OBEC ZLONCICE
ZLoněice 40,
278 0I Kralupy nad Vltavou
V Zlončicích,dne Ll,.2.2009
Zastupitelstvo obce Zlonéice jako věcně příslušnýsprávní orgán na základě smlouvy
s p. Stanislavem Pítrem, ve smyslu ustanovení § 6 odst. 6) písmena a), §24 odst.l
zákonač.l83l2006 Sb. o územním plánování a stavebnimíádu ( dále jen stavebni zákon)

vydává

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

VYMEZENÍ ZASTAVĚXÉH O ÚZnUÍ OBCE ZLONČICE
které vydalo na svém zasedáni dne 9.2. 2009 v souladu s ustanovením § 59 a § 60 stavebního
zákona ó,18312006 Sb., o izemnim plánování a stavebním řádu (stavebni zákon) a v souladu
zákona é,50012004 Sb., správni íád, ve znéni pozdějších
s ustanovením §171 a §l74 odst.
předpisů.

2

vyd

áv

á

wmezení zastavěného územíobce zlončice
Čhnek I.
vvmezení zastavěného území
1) Fkanice vymezení zastavěného územíobce Zlončice, tzn. katastrálního územi Zlončice
jsou zakresleny do mapového podkladu. Tato graťrcká část je nedílnou součástítohoto

opatření obecné povahy.

Článer tt.
Doba platnosti zastavěného území
1) Vyrnezeni zastavěného územi pozbývá platnosti vydáním územního plánu, které toto
zastavěné ,azemipřevzal (
odst 6 SZ)
§60

2) Platnost vymezené hranice zastavěného izemi je stanovena do doby vydání nového
zastavěného územía to pouze v případech, které připouští stavební zákon (např. byly
realízovány stavby nadmístníhovýznamu na základé jednotlivých rozhodnutí nebo byly
realizovány stavby dle §18 odst,S stavebního zákona) a platnost vymezení těchto hranic
zastavitelného územi rnusí být ukončena.

článek III.
Uložení
Úplné znéni (textová agrafickáčást) opatření obecné povahy bude pojeho vydání uloženo na
obecním úřadu obce zlončice.

odůvodnění:
1) Postup poíizeni návrhu vymezení zastavěnéhoúzemi včetně řizeni

2)

o

jeho vydáni

Zdůvodnění vymezeného zastavěnéhoúzemi - zejména soulad s § 58 odst.2 stavebního
zákona

3) Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů - včetně případného qýsledku řešení rozporú
4) Rozhodnutí o námitkách

a

jejich odůvodnění

5) Vyhodnocení připomínek

Postup pořízenínávrhu vymezení zastavěného územívčetně íízenío jeho
vydání
Vzhledem k tomu, že obec Zlonéice nemá schválen nebo vydán územni plán, je dle
platné právni úpravy možno realizovat stavební činnost a dalšírozvoj obce jen vhranicích,,
stávajícího " zastavéného územi, které odpovidá zastavěné části obce vymezené k1.9.1966
(,,intravilán"), Mimo toto územílze umisťovat jen vybrané stavby, zařizeni a jiná opatření
v souladu s § 18 odst. 5 stavebního zákona. Tato situace je pro přiměřený rozvoj obce v místě,
kde nebyl nikdy vymezen intravilán, do jisté míry omezujici a zastupitelstvo obce proto
rozhodlo o nutnosti pořizenivymezeni zastavěnéhoúzemi podle stavebního zákona.
Ing. arch. IarmilaZafuadnikovázpracovalanávrh
Zlonóice podle § 59 odst.2 stavebního zákona

vymezení zastavěného územíobce

Oznámenim ze dne |5. 7.2008 informoval Obecní úřad v Zlonóicich prostřednictvím
pověřeného pořizovatele p. Stanislava Pítra DiS (dále jen pověřený pořizovatel) dotčenou
obec a dotČenéorgány hájicimi veřejné zájmy, tj. MěÚ Kralupy nad Vltavou, odbor životního
prostředí jako příslušnýorgán ochrany zemědělského pŮdního fondu a ochrany lesa, MěÚ
Kralupy nad Vltavou, odbor sociálních věcí, školstvía kultury jako příslušný orgán ochrany
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státní památkové péčeo projednání návrhu vymezeni zastavěného územi obce Zlončice
v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 stavebního zákona,

Pověřený pořizovatel prostřednictvím veřejné vyhlášky zahájil íizeni o vydání
vymezení zastavěného územi obce Zlončice. Dle § 59 odst, 3 stavebního zákona a svolal dne
5. 8. 2008 v 10:00 hod na Obecním úřadě Zlončice místníšetření.

Na Obecním úřadě Zlonóice proběhlo místníšetření za ičasíidotčenéobce Zlončice,
zpíacovatele návrhu vymgzeni zastavěného územi, pověřeného pořizovatele a dotčených
orgánů státní správy. Místníšetření zaéalo v 10:00 hodin. Zúčastněníbyli seznámeni
s problematikou zastavěného

-

územiprostřednictvím pověřeného pořizovatele.

Dotčenéorgány vznesly tyto požadavky:
odbor životního prostředí požaduje stanovit regulativa pro plochu t,.Z. Čast plochy č,5
a celou plocha č.8 ponechat jako nezastavitelné územi. Konkrétnívyjádření budou ve
stanovisku,
odbor územníhoplánování požaduje obeslat letiště AERO Vodochody jako účastníka

íizeni.

Na základě žádosti odboru územního plánováni byla dne 2. 9. 2008

dodatečně

obeslána fa Aero Vodochody a.s., IJ Letiště 374,250 70 Odolena Voda.

Oznámenim byly dotčenéorgány upozorněny, že svá stanoviska mohou uplatnit do 30
dnů ode dne místního šetření, jinak k nim nebude přihlédnuto v souladu s § 59 odst. 4
stavebního zákona.

K návrhu vymezení zastavěného územi byla vydána následující stanoviska:

- Aero Vodochody stanovisko vydáno dne 15. 9. 2008 pod č.j. DSI\ť260I2008.
- MěÚ Kralupy nad Vlatavou stanovisko vydáno 23. g. 2008 pod.čj. MUKV
2367512008

oŽP.

Na základě stanoviska odboru životníhoprostředí byl návrh vymezeni zastavěného
územi obce Zlončice upraven. Takto upravený návrh vymezeni zastavěného ízemi byl
předložen odboru životníhoprostředí (prostřednictvím e-mailu), Dne 5. 12. 2008 MěU
Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředni prostřednictvim e-mailu souhlasí se
zapr acov anými připo mínkami.

Obecní úíadZlonóice prostřednictvím pověřeného poíizovatele oznámil dne 8. 12.
veřejnou vyhláškou zahájeni řizeni o vydání zastavěného územi obce Zlončice v
souladu s § 60 stavebního zákona. Návrh zastavěného izemi obce Zlončice byl projednaný
s dotčenými orgány podle § 59 stavebního zákona, Námitky k návrhu zastavěného územíobce
Zlončice mohli podat pouze vlastníci pozemků uvedených v § 58 odst. 2 stavebního zákona a
vlastníci sousedících pozemků, Námitky bylo možnépodat písemně k pořizovateli tzn. na
Obecní úřadZlončice ve lhůtě 30 dnů odzveřejnění návrhu.

2008

V rámci íizeni o vydání opatření obecné povahy, kterlým se vymezilo zastavěnéúzemi
obce Zlončice, nebyly podány námitky vlastníkůpozemků ani připomínky vlastníků

pozemků staveb.

Zdůvodnění vymezeného zastavěného území- zejména soulad s § 58 odst. 2
stavebního zákona
Vpředkládaném návrhu bylo dodrženo ustanovení § 58 odst. 1 stavebního zákona.
IIranici posuzovaného zastavěného izemi tvoří pouze čára vedená po hranici parcel, přičemž
v několika qfjimečných případech ji tvoří spojnice lomových bodů stávajících hranic nebo
bodů na těchto hranicích, protože s ohledem na dané podmínky stávajícího zastavění pozemků
a pozemků tvořících s nimi souvislý celek, jiný způsob možný nebyl. Bylo dodrženo
ustanovení § 58 odst. 2 stavebního zákona, Posuzované územítvoří soubor na sebe přímo
navanljicich zastavěných stavebních pozemků, stavební proluky, dále pozemní komunikace
nebo jejich části, ze kterych jsou vjezdy na některé pozemky zastavěného územi, ostatní
veřejná prostranství a pozemky další,které jsou obklopeny ostatními pozemky zastavěného
inemi. Z hlediska definice ustanovení § 2 odst. l písm. c) stavebního zákona, tzn. že
zastavěným stavebním pozemkem je pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební
parcela a dalšípozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením, tvořící souvislý celek
s obytnými a hospodářskými budovami, byla snaha tuto definici maximálně dodržet, tzn. že
celé pozemky nebo jejich části, byly do zastavěného územi takto zaíazeny a z óehož
především vyplynula vlastní hranice zastavěného územi,

Byl brán zřetel na převažujícímístnícharakter venkovské zástavby, kdy ke každé
stavbě píiná|eži dalšíbezprostředně související pozemky sloužícípotřebám uživatelůstaveb.
V daném případě se jedná většinou o nádvoří, manipulační plochy, sady, zalvady a travni
porosty, což se při konfrontaci skutečnéhostavu s mapovým podkladem promítlo do vlastního
návrhu zastavěnéh o územi.
Na územíobce byly vymezeny nezastavitelné pozemky podle § 2 odst. 1 písm. e)
stavebního z6kona. Jedná se o pozemky, u kterych má obec zájem na zachování a ochraně
jejich současného způsobu využiti (lesní pozemky, park, veřejná zelei) a dále pozemky, o
jejichž vyvžitíbude definitivně rozhodnuto při pořizeni územniho plánu a do doby jeho
vydánije nutno je chránit před nevhodným využitim.
V návrhu grafického vymezení tvoří hranici jednoho zastavěného izemi čára vedená
po hranici parcel, ve výjimečných případech ji tvoří spojnice lomových bodů stávajici hranice
nebo bodů na této hranici.

K návrhu zastavěného územi byla uplatněna stanoviska dotčených orgánů s
připomínkami, které byly akceptovány při zpracováni zastavéného území.
Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů - včetně případného výsledku
řešenírozporů

-

Aero Vodochody vydalo dne 15. 9. 2008 pod č.j. DSW260|2008 stanovisko, ve

-

MěÚ Kralupy nad Vlatavou vydal dne23.9. 2008 pod,č.j, MUKV 23675l20)s oŽp

kterém konstatuje k návrhu vymezeni zastavěného územi obce Zlončice nemá žádných
připomínek.
stanovisko, ve kíerémse konstatuje:
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Vypořádání připomínek
Podle § l72 odst. 4 zákona ó.50012004 Sb., správního řádu nebyly písemnépřipomínky ve
stanovené lhůtě uplatněny.

Rozhodnutí o námitkách
Námitky podle

§ r72 odst. 5

zákona č.50012004 Sb., správního řádu nebyly

v

zákonem

stanovené lhůtě uplatněny.

Poučení:
Proti rozhodnutí o nárnitkách se nelze odvolat ani podat rozklad ( §172 odst.5 správ.
rad), ŘadnY opravný prostředek proti rozhodnutí o námitkách je vyloučen a pokud byl podán,
správní úřad je bez dalšíhoíizeni zamitne. Rozhodnutí o nárnitkácb lze zrušit v přezkumném
řízeni. Změna nebo zrušení pravomocného rozhodnutí o námitkách můžebýt důvodem změny
opatření obecné povahy.

Vymezení zastavěného územi nelze změnit v přezkumném řízeni podle správního
6, staveb ni zákon

řádu- §60-odst.

řádu)

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek ( §173 odst.2 správního

Účinnost
Vymezení zastavěného územi nabývá účinnostidnem doručeníveřejnou vyhláškou, tj.15
dnem po vyvěšenína úřední desce
.

Toto opatření obecné povahy nabýváúčinnostidne 26.2.2009

Vyvěšeno dne: 1 1.2. 2009
Sejmuto dne,. 26.2. 2009

9 "uN,

W
Jiří Louček
starosta obce zlončice:

mí stostaro sta obce zlonóice,,

6

A)

úvod
Obec Zlončice zahíýílaproces pořízeni vymezení zastavěného územi na základé

rozhodnutí zastupitelstva v souladu s § 6 odst. 2 zákonač.18312006 Sb., o územnim plánování
a stavebním řádu (stavební zákon) splněním kvalifikačních požadavkůdle § 6, odst.(6), bod

b) pro výkon úzernně plánovací činnosti. V roce 2008 obec zajistila u

příslušného

katastrálního úřadu kopii katastrální rnapy ve formátu CIT, ve které byl vyznačen intravilán.

Při vymezování zastavěného územíbylo postupováno podle § 58 odst.l a 2

stavebního

zákona.

Potřeba vymezeni zastavěného územíbyla vyvolána vydáním nového stavebního
zákona s datem účinnostiod

1.1 .

2007

.

Vzhlederrr k tomu, že obec Zlončice nemá schválen nebo vydán územni plán, je dle platné

právní úpravy možno realizovat stavební činnost a dalšírozvo1 obce jen v hranicích ,,
stávajícího " zastavéného území,které odpovidá zastavěné části obce vymezené kI.9.1966
(,,intravilán"). Mimo toto územílze urnisťovat jen vybrané stavby, zařizeni a jiná opatření
v souladu s § 18 odst. 5 stavebního zákona. Tato situace je pro přirněřený rozvoj obce v místě,

kde nebyl nikdy vymezen intravilán, do jisté miry omezujícía zastupitelstvo obce proto
rozhodlo o nutnosti poíízenivymezení zastavěného územi podle stavebního zákona. Obec
Zlončice zaqimá plochu o velikosti 4'7I ha, V obci žile 214 obyvatel.
Dokumentace, obsahujícípodklady pro vymezeni zastavěného území,dle ustanovení
§ 58 zákona 18312006 Sb. byla vypracovánanazákladě

požadavku Obce Zlončice.

Na základě stanoviska Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, odbotu životního
prostředí, vydaného k návrhu nazastavěnéúzemi dne23.9.2008 č.j. MUKV 2367512003 OŽP
byl návrh pro vymezení zastavěného územi přepracován. Rozsah původně vymezených
zastavěných úzerníbyl zredukován, a to dle původníhooznačeni lokalit takto.

1) lokalita pův. ozn. č 8 byla vypuštěna

2) lokalita

pův.ozn. č 2by|a zredukována, do vymezenýchúzemibyly zařazeny pouze

pozemky, na nichžjsou fyzicky realizovány stavby.

3) Nyní jsou všechny vymezené pozemky přečíslovány(nutno konfrontovat
předloženou dokumentací)

s původně

b)

vyMEzENÁ uzrrvlí
Ve

správnim územi obce Zlončice, v jejím jednom katastrálním uzemi,

je

nyní

k

vymezení 22 zastavéných území,které jsou vyznačeny a očíslovány
vgraíickéčásti.Vymezené územívjižníajihozápadníčástiobce(ozn. č. l,až 13) jsou
navrhováno

dále opatřeny výčtem jednotlivých parcelních čísel.Vymezené územív centrální a
severovýchodní části (ozn. čísly14 až 22) jsou definovány hranicemi v grafické části.
Výčet vymezených území:

. ÚZEMÍ č.1 - jižně od centrální části obce
Č.parc. 868/3

.

ÚZEMÍ č.2 - jižně od centrální části obce
Č.parc,,. 147,4O5l37,145,146,405136,144,4O5l35,4O5l28,
8561

4, I83,

405 l 54 a část č.parc.405 l

l

. ÚZEMÍ Č.3 - jižně od centrální části obce
Č,parc. T96,4O5l52 a část č.parc.4}5ll

. Úzrcvlíč.l - jižně od centrální části obce
Č.parc. Ig7 , I98 a část č.parc. 4O5l1

.

ÚZW*rÍ Č.s - jižně od centrální části obce
Č.parc.ZO2, 2O3 a část č.parc. 856l

.

ÚznD.4,Í

l

č.o - jižně od centrálníčásti obce

Č.pa.c. 199 a část č.parc. 857

.

ÚZrclÁÍ Č.l - jižně od centrální části obce
Č.parc. 2OO a část č.parc.857

. Úznwí Č.s - jižně od centrální části obce
Č.parc. 2OI ačást č.parc.832

. tlznwi

Č.g- jižně od centrálni části obce

Č,pa.c. 2O4 ačást č.parc.828

. Úznulí č.to -

jižnéod centrální části obce

Č.pa.c. 8l4l1, 8I4l2 a 8l7

8

136,405134, I43,1g4,795,

o

UZEMI C.11 -

jižnéod centrální ěásti obce

Č.parc. 225, 827 13, 224, 827 lza část 827

.

Úztr;rvtič,tz

-

ll

jižnéod centrální ěásti obce

Č.parc. 831/1, 171, 83Il4, I]2,831/5, I73, 83116, I]4, 83Il7,
B3I19, 178, 83Ill0,779,180, 141, I42,831/3, 181,

lJ5, 176, 83Il8,

777,

83IlII,I82, 83Il1,183, 184,83Il2,

737,185, 186, I40,803,2 a část č.parc.827

. Úznwí

Č.ts -

jihozápad,ně od centrální části obce

Č.parc.37,26912,269lI, I52,4O5l4O, I53lI,75312,37117,4O5l56,754,

I55lI, $5l2,

37I12,37Il5, 23I, 156, I57, 758, 405l41, 405l42, 507l6, I59,265, 405l43, 760, 40513I,
I38. 405145, 162, 892, 279, 405132, 164, 405149, 766,372lI, 732, 405165, 378lI5, 165,

405lII, 167,168, 187lI, I87l2, 168, 769, I88, 189, 50, 190, 53, L70,31, I9l3 a

část

č.parc. 405lI

.

ÚZtrWti Č. t1,15, 16, 17 a !8, navazuji na současnézastavěné územícentrálni části obce

a

ÚZnVÉČ.tq je

a
a

severozápadně od centra obce

ÚZrcVftČ. ZOje severozápadně od centra obce
ÚZnrvúČ.Zt a22 jsou severozápadně od centra obce

Do návrhu zastavěného územíse zahrnují pozemky

! v

:

intravilánu, s výjirnkou vinic, chmelnic, pozemků zemědělské půdy určených pro

zajišťováni speciální zemědělské výroby (zahradnictví) nebo pozemků přiléhajícíchk
hranici intravilánu navrácených do orné půdy nebo do lesních pozemků (vtz zákon
34411992 Sb.,

o

katastru nemovitostí Českérepubliky (katastrální zákon),

ve

č.

znéní

pozdějších předpisů),

tl

pozemky vně intravilánu, a to: zastavěné stavební pozemky, stavební proluky, pozemní
komunikace nebo jejich čáslí,ze kteých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavěného

územi, ostatní veřejná prostranství, plochy navržené k zástavbě a dalšípozemky, které

jsou obklopeny ostatními pozernky zastavěného územi, s výjirnkou pozemků vinic,
chrrrelnic a zahr adnictvi.

C) OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

-

NÁVRH

Zastupitelstvo obce Zlončice,jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst.6 písm.a)
a podle §§ 58, 59 a 60 zákona č.18312006 Sb., o územnímplánování a stavebním řádu, ve
zněni pozdějšíchpředpisů ( dále jen ,,stavebni zákon" ) a §§ l7l až I74 zákona č. 50012004
Sb., správni řád, ve zněni pozdějších předpisů, (dále jen ,, správní řád ") na základé svého
usnesení č,5ze dne 12. 5.2008
podává návrh na vymezení zastavěného územíobce Zloněice
Yymezené zastavéné územi je graficky vyznačeno v přiloze, která je nedílnou součástí
tohoto opatření obecné povahy. Přílohu tvoří katastrálni mapa, ve které jsou vyznačeny
j ednotlivé hranice vy mezený ch zastavěný ch územi
.

Vpředkládaném návrhu bylo dodrženo ustanovení § 58 odst. 1 stavebního zákona.
Ikanici posuzovaného zastavěného územi tvoří pouze čára vedená po hranici parcel, píičemž
v několika výjimečných případech ji tvoří spojnice lomoqých bodů stávajících hranic nebo
bodů na těchto hranicích, protože s ohledem na dané podmínky stávajícího zastavěni pozemků
a pozemků tvořících s nimi souvislý celek, jiný způsob možný nebyl. Bylo dodrženo
ustanovení § 58 odst, 2 stavebního zákona. Posuzované izemi tvoří soubor na sebe přímo
navan$icich zastavěných stavebních pozemků, stavební proluky, dále pozemní komunikace
nebo jejich éásti, ze kterých jsou vjezdy na některé pozemky zastavénéhoúzemi, ostatní
veřejná prostran§tvi a pozentky další,které jsou obklopeny ostatními pozemky zastavěného
územi. Z hlediska definice ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) stavebnibo zákona, tzn. že
zastavéným stavebním pozemkem je pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební
parcela a dalšípozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením, tvořící souvislý celek
s obytnými a hospodářskými budovami, byla snaha tuto definici maximálně dodržet, tzn. že
celé pozemky nebo jejich části, byly do zastavěného územítakto zaíazeny a z čehož
především vyplynula vlastní kanice zastavěného územi.

Byl brán zíetel na převafující místnícharakíer venkovské zástavby, kdy ke každé

stavbě přináleži dalšíbezprostředně související pozemky sloužícípotřebám uživatelůstaveb.
se jedná většinou o nádvoří, manipulační plochy, sady, zahrady a travní
porosty, coŽ se při konfrontaci skutečnéhostaw s mapovým podkladem promítlo do vlastního
návrhu zastavěného územi.
Na územíobce byly vymezeny nezastavitelné pozemky podle § 2 odst. 1 písm. e)
stavebního z6kona. Jedná se o pozemky, u kterych má obec zájem na zachování a ochraně
jejich současného způsobu využiti (lesní pozemky, park, veřejná zeleň) a dále pozemky, o
jejichž využiti bude definitivně rozhodnuto při pořízení územníhoplánu a do doby jeho
vydání je nutno je chránit před nevhodným využitím.

V daném případě

V návrhu grafického vymezeni tvoří hranici jednoho zastavěného územíčára vedená
po hranici parcel, ve qýjimečných případech ji tvoří spojnice lomových bodů stávající hranice
nebo bodů na této hranici.

D) šlnšívzTAHy
Obec Zlončice se nalézá v bývalém okresu Mělník a její katastrálni územísousedí na
západni straně s obcí Dolany a Chvatěruby, na sevenr s obcí Kozomín a na východě s obcí
Postřižín a zjihu sobcí Máslovice. Obec Zlončice je zhlediska širšíchvztahů zařazen do
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řešení Územního plánu velkého územníhocelku Pražský region a vymezení zastavěného
izemi v této části obce je v souladu s územním plánem VÚC,

E) ochrana a rozvoj

hodnot v území

OCHRANA PRIRODY
Z hlediska ÚSES je v územíZ\ončic registrováno regionální biocentrurn č. 1485
,,Zlončická rokle" a přírodnípamátka Hlaváčkova stráň. Dále jsou Zlončice evidovány
v seznamu katastru, tvořícíchoblast zranitelnosti podzemních vod.
OCFm.ANA ZEN.GDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU
Navrhovanými plocharni budou dotčeny zájmy ochrany zemědělského půdníhofondu. Na
zemědělský půdnífond v katastru obce se vztahuje 2.,3. a 4. stupeň ochrany.

OMEZENÍ navrhovaných ploch. vyplývající z vymezení ochranných

pásern

V

řešeném územi se nachází zařizeni infrastruktury a při novém využítiúzemijetřeba
respektovat jejich ochranná pásma, ato zejména,.

SÍŤ PlPrrnO

-

-

stávající zaíízeni(dle zák.22211994 Sb. v platném znění)

kY
vrchní vedení 110 kV.
vrchní vedení 22

. . . . .

15 m, na

...
- kabelové vedení 22kY.
- traťostanice....
- vrchní vedení 220 kY ...

SÍŤPlPrrnO

-

-

elektrické vedení

10 m, na každou stranu od krajního vodiče

. . . .

každou stranu od krajního vodiče

,.,20 m, na každou stranu od krajního vodiče
...1 m od krajního kabelu

.....30modstanice

nově zřizovaná energetická vedení a zaíízeni(dle zák. 222/l994sb.)

VN,,.

..7 m od krajního vodiče

VoDoVooŇ Řapv (DLE ČsN zss+ot;
- vodovodní potrubí.

KANALIZACE

2m

(dle ČSN 756101a

ČsN 756402)

přípojky.

- stokové sítě a kanalízačni

,.

..

.3m

KOMLINIKACE (DLE ZÁKONA Č.tstgq SB o POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH)
- silnice II nebo IIL třídy a místní komunikace ... ..
. 15 m od osy vozovky

F) Stanovení podmínek pro využitíúzemí
Pro lokality vymezených územi (označených číslyI až 13) , vzhledem kjejich
umístění v přírodním parku Dolní Povltaví jsou určeny zásady využitíjednotlivých druhů
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územi na základé společnécharakteristiky jednotlivých územi, a to následujícími základnimi
regulativy a limity:

,

úzevípRo tNDlvlDuÁLNí RexneRcl
Regulace; Sloužívýlučně pro individuelní rekreaci
Přípustnévyužití:

-

rekreačnídům nebo chata

Po ďmí ně né fu nkční vy u žití:

-

odstavná místa a garáže sloužícípotřebě funkčníhovyužiti
příslušnékomunikace pěšía vozidlové, parkoviště pro uživatele

nezbytnéplochytechnickéhovybavení
zeleň liniová a plošná

Nepřípustné využití:
zařizeni, nesloužíci rekreačním aktivitám
Dalšípožadavky:

-

.

zál<az výstavby nových staveb, které podléhajístavebnímu povolení nebo
ohlášení, mimo oprav nebo rekonstrukcí stávajících staveb
zachování trvalého travního porostu na nezastavěné části pozemku

úzevípRo ByDLENí
Reguluce: Sloužípíevážně pro bydleni

a

zaíizeni pro obsluhu územi

Přfilustné využití:

-

rodinné domy
obytné budovy, obchodní zaíizeni a nerušícíslužby
drobné provozovny pro potřeby obyvatel okolí
zaíizeníkulturní, sociální, zdravotni a spottovní
rnalá ubytovací zaíizeni
odstavná rnísta a garáže sloužícípotřebě funkčníhovyužiti
nezbytné plochy technického vybavení
příslušnékomunikace pěšía vozidlové
zeleň liniová a plošná

Po dmíně né .fu nkční yy

-

u

iití :

ubytovaci zařízeni
ostatní nerušícízařizeni drobné výroby a služeb
zaíizenísprávní

I2

Dalšípožadavky:

výstavby nových stavebo které podléhajístavebnímu povolení nebo ohlášení, mimo
oprav nebo rekonstrukcí stávajících staveb
zá|<az
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