evážné �ásti vlastní obce kombinace ploch 
bydlení a ob�anské vybavenosti, na jižním okraji dopln�ná plochami zem�d�lské výroby. 
Severn� od obce podél silnice na Dobrou Vodu jsou rozsáhlé plochy výroby, jižn� od obce 
místní �ást Zvinovská, ur�ená k bydlení.    
 
 �len�ní ploch s rozdílným zp�sobem využití je v souladu s metodikou digitálního zpracování 
územních plán� obcí – MINIS.  Jednotlivé plochy se d�lí na plochy stabilizované (zastav�ného 
nebo nezastav�ného území) a plochy zm�n ( plochy zastavitelné ozn. Z ).   
 
- funk�ní 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 silni�ní:  

- zastavitelná plocha Z5 
 
- lokalita pro výrobu a skladování – zem�d�lská výroba:  

- zastavitelná plocha Z6 
 
 krom� vymezených zastavitelných ploch je možná výstavba uvnit� zastav�ného území           
- v rámci p�íslušných funk�ních ploch, p�i spln�ní regulativ� uvedených v textové �ásti a 
podmínek stavebního zákona v�. navazujících vyhlášek.  
 
 zásady prostorové regulace jsou stanoveny pro zastavitelné plochy Z1, Z2, Z4 a Z6.          
Pro ostatní �ásti zastav�ného území nejsou prostorové regulativy stanoveny - navrhované 
zám�ry budou posuzovány individuáln� s cílem respektovat a vhodn� dopl�ovat charakter 
navazující okolní zástavby.  
 
 nová zástavba bude respektovat trasy a ochranná pásma stávající technické infrastruktury, 
p�ípadn� bude navrženo jejich p�eložení do vhodn�jší trasy. 
 
 pro rozvoj drobné a �emeslné výroby a podnikatelských aktivit menšího rozsahu, nerušících 
nad míru p�ípustnou ( viz kap.A6 ) bytovou zástavbu jsou v rámci funk�ní regulace vytvo�eny 
podmínky pro situování t�chto �inností v rámci ploch SV (plochy smíšené obytné – 
venkovské). Tyto aktivity budou p�i svém provozu respektovat prioritu obytné funkce (hlavní 
využití). 
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 územní plán prov��il koncepci stávající technické infrastruktury, v p�ípad� plynofikace a 
likvidace odpadních vod navrhl její dopln�ní v souladu se zpracovanými studiemi.  
 
 komunika�ní kostra �ešeného území bude dopln�ná o navrhovaný koridor p�eložky silnice 
II/326. Sí� komunikací v zastav�ném území je stabilizovaná a z�stane zachována i do 
budoucna. P�i realizaci budou u rozsáhlejších lokalit pro bytovou zástavbu dopln�ny místní 
obslužné komunikace, které budou navazovat na stávající komunika�ní sí�.  
 
 vymezeny jsou plochy pro skladebné prvky systému ekologické stability (ÚSES) na 
regionální a lokální úrovni.   
 
 chrán�ny jsou plochy lesa, vymezeny jsou jako samostatná plocha s rozdílným zp�sobem 
využití (NL) a nejsou zde navrženy žádné rozvojové plochy.  
 

3.2 Vymezení zastavitelných ploch 
�

 
SV - plochy smíšené obytné - venkovské 

�íslo podmínky využití plochy rozloha 
(ha) 

�

 
Z1 

 
 

lokalizace: západní okraj obce, p�i jižní stran� komunikace II.t�.�.326 sm�rem na 
Sukorady  
 
dopravní napojení, specifické podmínky:  
- p�ístup ze stávající silnice II.t�.  
- nutno respektovat trasu telekomunika�ního vedení a trasu vodovodu 
- lokalita je podmín�n� p�ípustná z hlediska ochrany p�ed hlukem z provozu na 

komunikaci II.t�., a to do doby pr�kazu napln�ní hygienických limit� hluku 
v chrán�ném venkovním prostoru staveb v denní i no�ní dob�  

- zachovat funk�nost odvod�ovacích systém� a drenáží 
 
napojení na inž. sít�: viz. kap. 4.2 – Technická infrastruktura 
 
zásady prostorové regulace:  
- individuální rodinné domy 
- �ešení nové zástavby bude navazovat na stávající zastav�ní, a to:  

- v architektonickém �ešení staveb 
- ve výškové hladin� zástavby 

 
  
 0,3047 

�

 
Z2 

 
 

 
lokalizace: západní �ást obce, p�i západní stran� komunikace III.t�.�.32348 sm�rem 
na B�íš�any  
  
dopravní napojení, specifické podmínky:  
- p�ístup ze stávající komunikace III.t�. 
- nutno respektovat trasu vodovodu 
- lokalita je podmín�n� p�ípustná z hlediska ochrany p�ed hlukem z provozu na 

komunikaci III.t�., a to do doby pr�kazu napln�ní hygienických limit� hluku 
v chrán�ném venkovním prostoru staveb v denní i no�ní dob�  

- zachovat funk�nost odvod�ovacích systém� a drenáží 
 
napojení na inž. sít�: viz. kap. 4.2 – Technická infrastruktura 
 
zásady prostorové regulace:  
- individuální rodinné domy 
- �ešení nové zástavby bude navazovat na stávající zastav�ní, a to:  

- v architektonickém �ešení staveb 
- ve výškové hladin� zástavby  

 
  
 0,4700 
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SV - plochy smíšené obytné - venkovské 

�íslo podmínky využití plochy rozloha 
(ha) 

�

 
Z4 

 
 

 
lokalizace: východní okraj obce, p�i západní stran� komunikace III.t�.�.32612 sm�rem 
na Milovice u Ho�ic  
 
dopravní napojení, specifické podmínky:  
- p�ístup ze stávající komunikace III.t�. 
- nutno respektovat OP stávající trafostanice 
- lokalita je podmín�n� p�ípustná z hlediska ochrany p�ed hlukem z provozu na 

komunikaci III.t�., a to do doby pr�kazu napln�ní hygienických limit� hluku 
v chrán�ném venkovním prostoru staveb v denní i no�ní dob�  

- zachovat funk�nost odvod�ovacích systém� a drenáží 
 
napojení na inž. sít�: viz. kap. 4.2 – Technická infrastruktura 
 
zásady prostorové regulace:  
- individuální rodinné domy 
- �ešení nové zástavby bude navazovat na stávající zastav�ní, a to:  

-     v architektonickém �ešení staveb 
      -     ve výškové hladin� zástavby 

 
  
 0,4900 

 
 
 

TI – technická infrastruktura – inženýrské sít� 

�íslo podmínky využití plochy rozloha 
(ha) 

�

 
Z3 

 
 

�

lokalizace plochy:  jižní okraj obce na levém b�ehu Bašnického potoka   
 
dopravní napojení, specifické podmínky:  
 
- p�ístup z místní komunikace   
- lokalita ur�ená pro výstavbu �OV  
- respektovat manipula�ní pruh 8m od b�ehové �áry vodního toku dle platného 

zákona 
- lokalita v záplavovém území Q5. �OV je nutné výškov� umístit tak, aby byla 

zachována její funkce a nebyly p�ekro�eny stanovené ukazatele zne�išt�ní ve 
vypoušt�né vod� p�i vyšších pr�tocích 

- zachovat funk�nost odvod�ovacích systém� a drenáží 
 
 

 
  
 0,1000 
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DS – dopravní infrastruktura - silni�ní 

�íslo podmínky využití plochy Plocha 
(ha) 

�

 
Z5 

 
 

�

lokalizace koridoru:  severn� a západn� od zastav�ného území    
 
specifické podmínky:  
- koridor pro výstavbu p�eložky silnice II/326 je za�azen v souladu se ZÚR 

Královéhradeckého kraje (stavba DS 45, DS 46 – obchvat Bašnice) 
- zastavitelné plochy vycházející z vymezeného dopravního koridoru, které nebudou 

sou�ásti kone�né trasy komunikace, budou v následné zm�n� územního plánu bez 
náhrady zrušeny a p�evedeny zp�t do ploch p�vodního využití 

- k�ížení koridoru Z5 se stávajícími komunikacemi, s trasami stávající technické 
infrastruktury a Bašnickým potokem bude �ešeno v dalším stupni PD komunikace 
p�eložky II/326  

- p�ípadné dot�ení OP lesa bude �ešeno v dalším stupni PD komunikace p�eložky 
II/326 dle návrhu konkrétní trasy 

- nutno zachovat funk�nost HOZ (hlavní odvod�ovací za�ízení), odvod�ovacích 
systém� a drenáží 
 

 

 
  
 9,0360     
 (koridor) 
 
 

 
VZ – plochy výroby a skladování – zem�d�lská výroba 

�íslo podmínky využití plochy Plocha 
(ha) 

�

 
Z6 

 
 

�

lokalizace: severn� od obce, p�i západní stran� komunikace III.t�.�.3267 sm�rem na 
Dobrou Vodu  
 
dopravní napojení, specifické podmínky:  
- p�ístup ze stávající silnice III.t�.  
- hlavní využití plochy: chov ryb, jehož negativní vliv nenaruší biotop živo�ich� 

žijících na p�ilehlém Cukrovarském rybníce 
- p�ípustné využití: skladování, zele�  
 
napojení na inž. sít�: viz. kap. 4.2 – Technická infrastruktura 
 
zásady prostorové regulace:  
- výšková regulace zástavby – max. 5m nad rostlým terénem 

 

 
  
 0,0018     
  
 
 

 
 
 
 

3.3   Systém sídelní zelen� 
 

 pro sídelní zele� je vyhrazena samostatná funk�ní plocha na východním okraji obce (ZV- 
plochy ve�ejných prostranství - ve�ejná zele�.  
 
 sou�ástí systému sídelní zelen� jsou plochy, které jsou zahrnuty do jiných ploch s rozdílným 
zp�sobem využití. Jedná se o zele� na plochách ve�ejných prostranství (PV), zahrady, které 
jsou zahrnuty do ploch bydlení (SV) a o zele�, která je sou�ástí ploch ob�anské vybavenosti 
(OV, OS).  
 
 zvláš� jsou vymezeny rozsáhlé plochy soukromé zelen� (ZS), navazující na plochy bydlení.  
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4.    KONCEPCE VE�EJNÉ INFRASTRUKTURY, V�ETN� PODMÍNEK PRO JEJÍ 
UMÍS�OVÁNÍ 

 
4.1  Dopravní infrastruktura 

 
Silni�ní doprava 
V souladu se ZÚR Královéhradeckého kraje je v území vymezen koridor p�eložky silnice 
II.t�.�.326. 
Dopravní napojení rozsáhlejších lokalit je obecn� nutno �ešit prost�ednictvím místních 
obslužných komunikací, s „kmenovým“ napojením na silnice II. nebo III.t�. Parametry sjezdu a 
místních komunikací je nutno navrhovat v souladu s ustanovením platných p�edpis� a norem.  
 
P�ší a cyklisté 
Další chodníky pro p�ší budou dle pot�eby budovány v souvislosti s postupným zastav�ním 
n�kterých rozvojových lokalit, p�ípadn� podél silnice III.t�. nebo místních komunikací.  

 
Doprava v klidu 
Pro (zejména nov� budované) podnikatelské aktivity a ob�anskou vybavenost je nutné zajistit 
pot�ebný po�et parkovacích stání pro pracovníky i zákazníky, a to nejlépe na vlastních 
pozemcích.  
 
 

4.2  Technická infrastruktura 

4.2.1 Vodovod                                                                                                                                    

 
Vodovodní sí� v obci je vyhovující. V p�ípad� nové výstavby je možné po�ítat s rozší�ením 
rozvodné sít�. Nové rozvody v zastav�ném území budou �ešeny v rámci ve�ejných 
prostranství a ploch pro dopravu, v rozsáhlejších zastavitelných lokalitách jako sou�ást 
p�íslušných funk�ních ploch.  

 
Dobudovat ve�ejný vodovod podél silnice III.t�. sm�rem na B�íš�any.  
 

4.2.2 Kanalizace 

 
V Bašnicích je navrženo vybudování splaškové kanalizace s likvidací odpadních vod v obecní 
�OV jižn� od obce – zastavitelná plocha Z3.  
 
Do doby realizace budou odpadní vody nadále zachycovány a likvidovány individuáln� v 
jímkách, žumpách a septicích �ádn� provozovaných (dobrý technický stav, 3 komory, vyvážení 
2 x ro�n� apod.) s možností provedení opat�ení ke zlepšení �istícího efektu (intenzifikace 
septik�, instalace domovních �OV, do�iš�ovací filtry apod.).  

 
U nových staveb i stávajících jímek legislativn� zajistit a dbát na ekologické likvidování 
splašk� a kal� (vzniklé kaly budou likvidovány kompostováním nebo vyváženy na �istírnu 
odpadních vod Ho�ice). V p�ípad� výstavby vodních d�l ( nap�. �OV napojené do vodního 
toku ) je nutno postupovat dle platného vodního zákona.  

 
V místní �ásti Zvinovská z�stane zachován individuální zp�sob shromaž�ování splaškových 
vod v nepropustných bezodtokových jímkách na vyvážení a následným likvidováním kal� 
kompostováním nebo vyvážením na �istírnu odpadních vod Ho�ice. 
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4.2.3 Elektrorozvody 

 
Stávající vedení VN 35 kV v�. OP jsou stabilizovaná.  
 
Rozmíst�ní stávajících trafostanic je vyhovující a není uvažováno s jejich zm�nou. Pro pokrytí 
p�ípadných zvýšených nebo nových nárok� na dodávku el.energie mohou být n�které stávající 
trafostanice upraveny nebo p�ezbrojeny na vyšší výkon, p�ípadn� instalována nová TS na 
stávající p�ípojku do areálu zrušeného cukrovaru. 
 

4.2.4 Spoje 

 
Nové objekty budou p�ipojovány v návaznosti na stávající sí� podle poptávky po 
telekomunika�ních službách. 

4.2.5 Plynovody 

 
Do ÚP je zapracován technický návrh plynofikace dle projektové studie. Napojení obce 
Bašnice se p�edpokládá na STL plynovod DN 90, vystupující z regula�ní stanice, umíst�né 
mezi areály firem BB GREEN s.r.o., Bašnice a Colas CZ, a.s. - Bašnice. P�ípadné stavby 
severn� od obce je možné napojit na stávající STL plynovod na základ� posouzení  
požadované kapacity. 
 
S plynofikací místní �ásti Zvinovská se neuvažuje.   
  

4.2.6 Odstra�ování odpad� 

 
Všechny p�ípadné tzv. �erné skládky musí být sanovány s ohledem na ochranu složek 
životního prost�edí, v souladu se zásadami nakládání s odpady, stanovenými  zákonem. 
  

 
 
 

4.3  Ob�anské vybavení 
 

V �ešeném území není navržena specifická rozvojová plocha pro ob�anskou vybavenost. 
Další rozvoj v této oblasti je možný v rámci stávajících funk�ních ploch OV, OS (ob�anská 
vybavenost),  p�ípadn� i v plochách SV ( plochy smíšené obytné – venkovské ), a to p�i 
spln�ní regula�ních a hygienických podmínek.   
 
 
 
 

4.4  Ve�ejná prostranství 
 

Stávající ve�ejná prostranství užívaná ve ve�ejném zájmu jsou bu� samostatn� vymezena –     
u hlavní komunikace v obci (silnice II/326), nebo jsou sou�ástí funk�ních ploch ob�anské 
vybavenosti  (OV, OS).  
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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 

 
5.1  Koncepce uspo�ádání krajiny 

 
 

V krajin� jsou vymezeny následující plochy s rozdílným zp�sobem využití, pro které jsou 
stanoveny podmínky využití v kap. 6.  
 
 plochy zem�d�lské  ( NZ ) 

 plochy lesní  ( NL ) 

 plochy p�írodní  ( NP )    

 plochy smíšené nezastav�ného území – p�írodní a zem�d�lské ( NSPZ )    

 plochy vodní a vodohospodá�ské  ( W ) 

 
- vzhledem k charakteru �ešeného území nejsou ve volné krajin� navrhovány žádné nové 
samostatné zastavitelné plochy; rozvojové lokality rozši�ují a dopl�ují stávající zastav�né 
území obce.   
 
- pro udržení a posílení ekologické stability území je do ÚP zapracován územní systém 
ekologické stability (ÚSES). 
 
- ve volné krajin� je nep�ípustná realizace staveb a za�ízení, které by negativn� ovlivnily 
dochovaný krajinný ráz, zvlášt� pak objekty dominantního výrazu (nap�. v�trné elektrárny, 
fotovoltaické elektrárny,) 

 
- v nezastav�ných plochách v krajin� nebude umis�ováno trvalé oplocení �i ohrazení (nap�. z 
vlastnických d�vod�), na zem�d�lských plochách je možné umíst�ní do�asného pastevního 
ohrazení, v od�vodn�ných p�ípadech oplocení trvalých zem�d�lských kultur (sady, vinice 
apod.) dle podmínek stanovených orgánem ochrany p�írody a krajiny. Na lesních pozemcích 
je možné umíst�ní do�asného oplocení nové výsadby d�evin (oplocenky). 

 
- respektovat krajinné hodnoty území – b�ehové porosty kolem vodote�í a vodních ploch, 
plochy vymezených skladebných prvk� ÚSES a veškeré ekologicky významné plochy 
(remízky, plochy a linie vzrostlé zelen�, mok�ady, trvalé travní porosty apod.). 

 
- podmínky pro umís�ování staveb �i jejich vylou�ení v nezastav�ném území jsou uvedeny pro 
jednotlivé plochy s rozdílným zp�sobem využití v kap. 6 ÚP.  
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5.2  Územní systém ekologické stability – ÚSES 
 

Hlavní prvky (biokoridory, biocentra) ÚSES pro �ešené území, které jsou sou�ástí hlavního     
výkresu:  

 
                           
PRVKY ÚSES 

                                  
biokoridory 

                               
biocentra 

regionální  RBC 989 „Bašnický a Lískovický les“ 

lokální LBK 5 LBC „Milovice u Ho�ic“ 

 
 
V ÚP bylo �ešeno:  

- vymezení RBC 989 „Bašnický a Lískovický les“  
- vazby všech prvk� ÚSES na sousední katastrální území 

 
 
koordinace v rámci zpracování ÚP: Ing.Z.Baladová, projektant ÚSES, �.autorizace �KA -01 772.  
 
 
 

5.3   Prostupnost krajiny  
 
- prostupnost krajiny zajistit zachováním funk�ní sít� polních a lesních cest, které umož�ují 
p�ístup na jednotlivé pozemky, spojují obec s ostatními sídly a zajiš�ují tak pr�chodnost 
�ešeného území 
 
- pro zachování migra�ních koridor� zv��e nepropojovat obec a místní �ásti (zamezit sr�stání 
sídel )   
 
 
 

5.4   Protierozní opat�ení  
 
- ÚP nevymezuje zvláštní plochy pro protierozní opat�ení.  
 
- ú�inky eroze rozsáhlých ne�len�ných a intenzivn� využívaných zem�d�lských ploch lze 
snižovat roz�len�ním takových ploch pomocí liniové zelen� v podob� pás� d�evin podél 
ú�elových komunikací a vodote�í  
 
- využívat agrotechnických a organiza�ních opat�ení, která u rizikových ploch zkrátí období 
bez souvislého rostlinného krytu  
 
 
 

5.5   Protipovod�ová opat�ení  
 
- respektovat hranice inunda�ního (záplavového) území Q100 pro Bašnický potok, v�etn� jeho 
aktivní zóny.  
 
- v p�ípad� výstavby �OV v lok. Z3 respektovat podmínky správce vodního toku pro osazení 
objektu  
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- obecná opat�ení pro zvýšení retence území:  

- revitalizace vodních tok� a ploch: 
- v blízkosti vodních tok� zachovat co nejv�tší podíl nezpevn�ných ploch, a odvodn�ní   
  území navrhovat tak aby se výrazn� nem�nily odtokové pom�ry  
- podél vodních tok� v území zachovat dle místních podmínek voln� p�ístupný    
  zatravn�ný pruh v minimální ší�ce 6 m ( v p�ípad� Bašnického potoka 8 m ) od b�ehové   
  �áry, z d�vod� údržby a �išt�ní.  
 

- v p�ípad� realizace jakýchkoli staveb je t�eba zachovat funk�nost odvod�ovacích systém� a 
v p�ípad� porušení drenáží je nutné provést jejich opravu.  
 

 
 

5.6   Rekreace  
 
- v ÚP nejsou vymezeny stabilizované ani navrhované plochy individuální rekreace 
- rekrea�ní využívání krajiny je podpo�eno zachováním funk�ní sít� polních a lesních cest  
 
 

5.7  Dobývání nerost	 
 
- v �ešeném území se plochy p�ípustné pro dobývání ložisek nerost� ani plochy pro jeho 
technické zajišt�ní nenacházejí.  
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6.    STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP
SOBEM 
VYUŽITÍ S UR�ENÍM P�EVAŽUJÍCÍHO Ú�ELU VYUŽITÍ (HLAVNI VYUŽITÍ), 

P�ÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEP�ÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, POP�ÍPAD� STANOVENÍ 
PODMÍN�N� P�ÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ T�CHTO PLOCH A STANOVENÍ 

PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPO�ÁDÁNÍ, V�ETN� ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK 
OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU 

 
 
V �ešeném území byly vyzna�eny následující plochy s rozdílným zp�sobem využití: 
 
 plochy smíšené obytné – venkovské  ( SV ) 

 plochy bydlení  

bydlení – v bytových domech  ( BH ) 

bydlení – se specifickým využitím  ( BX ) 

 plochy ob�anského vybavení  

ob�anské vybavení – ve�ejná infrastruktura  ( OV ) 

ob�anské vybavení – t�lovýchovná a sportovní za�ízení ( OS ) 

 plochy dopravní infrastruktury – silni�ní  ( DS ) 

 plochy výroby a skladování  

výroba a skladování – lehký pr�mysl  ( VL ) 

výroba a skladování – zem�d�lská výroba  ( VZ ) 

 plochy technické infrastruktury – inženýrské sít�  ( TI ) 

 plochy ve�ejných prostranství  ( PV ) 

 plochy ve�ejných prostranství – ve�ejná zele� ( ZV ) 

 plochy zelen� – soukromá a vyhrazená ( ZS )             

 plochy zem�d�lské  ( NZ ) 

 plochy vodní a vodohospodá�ské  ( W ) 

 plochy lesní  ( NL ) 

 plochy p�írodní  ( NP )    

 plochy smíšené nezastav�ného území – p�írodní a zem�d�lské ( NSPZ )    

 
Hranice jednotlivých výše uvedených funk�ních ploch jsou patrné z výkresové �ásti – 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 (v�etn� dom� a usedlostí s hospodá�ským zázemím), obslužnou sféru a nerušící 
výrobní �innosti  
 
B - funk�ní využití: 

 
p�ípustné: 

1) stavby a plochy bydlení v rodinných domech s užitkovými zahradami v�etn� dom� 
a usedlostí s hospodá�ským zázemím 

2) stávající byt. objekty využívané k ob�asnému nebo rekrea�nímu bydlení (chalupy)  
3) obchodní za�ízení, ve�ejné stravování, ob�anské vybavení pro ve�ejnost, obecní a 

státní správu, malá ubytovací za�ízení, služby nevýrobního charakteru                     
a provozovny sloužící k uspokojování pot�eb obyvatel území nerušící rodinné 
bydlení (ve smyslu platné legislativy) 

4) odstavná stání a garáže sloužící pot�eb� funk�ního využití 
5) stavby pro individuální rekreaci, které svým vzhledem a ú�inky na okolí nenaruší 

obytné a životní prost�edí 
6) nezbytné plochy a liniové stavby technického vybavení 
7) p�íslušné komunikace p�ší, cyklistické, motorové 
8) dopravní plochy a za�ízení 
9) zele� liniová a plošná 
10) vodní plochy a toky 
11) d�tská h�išt� 
12) informa�ní, propaga�ní a reklamní stavby 

 
podmíne�n� p�ípustné: 

1) nerušící za�ízení a stavby pro drobnou a zem�d�lskou výrobu – ve vztahu k okolní 
bytové zástavb� (ve smyslu platné legislativy, zejména hygienických p�edpis� – viz. 
od�vodn�ní ÚP)  

 
nep�ípustné:  

1) stavby pro výrobu a podnikatelské aktivity s negativními vlivy na životní a obytné 
prost�edí 

2) stavby a plochy pro skladování, ukládání a odstra�ování odpad� 
3) stavby pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky, stavby pro velkoobchod 
4) vícepodlažní a hromadné garáže  
5) veškeré stavby a �innosti, jejichž negativní ú�inky na životní prost�edí p�ekra�ují 

limity uvedené v p�íslušných p�edpisech nad p�ípustnou míru (ve smyslu platné 
legislativy, viz od�vodn�ní ÚP)  
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BH – plochy bydlení – v bytových domech   

 
A - hlavní využití: 
plochy bytových dom� se zázemím a s p�ím�sí nerušících obslužných funkcí místního 
významu 
 
B - funk�ní využití: 

p�ípustné: 
1) stavby a plochy bydlení v bytových domech   
2) obchodní za�ízení, ve�ejné stravování, malá ubytovací za�ízení s kapacitou do 10 

l�žek, služby a provozovny sloužící pot�ebám obyvatel území nerušící funkci 
bydlení (ve smyslu platné legislativy) 

3) drobná sportovišt� a plochy pro každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel 
4) odstavná stání a garáže sloužící pot�eb� funk�ního využití 
5) nezbytné plochy a liniové stavby technického vybavení 
6) p�íslušné komunikace p�ší, cyklistické, motorové 
7) dopravní plochy a za�ízení 
8) zele� liniová a plošná 
9) vodní plochy a toky 
10) informa�ní, propaga�ní a reklamní stavby 

 
nep�ípustné : 

1) stavby pro výrobu a podnikatelské aktivity s negativními vlivy na životní a obytné 
prost�edí 

2) stavby a plochy pro skladování, ukládání a odstra�ování odpad� 
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 �innosti, jejichž negativní ú�inky na životní prost�edí 

p�ekra�ují limity uvedené v p�íslušných p�edpisech nad p�ípustnou míru (ve smyslu 
platné legislativy - viz od�vodn�ní ÚP)  

 
 
 

BX – plochy bydlení – se specifickým využitím   

 
A - hlavní využití: 
plochy bydlení na území bývalého cukrovaru  
 
B - funk�ní využití: 

p�ípustné: 
1) dopravní plochy a za�ízení, garáže, komunikace pro p�ší a cyklisty 
2) nezbytné plochy a liniové stavby technického vybavení 
3) zele� liniová a plošná 
4) vodní plochy a toky 
5) informa�ní, propaga�ní a reklamní stavby 

 
nep�ípustné : 

1) veškeré stavby neuvedené výše jako p�ípustné 
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OV – plochy ob�anského vybavení – ve�ejná infrastruktura  

 
A – hlavní využití: 
plochy p�evážn� nekomer�ní ob�anské vybavenosti sloužící nap�íklad pro vzd�lávání a 
výchovu, sociální služby a pé�i o rodiny, zdravotní služby, kulturu, ve�ejnou správu, ochranu 
obyvatelstva (dle platné legislativy - viz. stavební zákon). 

  
B - funk�ní využití: 

p�ípustné: 
1) maloobchodní, správní a administrativní objekty v�. nezbytných obslužných ploch 
2) služby, ve�ejné stravování a ubytování 
3) kulturní, sociální, zdravotnické, výchovné, sportovní a církevní za�ízení 
4) odstavná stání a garáže sloužící pot�eb� funk�ního využití 
5) nezbytné plochy technického vybavení 
6) liniové stavby technického vybavení 
7) p�íslušné komunikace p�ší, cyklistické a motorové 
8) zele� liniová a plošná 
9) informa�ní a reklamní za�ízení 
10) za�ízení drobné výroby a �emesel nerušící nad míru p�ípustnou okolí (ve smyslu 

platné legislativy - viz od�vodn�ní ÚP)  
 
podmíne�n� p�ípustné: 

1) bydlení v p�ípad�, že se jedná o byt správce nebo majitele za�ízení 
 

nep�ípustné: 
1) bytová výstavba ( s výjimkou bydlení podmíne�n� p�ípustného) 
2) objekty a plochy zem�d�lské a pr�myslové výroby 

 
 

OS – ob�anské vybavení – t�lovýchovná a sportovní za�ízení  

 
A - hlavní využití: 
plochy pro t�lovýchovu a sport  

 
B - funk�ní využití: 

p�ípustné: 
1) areály a plochy rekrea�ní a sportovní 
2) sportovní za�ízení a vybavení 
3) koupališt� a víceú�elové nádrže využitelné pro rekreaci 
4) vybavení sociální a hygienické  
5) nezbytné plochy technického vybavení 
6) liniové stavby technického vybavení 
7) p�íslušné komunikace p�ší, cyklistické a motorové 
8) zele� liniová a plošná  
9) vodní plochy a toky 
10) ve�ejné stravování pro obsluhu území 
11) byty služební a majitel� za�ízení 
12) ob�anská vybavenost související s hlavní funkcí 

 
nep�ípustné: 

1) bytová výstavba 
2) ob�anská vybavenost nesouvisející s hlavní funkcí 
3) objekty výroby a skladování, �emeslnické provozy 
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DS – plochy dopravní infrastruktury – silni�ní  

 
A - hlavní využití : 
plochy a koridory silni�ní dopravy – pozemky silnic II. - III.t�., místních a obslužných 
komunikací, v�etn� souvisejících ploch ( náspy, zá�ezy, op�rné zdi, mosty, doprovodná zele� ) 
 
B - funk�ní využití: 

 
p�ípustné: 

1) plochy a koridory silni�ní dopravy v�. násp�, zá�ez�, most�, op�rných zdí apod. 
2) plochy dopravy v klidu 
3) zálivy zastávek hromadné dopravy, odpo�ívadla, protihluková opat�ení 
4) m�stský mobiliá� a drobná architektura 
5) zele� liniová a plošná  
6) stavby a plochy nezbytné k obsluze území  
7) vodní plochy a toky 
8) trasy liniové technické vybavenosti 
 

nep�ípustné : 
1) �innosti, d�je a za�ízení, které narušují hlavní využití 
 
 
 

VL  - plochy výroby a skladování – lehký pr	mysl   

 
A – hlavní využití: 
plochy výrobních areál� lehkého pr�myslu, kde negativní vliv nad p�ípustnou mez 
nep�ekra�uje hranice areálu. 
 
B - funk�ní využití: 

 
p�ípustné: 
1) výrobní a skladové areály 
2) dopravní za�ízení a vybavení 
3) p�íslušné komunikace p�ší, cyklistické a motorové 
4) odstavná stání a garáže 
5) nezbytné plochy technického vybavení 
6) zele� liniová a plošná 
7) stavební dvory a za�ízení pro údržbu sítí a komunikací 
8) dopl�ková za�ízení obchodu a služeb související s dominantní funkcí 
9) byty služební a majitel� za�ízení 

 
 
nep�ípustné: 

1) byty nad rámec služebního charakteru 
2) plochy a objekty ob�anské vybavenosti, rekreace a sportu 
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VZ  - plochy výroby a skladování – zem�d�lská výroba   

 
A - hlavní využití  
– vyjma plochy Z6: 
plochy zem�d�lské rostlinné i živo�išné výroby a p�idružené drobné výroby  
 
– pro plochu Z6: 
chov ryb, jehož negativní vliv nenaruší biotop živo�ich� žijících na p�ilehlém Cukrovarském 
rybníce  
 
B - funk�ní využití: 

 
p�ípustné – vyjma plochy Z6: 

1) objekty a plochy ur�ené pro zem�d�lskou výrobu 
2) stavby nezbytné pro obhospoda�ování zem�d�lské p�dy (nap�. silážní žlaby, 

hnojišt�, p�íst�ešky pro dobytek, apod.) 
3)  za�ízení nezem�d�lské výroby, pokud nebude v rozporu s hygienicko -     

       veterinárními p�edpisy 
4)  p�íslušné plochy dopravy, odstavná stání a garáže pro uvedenou funkci 
5)  technické vybavení ( trafostanice, vodojem,..), liniové stavby tech. vybavenosti 
6)  vodní plochy a toky 
7)  zele� liniová a plošná  
8)  dopl�ková za�ízení výroby a služeb, související s hlavní funkcí 
9)  byty služební a majitel� za�ízení 

 
p�ípustné – pro plochu Z6: 

1) skladování 
2) zele� 

 
nep�ípustné: 

1)  stavby, za�ízení a �innosti nesouvisející s hlavním nebo p�ípustným využitím 
 

C – zásady prostorové regulace: 
  
- pro plochu Z6: výšková regulace zástavby – max. 5m nad rostlým terénem 

 
 

TI – technická infrastruktura – inženýrské sít� 

 
A - hlavní využití: 
plochy, trasy a objekty technické infrastruktury ( trafostanice, regula�ní stanice,  vým�níky, 
�istírny a úpravny vod atd. ) 
 
B - funk�ní využití: 

 
p�ípustné: 

1) plochy a trasy pro vedení inž. sítí  
2) plochy dopravy, manipula�ní plochy a odstavná stání  
3) zele� liniová a plošná  

 
nep�ípustné : 

1) veškeré stavby neuvedené výše jako p�ípustné 
2) �innosti, d�je a za�ízení, které narušují hlavní využití 



                                                                                                                                     ��������	
��

10/2014 21 

PV – plochy ve�ejných prostranství 

 
A – hlavní využití: 
plochy, které jsou ve�ejn� p�ístupné a mají významnou prostorotvornou a komunika�ní funkci  
  
B - funk�ní využití: 

 
p�ípustné: 

1) ve�ejná prostranství 
2) plochy, za�ízení a vybavení pro rekreaci a sport  
3) plochy a koridory silni�ní dopravy a dopravy v klidu 
4) mobiliá� a drobná architektura 
5) zele� liniová a plošná  
6) stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy  
7) vodní plochy a toky 
8) trasy liniové technické vybavenosti 
 

podmíne�n� p�ípustné: 
1) za�ízení a aktivity, nap�. altány, ve�ejná WC, ob�erstvení s venkovním posezením, 

tržišt�, d�tská h�išt� apod., v p�ípad�, že svou funkcí a charakterem odpovídají 
významu území 

 
nep�ípustné : 

1)  veškeré stavby neuvedené výše jako p�ípustné nebo podmíne�n� p�ípustné 
 
 

 
 

ZV – plochy ve�ejných prostranství – ve�ejná zele� 

 
A - hlavní využití: 
plochy parkov� upravené zelen�  
 
B - funk�ní využití: 

p�ípustné: 
1) mobiliá�, drobná architektura 
2) p�ší a cyklistické komunikace 
3) stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy  
4) vodní plochy a toky 
5) trasy liniové technické vybavenosti 

 
nep�ípustné : 

1) veškeré stavby neuvedené výše jako p�ípustné 
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ZS – plochy zelen� – soukromé a vyhrazené 

 
 

A – hlavní využití: 
plochy soukromé zelen� v zastav�ném území nebo v jeho návaznosti; zejména zahrady, které 
nejsou sou�ástí jiných typ� ploch   
 
B - funk�ní využití: 

 
p�ípustné: 

1) louky, pastviny, sady a zahrady  
2) jednoduché stavby a za�ízení, související s hlavním využitím  
3) vodní plochy a toky 
4) liniové trasy technické vybavenosti  
 

nep�ípustné : 
1) veškeré využití neuvedené výše jako p�ípustné 

 
 

 
NZ - plochy zem�d�lské  

 
A - hlavní využití : 
plochy s p�evažující funkcí intenzivní zem�d�lské produkce  
 
B - funk�ní využití: 

 
p�ípustné: 

1) zem�d�lsky využívané plochy pro rostlinnou i živo�išnou výrobu 
2) související obslužné a manipula�ní plochy 
3) opat�ení p�ispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení p�ívalových deš��, 

protipovod�ová a protierozní opat�ení, výstavba menších vodních nádrží 
4) vodní plochy a toky 
5) zele� krajinná, liniová v�. prvk� ÚSES  
6) komunikace p�ší, cyklistické, ú�elové a obslužné  
7) nezbytné plochy dopravní a technické infrastruktury  
8) liniové stavby technického vybavení 
9) informa�ní, propaga�ní a reklamní za�ízení 
10) nau�né stezky 

 
podmíne�n� p�ípustné: 

1) plochy pro zalesn�ní cca do 1ha na plochách navazujících na stávající PUPFL 
jejichž zalesn�ním dojde k ucelení PUPFL za p�edpokladu, že nebude narušena 
ekologická diverzita 

2) stavby nezbytné pro obhospoda�ování a provoz ploch dané funkce vyhovující 
definici p�ípustných staveb v nezastav�ném území dle platného zákona -  
s podmínkou, že jejich sou�ástí nebudou prostory pro pobyt osob 

 
nep�ípustné: 

1) veškeré �innosti neuvedené výše jako p�ípustné nebo podmíne�n� p�ípustné 
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W – plochy vodní a vodohospodá�ské 

 
A - hlavní využití: 
plochy, které se vymezují za ú�elem zajišt�ní podmínek pro nakládání s vodami, ochranu p�ed 
jejich škodlivými ú�inky a suchem, regulaci vodního režimu území a pln�ní dalších ú�el� 
stanovených právními p�edpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany p�írody a 
krajiny 
 
B - funk�ní využití: 

 
p�ípustné: 

1) pozemky vodních ploch, koryt vodních tok� 
2) ostatní pozemky ur�ené pro p�evažující vodohospodá�ské využití 
3) zele� krajinná, liniová v�. prvk� ÚSES (biokoridory, biocentra a interak�ní prvky) 
4) ú�elové komunikace 
5) stavby nezbytné pro obhospoda�ování a provoz ploch dané funkce 
6) nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení 

 
nep�ípustné: 

1) všechny stavby a �innosti, pokud nejsou uvedeny jako p�ípustné        
 

 
 

NL - plochy lesní 

 
 
A - hlavní využití : 
plochy s p�evažujícím využitím pro lesní produkci 
 
B - funk�ní využití: 

 
p�ípustné: 

1) pozemky ur�ené k pln�ní funkcí lesa 
2) zele� krajinná, liniová v�. prvk� ÚSES  
3) vodní plochy a toky 
4) opat�ení p�ispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení p�ívalových deš��, 

protipovod�ová a protierozní opat�ení, výstavba menších vodních nádrží 
5) ú�elové komunikace a manipula�ní plochy 
6) nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení 
7) nau�né stezky 

 
podmíne�n� p�ípustné: 

1) stavby nezbytné pro obhospoda�ování a provoz ploch dané funkce vyhovující 
definici p�ípustných staveb v nezastav�ném území dle platného zákona -  
s podmínkou, že jejich sou�ástí nebudou prostory pro pobyt osob 

 
nep�ípustné: 

1)  veškeré �innosti neuvedené výše jako p�ípustné nebo podmíne�n� p�ípustné 
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NP - plochy p�írodní 

 
A - hlavní využití: 
plochy s p�evažující p�írodní funkcí zahrnující mimo jiné zvlášt� chrán�né plochy                     
(ÚSES – biocentra apod.)  
 
B - funk�ní využití: 

 
p�ípustné: 

1) plochy lesa, zele� krajinná, liniová v�. prvk� ÚSES 
2) vodní plochy a toky  
3) opat�ení p�ispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení p�ívalových deš��, 

protipovod�ová a protierozní opat�ení, výstavba menších vodních nádrží 
4) komunikace p�ší, cyklistické a ú�elové 
5) zem�d�lské obslužné a manipula�ní plochy  
6) nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení 
7) nau�né stezky 

 
podmíne�n� p�ípustné: 

1) stavby nezbytné pro obhospoda�ování a provoz ploch dané funkce vyhovující 
definici p�ípustných staveb v nezastav�ném území dle platného zákona -  
s podmínkou, že jejich sou�ástí nebudou prostory pro pobyt osob 

 
nep�ípustné: 

1)  veškeré aktivity neuvedené výše jako p�ípustné nebo podmíne�n� p�ípustné 
2)  jakékoli zm�ny využití, které by znemožnily �i ohrozily funk�nost biocenter nebo   
      územní ochranu ploch navrhovaných k za�len�ní do nich  

 
NSpz – plochy smíšené nezastav�ného území – p�írodní a zem�d�lské 

 
A - hlavní využití : 
- plochy s možnou kombinací funkcí p�írodní a ploch pro zem�d�lskou produkci   
 
B - funk�ní využití: 

p�ípustné: 
1)  zem�d�lsky využívané plochy pro rostlinnou i živo�išnou výrobu 
2)  zele� krajinná a liniová v�. prvk� ÚSES ( biocentra, biokoridory a interak�ní prvky ) 
3)  ovocné sady 
4)  vodní plochy a toky  
5)  opat�ení p�ispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení p�ívalových deš��,   
      protipovod�ová a protierozní opat�ení, výstavba menších vodních nádrží 
6)  p�ístupové a ú�elové komunikace, polní cesty, zem�d�lské, obslužné              
      a manipula�ní plochy 

   7) komunikace p�ší, cyklistické, nau�né stezky  
   8) nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení 
 
podmíne�n� p�ípustné: 

1) stavby nezbytné pro obhospoda�ování a provoz ploch dané funkce vyhovující 
definici p�ípustných staveb v nezastav�ném území dle platného zákona -  
s podmínkou, že jejich sou�ástí nebudou prostory pro pobyt osob 

 
nep�ípustné: 

1) všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako p�ípustné nebo podmíne�n� p�ípustné 



                                                                                                                                     ��������	
��

10/2014 25 

 

7.    VYMEZENÍ VE�EJN� PROSP�ŠNÝCH STAVEB, VE�EJN� PROSP�ŠNÝCH 
OPAT�ENÍ, STAVEB A OPAT�ENÍ K ZAJIŠ�OVÁNÍ OBRANY A BEZPE�NOSTÍ 

STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMK
M           
A STAVBÁM VYVLASTNIT 

 
 
Stavby a opat�ení k zajiš�ování obrany a bezpe�nosti státu a asana�ní území nejsou 
vymezeny. 

 
Územním plánem je stanovena následující ve�ejn� prosp�šná stavba (zakresleno ve Výkresu 
ve�ejn� prosp�šných staveb, opat�ení a asanací – �. A 2.4), pro které lze práva k pozemk�m a 
stavbám vyvlastnit: 
 
- dopravní infrastruktura 
                      
OZNA�ENÍ 

                                        
POPIS  

                                                                              
VÝ�ET POZEMK
 KN  

                      
VD 01 

koridor pro p�eložku  
komunikace II/326  
 

k.ú. Bašnice – v rozsahu lokality Z5  
 

 
 
Územním plánem jsou stanovena následující ve�ejn� prosp�šná opat�ení (zakresleno ve 
Výkresu ve�ejn� prosp�šných staveb, opat�ení a asanací – �. A 2.4), pro která lze práva k 
pozemk�m a stavbám vyvlastnit: 
 
- územní systém ekologické stability 
                      
OZNA�ENÍ 

                                                                                                                          
POPIS                                                                               

                      
VU 01 

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

 
 
 

8.    VYMEZENÍ VE�EJN� PROSP�ŠNÝCH STAVEB A VE�EJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT P�EDKUPNÍ PRÁVO, 
S UVEDENÍM V �Í PROSP�CH JE P�EDKUPNÍ PRÁVO Z�IZOVÁNO, 

PARCELNÍCH �ÍSEL POZEMK
, NÁZVU K.Ú. A P�ÍPADN� DALŠÍCH ÚDAJ
 
PODLE § 5 ODST.1 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA 

 
Územním plánem nejsou stanoveny ve�ejn� prosp�šná stavby ani ve�ejná prostranství, pro 
které lze uplatnit p�edkupní právo.  
 
 

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

 
V územním plánu nejsou stanovena kompenza�ní opat�ení. 
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10.    ÚDAJE O PO�TU LIST
 ÚZEMNÍHO PLÁNU A PO�TU VÝKRES
 K N�MU 
P�IPOJENÉ GRAFICKÉ �ÁSTI 

 
- textová �ást územního plánu ……………………………..….obsahuje  26 stran 
 
- grafická �ást: 

 
Výkresová �ást je zpracována digitální formou a tisky provedeny jako 1 list 
pro každý následující výkres. 
 
 
A2.1 výkres základního �len�ní území    1 :  5 000 
A2.2 hlavní výkres  1 :  5 000 
A2.3a výkres koncepce technické infrastruktury                                                     
 – vodní hospodá�ství  1 :  5 000 
A2.3b výkres koncepce technické infrastruktury                                                        
  – energetika, telekomunikace  1 :  5 000 
A2.4 výkres ve�ejn� prosp�šných staveb, opat�ení a asanací     1 :  5 000         
 

 
 
 
 

11.    SD�LENÍ O ZRUŠENÍ ÚZEMN� PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 

 
 

Nabytím ú�innosti tohoto opat�ení obecné povahy, kterým se vydává Územní plán Bašnice, 
pozbývá platnosti Územní plán obce Bašnice, schválený zastupitelstvem obce Bašnice             
a Obecn� závazná vyhláška obce Bašnice o závazných �ástech územního plánu obce 
Bašnice.     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


