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 ÚZEMNÍ PLÁN LOCHOVICE - TEXTOVÁ �ÁST

a) Vymezení zastav⌥ného území
 Na území obce Lochovice je k datu 20. 8. 2014 vymezeno celkem dvacet sedm zastav n✏ch 

území.

b) Základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot

 b.1) Vymezení  e⌦eného území
 ⇤e�en✏m územím je správní území obce Lochovice (⌥íseln✏ kód: 531472), které tvo↵í  katastrální 

území Lochovice (⌥íseln✏ kód: 686468). ⇤e�ené území se nachází v okresu Beroun (⌥íseln✏ kód: CZ0202), 

St↵edo⌥eském kraji (⌥íseln✏ kód: 27).

 b.2) Koncepce rozvoje  e⌦eného území
 St↵edisková obec Lochovice se nachází cca 10 km v✏chodn  od centra Ho↵ovic, ji⇣ní cíp katastru 

sousedí s okresem P↵íbram. Dopravní dostupnost v�⌥i nad↵azen✏m sídelním útvar�m je pom rn  

efektivní.

 Lochovice se spole⌥n  s n kolika samotami a osadou Obora nacházejí v terénní sní⇣enin  - 

niv  Litavky, která protéká p↵es ↵e�ené území od jihu k severu. 

 Ji⇣ní ⌥ást ↵e�eného území je morfologicky velice pestrá - ↵í⌥ka prochází pom rn  úzkou kotlinou 

mezi dv ma v✏razn✏mi brdsk✏mi vrcholy Ostr✏ a Ple�ivec. 

 V zastav ném území p↵eva⇣uje obytná funkce v⌥etn  rekreace (chalupa↵ení), v Lochovicích je 

rozvinutá ob⌥anská vybavenost v⌥etn  vybavenosti nad místního v✏znamu. V podnikání se projevují 

tradi⌥ní vazby na regionální sídla (Ho↵ovice, P↵íbram, Beroun). Zárove⌦ zde jsou v p↵im ↵ené mí↵e 

zastoupeny plochy s v✏robními areály, co⇣ má v✏znamn✏ stabiliza⌥ní vliv na saldo migrace obyvatelstva.

 Nad pom rn  v✏raznou terénní hranou se severozápadn  od Lochovic nacházejí dal�í dv  

osady Ko⌥vary a Netolice, které plní zejména funkci obytnou (v⌥etn  rekreace).

 I p↵es p↵eva⇣ující velkoplo�né a intenzivní zem d lské hospoda↵ení na orné p�d  vykazuje 

krajina ↵e�eného území vykazuje p↵írodní hodnoty a to zejména v zalesn né dominantní vrcholové poloze 

a v⌘niv  vodote⌥í.  

 Cílem územního plánu je stanovit podmínky pro ú⌥elné vyu⇣ívání zastav ného území a zajistit 

ochranu nezastav ného území s ohledem na stávající p↵írodní a kulturní hodnoty v krajin . Územním 

plánem jsou vytvo↵eny podmínky zejména pro p↵im ↵en✏ rozvoj bydlení v⌥etn  dopravní obsluhy, slu⇣eb a 

drobné v✏roby (smí�ené vyu⇣ití), rozvoj ob⌥anské vybavenosti a dopravní obsluhy. Územním plánem jsou 

navr⇣ena opat↵ení navazující na p�vodní urbanistickou strukturu jednotliv✏ch sídelních útvar� a jejich 

kulturn -historick✏ch hodnot.

 Územní plán Lochovice si klade za cíl vytvo↵it územní p↵edpoklady pro zachování specifické 

rázovitosti, zachovat a návrhem podpo↵it p↵írodní a krajiná↵ské hodnoty kulturní krajiny. Územním plánem 

jsou dány podmínky pro preventivní ochranu �ir�ího území p↵ed záplavami, podmínky pro zv✏�ení 

ekologické stability a retence vody v krajin . 

 b.3) Ochrana a rozvoj hodnot území

 Urbanistické kvality sídelních útvar↵, kulturn⌥-historické hodnoty
 ÚP Lochovice vytvá↵í podmínky pro ochranu v�ech kulturn -historick✏ch a urbanistick✏ch 

hodnot v⌘území.

 Do budoucna je nutno respektovat a chránit zejména tyto dochované urbanistické kvality a 

hodnoty:

- ochrana siluety sídla Lochovice s charakteristick✏m historick✏m jádrem,

- prostorové kvality p�dorysného uspo↵ádání (hodnotná p�dorysná stopa historického jádra v 

Lochovicích i v ostatních místních ⌥ástech), 

- prostorové kvality ve↵ejn✏ch úst↵edních prostor� – nám stí a hlavní m stské t↵ídy v Lochovicích 

(ulice Na m ste⌥ku a Nádra⇣ní), 

- v✏znamn✏ architektonick✏ soubor zámku, kostela, �koly, zámeckého pivovaru se sladovnou a 

pansk✏m dvorem a ve↵ejné zelen  dopln né hodnotn✏mi um leck✏mi díly na ve↵ejn✏ch 

prostranstvích.

V⌘↵e�eném území jsou dále jmenovit  respektovány a chrán ny tyto hodnoty (p↵ehled v ⌥ásti 

od�vodn ní):

- vymezené archeologické zóny I. stupn ;

- kulturní památky;

- krom  kulturních památek je v zájmovém území zachována ↵ada zajímav✏ch zd n✏ch staveb ⌥i  
 drobn✏ch objekt� kulturního v✏znamu, které je nutno respektovat a chránit p↵ed ne⇣ádoucími  

 stavebními zásahy;

- v centrální území Lochovic je situován v t�í po⌥et staveb hodnotn j�ího venkovského a⇣  
 m stského charakteru, hospodá↵sk✏ch areál� a usedlostí, které je nutno respektovat a chránit  

 p↵ed ne⇣ádoucími stavebními zásahy.
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 P írodní hodnoty
 Územní plán Lochovice vytvá↵í podmínky pro ochranu v�ech p↵írodních hodnot v⌘území, které 

v⌘zásad  respektuje a je s⌘nimi koordinován. 

 V t�ina dochovan✏ch p↵írodních prvk� je územním plánem zapojena do systému ÚSES 

(biocentra, biokoridory) a do v✏znamn✏ch krajinn✏ch prvk�. 

Návrhem ÚP je respektováno základní krajinné ⌥len ní ↵e�eného území:

- p↵írodn  hodnotn✏ krajinn✏ celek zahrnující m lké údolí Litavky s p↵ítokem Podlu⇣ského 

potoka, lada a pramennou oblast bezejmenné vodote⌥e u Netolic,  travino bylinná lada a 

zalesn né svahy zvedající se sm rem k Netolic�m a Ko⌥var�m do míst zvan✏ch Koncip�dy, 

Mo⌥idla a H↵ebínek.

- krajinn✏ celek zahrnující p↵írod  blízké partie lesních porost� a v✏razné údolí Litavky s 

v✏znamn✏mi p↵írodními hodnotami v ji⇣ní ⌥ásti území.

- kulturn  historick✏ potenciál krajiny.

V⌘↵e�eném území jsou respektovány a chrán ny tyto hodnoty (popis v ⌥ásti od�vodn ní):

- p↵írodní park H↵ebeny,

- památné stromy,

- v✏znamná zele⌦ v parcích ⌥i na ve↵ejn✏ch prostranstvích,

- v✏znamné krajinné prvky (VKP) ze zákona - lesy, rybníky, vodní toky a údolní nivy,

- v✏znamné krajinné prvky (VKP) registrované,

- v✏znamné krajinné prvky (VKP) navr⇣ené k registraci,

- p↵írodní biotopy:

 -  Niva Litavky (úsek mezi Ostr✏m a Podlu⇣sk✏m potokem),

 - Strá⌦ nad Litavkou,

 - Niva Podlu⇣ského potoka,

 - Lesíky, k↵oviny a louky na stráni nad silnicí za Oborou,

 - Lesní komplex Pod Ostr✏m – Na �ihadle,

 - Lesní komplex Mo⌥idla – H↵ebínek,

 - Skalky a remízky v lokalitách Za jámou, Koncip�dy,

- liniové prvky doprovodné zelen , 

- katastráln  neevidované drobné vodote⌥e a malé vodní nádr⇣e v krajin .

c) Urbanistická koncepce

Lochovice

 Cílem urbanistické koncepce je zachování urbanistické struktury stávající zástavby a její logick✏ 
rozvoj. V ⌥ástech sídla s historicky cennou zástavbou (v rozsahu daném v✏stavbou nejmén  do poloviny 

19. století) jsou stanoveny plo�né a prostorové regulativy s p↵ihlédnutím k charakteristice tohoto území.

 Územním plánem jsou navr⇣eny v zastav ném území plochy p↵estavby s cílem umo⇣nit v t chto 

plochách adekvátní vyu⇣ití. Plochy p↵estavby v centrální ⌥ásti budou slou⇣it zejména pro rozvoj smí�ené 

funkce odpovídající historickému v✏znamu a ob⌥anské vybavenosti ve↵ejného charakteru. 

 Územní plán reaguje na po⇣adavky rozvoje obytného území. Zastavitelné plochy jsou 

p↵ednostn  vymezeny s ohledem potenciál rozvojov✏ch mo⇣ností, pouze v sousedství zastav ného území 

v lokalitách, které logicky navazují na p↵edchozí územní rozvoj a jsou limitn  minimáln  omezené.

 Územní plán zachovává stávající funk⌥ní v✏robní plochy. Stávající za↵ízení jsou zahrnuta do 

funk⌥ního vyu⇣ití ploch v✏roby a skladování, pokud je u nich zaji�t n p↵ístup z ploch dopravní 

infrastruktury. Nové zastavitelné plochy v✏roby a skladování nejsou navr⇣eny. Návrhem ploch p↵estavby se 

vytvo↵í podmínky pro transformaci nedostate⌥n  vyu⇣it✏ch areál� zem d lské v✏roby. 

Netolice, Obora 

 Netolice, Obora jsou stejnou m rou jako pro trvalé bydlení vyu⇣ívány i pro chalupa↵ení a 

venkovské hospoda↵ení. Potenciál rozvojov✏ch mo⇣ností je omezen✏, stavební rozvoj se soust↵edí do 

proluk sídel ⌥i v návaznosti na okrajovou zástavbu.

 Ko⌥vary

 Charakter osady vyu⇣ívané zejména chalupá↵i z�stane zachován.

 V návaznosti na pansk✏ statek Ko⌥vary a plánovanou cyklotrasu je v kontaktní poloze statku 

navr⇣eno p↵írodn  krajiná↵ské opat↵ení s podmínkami vyu⇣ití pro rekreaci ve volné krajin .

 Samoty - ml✏ny, papírna, tzv. Lopatárna

 Samoty p↵i Litavce mají svou historickou hodnotu. Rozvoj mimo zastav né území není zejména 

vzhledem k poloze v záplavovém území Litavky, ale i dal�ím limitním podmínkám územním plánem 

navr⇣en.

 c.1) Vymezení zastaviteln�ch ploch
 ÚP Lochovice jsou vymezeny zastavitelné plochy (plochy ur⌥ené k zastav ní).

 Z hlediska vliv� morfologie terénu, krajinného p�sobení v dálkov✏ch pohledech, mo⇣ností 

napojení na urbanistickou strukturu stávajícího sídla, dostupnost sítí technické infrastruktury a mo⇣nosti 

dopravní obsluhy se jedná o plochy s nejvy��ím rozvojov✏m potenciálem.
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(Lochovice)

Ozna⌥ení plochy: Z1

Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy bydlení - rodinné domy m stské (BI)

 plochy ve↵ejn✏ch prostranství (PV)

  plochy sídelní zelen  - ochranná a izola⌥ní zele⌦ (ZO)

Hlavní vyu⇣ití: Prioritní rozvojová plocha v ji⇣ní ⌥ásti Lochovic ur⌥ená p↵evá⇣n   

 pro m stské bydlení v rodinn✏ch domech s privátními zahradami.

 Prostorové uspo↵ádání:

�len ní plochy pro hlavní vyu⇣ití: dle schváleného projektu parcelace

Max. zastav ná plocha/parcela:  250 m2

V✏�ková regulace: max. 2 nadzemní podla⇣í a podkroví 

Podmínky pro umis�ování staveb: stanoví plán zástavby (obdoba viz. Z2)

Ozna⌥ení plochy: Z2

Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy bydlení - rodinné domy m stské (BI)

  plochy sídelní zelen  - ochranná a izola⌥ní zele⌦ (ZO)

Hlavní vyu⇣ití: Prioritní rozvojová plocha - lokalita Domov v⌘severozápadní okrajové  

 ⌥ásti obce Lochovice ur⌥ená p↵evá⇣n  pro m stské bydlení v  

 rodinn✏ch domech s privátními zahradami, v ⌥ásti ve↵ejná   

 ob⌥anská vybavenost (d�m s pe⌥ovatelskou slu⇣bou). 

 Prostorové uspo↵ádání: 

 Dle podmínek schváleného plánu zástavby. 

 Specifické podmínky: 

 Schválen✏ projekt parcelace umo⇣⌦uje v✏stavbu max. 42 rodinn✏ch 

dom� v⌘lokalit , s⌘provedením navr⇣en✏ch typ� in⇣en✏rsk✏ch sítí, 

místní komunikaci, zelenou odpo⌥inkovou ⌥i hrací zónu a s 

propojovacím chodníkem s⌘osv tlením do obce Lochovice.

Ozna⌥ení plochy: Z3

Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy bydlení - rodinné domy m stské (BI)

Hlavní vyu⇣ití: Plocha v jihov✏chodní ⌥ásti Lochovic ur⌥ená p↵evá⇣n  pro bydlení v 

rodinn✏ch domech se zahradami.

 Prostorové uspo↵ádání:

�len ní plochy pro hlavní vyu⇣ití: 3 - 4 stavební parcely

  min. velikost stavební parcely 800 m2

Max. zastav ná plocha/parcela: 250 m2

V✏�ková regulace: max. 2 nadzemní podla⇣í 

 Specifické podmínky:

 Zástavba podmín na dohodou o parcelaci.

 Zástavba podmín na p↵elo⇣kou páte↵ního vedení VN 22kV vedeného 

p↵es zastav né území. 

Ozna⌥ení plochy: Z4

Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy bydlení - rodinné domy m stské (BI)

Hlavní vyu⇣ití: Plocha v severov✏chodní ⌥ásti Lochovic ur⌥ená p↵evá⇣n  pro bydlení v 

rodinn✏ch domech s privátními zahradami. 

 Prostorové uspo↵ádání:

�len ní plochy pro hlavní vyu⇣ití: 3 - 4 stavební parcely

  min. velikost stavební parcely 800 m2

Max. zastav ná plocha/parcela: 250 m2

V✏�ková regulace: max. 2 nadzemní podla⇣í  

Specifické podmínky: Koordinovat spole⌥n  s plochou P5 - vymezit odpovídající �í↵ku 

ve↵ejného prostranství - komunikace. V plo�e ↵e�it otá⌥ení zásahov✏ch 

vozidel, sm rem do volné krajiny umis�ovat ochrannou a izola⌥ní 

zele⌦.

Ozna⌥ení plochy: Z5

Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy smí�ené obytné - venkovské (SV)

 plochy sídelní zelen  - soukromá a vyhrazená zele⌦ (ZS)

Hlavní vyu⇣ití: Plocha v severní ⌥ásti Lochovic ur⌥ená p↵evá⇣n  pro venkovské 

bydlení, hospoda↵ení na záhumencích (zem d lská plocha malého 

rozsahu slou⇣ící p↵evá⇣n  zaji�t ní rodinné pot↵eby). 
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 Prostorové uspo↵ádání:

�len ní plochy pro hlavní vyu⇣ití: 1 - 3 stavební parcely

  min. velikost stavební parcely 800 m2

Max. zastav ná plocha/parcela: 250 m2

V✏�ková regulace: max. 2 nadzemní podla⇣í 

Ozna⌥ení plochy: Z6

Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy bydlení - rodinné domy m stské (BI)

Hlavní vyu⇣ití: Plocha na severním okraji Lochovic ur⌥ená p↵evá⇣n  pro m stské 

bydlení v rodinném dom  s privátní zahradou. 

 Prostorové uspo↵ádání:

�len ní plochy pro hlavní vyu⇣ití:  1 stavební parcela

Max. zastav ná plocha/parcela: 250 m2

V✏�ková regulace: max. 2 nadzemní podla⇣í

 Specifické podmínky:

 Respektovat OP lesa a v navazujícím ↵ízení prov ↵it hlukové limity (OP 

dráhy).

Ozna⌥ení plochy: Z7

Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)

 plochy sídelní zelen  - soukromá a vyhrazená zele⌦ (ZS)

Hlavní vyu⇣ití: Plocha v severov✏chodní ⌥ásti Lochovic ur⌥ená p↵evá⇣n  pro 

venkovské bydlení v rodinn✏ch domech s privátními zahradami.

 Prostorové uspo↵ádání:

�len ní plochy pro hlavní vyu⇣ití: 1 - 3 stavební parcely

  min. velikost stavební parcely 800 m2

Max. zastav ná plocha/parcela: 250 m2

V✏�ková regulace: max. 2 nadzemní podla⇣í 
 

Ozna⌥ení plochy: Z8

Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy bydlení - rodinné domy m stské (BI)

Hlavní vyu⇣ití: Plocha v jihov✏chodní ⌥ásti Lochovic ur⌥ená p↵evá⇣n  pro bydlení v 

rodinn✏ch domech se zahradami.

 Prostorové uspo↵ádání:

�len ní plochy pro hlavní vyu⇣ití: 3 - 5 stavebních parcel

  min. velikost stavební parcely 800 m2

Max. zastav ná plocha/parcela: 250 m2

V✏�ková regulace: max. 2 nadzemní podla⇣í 

 Specifické podmínky:

 Zástavba podmín na dohodou o parcelaci.

 Zástavba podmín na p↵elo⇣kou páte↵ního vedení VN 22kV vedeného 

p↵es zastav né území.

Ozna⌥ení plochy:  Z16

Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy dopravní infrastruktury - dopravní vybavenost (DS2)

Hlavní vyu⇣ití: Plocha v severozápadní ⌥ásti Lochovic ur⌥ená p↵evá⇣n  pro areál 

dopravní vybavenosti místního v✏znamu (nap↵. odstavné a parkovací 

plochy, areály údr⇣by pozemních komunikací, ⌥erpací stanice 

pohonn✏ch hmot apod.)

 Prostorové uspo↵ádání:

Intenzita zastav ní pozemku: max. 40%

V✏�ková regulace: max. 2 nadzemní podla⇣í ⌥i do 9 m nad rostl✏m terénem

 Specifické podmínky:

 Po⌥et p↵ipojení na silni⌥ní komunikaci omezit na minimum. 

 Po obvodu areálu /zejména sm rem do volné krajiny/ umis�ovat 

ochrannou/liniovou zele⌦.

 

Ozna⌥ení plochy: Z17

Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy dopravní infrastruktury - dráhy (DZ)

Hlavní vyu⇣ití: plocha pro umíst ní nové zastávky na trase regionální dráhy 

jednokolejné ⇣elezni⌥ní trati ⌥. 172 Lochovice – Zadní T↵eba⌦.

Ozna⌥ení plochy: Z18

Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy bydlení - rodinné domy m stské (BI)
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Hlavní vyu⇣ití: Plocha ve v✏chodní okrajové ⌥ásti Lochovic ur⌥ená p↵evá⇣n  pro 

bydlení v rodinn✏ch domech s privátními zahradami. 

 Prostorové uspo↵ádání:

�len ní plochy pro hlavní vyu⇣ití: 2 - 4 stavební parcely

  min. velikost stavební parcely 800 m2

Max. zastav ná plocha/parcela: 250 m2

V✏�ková regulace: max. 2 nadzemní podla⇣í  

Specifické podmínky: Sm rem do volné krajiny umis�ovat ochrannou zele⌦ (pás zahrad).

 Respektovat OP silnice, navazujícím ↵ízení pro bydlení prov ↵it hlukové 

limity (provoz po silnici). Po⌥et p↵ipojení na silni⌥ní komunikaci omezit 

na minimum.

Ozna⌥ení plochy: Z19

Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)

Hlavní vyu⇣ití: Plocha v západní okrajové ⌥ásti Lochovic ur⌥ená p↵evá⇣n  pro 

venkovské bydlení v rodinn✏ch domech s privátními zahradami.

 Prostorové uspo↵ádání:

�len ní plochy pro hlavní vyu⇣ití: 1 - 3 stavební parcely

  min. velikost stavební parcely 800 m2

Max. zastav ná plocha/parcela: 250 m2

V✏�ková regulace: max. 2 nadzemní podla⇣í 

Specifické podmínky: Sm rem do volné krajiny umis�ovat ochrannou zele⌦ (pás zahrad).

 Respektovat OP lesa.

 V navazujícím ↵ízení prov ↵it nutnost rezervy pro p↵ípadné protihlukové 

opat↵ení (kontakt s územní rezervou koridoru obchvatu).

(Netolice)

Ozna⌥ení plochy: Z 9

Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)

Hlavní vyu⇣ití: Plocha ve zpustlém sadu p↵i silnici Lochovice - Netolice ur⌥ená 

p↵evá⇣n  pro venkovské bydlení v rodinn✏ch domech se zahradami. 

 Prostorové uspo↵ádání:

�len ní plochy pro hlavní vyu⇣ití: 1 stavební parcela

Max. zastav ná plocha/parcela: 250 m2

V✏�ková regulace: max. 2 nadzemní podla⇣í 

Ozna⌥ení plochy: Z10

Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)

Hlavní vyu⇣ití: Plocha v severní ⌥ásti Netolic ur⌥ená p↵evá⇣n  pro venkovské bydlení v 

rodinn✏ch domech se zahradami. 

 Prostorové uspo↵ádání:

�len ní plochy pro hlavní vyu⇣ití: 2 - 3 stavební parcely

  min. velikost stavební parcely 800 m2

Max. zastav ná plocha/parcela 250 m2

V✏�ková regulace: max. 2 nadzemní podla⇣í 

Ozna⌥ení plochy: Z11

Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)

 plochy sídelní zelen  - soukromá a vyhrazená zele⌦ (ZS)

Hlavní vyu⇣ití: Plocha v západní ⌥ásti Netolic ur⌥ená p↵evá⇣n  pro venkovské bydlení 

v rodinn✏ch domech se zahradami. 

 Prostorové uspo↵ádání:

�len ní plochy pro hlavní vyu⇣ití: cca 4 - 5 stavebních parcel

  min. velikost stavební parcely 800 m2

Max. zastav ná plocha/parcela 200 m2

V✏�ková regulace: max. 2 nadzemní podla⇣í  

 Specifické podmínky:

 Plochu prov ↵it územní studií. V rámci studie ↵e�it dopravní a 

technickou obsluhu celé lokality (zejména plochy pro otá⌥ení 

zásahov✏ch vozidel). Sm rem do volné krajiny umis�ovat ochrannou a 

izola⌥ní zele⌦.
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Ozna⌥ení plochy: Z 12

Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV),

Hlavní vyu⇣ití: Plocha v západní ⌥ásti Netolic ur⌥ená p↵evá⇣n  pro venkovské bydlení 

v rodinn✏ch domech se zahradami.

 Prostorové uspo↵ádání:

�len ní plochy pro hlavní vyu⇣ití: 1 - 2 stavební parcely

Max. zastav ná plocha/parcela: 250 m2

V✏�ková regulace: max. 2 nadzemní podla⇣í 

 Specifické podmínky:

 V✏stavba je podmín na zbudováním nové p↵ístupové komunikace v 

rámci stávajícího zastav ného území (nap↵. v rámci lokality P7).

Ozna⌥ení plochy: Z 13

Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy smí�ené obytné - venkovské (SV)

 plochy sídelní zelen  - soukromá a vyhrazená zele⌦ (ZS)

  plochy ve↵ejn✏ch prostranství (PV)

Hlavní vyu⇣ití: Plocha ur⌥ená p↵evá⇣n  pro smí�ené - venkovské vyu⇣ití (bydlení, 

administrativa, v✏zkum alternativních energetick✏ch technologií) v 

severní ⌥ásti Netolic.

  Prostorové uspo↵ádání:

�len ní plochy pro hlavní vyu⇣ití: 1 stavební parcela

Max. zastav ná plocha/parcela: 250 m2

V✏�ková regulace: max. 2 nadzemní podla⇣í 

 Specifické podmínky:

 Respektovat OP nadzemního vedení VN 22 kV. 

 Ponechat propojení na ú⌥elovou komunikaci v krajin .

 V navazujícím ↵ízení navrhnout taková opat↵ení, aby se v✏stavba 

neuplat⌦ovala v dálkov✏ch pohledech.

 Vyu⇣ití je podmín no úpravou p↵ístupové komunikace do parametr� 

odpovídajících obsluze plochy se smí�en✏m vyu⇣itím (vjezd 

zásahov✏ch vozidel).

(Obora)

Ozna⌥ení plochy: Z 14

Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)

  plochy sídelní zelen  - soukromá a vyhrazená zele⌦ (ZS)

  plochy ve↵ejn✏ch prostranství (PV)

Hlavní vyu⇣ití: Plocha v severní ⌥ásti Obory ur⌥ená p↵evá⇣n  pro bydlení v rodinn✏ch 

domech se zahradami sm rem k vodote⌥i. 

 Prostorové uspo↵ádání:

�len ní plochy pro hlavní vyu⇣ití: cca 7 - 8 stavebních parcel

Max. zastav ná plocha/parcela: 250 m2

V✏�ková regulace: max. 2 nadzemní podla⇣í  

 Specifické podmínky:

 V plo�e respektovat stávající ú⌥elovou komunikaci s liniovou zelení.

 Respektovat OP lesa.

Ozna⌥ení plochy: Z 15

Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy bydlení - rodinné domy m stské (BI)

 plochy ve↵ejn✏ch prostranství (PV)

 plochy ob⌥anského vybavení - sport a rekreace (OS)

Hlavní vyu⇣ití: Plocha v západní ⌥ásti Obory pro v✏stavbu skupiny rodinn✏ch dom� v  

 zahradách, sportovní vybavenost (h↵i�t ), ve↵ejnou zele⌦.

 Prostorové uspo↵ádání:

�len ní plochy pro hlavní vyu⇣ití: 4 - 5 stavebních parcel

Max. zastav ná plocha/parcela: 250 m2

V✏�ková regulace: max. 2 nadzemní podla⇣í  

 

 Specifické podmínky:

 Sm rem do volné krajiny umis�ovat pás zahrad.

 Respektovat OP lesa.

 Zastavitelné plochy a jejich dal�í ⌥len ní jsou vymezeny graficky ve v✏kresech ⌥. 1 a 2 návrhu ÚP 

Lochovice (V✏kres základního ⌥len ní, Hlavní v✏kres). V charakteristice plochy je uvedeno pouze hlavní 
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vyu⇣ití plochy, dal�í p↵ípustné, podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití a nep↵ípustné vyu⇣ití pro jednotlivé plochy je 

uvedeno v kapitole f) Stanovení podmínek pro vyu⇣ití ploch s rozdíln✏m zp�sobem vyu⇣ití.

 Pro vymezování dal�ích zastaviteln✏ch ploch (zm nou ÚP) platí:

- vyu⇣ití stávajících zastaviteln✏ch ploch se posuzuje pro sídla Lochovice a Netolice samostatn ,

- v p↵ípad  zahájení hlavních staveb na pozemcích tvo↵ících cca 2/3 stávajících zastaviteln✏ch  

 ploch, budou tyto plochy pova⇣ovány za vyu⇣ité.

 c.2) Vymezení ploch p estavby
 ÚP Lochovice jsou vymezeny plochy p↵estavby. Tím jsou zárove⌦ vytvo↵eny podmínky pro 

transformaci funkcí zanedban✏ch, nevyu⇣ívan✏ch nebo nevhodn  vyu⇣ívan✏ch ploch ⌥i ploch s nevhodnou 

prostorovou strukturou.

 
(Lochovice)

Ozna⌥ení plochy: P1

Funk⌥ní vyu⇣ití: Plochy v✏roby a skladování (V)

Hlavní vyu⇣ití: Plocha ur⌥ená p↵evá⇣n  pro v✏robu a skladování (sklady, dílny, 

opravny, slu⇣by) v rámci areálu b✏valého zem d lského dru⇣stva v 

jihozápadní okrajové ⌥ásti Lochovic. V ⌥ásti mo⇣no vymezit 

 pozemky staveb a za↵ízení slou⇣ících k zabezpe⌥ení údr⇣by ve↵ejn✏ch 

ploch a prostranství

 Prostorové uspo↵ádání:

Intenzita zastav ní pozemku: max. 40% v⌥etn  zpevn n✏ch ploch

V✏�ková regulace: max. 2 nadzemní podla⇣í u nov✏ch staveb 

 Specifické podmínky:

 Respektovat a udr⇣ovat stávající ochrannou a izola⌥ní zele⌦.

 Po obvodu areálu umístit/doplnit ochrannou zele⌦.

 

Ozna⌥ení plochy: P2

Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy smí�ené obytné - historické areály (SM1)

Hlavní vyu⇣ití: Plocha ur⌥ená p↵evá⇣n  pro smí�ené vyu⇣ití (bydlení, slu⇣by, 

vybavenost) v areálu panského statku v Lochovicích  

 Prostorové uspo↵ádání:

 P↵i p↵estavb  - funk⌥ní transformaci respektovat a zachovat stávající 

charakter areálu, jeho architektonické a kulturní hodnoty.

Ozna⌥ení plochy: P3

Funk⌥ní vyu⇣ití:  plochy ob⌥anského vybavení - ve↵ejná infrastruktura (OV)

Hlavní vyu⇣ití: Plocha ve st↵ední ⌥ásti Lochovic ur⌥ená pro rozvoj za↵ízení ve↵ejné 

ob⌥anské vybavenosti (sport, kultura, vzd lávání)

 

 Prostorové uspo↵ádání:

Intenzita zastav ní pozemku: max. 40% v⌥etn  zpevn n✏ch ploch

V✏�ková regulace: max. 3 nadzemní podla⇣í  

Ozna⌥ení plochy: P4

Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)

Hlavní vyu⇣ití: Plocha (proluka) v ji⇣ní ⌥ásti Lochovic ur⌥ená p↵evá⇣n  pro venkovské 

bydlení v rodinn✏ch domech se zahradami ⌥i hospoda↵ení.

 Prostorové uspo↵ádání:

�len ní plochy pro hlavní vyu⇣ití: 1 - 2 stavební parcely

Max. zastav ná plocha/parcela: 250 m2

V✏�ková regulace: max. 2 nadzemní podla⇣í

 Specifické podmínky:

 V navazujícím ↵ízení pro bydlení prov ↵it hlukové limity (provoz po 

silnici a ⇣eleznici).

Ozna⌥ení plochy: P 5

Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy bydlení - rodinné domy m stské (BI)

Hlavní vyu⇣ití: Plocha (proluka) ur⌥ená p↵evá⇣n  pro bydlení v rodinn✏ch domech se 

zahradami v západní okrajové ⌥ásti Lochovic.  

 Prostorové uspo↵ádání:

�len ní plochy pro hlavní vyu⇣ití:  1-2 stavební parcely

Max. zastav ná plocha/parcela: 250 m2
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V✏�ková regulace: max. 2 nadzemní podla⇣í

 Specifické podmínky:

 Koordinovat spole⌥n  s plochou Z4 - vymezit odpovídající �í↵ku 

ve↵ejného prostranství - komunikace a dopravní obsluhu ↵e�it z této 

komunikace.

 Respektovat OP silnice, navazujícím ↵ízení pro bydlení prov ↵it hlukové 

limity (provoz po silnici).

Ozna⌥ení plochy: P6

Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy smí�ené obytné - venkovské (SV)

Hlavní vyu⇣ití: Plocha v severní ⌥ásti Lochovic ur⌥ená p↵evá⇣n  pro venkovské 

bydlení, hospoda↵ení. 

 Prostorové uspo↵ádání:

�len ní plochy pro hlavní vyu⇣ití: 1 - 2 stavební parcely

Max. zastav ná plocha/parcela: 250 m2

V✏�ková regulace: max. 2 nadzemní podla⇣í

 Specifické podmínky:

 Respektovat OP lesa, v navazujícím ↵ízení pro bydlení prov ↵it hlukové 

limity (provoz po ⇣eleznici).

(Netolice)

Ozna⌥ení plochy: P 7

Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)

Hlavní vyu⇣ití: Plocha ur⌥ená p↵evá⇣n  pro venkovské bydlení v rodinn✏ch domech se 

zahradami v severozápadní okrajové ⌥ásti Netolic.  

 Prostorové uspo↵ádání:

�len ní plochy pro hlavní vyu⇣ití:  1 - 2 stavební parcely

Max. zastav ná plocha/parcela: 250 m2

V✏�ková regulace: max. 2 nadzemní podla⇣í

 Plochy p↵estavby jsou vymezeny graficky ve v✏kresech ⌥. 1 a 2 návrhu ÚP Lochovice (V✏kres 

základního ⌥len ní, Hlavní v✏kres). V charakteristice plochy je uvedeno pouze hlavní vyu⇣ití plochy, dal�í 
p↵ípustné, podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití a nep↵ípustné vyu⇣ití pro jednotlivé plochy je uvedeno v kapitole 

f) Stanovení podmínek pro vyu⇣ití ploch s rozdíln✏m zp�sobem vyu⇣ití.

 c.3) Vymezení systému sídelní zelen⌥

- Územní plán vymezuje plochy ve↵ejn✏ch prostranství - ve↵ejná zele⌦ (ZV).

 Plochy ve↵ejn✏ch prostranství - ve↵ejná zele⌦ jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek 

p↵im ↵ené umíst ní, rozsah, dostupnost a ochranu p↵evá⇣n  parkov  upraven✏ch pozemk� 

ve↵ejné zelen .

 Do t chto vymezen✏ch ploch spadá:

 - p↵írodn  krajiná↵sky ↵e�en✏ zámeck✏ park v Lochovicích s ochranou vzácn✏ch d↵evin,

 - plochy ve↵ejné zelen  s ochranou d↵evin na v✏znamn✏ch ve↵ejn✏ch prostranstvích v  

 Lochovicích (obvykle i s drobn✏mi památkami).  

 Dále je nutno chránit vzácné d↵eviny v areálu Domova Lochovice (v rámci plochy ob⌥anského 

vybavení - ve↵ejná infrastruktura (OV)).

- Územní plán vymezuje plochy sídelní zelen  - soukromá a vyhrazená zele⌦ (ZS).

 Plochy sídelní zelen  - soukromá a vyhrazená zele⌦ jsou vymezeny zejména za ú⌥elem 

vyu⇣ívání zahrad a dal�ích pozemk� zem d lského p�dního fondu nacházejících se v 

zastav ném území.

 Jde o pozemky, které se v✏znamn  podílejí na utvá↵ení charakteru urbanizovaného území nebo 

jsou v✏znamn  dot⌥eny limity vyu⇣ití území, a proto je na nich nutné omezit mo⇣nost 

umís�ování staveb a dal�ích za↵ízení.

 Územním plánem jsou navr⇣eny plochy sídelní zelen  - soukromá a vyhrazená zele⌦ (ZS) v 

rámci zastaviteln✏ch ploch Z11, Z13 a Z14 jako v✏znamn✏ p↵ed l mezi zástavbou a krajinou. 

 Územním plánem jsou navr⇣eny plochy sídelní zelen  - soukromá a vyhrazená zele⌦ (ZS) v 

rámci zastaviteln✏ch ploch Z7, Z5 mající i ochrann✏ a izola⌥ní charakter (kontakt s plochou 

dopravy, v✏roby).

- Územní plán vymezuje plochy sídelní zelen  - ochranná a izola⌥ní zele⌦ (ZO).

 Plochy sídelní zelen  - ochranná zele⌦ jsou vymezeny zejména za ú⌥elem zachování 

ochranného/izola⌥ního charakteru prvk� zelen  nacházejících se v zastav ném území.

 Územním plánem jsou navr⇣eny plochy sídelní zelen  - ochranná a izola⌥ní zele⌦ (ZO) v rámci 

zastavitelné plochy Z1 jako p↵ed l mezi zástavbou a vodote⌥í (záplavové území).
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 Územním plánem jsou navr⇣eny plochy sídelní zelen  - ochranná a izola⌥ní zele⌦ (ZO) v rámci 

zastavitelné plochy Z2 jako p↵ed l mezi zástavbou a silnicí.

 c.4) Vymezení ploch koridoru technické infrastruktury
 Územní plán vymezuje v souladu se ZÚR St↵edo⌥eského kraje koridor technické infrastruktury 

pro umíst ní VVTL plynovodu Drahel⌥ice - Háje v⌥etn  souvisejících staveb. 

 Po umíst ní staveb postupem podle stavebního zákona lze ⌥ásti koridoru nepou⇣ité pro tyto 

ú⌥ely vyu⇣ít zp�sobem stanoven✏m v⌘územním plánu kapitole f.1) Plochy s rozdíln✏m zp�sobem vyu⇣ití.

d) Koncepce ve ejné infrastruktury

 d.1) Dopravní infrastruktura

 ⇧elezni⌃ní doprava
 Správním územím obce Lochovice ve sm ru sever – jih prochází jednokolejná ⇣elezni⌥ní tra� ⌥. 
200 Zdice - Protivín, která je ↵azena v⌘systému dráhy celostátní. Ve stanici Lochovice se od hlavní trat  

odpojuje ve sm ru na v✏chod jednokolejná ⇣elezni⌥ní tra� ⌥. 172 Lochovice – Zadní T↵eba⌦, která je  

vy⌥len na do dráhy regionální. 

 Územní plán pova⇣uje ob  tyto trat  a stávající plochy drá⇣ních pozemk� územn  za 

dlouhodob  stabilizované.

 Letecká doprava
 Územní plán nevymezuje ⇣ádnou plochu pro dopravní infrastrukturu leteckou, pro umíst ní 

staveb nebo za↵ízení letecké dopravy.

 Územní plán respektuje ochranná pásma vzletového a p↵istávacího prostoru vnitrostátního 

leti�t  Ho↵ovice v⌘plném rozsahu.

 Vodní doprava 
 Územní plán nevymezuje ⇣ádnou plochu pro dopravní infrastrukturu vodní dopravy, pro 

umíst ní staveb nebo za↵ízení vodní dopravy. 

 Silni⌃ní doprava
- Komunika⌥ní páte↵í správního území obce ve sm ru sever-jih je trasa silnice II/118, druhou  

 páte↵ní trasou ve sm ru západ–v✏chod je trasa silnice II/114. Trasy obou páte↵ních silnic - II/114 

 a II/118 - je t↵eba ve správním území obce, i p↵es jisté lokální problémy, pova⇣ovat za  

 dlouhodob  stabilizované, v rámci b ⇣né silni⌥ní údr⇣by bude trasa silnice II/118 postupn   

 upravována do parametr� pro vedení návrhové kategorie S9,5/70 a trasa silnice II/114 do  

 parametr� pro vedení návrhové kategorie S7,5/60.

- Základní komunika⌥ní skelet správního území obce Lochovice dopl⌦ují trasy silnic III. t↵ídy  

 III/03013 a III/1175. Trasy obou silnic je t↵eba ve správním území obce rovn ⇣ pova⇣ovat za  

 dlouhodob  stabilizované, v rámci b ⇣né silni⌥ní údr⇣by budou postupn  upravovány do  

 parametr� návrhové kategorie S7,5/50.

 Obchvat Lochovic

- Koncepce územního plánu akceptuje ov ↵ovací studií “Studie propojení dálnice D5 a rychlostní  

komunikace R4 – silnice II/114” (b↵ezen 2009, zpracovatel Ing. Pavel Kraus - RAIN, zadavatel 

Krajsk✏ ú↵ad St↵edo⌥eského kraje) prov ↵enou trasu dopravního koridoru do koncepce 

územního plánu. Územním plánem je vymezena jako územní rezerva koridoru dopravní 

infrastruktury pod ⌥íseln✏m ozna⌥ením R1.

Navazující sí� místních a ú⌥elov✏ch komunikací

- Na páte↵ní skelet pr�jezdních úsek� silni⌥ních tras je p↵ipojena soustava místních a ú⌥elov✏ch 

komunikací, které zaji��ují propojení jednotliv✏ch místních ⌥ástí a sektor�, dále dopravní 

obsluhu jednotliv✏ch objekt� a pozemk�. Územní plán pova⇣uje stávající systém místních a 

ú⌥elov✏ch komunikací, které zaji��ují komunika⌥ní dostupnost a obsluhu stávající zástavby 

správního území obce, za stabilizovan✏.
 Komunika⌥ní dostupnost dal�ích rozvojov✏ch lokalit je zaji�t na bu� prost↵ednictvím vazeb na  

 stávající komunika⌥ní sí� anebo návrhem nov✏ch místních komunikací. 

 - Komunika⌥ní obsluha hlavní zastavitelné plochy Z2 je ji⇣ ↵e�ena v rámci navazující  

  projektové dokumentace a postupn  se realizuje.

 - V rámci zastavitelné plochy Z1, Z15 se jedná o navr⇣ené úseky místních komunikací v  

  rámci navr⇣en✏ch ploch ve↵ejného prostranství. 

 - V rámci zastavitelné plochy Z13 se jedná o navr⇣en✏ úsek ú⌥elové komunikace  

  navazující na stávající systém polních cest.

 - U lokality Z11 bude vypracována územní studie, která v⌘rámci �ir�ích urbanistick✏ch  

  a komunika⌥ních souvislostí navrhne rovn ⇣ nové komunika⌥ní uspo↵ádání. 

- Územním plánem je navr⇣en úsek místní komunikace dopravn  propojující osadu Netolice a  

 Ko⌥vary.

- Územním plánem jsou navr⇣eny komunikace pro p �í a to:

 -  spojovací komunikace pro p �í z hlavní zastavitelné plochy Z2 sm rem do Lochovic,
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 -  chodník podél silnice II/118 veden✏ od bytovek v odlehlé ⌥ásti Lochovic, p↵es nov   

  navr⇣enou ⇣elezni⌥ní zastávku do centrální ⌥ásti Lochovic,

 -  chodník podél silnice II/114 veden✏ zastav n✏m územím SZ ⌥ásti Lochovic.

- V navazujících dokumentacích dopravního ↵e�ení bude v rámci zastav ného území v⇣dy  

 preferován pohyb chodc� p↵ed plynul✏m pohybem motorist�.

 Doprava v klidu, dopravní vybavenost

- Územní plán pln  respektuje sou⌥asné kapacity, které slou⇣í pro gará⇣ování, odstavování a  

 parkování vozidel obyvatel a náv�t vník� obce.

- Územní plán navrhuje plochu Z16 v okrajové poloze Lochovic pro ú⌥ely rozvoje plochy dopravní 

 infrastruktury - dopravní vybavenost (nap↵. odstavné a parkovací plochy, areály údr⇣by  

 pozemních komunikací, ⌥erpací stanice pohonn✏ch hmot apod.).

 Dopravní obsluha

- Územní plán vytvá↵í podmínky pro zaji�t ní funk⌥nosti kombinovaného systému zaji��ujícího  

 dostupnost a obsluhu správního území prost↵edky hromadné dopravy osob, a to v kombinaci  

 pravidelné ve↵ejné autobusové dopravy a ⇣elezni⌥ní osobní dopravy.

- Územní plán respektuje sou⌥asné umíst ní zastávek pravidelné ve↵ejné autobusové dopravy a  

 ⇣elezni⌥ní  osobní dopravy.

- Územním plánem je v blízkosti centrální ⌥ásti obce Lochovice navr⇣ena zastavitelná plocha Z17  

 dopravní infrastruktury - dráhy (DZ) pro umíst ní nové zastávky na trase regionální dráhy  

 jednokolejné ⇣elezni⌥ní trati ⌥. 172 Lochovice – Zadní T↵eba⌦.

 

pozn.:  Cykloturistika - viz. kapitola e.3)

 
 d.2) Technická infrastruktura

 Odvodn⌥ní území, srá�kové odpadní vody
 Srá⇣kové odpadní vody budou v zastav n✏ch územích zvládány následovn : u jednotliv✏ch 

nemovitostí (u nov✏ch bezprost↵edn , u star✏ch postupn ) s pou⇣itím vsaku nebo akumula⌥ních prvk� (s 

následn✏m vyu⇣íváním nap↵. pro zavla⇣ování zelen ).

 Nevsáknuté srá⇣kové vody, zejména z komunikací, jsou a budou do nejbli⇣�ího recipientu 

⌥áste⌥n  oddílnou de��ovou kanalizací (Lochovice, Obora, Netolice) a ⌥áste⌥n  systémem p↵íkop�, struh a 

propustk� do místní vodote⌥e (Ko⌥vary, samoty).

 Spla⌦kové odpadní vody

 (Lochovice, Obora)

 V Lochovicích (v⌥. místní ⌥ásti Obora) je nov  (2010) zbudována nová oddílná spla�ková 

kanaliza⌥ní sí� pro ve↵ejnou pot↵ebu s centrální �OV Lochovice.

 Stávající systém bude zachován a rozvinut do lokalit rozvoje. 

 (Netolice, Domov Lochovice)

 Místní ⌥ást Netolice nemá v⌘sou⌥asné dob  vybudovan✏ systém kanalizace pro ve↵ejnou 

pot↵ebu. V t�ina odpadních vod je ⌥i�t na v⌘septicích s⌘odtokem do kanalizace. Problémem je net snost 

septik� a jímek, co⇣ zp�sobuje silné zne⌥i�t ní drobn✏ch vodote⌥í ní⇣e v údolnici (nap↵. zaná�ení rybní⌥ka 

v areálu Domova Lochovice).

 V souvislosti s plánovanou skupinovou obytnou v✏stavbou v rámci lokality Z2 je k této lokalit  

dovedena spla�ková oddílná kanalizace. P↵ipojení areálu Domova Lochovice v⌥etn  místní ⌥ásti Netolice 

na tuto spla�kovou kanaliza⌥ní sí� (�OV Lochovice) je p↵ípustné a bude prov ↵eno v dal�ích stupních 

projektové p↵ípravy. 

 (osada Ko⌥vary, samoty)

 V osad  Ko⌥vary a samotách bude i nadále zachován stávající systém (tam, kde jsou septiky, 

budou tyto zrekonstruovány na bezodtokové jímky nebo budou nahrazeny nov✏mi bezodtokov✏mi 

jímkami).

 

 (Lhotka)

 Územní plán Lhotka, v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací pro stavební 

povolení, navrhuje koncepci likvidace spla�kov✏ch odpadních vod odkanalizováním Lhotky na spole⌥nou 

�OV Lochovice. Spla�kové odpadní vody jsou vedeny gravita⌥ním p↵ivad ⌥em na ji⇣ní okraj zastav ného 

území Lochovic a zde jsou napojeny na stávající oddílnou spla�kovou kanaliza⌥ní sí�. Tato koncepce je do 

ÚP Lochovice p↵evzata.

 

 (Libomy�l)
 V souladu se zpracovanou projektovou dokumentací pro územní ↵ízení je navr⇣ena koncepce 

likvidace spla�kov✏ch odpadních vod odkanalizováním Libomy�le na spole⌥nou �OV Lochovice. Spla�kové 

odpadní vody jsou vedeny tlakov✏m p↵ivad ⌥em (v trase paraleln  s vodovodním p↵ivad ⌥em) do �OV 

Lochovice.
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 Zásobování pitnou vodou

 (Lochovice, Obora, Netolice)

 Lochovice, Obora a Netolice jsou zásobeny vodovodem pro ve↵ejnou pot↵ebu, kter✏ je napojen 

na skupinov✏ vodovod Beroun - Král�v Dv�r - Zdice - Ho↵ovice (BKDZH).

 Na stávající ⌥ást rozvodné vodovodní sít  budou p↵ipojeny rozvojové lokality. 

 (Ko⌥vary, samoty)

 Místní ⌥ást Ko⌥vary a dal�í samoty jsou zásobeny vodou z⌘domovních studní. Zde bude i nadále 

zachován stávající systém - studny na vlastních pozemcích. V✏hledová koncepce napojení Ko⌥var na 

skupinov✏ vodovod (BKDZH) je p↵ípustná.

 (Lhotka)

 Územním plánem sousední obce Lhotka je navr⇣eno napojení obce na vodovod BKDZH 

(vodovod pro ve↵ejnou pot↵ebu Lochovice). Poblí⇣ p↵estavbové plochy P1 v Lochovicích je navr⇣ena 

⌥erpací stanice, ze které je voda ⌥erpána v✏tla⌥n✏m ↵adem do vodovodní sít  obce Lhotka a do stávajícího 

vodojemu Lhotka za spot↵ebi�t m.

 Zásobování po�ární vodou
 V ↵e�eném území bude i nadále pot↵eba po⇣ární vody kryta kombinovan :

(Lochovice, Netolice, Obora) 

 - Zdrojem po⇣ární vody je ve↵ejn✏ vodovod (hydranty), jsou mo⇣né odb ry z Litavky.

 - Pot↵eba po⇣ární vody je kryta odb rem vody z rybníka p⌥. 1394 (Ústav sociální  

  pé⌥e); ze Zámeckého rybníka p⌥. 90 v Lochovicích; z rybníka nad autolakovnou v  

  Lochovicích; z um lé vodní nádr⇣e p⌥. 1053/1 u Obory.

(Ko⌥vary)   

 - Pot↵eba po⇣ární vody je kryta odb rem vody z rybníka p⌥. 1700/4.

(samoty na Litavce) 

 - Pot↵eba po⇣ární vody je kryta odb rem vody z Litavky.

(areál Korony) 

 - Pot↵eba po⇣ární vody je kryta odb rem vody z rybníka p⌥. 1217/1.  

 

 Elektrifikace
 Po⇣adavky na zv✏�ení p↵íkon�, pop↵. nové odb ry budou ↵e�eny postupn  podle vznikajícího 

po⇣adavku a finan⌥ních mo⇣ností úpravou stávajících distribu⌥ních sítí (posílením stávajících trafostanic). 

 Návrhem je respektováno nadzemního vedení VN 22 kV a trafostanic, p↵ípadné p↵elo⇣ky s 

ohledem na nové stavební po⌥iny v sídle jsou mo⇣né.

 Pro zastavitelnou plochu Z 3 a Z8 v Lochovicích je zástavba podmín na p↵elo⇣kou páte↵ního 

vedení VN 22kV vedeného p↵es zastav né území.

 Z↵izování dal�ích trafostanic dle skute⌥n✏ch pot↵eb zásobování elektrickou energií je p↵ípustné. 

Nové trafostanice budou p↵ipojeny z páte↵ního vedení VN 22 kV venkovním vedením nebo v ⌥ástech 

procházejících sídlem v podzemní trase kabelem VN 22 kV. Stavby v zastaviteln✏ch plochách budou 

p↵ipojeny v⇣dy podzemní kabelovou trasou NN. 

 Zásobování zemním plynem - dálkové plynovody
 V✏chodní okrajovou ⌥ástí ↵e�eného území je vedena trasa vysokotlakého plynovodu DN 200 

“Bavoryn -P↵íbram”. Na tento plynovod je napojeno odbo⌥ovací VTL vedení a VTL RS Lochovice. Trasa je 

územním plánem respektována.

 Územním plán p↵ebírá ze ZÚR St↵edo⌥eského kraje koridor technické infrastruktury pro umíst ní 

VVTL plynovodu Drahel⌥ice-Háje v⌥etn  souvisejících staveb (vymezená ve↵ejn  prosp �ná stavba VT 1). 

Trasa koridoru je vedena okrajovou ⌥ástí katastru v✏chodn  od stávající trasy VTL plynovodu. 

 Zásobování zemním plynem 
 Distribuce plynu v⌘↵e�eném území je realizována st↵edotlak✏mi plynovody z VTL RS Lochovice.  

Plo�ná plynofikace je provedena v rámci zájmového území ve sm ru od Neum tel p↵es celé Lochovice s 

odbo⌥kou k Domovu pro osoby se zdravotním posti⇣ením a dále p↵es Oboru do papírny. 

 V souvislosti s plánovanou skupinovou obytnou v✏stavbou v rámci lokality Z2 je k této lokalit  

doveden st↵edotlak✏ plynovod. Netolic na tuto st↵edotlakou plynovodní sí� je p↵ípustné a bude prov ↵eno 

v dal�ích stupních projektové p↵ípravy.

 St↵edotlaká plynovodní sí� bude rozvinuta do navr⇣en✏ch lokalit zástavby i do stávajících 

doposud neobslou⇣en✏ch ploch zastav ného území zejména v Lochovicích.  

 Telekomunikace
 Návrhem ÚP jsou respektována stávající podzemní telekomunika⌥ní vedení místní 

telekomunika⌥ní i dálkové sít . V�echna stávající nadzemní telekomunika⌥ní vedení budou postupn  

nahrazena podzemní kabelovou trasou.

 Nové objekty budou podzemní kabelovou trasou p↵ipojeny v⇣dy.

 Ve ejné osv⌥tlení a místní rozhlas
 V sídlech je zaji�t no ve↵ejné osv tlení, rozvody mimo m sto jsou p↵evá⇣n  realizovány jako 

nadzemní kabelová vedení soub ⇣n  s vedením elektro NN. 
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 Rozvody VO budou realizovány i k zastaviteln✏m plochám. Nové vedení bude realizováno 

soub ⇣n  s rozvody NN jako kabelové v podzemní trase.

 d.3) Ob⌃anské vybavení

 Územním plánem jsou vymezeny stávající plochy zahrnující stávající funk⌥ní za↵ízení 

ob⌥anského vybavení ve↵ejné vybavenosti (podrobn✏ popis v ⌥ásti od�vodn ní):

- plochy ob⌥anského vybavení - ve↵ejná infrastruktura (OV),

- plochy ob⌥anského vybavení - h↵bitovy a církevní stavby (OH),

- plochy ob⌥anského vybavení - sport a rekreace (OS). 

 Územní plán navrhuje plochy ob⌥anského vybavení:

- plochy ob⌥anského vybavení - ve↵ejná infrastruktura (OV) v rámci p↵estavbové plochy P3 v  

 Lochovicích,

- plochy ob⌥anského vybavení - sport a rekreace (OS) v rámci zastavitelné plochy Z15 v Obo↵e.

-  v ⌥ásti plochy Z2 bude ve↵ejná ob⌥anská vybavenost (d�m s pe⌥ovatelskou slu⇣bou).

 Vzhledem k d�le⇣itosti za↵ízení ob⌥anského vybavení pro rozvoj ↵e�eného území mohou b✏t 
vybraná za↵ízení umís�ována dle podmínek funk⌥ního ⌥len ní území v zastav ném území a v plochách 

rozvoje.

 d.4) Ve ejná prostranství
 Návrhem územního plánu jsou vymezeny stávající: 

 - plochy ve↵ejn✏ch prostranství (PV) zahrnující p↵evá⇣n  komunika⌥ní systém s  

  centrálními prostranstvími,

 - plochy ve↵ejn✏ch prostranství - ve↵ejná zele⌦ (ZV) zahrnující p↵evá⇣n  pozemky s  

  v✏znamnou ve↵ejnou zelení.

- Územním plánem Lochovice jsou navr⇣eny plochy ve↵ejn✏ch prostranství (PV) a to v rámci 

zastavitelné plochy Z2, Z13, Z14 a Z15. 

- Ve↵ejn✏ prostor u lokalit skupinové v✏stavby je t↵eba rozvíjet s d�razem na jeho pobytovou 

funkci, v ⇣ádném p↵ípad  se nesmí omezit pouze jako nutné dopravní koridory.

- P↵i úpravách parteru ve↵ejn✏ch prostranství p�vodní historické zástavby je nezbytné zohlednit 

jeho kulturn -historické a p↵írodní hodnoty.

 d.5) Nakládání s odpady
 Obecn  závazná vyhlá�ka Obce Lochovice stanovuje systém shroma⇣�ování, sb ru, p↵epravy, 

t↵íd ní, vyu⇣ívání a odstra⌦ování komunálních odpad�, v⌥etn  systému nakládání se stavebním odpadem, 

v souladu s platn✏mi právními p↵edpisy.

 Systém bude uplatn n i pro lokality rozvoje.

 Územním plánem Lochovice jsou vymezeny dv  stávající plochy pro funk⌥ní vyu⇣ití technické  

infrastruktury - nakládání s odpady (TO). Plochy jsou ur⌥eny zejména pro areál technické vybavenosti 

místního v✏znamu (sb rné místo) a areál pro sb r biologicky rozlo⇣itelného odpadu.

e) Koncepce uspo ádání krajiny

 e.1) Nezastav⌥né území
 Nezastav n✏m územím jsou pozemky nezahrnuté do zastav ného území nebo do zastavitelné 

plochy.

 Územním plánem jsou navr⇣eny plochy slou⇣ící k zalo⇣ení prvk� územního systému ekologické 

stability (viz. kapitola dále). Jedná se o návrh ploch smí�en✏ch nezastav ného území - p↵írodní krajinná 

zele⌦ (NSp).

 V návaznosti na statek Ko⌥vary a plánovanou cyklotrasu je v kontaktní poloze statku navr⇣eno  

opat↵ení N1 “Tematick✏ park Ko⌥vary” s funk⌥ním vyu⇣itím Plochy rekreace - p↵írodní (RN).

V rámci p↵írodn  krajiná↵sk✏ch opat↵ení bude provedena sanace stávajících nefunk⌥ních zem d lsk✏ch 

za↵ízení (silá⇣), provedena revitalizace rybníka. Revitalizovaná plocha m�⇣e slou⇣it pro nepobytovou 

rekreaci a sport ve volné krajin .

ozn.: funk⌥ní vyu⇣ití území:  popis opat↵ení:

N1 Plochy rekreace - p↵írodní (RN) Tematick✏ park Ko⌥vary

 Plochy opat↵ení jsou vymezeny graficky ve v✏kresech ⌥. 1 a 2 ÚP Lochovice (V✏kres základního 

⌥len ní, Hlavní v✏kres). Podmínky pro umis�ování staveb, za↵ízení a jin✏ch opat↵ení pro funk⌥ní plochy v 

nezastav ném území jsou uvedeny v kapitole f) Stanovení podmínek pro vyu⇣ití ploch s rozdíln✏m 

zp�sobem vyu⇣ití.

 e.2) Územní systém ekologické stability
 Návrh ÚP Lochovice závazn  vymezuje prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) a to 

na regionální a lokální úrovni.

 Systém tvo↵í skladebné prvky - biocentra, biokoridory. Na lokální úrovni spolup�sobí s 

v✏znamn✏mi krajinn✏mi prvky registrovan✏mi (⌥i navr⇣en✏mi k registraci). Jedná se o vybranou soustavu 
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vnit↵n  ekologicky stabiln j�ích segment� krajiny, ú⌥eln  rozmíst n✏ch na základ  funk⌥ních a 

prostorov✏ch kritérií. ÚSES se skládá z prvk� funk⌥ních a navr⇣en✏ch k zalo⇣ení.

 Nadmístní systém ekologické stability
 Územím procházejí dva regionální biokoridory:

- RK 1176 "Pod Ple�ivcem – Lochovice" 

 Jedná se o slo⇣en✏ biokoridor propojující regionální biocentra 1423 "Pod Ple�ivcem" a  1944  

 "Lochovice". V trase biokoridoru jsou v ekologicky p↵ijateln✏ch vzdálenostech vlo⇣ena lokální  

 biocentra: LBC 46 "V Jamech" a LBC 47 "Lu⌥ní ml✏n".  

- RK 1177 "Lochovice – Libomy�l"
  Jedná se o slo⇣en✏ biokoridor propojující regionální biocentra 1944 Lochovice a 1528  

 "Libomy�l". V ↵e�eném území prochází po úbo⌥í zalesn ného svahu H↵ebínek, kde je vlo⇣eno  

 biocentrum LBC 44 "H↵ebínek".

 V ↵e�eném území je vymezeno jedno regionální biocentrum:

- RBC 1944 "Lochovice"; rozloha 39,125 ha. 

 Lesní biocentrum vymezené na svazích Mo⌥idla – H↵ebínek, ⌥áste⌥n  funk⌥ní; p↵evá⇣n  kyselá  

 dubová doubrava a uléhavá buková doubrava. Cílem je po m✏tním období up↵ednost⌦ovat  

 listná⌥e dle stanovi�tních podmínek.

 Místní územní systém ekologické stability

 Lokální biocentra (LBC):

- LBC 25  "Litavka" - lokální biocentrum funk⌥ní, v k.ú. Lochovice díl⌥í ⌥ást v✏m ry (6,23 ha); 

zahrnuje nivu Litavky s loukou a lu⇣ním porostem. 

- LBC 44 "H↵ebínek" – lokální biocentrum vlo⇣ené v trase regionálního biokoridoru RK 1177, 

funk⌥ní. Lesní biocentrum s plo�kami travinnobylinn✏ch lad, v ↵e�eném území o rozloze 2,5 ha. 

Opat↵ení: porost vyhovuje, p↵i obnov  lesa vyu⇣ít dal�í listnaté d↵eviny.

- LBC 46 "V Jamech" – lokální biocentrum vlo⇣ené v trase regionálního biokoridoru RK 1176; 

⌥áste⌥n  funk⌥ní, rozloha 3,32 ha. Opat↵ení: akát postupn  vym nit za stanovi�tn  vhodn j�í 
d↵eviny, nap↵. dub a b↵ízu.

- LBC 47 "Lu⌥ní ml✏n" – lokální biocentrum vlo⇣ené v trase regionálního biokoridoru RK 1176, 

funk⌥ní; rozloha 8,63 ha. Opat↵ení: louky pravideln  kosit, na lesní p�d  preferovat listná⌥e.

- LBC 48 "U ⌅t pána" – lokální biocentrum funk⌥ní, rozloha 2,8 ha. Opat↵ení: v lese postupn  

zm nit d↵evinnou skladbu dle lesní typologické jednotky.

- LBC 49 "Za Oborou" – lokální biocentrum funk⌥ní, rozloha 4,73 ha. Opat↵ení: louky pravideln  

kosit, nehnojit; p↵i obnov  porostu preferovat druhy dle stanovi�tních podmínek. 

- LBC 54 "Ml✏nská stoka" – lokální biocentrum funk⌥ní, rozloha 3,38 ha. Biocentrum vymezené v 

niv  Litavky.  
- LBC 64 "Podlu⇣sk✏ potok" – lokální biocentrum funk⌥ní, rozloha 3,21 ha. Opat↵ení: odstra⌦ovat 

náletové d↵eviny z lu⌥ních porost�, louky kosit 1x za 2-3 roky, nehnojit; p↵i obnov  porostu 

preferovat druhy dle stanovi�tních podmínek.

- LBC 65 "Brod" – lokální biocentrum funk⌥ní, rozloha 6,59 ha. Opat↵ení: zachování vodního 

re⇣imu v krajin  a p↵irozené d↵evinné skladby; louky pravideln  kosit.

- LBC 67 "Pod Ostr✏m" – lokální biocentrum funk⌥ní, vymezené v rámci ÚP Jince; rozloha v 

↵e�eném území 3 ha. 

 Lokální biokoridory (LBK):

- LBK 25-47  "Litavka – Lu⌥ní ml✏n" -  funk⌥ní biokoridor, délka mezi biocentry: 221 m, �í↵ka 

30-35 m. 

- LBK 45-57 "Lochovice – Otmí⌥ská hora" - ⌥áste⌥n  funk⌥ní a⇣ nefunk⌥ní biokoridor, délka 1310 

m, �í↵ka min. 15 m. 

- LBK 47-54  "Litavka I." – ⌥áste⌥n  funk⌥ní a⇣ funk⌥ní biokoridor, délka 1734 m, �í↵ka 15-20m. 

- LBK 48-45  "U ⌅t pána – Lochovice" – funk⌥ní biokoridor, délka 650 m, �í↵ka 20 m. 

- LBK 48-49 "U ⌅t pána – za Oborou" – ⌥áste⌥n  funk⌥ní a⇣ nefunk⌥ní biokoridor, délka 1140 m, 

�í↵ka 15-20 m. Základem remízky v poli, na orné p�d  nutno zalo⇣it TTP a doplnit d↵evinami dle 

stanovi�tních podmínek.

- LBK (48-49)-60  "K Háji" – nefunk⌥ní biokoridor, navr⇣en✏ k zalo⇣ení, délka v ↵e�eném území 

1185 m, �í↵ka 15-20 m. Na orné p�d  nutno zalo⇣it TTP a doplnit d↵evinami dle stanovi�tních 

podmínek.

- LBK 49-(46-47) "Podlu⇣sk✏ potok I." – funk⌥ní biokoridor propojuje LBC 49 s regionálním 

biokoridorem RK 1176; délka 503 m, �í↵ka 15-20 m. 

- LBK 49-64 "Podlu⇣sk✏ potok II." – funk⌥ní biokoridor mezi lokálními biocentry LBC 49 a LBC 64; 

délka 720 m, �í↵ka min. 20 m.

- LBK 54-x "Litavka II." – funk⌥ní biokoridor v úseku mezi LBC 54 a hranicí k.ú. Libomy�l. Délka v 

↵e�eném území 510 m, �í↵ka cca 30 m. 

- LBK 54-(4-8) "Na �krobech" – nefunk⌥ní lokální biokoridor vymezen✏ podél hranice katastru, po 

hranicích k.ú. Libomy�l a Neum tely; délka 1868 m, �í↵ka min. 15 m.  Na orné zalo⇣it TTP a 

doplnit d↵eviny dle stanovi�tních podmínek.

- LBK 54-(44-45) "Ml✏nská stoka – H↵ebínek" – ⌥áste⌥n  funk⌥ní a⇣ funk⌥ní lokální biokoridor, 

délka 450 m, �í↵ka min. 15-20 m. 
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- LBK 65-25  "Litavka III." – funk⌥ní biokoridor v úseku mezi LBC 65 a LBC 25; délka 600 m, �í↵ka 

dle situace min. 20-30 m. 

- LBK 65-66 "Litavka IV." – funk⌥ní biokoridor v úseku mezi LBC 65 a hranicí k.ú. Rejkovice; délka 

v ↵e�eném území 335 m, �í↵ka dle situace cca 20-40 m. 

- LBK 67-37 "Pod Ostr✏m – Felbabka" – funk⌥ní lokální biokoridor veden✏ mezi LBC 67 a LBC37, 

resp. ke hranici k.ú. Rpety. Délka v ↵e�eném území 114 m, �í↵ka min. 20 m. 

 V✏znamné krajinné prvky:

- Územním plánem je respektován registrovan✏ v✏znamn✏ krajinn✏ prvek (VKP):

 VKP1- Vr�ík V lánech – parc. 1313/2, k.ú. Lochovice; trvalé travní porosty s d↵evinami, krajinná  

 dominanta v polích.

- Územní plán navrhuje vymezuje dal�í v✏znamné krajinné prvky (VKP) k registraci:

 VKP2 - Netolice – travnatá strá⌦ s JV expozicí, s ke↵i, s vodote⌥í a rybní⌥kem; rozloha cca 4,8 ha.  

 VKP3 - Za jámou – skalní v✏choz ordoviku, remíz v polích; rozloha cca 0,94 ha.

 e.3) Stanovení podmínek pro prostupnost krajiny

 Cestní sí�
 Plochy zem d lské a lesní jsou p↵ístupné historicky vzniklou sítí ú⌥elov✏ch komunikací. Tato sí� 
umo⇣⌦ující prostupnost krajiny a dostupnost okolních sídel je pom rn  hustá a je stabilizovaná. Cesty 

slou⇣í zejména hospodá↵skému (zem d lskému a lesnickému vyu⇣ití), cykloturistice a p �í turistice. 

Dopln ní dal�ích cest v⌘plochách nezastav ného území je mo⇣né, umo⇣⌦ují to stanovené podmínky 

funk⌥ního vyu⇣ití ploch v krajin . Územním plánem je navr⇣en úsek místní komunikace dopravn  

propojující osadu Netolice a Ko⌥vary.

 Obec Lochovice je v✏znamnou k↵i⇣ovatkou turisticky zna⌥en✏ch p �ích i cyklistick✏ch tras.

Cykloturistické trasy:

 Územním plánem jsou stabilizovány stávající turisticky zna⌥ené cyklotrasy.

 Územním plánem jsou ve smyslu po⇣adavku zadání navr⇣eny cyklotrasy:

- v trase Lochovice - Libomy�l po stávajících místní komunikaci v rámci zastav ného území,  

 zem d lsky vyu⇣ívan✏ch cestách - podél drá⇣ního t lesa a podél vodote⌥e a Litavky,

- v trase Praskolesy - Otmí⌥e - Ko⌥vary - Lochovice - Netolice - Pohodnice - Tihava - Ho↵ovice  

 s vyu⇣itím turisticky zna⌥en✏ch tras, ⌥áste⌥n  silnic III. t↵ídy,

- cyklotrasa vedená po silnici III. t↵ídy ve sm ru Lochovice - Lhotka (zde napojitelná na dal�í  
 cyklostezky nap↵. Lhotka - B �tín - Jince).

 Turistické trasy 

 Územním plánem jsou stabilizovány stávající p �í turistické trasy.

 e.4) Protierozní ochrana
 Funkci protierozní ochrany tvo↵í zejména prvky ÚSES a trvalé travní porosty. Podmínkou 

protierozní ochrany je zachování katastráln  evidovan✏ch trval✏ch travních porost�. Dal�í protierozní 

opat↵ení lze dle pot↵eby budovat v⌘souladu se stanoven✏mi podmínkami vyu⇣ití ploch v⌘nezastav ném 

území. Územním plánem jsou navr⇣eny (jako zm ny vyu⇣ití území nestavební povahy) plochy opat↵ení 

slou⇣ící k zalo⇣ení prvk� územního systému ekologické stability, protierozním ú⌥ink�m a zvy�ování 

ekologické stability krajiny.

 e.5) Ochrana p ed povodn⌥mi

Protipovod⌦ová opat↵ení ve funk⌥ním a prostorovém uspo↵ádání území:

- v území ohro⇣eném povodn mi není navrhováno funk⌥ní vyu⇣ití ur⌥ené pro zástavbu;

-  v p↵ípad  nezbytnosti situování staveb (v rámci zastav ného území) do území ohro⇣eném 

povodn mi, musí stavebn -technická opat↵ení stanovit odpovídající rozsah, konstruk⌥ní ↵e�ení 

a zp�sob v✏stavby;

-  navr⇣ena jsou opat↵ení nestavební povahy zvy�ující reten⌥ní kapacitu území - vyhrazení 

dostate⌥n  �irok✏ch pás� pozemk� podél vodote⌥í a v údolních nivách;

- v⌘území ur⌥eném k⌘zástavb  je t↵eba zabezpe⌥it, aby odtokové pom ry z⌘povrchu 

urbanizovaného území byly po v✏stavb  srovnatelné se stavem p↵ed ní. Odvodn ní nutno ↵e�it 
kombinovan✏m systémem p↵irozené a um lé retence, nap↵. vsakem na pozemcích, odvedením  

obvodov✏m drená⇣ním systémem do jímek v⌘nejni⇣�ím míst  plochy (regulovan✏ odtok do 

recipientu, pop↵. následné vyu⇣ití vody pro zálivku v⌘dob  p↵ísu�ku);

- vodohospodá↵ské meliorace ur⌥ené k⌘odvod⌦ování (a p↵íp. k⌘zavla⇣ování) pozemk�, bez 

ohledu na vlastnictví, jsou plnohodnotn✏mi dokon⌥en✏mi a funk⌥ními stavbami vodních d l. 

Jakékoli zásahy do t chto existujících staveb (tj. jejich údr⇣ba, opravy, úpravy, zm ny, zm ny 

u⇣ívání, zru�ení nebo odstran ní) se ↵ídí p↵íslu�n✏mi zákonn✏mi ustanoveními.

- je navr⇣eno - v dal�ích stupních projektové p↵ípravy - prov ↵it mo⇣nost sní⇣ení nivelety jezu v  

 Lochovicích tak, aby nedocházelo k rozlivu na okolní zastav né pozemky.

 e.6) Rekreace
 Lochovice mají vzhledem k mno⇣ství nemovit✏ch kulturních památek zna⌥n✏ turistick✏ 
potenciál. V p↵ilehlém okolí jsou v✏borné podmínky pro⌘p �í turistiku,⌘cykloturistiku ⌥i houba↵ení. 
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Rekreace se uskute⌥⌦uje i formou pobytové krátkodobé rekreace (chalupa↵ení, ojedin le i chata↵ení). 

- Územním plánem jsou ojedin le vymezeny stávající plochy rekreace - rodinná rekreace (RI)  

 zahrnující drobné samoty - chaty ve volné krajin .

- Územním plánem je v Lochovicích navr⇣ena plocha p↵estavby P2 - plochy smí�ené obytné -  

 historické areály (SM1) umo⇣⌦ující vyu⇣ití odpovídající v✏znamu dnes nevyu⇣itého panského  

 statku (nap↵. i pro slu⇣by, za↵ízení p↵echodného ubytování apod.).

- V návaznosti na statek Ko⌥vary a plánovanou cyklotrasu je v kontaktní poloze statku navr⇣eno  

 opat↵ení: N1 “Tematick✏ park Ko⌥vary” s funk⌥ním vyu⇣itím plochy rekreace - p↵írodní (RN).

 V rámci p↵írodn  krajiná↵sk✏ch opat↵ení bude provedena sanace stávajících nefunk⌥ních  

 zem d lsk✏ch za↵ízení (silá⇣), provedena revitalizace rybníka. Revitalizovaná plocha m�⇣e  

 slou⇣it pro nepobytovou rekreaci a sport ve volné krajin  (nap↵. nau⌥né stezky, odpo⌥inkové  

 altánky a p↵íst↵e�ky, pikniková místa, vyhlídky, informa⌥ní prvky, sportovní a herní prvky – areály 

 zdraví, apod.).

 V⌘nezastav ném území (v krajin ) není mo⇣né umis�ovat ⇣ádné stavby pro rodinnou ani 

hromadnou rekreaci. Nezastav né území bude i nadále slou⇣it pro nepobytovou rekreaci - p �í turistiku a 

cyklistiku, pro kterou budou vyu⇣ívány ú⌥elové cesty v⌘krajin .

 e.7) Dob�vání lo�isek nerostn�ch surovin

Ochrana a dob✏vání lo⇣isek nerostn✏ch surovin

 ⇤e�ené území se nachází mimo v✏hradní lo⇣iska u⇣itkov✏ch nerost�, chrán ná lo⇣isková území 

a dob✏vací prostory nerostn✏ch surovin ani tyto nejsou územním plánem navr⇣eny. 

 

Poddolovaná území

 V ↵e�eném území je evidováno poddolované území (popis v od�vodn ní). Lokality 

navrhovaného rozvoje jsou mimo toto poddolované území.

Sesuvná území

 V ↵e�eném území je evidováno sesuvné území (popis v od�vodn ní). Lokality navrhovaného 

rozvoje jsou mimo toto sesuvné území.

f) Stanovení podmínek pro vyu�ití ploch s rozdíln�m zp↵sobem vyu�ití
 ÚP Lochovice vymezuje z hlediska funk⌥ního vyu⇣ití tyto druhy ploch a podmínky jejich vyu⇣ití:

 Plochy smí⌦ené obytné - m⌥stské (SM)
 Plochy smí�ené obytné - m stské jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro bydlení a 

pro p↵im ↵ené umíst ní, dostupnost a vyu⇣ívání staveb ob⌥anského vybavení a neru�ící v✏roby. Tato území 

mají v✏razn✏ polyfunk⌥ní charakter s vyu⇣íváním staveb, a zejména jejich ni⇣�ích podla⇣í, k ú⌥el�m 

komer⌥ní ob⌥anské vybavenosti jako jsou obchodní ⌥innosti, administrativa a dal�í slu⇣by.

  Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití: pozemky staveb pro bydlení (v⌥etn  bytov✏ch dom�), souvisejících 

zahrad a pozemk� ve↵ejn  p↵ístupné zelen ,

Dal�í p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky staveb pro rodinnou rekreaci,

  pozemky ve↵ejn✏ch prostranství,

  pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: Do ploch smí�en✏ch obytn✏ch - m stsk✏ch lze zahrnout pozemky 

 ob⌥anského vybavení a neru�ící v✏roby se stavbami a za↵ízeními, 

které:

- sv✏m provozováním a technick✏m za↵ízením nenaru�ují u⇣ívání staveb 

a za↵ízení ve svém okolí,

- nesni⇣ují kvalitu prost↵edí souvisejícího území,

- sv✏m charakterem a kapacitou nezvy�ují dopravní zát ⇣ v území,

- spl⌦ují po⇣adavky obecn  platn✏ch p↵edpis� na umís�ování staveb a 

za↵ízení v plochách s p↵eva⇣ujícím obytn✏m vyu⇣itím.

Nep↵ípustné vyu⇣ití: v�e ostatní.

Prostorové uspo↵ádání: Struktura zástavby: Nová v✏stavba v zastav ném území bude 

p↵izp�sobena p�vodnímu p�dorysnému ⌥len ní dvor�, které je 

definováno jako st↵edov ká parcelace charakteristická úzk✏mi 

dlouh✏mi parcelami p↵iléhajícími krat�í stranou k nám stí, resp. ulici. 

Jednotlivé domy na sebe t sn  navazují, v zadní ⌥ásti parcely (za 

domem) je obvykle dv�r, více ⌥i mén   zastav n✏ hospodá↵sk✏mi 

objekty.

 V p↵ípad , ⇣e okolní domy vytvá↵ejí sv✏m umíst ním uli⌥ní frontu, 

bude tomuto charakteru p↵izp�sobena i nová v✏stavba. Z d�vodu 

zachování stávajících hodnot zástavby je mo⇣no stavby pro bydlení a 

dal�í související stavby, v⌥etn  pr�⌥elí budov, v nich⇣ jsou okna 

obytn✏ch místností, umístit a⇣ na hranici pozemku nebo vozovky 

silnice (místní komunikace).
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 V✏�ková regulace zástavby: Nástavby staveb jsou nep↵ípustné, pokud 

by mohlo navrhovan✏mi úpravami dojít k naru�ení dochovan✏ch 

historick✏ch, urbanistick✏ch a architektonick✏ch hodnot daného místa 

nebo k naru�ení architektonické jednoty celku.

 Nové stavby a zm ny staveb v zastav ném území nesmí p↵ev✏�it 
nejvy��í p↵ilehlé objekty, mezi které pat↵í v�echny obytné stavby v 

okolí ur⌥ující charakter místa. Z�stane v�ak zachována mo⇣nost 

umíst ní drobn✏ch dominant (tj. ⌥ást stavby, vystupující nad v✏�kovou 

hladinu okolní zástavby i vlastního objektu a zpravidla nep↵esahuje 

v✏�ku dal�ího podla⇣í) v p↵ípadech, kdy tyto prvky zd�raz⌦ují pozici 

objektu v urbanistické struktu↵e (nap↵. náro⇣í, zd�razn ní kompozi⌥ní 

osy ap.).

 Plochy smí⌦ené obytné - historické areály (SM1)
 Plochy smí�ené obytné - historické areály jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní p↵im ↵eného 

vyu⇣ívání, zachování, vhodné dopln ní a obnovu soubor� architektonicky a historicky cenn✏ch staveb. Tato 

území mají v✏razn✏ polyfunk⌥ní charakter (bydlení, ve↵ejná i komer⌥ní vybavenost).

  Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití: pozemky staveb pro bydlení (v⌥etn  bytov✏ch dom�), souvisejících 

zahrad, dvor� a pozemk� ve↵ejn  p↵ístupné zelen  v⌥etn  park�,

Dal�í p↵ípustné vyu⇣ití:  pozemky ve↵ejn✏ch prostranství,

  pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: Do ploch smí�en✏ch obytn✏ch - historické areály lze zahrnout pozemky 

 ve↵ejného i komer⌥ního ob⌥anského vybavení a neru�ící v✏roby se 

stavbami a za↵ízeními, které:

- sv✏m provozováním a technick✏m za↵ízením nenaru�ují u⇣ívání staveb 

a za↵ízení ve svém okolí,

- nesni⇣ují kvalitu prost↵edí souvisejícího území,

- sv✏m charakterem a kapacitou nezvy�ují dopravní zát ⇣ v území,

- spl⌦ují po⇣adavky obecn  platn✏ch p↵edpis� na umís�ování staveb a 

za↵ízení v plochách s p↵eva⇣ujícím obytn✏m vyu⇣itím v bezprost↵edním 

okolí.

Nep↵ípustné vyu⇣ití: v�e ostatní.

Prostorové uspo↵ádání: Struktura zástavby: P↵i ve�ker✏ch stavebních ⌥innostech nesmí dojít k 

naru�ení dochovan✏ch historick✏ch, urbanistick✏ch a architektonick✏ch 

hodnot historick✏ch areál�. Struktura zástavby z�stane zachována.

 V✏�ková regulace zástavby: Nástavby staveb jsou nep↵ípustné, pokud 

by mohlo navrhovan✏mi úpravami dojít k naru�ení dochovan✏ch 

historick✏ch, urbanistick✏ch a architektonick✏ch hodnot daného místa 

nebo k naru�ení architektonické jednoty celku.

 Nové stavby a zm ny staveb v zastav ném území nesmí p↵ev✏�it 
nejvy��í p↵ilehlé objekty, mezi které pat↵í v�echny obytné stavby v 

okolí ur⌥ující charakter místa. Z�stane v�ak zachována mo⇣nost 

umíst ní drobn✏ch dominant (tj. ⌥ást stavby, vystupující nad v✏�kovou 

hladinu okolní zástavby i vlastního objektu a zpravidla nep↵esahuje 

v✏�ku dal�ího podla⇣í) v p↵ípadech, kdy tyto prvky zd�raz⌦ují pozici 

objektu v urbanistické struktu↵e (nap↵. náro⇣í, zd�razn ní kompozi⌥ní 

osy ap.).

 Plochy smí⌦ené obytné - venkovské (SV)
 Plochy smí�ené obytné - venkovské jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro bydlení a 

pro p↵im ↵ené umíst ní, dostupnost a vyu⇣ívání staveb ob⌥anského vybavení a neru�ící v✏roby. Chov 

hospodá↵sk✏ch zví↵at není vylou⌥en, pokud spl⌦uje obecn  platné p↵edpisy.

  Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití: pozemky staveb pro bydlení, souvisejících zahrad a dal�ích  

zem d lsk✏ch pozemk�.

Dal�í p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky staveb pro rodinnou rekreaci,

  pozemky ve↵ejn✏ch prostranství,

  pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: Do ploch smí�en✏ch obytn✏ch - venkovsk✏ch lze zahrnout pozemky 

 ob⌥anského vybavení a neru�ící v✏roby se stavbami a za↵ízeními, 

které:

- sv✏m provozováním a technick✏m za↵ízením nenaru�ují u⇣ívání staveb 

a za↵ízení ve svém okolí,

- nesni⇣ují kvalitu prost↵edí souvisejícího území,

- sv✏m charakterem a kapacitou nezvy�ují dopravní zát ⇣ v území,

- spl⌦ují po⇣adavky obecn  platn✏ch p↵edpis� na umís�ování staveb a 

za↵ízení v plochách s p↵eva⇣ujícím obytn✏m vyu⇣itím.

Nep↵ípustné vyu⇣ití: v�e ostatní.
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Prostorové uspo↵ádání: Struktura zástavby: Nová v✏stavba v zastav ném území bude 

p↵izp�sobena p�vodnímu p�dorysnému ⌥len ní hospodá↵sk✏ch dvor�. 

V p↵ípad , ⇣e okolní domy vytvá↵ejí sv✏m umíst ním uli⌥ní frontu, 

bude tomuto charakteru p↵izp�sobena i nová v✏stavba.

 Z d�vodu zachování stávajících hodnot zástavby je mo⇣no stavby pro 

bydlení a dal�í související stavby, v⌥etn  pr�⌥elí budov, v nich⇣ jsou 

okna obytn✏ch místností, umístit a⇣ na hranici pozemku nebo vozovky 

silnice (místní komunikace).

 V✏�ková regulace zástavby: Nástavby jsou nep↵ípustné, pokud by 

mohlo navrhovan✏mi úpravami dojít k naru�ení dochovan✏ch 

historick✏ch, urbanistick✏ch a architektonick✏ch hodnot daného místa 

nebo k naru�ení architektonické jednoty celku.

 Nové stavby a zm ny staveb v zastav ném území nesmí p↵ev✏�it 
nejvy��í p↵ilehlé objekty, mezi které pat↵í v�echny obytné stavby v 

okolí ur⌥ující charakter místa. Z�stane v�ak zachována mo⇣nost 

umíst ní drobn✏ch dominant (tj. ⌥ást stavby, vystupující nad v✏�kovou 

hladinu okolní zástavby i vlastního objektu a zpravidla nep↵esahuje 

v✏�ku dal�ího podla⇣í) v p↵ípadech, kdy tyto prvky zd�raz⌦ují pozici 

objektu v urbanistické struktu↵e (nap↵. náro⇣í, zd�razn ní kompozi⌥ní 

osy ap.).

 Plochy bydlení - rodinné domy m⌥stské (BI)
 Plochy bydlení - rodinné domy m stské jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro 

bydlení v p↵evá⇣n  rodinn✏ch domech v kvalitním prost↵edí, umo⇣⌦ujícím neru�en✏ a bezpe⌥n✏ pobyt a 

ka⇣dodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost ve↵ejn✏ch prostranství a ob⌥anského vybavení.

  Rozd lení plochy dle ur⌥ení vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití: pozemky rodinn✏ch dom�, souvisejících zahrad a dal�ích

  zem d lsk✏ch pozemk�.

Dal�í p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky staveb pro rodinnou rekreaci,

  pozemky ve↵ejn✏ch prostranství,

  pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: Do ploch bydlení - rodinné domy m stské lze zahrnou pozemky 

staveb bytov✏ch dom�, pokud charakter této plochy a její uspo↵ádání 

dovoluje umíst ní t chto staveb. Do ploch bydlení - rodinné domy 

m stské lze zahrnout pozemky ob⌥anského vybavení se stavbami a 

za↵ízeními, které:

- sv✏m provozováním a technick✏m za↵ízením nenaru�ují u⇣ívání staveb 

a za↵ízení ve svém okolí,

- nesni⇣ují kvalitu prost↵edí souvisejícího území,

-  sv✏m charakterem a kapacitou nezvy�ují dopravní zát ⇣ v území,

- spl⌦ují po⇣adavky obecn  platn✏ch p↵edpis� na umís�ování staveb a 

za↵ízení v plochách s p↵eva⇣ujícím obytn✏m vyu⇣itím.

Nep↵ípustné vyu⇣ití: v�e ostatní.

Prostorové uspo↵ádání: Struktura zástavby: Zástavba je obvykle tvo↵ena samostatn  stojícími 

rodinn✏mi domy se zahradou, zpravidla bez vazby na historickou 

strukturu sídla Zahrada obklopuje d�m ze v�ech stran, jednotlivé 

pozemky rodinn✏ch dom� na sebe navazují.

 V p↵ípad , ⇣e okolní domy vytvá↵ejí sv✏m umíst ním uli⌥ní frontu, 

bude tomuto charakteru p↵izp�sobena i nová v✏stavba. Z d�vodu 

zachování stávajících hodnot zástavby je mo⇣no stavby pro bydlení a 

dal�í související stavby, v⌥etn  pr�⌥elí budov, v nich⇣ jsou okna 

obytn✏ch místností, umístit a⇣ na hranici pozemku nebo vozovky 

silnice (místní komunikace).

 V✏�ková regulace zástavby: Nástavby staveb jsou nep↵ípustné, pokud 

by mohlo navrhovan✏mi úpravami dojít k naru�ení dochovan✏ch 

historick✏ch, urbanistick✏ch a architektonick✏ch hodnot daného místa 

nebo k naru�ení architektonické jednoty celku.

 Nové stavby a zm ny staveb v zastav ném území nesmí p↵ev✏�it 
nejvy��í p↵ilehlé objekty, mezi které pat↵í v�echny obytné stavby v 

okolí ur⌥ující charakter místa. Z�stane v�ak zachována mo⇣nost 

umíst ní drobn✏ch dominant (tj. ⌥ást stavby, vystupující nad v✏�kovou 

hladinu okolní zástavby i vlastního objektu a zpravidla nep↵esahuje 

v✏�ku dal�ího podla⇣í) v p↵ípadech, kdy tyto prvky zd�raz⌦ují pozici 

objektu v urbanistické struktu↵e (nap↵. náro⇣í, zd�razn ní kompozi⌥ní 

osy ap.).

 Plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
 Plochy bydlení - rodinné domy venkovské jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro 

bydlení v p↵evá⇣n  rodinn✏ch domech v kvalitním prost↵edí, umo⇣⌦ujícím neru�en✏ a bezpe⌥n✏ pobyt a 

ka⇣dodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost ve↵ejn✏ch prostranství a ob⌥anského vybavení.
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  Rozd lení plochy dle ur⌥ení vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití: pozemky rodinn✏ch dom�, souvisejících zahrad a dal�ích

  zem d lsk✏ch pozemk�.

Dal�í p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky staveb pro rodinnou rekreaci,

  pozemky ve↵ejn✏ch prostranství,

  pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: Do ploch bydlení - rodinné domy venkovské lze zahrnout pozemky 

ob⌥anského vybavení se stavbami a za↵ízeními, které:

- sv✏m provozováním a technick✏m za↵ízením nenaru�ují u⇣ívání staveb 

a za↵ízení ve svém okolí,

- nesni⇣ují kvalitu prost↵edí souvisejícího území,

- sv✏m charakterem a kapacitou nezvy�ují dopravní zát ⇣ v území,

- spl⌦ují po⇣adavky obecn  platn✏ch p↵edpis� na umís�ování staveb a 

za↵ízení v plochách s p↵eva⇣ujícím obytn✏m vyu⇣itím.

Nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní, zejména pozemky pro budovy obchodního prodeje o  

 v✏m ↵e v t�í ne⇣ 1 000 m2.

Prostorové uspo↵ádání: Struktura zástavby: Nová v✏stavba v zastav ném území bude 

p↵izp�sobena p�vodnímu p�dorysnému ⌥len ní dvor�. V p↵ípad , ⇣e 

okolní domy vytvá↵ejí sv✏m umíst ním uli⌥ní frontu, bude tomuto 

charakteru p↵izp�sobena i nová v✏stavba.

 Z d�vodu zachování stávajících hodnot zástavby je mo⇣no stavby pro 

bydlení a dal�í související stavby, v⌥etn  pr�⌥elí budov, v nich⇣ jsou 

okna obytn✏ch místností, umístit a⇣ na hranici pozemku nebo vozovky 

silnice (místní komunikace). Zárove⌦ je p↵ípustná zástavba v hloubce 

parcel (ji⇣ za existující zástavbou).

 V✏�ková regulace zástavby: Nástavby staveb jsou nep↵ípustné, pokud 

by mohlo navrhovan✏mi úpravami dojít k naru�ení dochovan✏ch 

historick✏ch, urbanistick✏ch a architektonick✏ch hodnot daného místa 

nebo k naru�ení architektonické jednoty celku.

 Nové stavby a zm ny staveb v zastav ném území nesmí p↵ev✏�it 
nejvy��í p↵ilehlé objekty, mezi které pat↵í v�echny obytné stavby v 

okolí ur⌥ující charakter místa. Z�stane v�ak zachována mo⇣nost 

umíst ní drobn✏ch dominant (tj. ⌥ást stavby, vystupující nad v✏�kovou 

hladinu okolní zástavby i vlastního objektu a zpravidla nep↵esahuje 

v✏�ku dal�ího podla⇣í) v p↵ípadech, kdy tyto prvky zd�raz⌦ují pozici 

objektu v urbanistické struktu↵e (nap↵. náro⇣í, zd�razn ní kompozi⌥ní 

osy ap.).

 Plochy bydlení - bytové domy (BH)
 Plochy bydlení - bytové domy jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro bydlení v 

p↵evá⇣n  bytov✏ch domech v kvalitním prost↵edí, umo⇣⌦ujícím neru�en✏ a bezpe⌥n✏ pobyt a ka⇣dodenní 

rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost ve↵ejn✏ch prostranství a ob⌥anského vybavení.

  Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití: pozemky bytov✏ch dom� a souvisejících pozemk� ve↵ejn✏ch 

prostranství, v⌥etn  d tsk✏ch h↵i��,
Dal�í p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky souvisejících zem d lsky vyu⇣ívan✏ch pozemk� (zahrad a 

záhumenk�),

  pozemky související dopravní a technické infrastruktury, v⌥etn  

samostatn  stojících gará⇣í pro osobní automobily.

Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: Do ploch bydlení - bytové domy lze zahrnout pozemky ob⌥anského

  vybavení se stavbami a za↵ízeními, které:

- sv✏m provozováním a technick✏m za↵ízením nenaru�ují u⇣ívání staveb 

a za↵ízení ve svém okolí,

- nesni⇣ují kvalitu prost↵edí souvisejícího území,

- sv✏m charakterem a kapacitou nezvy�ují dopravní zát ⇣ v území,

- spl⌦ují po⇣adavky obecn  platn✏ch p↵edpis� na umís�ování staveb a 

za↵ízení v plochách s p↵eva⇣ujícím obytn✏m vyu⇣itím.

Nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní.

Prostorové uspo↵ádání:  V✏�ková regulace zástavby: Nástavby staveb jsou nep↵ípustné, pokud 

by mohlo navrhovan✏mi úpravami dojít k naru�ení dochovan✏ch 

historick✏ch, urbanistick✏ch a architektonick✏ch hodnot daného místa 

nebo k naru�ení architektonické jednoty celku. Nové stavby nesmí 

p↵ev✏�it nejvy��í p↵ilehlé objekty, mezi které pat↵í v�echny obytné 

stavby ur⌥ující charakter místa.

 Plochy ob⌃anského vybavení - ve ejná infrastruktura (OV)
 Plochy ob⌥anského vybavení - ve↵ejná infrastruktura jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní 

podmínek pro p↵im ↵ené umíst ní, dostupnost a vyu⇣ívání staveb ob⌥anského vybavení a k zaji�t ní 

podmínek pro jejich u⇣ívání v souladu s jejich ú⌥elem.
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  Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití: pozemky staveb a za↵ízení ob⌥anského vybavení pro vzd lávání 

a v✏chovu, sociální slu⇣by, pé⌥i o rodinu, zdravotní slu⇣by, kulturu, 

ve↵ejnou správu, ochranu obyvatelstva, obchodní prodej a 

administrativu, t lov✏chovu a sport, ubytování, stravování, slu⇣by, v du 

a v✏zkum.

Dal�í p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky ve↵ejn✏ch prostranství, v⌥etn  ploch ve↵ejn  p↵ístupné zelen  

a d tsk✏ch h↵i��,
  pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: Do ploch ob⌥anského vybavení - ve↵ejná infrastruktura lze zahrnout 

stavby byt� slu⇣ebních a majitel� za↵ízení a dal�ích staveb pro bydlení, 

pokud charakter této plochy a její uspo↵ádání dovoluje umíst ní 

staveb pro bydlení.

  Do ploch ob⌥anského vybavení - ve↵ejná infrastruktura lze zahrnout 

pozemky neru�ící v✏roby se stavbami a za↵ízeními, které:

- sv✏m provozováním a technick✏m za↵ízením nenaru�ují u⇣ívání staveb 

a za↵ízení ve svém okolí,

- nesni⇣ují kvalitu prost↵edí souvisejícího území,

- sv✏m charakterem a kapacitou nezvy�ují dopravní zát ⇣ v území,

- spl⌦ují po⇣adavky obecn  platn✏ch p↵edpis� na umís�ování staveb a 

za↵ízení v plochách s p↵eva⇣ujícím obytn✏m vyu⇣itím.

Nep↵ípustné vyu⇣ití: v�e ostatní.

Prostorové uspo↵ádání: Nástavby staveb jsou nep↵ípustné, pokud by mohlo navrhovan✏mi 

úpravami dojít k naru�ení dochovan✏ch historick✏ch, urbanistick✏ch a 

architektonick✏ch hodnot daného místa nebo k naru�ení 

architektonické jednoty celku.

 Plochy ob⌃anského vybavení - h bitovy a církevní stavby (OH)
 Plochy ob⌥anského vybavení - h↵bitovy a církevní stavby jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní 

podmínek pro p↵im ↵ené umíst ní, dostupnost a vyu⇣ívání církevních staveb a poh↵ebi��.

  Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití: pozemky ve↵ejn✏ch poh↵ebi�� a církevních a jin✏ch nábo⇣ensk✏ch 

staveb.

Dal�í p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky ve↵ejn✏ch prostranství, v⌥etn  ploch ve↵ejn  p↵ístupné a 

ochranné zelen ,

 pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

Nep↵ípustné vyu⇣ití: v�e ostatní.

 Plochy ob⌃anského vybavení - sport a rekreace (OS)
 Plochy ob⌥anského vybavení - sport a rekreace jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek 

pro p↵im ↵ené umíst ní, dostupnost a vyu⇣ívání sportovních a rekrea⌥ních staveb a za↵ízení.

  Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití: pozemky staveb a za↵ízení ob⌥anského vybavení pro sport, rekreaci 

(zejména tábo↵i�t  a rekrea⌥ní louky), p↵echodné ubytování a ve↵ejné 

stravování.

Dal�í p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky staveb a za↵ízení dal�ích druh� ob⌥anského vybavení 

slu⌥iteln✏ch s hlavním vyu⇣itím, 

  pozemky ve↵ejn✏ch prostranství, v⌥etn  ploch ve↵ejn  p↵ístupné 

zelen ,

 plochy doprovodné a ochranné zelen ,

  pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: Do ploch ob⌥anského vybavení - sport a rekreace lze zahrnout stavby 

byt� slu⇣ebních a majitel� za↵ízení, pokud charakter této plochy a její 

uspo↵ádání dovoluje umíst ní staveb pro bydlení.

Nep↵ípustné vyu⇣ití: v�e ostatní.

Prostorové uspo↵ádání: Nástavby staveb jsou nep↵ípustné, pokud by mohlo navrhovan✏mi 

úpravami dojít k naru�ení dochovan✏ch historick✏ch, urbanistick✏ch a 

architektonick✏ch hodnot daného místa nebo k naru�ení 

architektonické jednoty celku.

 Plochy rekreace - rodinná rekreace (RI)
 Plochy rekreace - rodinná rekreace jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro 

individuální rekreaci.

 Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití: pozemky staveb pro rodinnou rekreaci,

Dal�í p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

Nep↵ípustné vyu⇣ití: v�e ostatní.
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Prostorové uspo↵ádání: Pro stavby pro rodinnou rekreaci v plo�e platí, ⇣e na stávajících 

stavbách lze provád t udr⇣ovací práce a stavební úpravy, které 

nevy⇣adují územní rozhodnutí nebo územní souhlas.

  Pokud to prostorové pom ry stavební parcely dovolují, lze provád t 

p↵ístavby ke stávajícím stavbám a⇣ do celkové zastav né plochy 75 m2. 

Nástavby stávajících staveb jsou vylou⌥eny.

 
 Plochy rekreace - p írodní (RN)
 Plochy rekreace - p↵írodní (RN) jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro ochranu ⌥ásti 

krajiny s rekrea⌥ním potenciálem, navazující na zastav né území.

  Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití: pozemky zelen  a dal�í pozemky slou⇣ící pro nepobytovou rekreaci a 

sport ve volné krajin 
Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury,

  pozemky ve↵ejn✏ch prostranství slou⇣ící ke zp↵ístupn ní pozemk� a 

staveb v území (nap↵. nau⌥né stezky, altánky a p↵íst↵e�ky, pikniková 

místa, vyhlídky, informa⌥ní prvky, sportovní a herní prvky – areály  

zdraví, apod.).

Nep↵ípustné vyu⇣ití: v�e ostatní.

 Plochy v�roby a skladování (V)
 Plochy v✏roby a skladování jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní vyu⇣ití pozemk� staveb pro 

v✏robu a skladování v p↵ípadech, kdy z d�vodu negativních vliv� t chto staveb za hranicí t chto pozemk� 

vylu⌥uje za⌥len ní pozemk� s t mito vlivy do ploch jiného zp�sobu vyu⇣ití.
 I pro tato za↵ízení v�ak platí, ⇣e negativní ú⌥inky a vlivy t chto staveb a za↵ízení nesmí naru�ovat 

provoz a u⇣ívání staveb a za↵ízení ve svém okolí (zejména pak staveb pro bydlení) nad p↵ípustnou míru, 

danou obecn  platn✏mi p↵edpisy.

  Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití: pozemky staveb a za↵ízení pro v✏robu a skladování,

P↵ípustné vyu⇣ití: pozemky ve↵ejn✏ch prostranství,

 pozemky související dopravní a technické infrastruktury,

 pozemky a za↵ízení ob⌥anské vybavenosti (zejména stavby pro 

maloobchodní prodej, administrativní a správní budovy a za↵ízení),

 pozemky ochranné zelen .

 pozemky staveb a za↵ízení slou⇣ících k zabezpe⌥ení údr⇣by ve↵ejn✏ch 

ploch a prostranství (technické a úklidové slu⇣by; sb r odpadu; obecní 

kompostárna),

Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: Do ploch v✏roby a skladování lze zahrnout stavby byt� slu⇣ebních a 

majitel� za↵ízení, pokud charakter této plochy a její uspo↵ádání 

dovoluje umíst ní staveb pro bydlení.

Nep↵ípustné vyu⇣ití: v�e ostatní.

Prostorové uspo↵ádání: Nástavby staveb jsou nep↵ípustné, pokud by mohlo navrhovan✏mi 

úpravami dojít k naru�ení dochovan✏ch historick✏ch, urbanistick✏ch a 

architektonick✏ch hodnot daného místa nebo k naru�ení 

architektonické jednoty celku.

 Po obvodu areálu umístit/doplnit ochrannou zele⌦.

 Plochy v�roby a skladování - drobná v�roba (VD)
 Plochy v✏roby a skladování - drobná v✏roba jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní vyu⇣ití pozemk� 

staveb pro malov✏robu a p↵idru⇣enou v✏robu, pro v✏robní slu⇣by a ↵emeslnou v✏robu (provozy, které nelze 

umístit v plochách bydlení, ve↵ejné a komer⌥ní vybavenosti a rekreace).

  Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití: pozemky staveb a za↵ízení pro malov✏robu, ↵emeslnou ⌥i p↵idru⇣enou 

v✏robu, v✏robní i nev✏robní slu⇣by v⌥etn  p↵idru⇣eného skladování,

P↵ípustné vyu⇣ití: pozemky ve↵ejn✏ch prostranství,

 pozemky související dopravní a technické infrastruktury,

 ⌥erpací stanice PHM,

 pozemky a za↵ízení ob⌥anské vybavenosti (zejména stavby pro 

maloobchodní prodej, administrativní a správní budovy a za↵ízení),

 pozemky ochranné zelen .

Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: Do ploch v✏roby a skladování lze zahrnout stavby byt� slu⇣ebních a 

majitel� za↵ízení, pokud charakter této plochy a její uspo↵ádání 

dovoluje umíst ní staveb pro bydlení.

Nep↵ípustné vyu⇣ití: v�e ostatní.

Prostorové uspo↵ádání: Nástavby staveb jsou nep↵ípustné, pokud by mohlo navrhovan✏mi 

úpravami dojít k naru�ení dochovan✏ch historick✏ch, urbanistick✏ch a 

architektonick✏ch hodnot daného místa nebo k naru�ení 

architektonické jednoty celku. 
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 Plochy technické infrastruktury (TI)
 Plochy technické infrastruktury jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní vyu⇣ití pozemk� v p↵ípadech, 

kdy vyu⇣ití pozemk� pro tuto infrastrukturu vylu⌥uje jejich za⌥len ní do ploch jiného zp�sobu vyu⇣ití a kdy 

jiné vyu⇣ití t chto pozemk� není mo⇣né. 

 Liniová vedení sítí technické infrastruktury je p↵ípustné vést i jinou plochou.

  Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití: pozemky staveb a vedení technické infrastruktury a s nimi provozn  

souvisejících za↵ízení (vodovod�, vodojem�, kanalizace, ⌥istíren 

odpadních vod, staveb a za↵ízení pro nakládání s odpady, trafostanic, 

energetick✏ch vedení, komunika⌥ních vedení a za↵ízení ve↵ejné sít , 

plynovod�, ropovod� a produktovod�),

Dal�í p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky ve↵ejn✏ch prostranství,

  pozemky související dopravní infrastruktury,

  pozemky krajinné a sídelní zelen .

Nep↵ípustné vyu⇣ití: v�e ostatní.

 Plochy technické infrastruktury - nakládání s odpady (TO)
 Plochy technické infrastruktury - nakládání s odpady jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní vyu⇣ití 
pozemk� v p↵ípadech, kdy vyu⇣ití pozemk� pro tuto infrastrukturu vylu⌥uje jejich za⌥len ní do ploch 

jiného zp�sobu vyu⇣ití a kdy jiné vyu⇣ití t chto pozemk� není mo⇣né. 

  Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití: pozemky staveb a za↵ízení slou⇣ících k zabezpe⌥ení údr⇣by ve↵ejn✏ch 

ploch a prostranství (technické a úklidové slu⇣by; sb r odpadu; obecní 

kompostárna),

Dal�í p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky ve↵ejn✏ch prostranství,

  pozemky související dopravní infrastruktury,

 pozemky a za↵ízení ob⌥anské vybavenosti (zejména stavby pro 

administrativní a správní budovy a za↵ízení),

 pozemky ochranné zelen . 

Nep↵ípustné vyu⇣ití: v�e ostatní.

 Plochy dopravní infrastruktury - dráhy (DZ)
 Plochy dopravní infrastruktury - dráhy jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní vyu⇣ití pozemk� 

drá⇣ních dopravních staveb a za↵ízení a k zaji�t ní dopravní p↵ístupnosti jin✏ch ploch.

 Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití: pozemky dráhy (v⌥etn  násp�, zá↵ez�, op rn✏ch zdí, most�, koleji�� a 

doprovodné zelen ).

P↵ípustné vyu⇣ití: pozemky staveb a za↵ízení pro drá⇣ní dopravu (stanice, zastávky, 

nástupi�t  a p↵ístupové cesty, provozní budovy a pozemky dep, 

opraven, vozoven, p↵ekladi�� a správních budov),

  pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

Nep↵ípustné vyu⇣ití: v�e ostatní.

 Plochy dopravní infrastruktury - silnice (DS)
 Plochy dopravní infrastruktury - silnice jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní vyu⇣ití pozemk� 

silni⌥ních dopravních staveb a za↵ízení a k zaji�t ní dopravní p↵ístupnosti jin✏ch ploch.

 Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití: pozemky silnic a vybran✏ch místních komunikací (v⌥etn  pozemk�, na 

kter✏ch jsou umíst ny sou⌥ásti komunikace jako náspy, zá↵ezy, op rné 

zdi, mosty a doprovodná a izola⌥ní zele⌦).

Dal�í p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky staveb dopravních za↵ízení a dopravního vybavení (zejména 

autobusové zastávky, odstavné a parkovací plochy),

  pozemky a za↵ízení technické infrastruktury.

Nep↵ípustné vyu⇣ití: v�e ostatní.

 Plochy dopravní infrastruktury - místní a p ístupové komunikace (DS1)
 Plochy dopravní infrastruktury - místní a p↵ístupové komunikace jsou vymezeny za ú⌥elem 

zaji�t ní pr�chodnosti krajinou pro ú⌥ely zaji�t ní p↵ístupnosti vybran✏ch staveb, obsluhy souvisejících 

zem d lsk✏ch, lesních a dal�ích pozemk� a pro zaji�t ní rekrea⌥ních funkcí krajiny (vedení cyklistick✏ch a 

p �ích turistick✏ch tras a nau⌥n✏ch stezek).

  Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití: pozemky místních a místních ú⌥elov✏ch komunikací (v⌥etn  pozemk�, 

na kter✏ch jsou umíst ny sou⌥ásti komunikace jako náspy, zá↵ezy, 

op rné zdi, mosty a doprovodná a izola⌥ní zele⌦).

Dal�í p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky staveb dopravních za↵ízení a dopravního vybavení (zejména 

autobusové zastávky, odstavné a parkovací plochy),

  pozemky a za↵ízení technické infrastruktury.

Nep↵ípustné vyu⇣ití: v�e ostatní.
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 Plochy dopravní infrastruktury - dopravní vybavenost (DS2)
 Plochy dopravní infrastruktury - dopravní vybavenost jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní 

podmínek pro dopravní vybavenost.

 Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití: pozemky staveb dopravních za↵ízení a dopravního vybavení (zejména 

autobusové zastávky, odstavné a parkovací plochy, areály údr⇣by 

pozemních komunikací, ⌥erpací stanice pohonn✏ch hmot).

Dal�í p↵ípustné vyu⇣ití: doprovodná a izola⌥ní zele⌦,

  pozemky a za↵ízení technické infrastruktury.

Nep↵ípustné vyu⇣ití: v�e ostatní.

 Plochy ve ejn�ch prostranství (PV)
 Plochy ve↵ejn✏ch prostranství jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro p↵im ↵ené 

umíst ní, rozsah a dostupnost pozemk� ve↵ejn✏ch prostranství a k zaji�t ní podmínek pro jejich u⇣ívání v 

souladu s jejich v✏znamem a ú⌥elem.

 Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití: pozemky ve↵ejn✏ch prostranství, v⌥etn  pozemk� ve↵ejn  p↵ístupné 

zelen .

Dal�í p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití:  pozemky staveb a za↵ízení ob⌥anského vybavení slu⌥itelné s ú⌥elem 

ve↵ejn✏ch prostranství.

Nep↵ípustné vyu⇣ití: v�e ostatní.

Prostorové uspo↵ádání: Pro umís�ování nov✏ch staveb v zastav ném území platí omezení  

 velikosti zastav né plochy stavbou do 25 m2.

 Plochy ve ejn�ch prostranství - ve ejná zele� (ZV)
 Plochy ve↵ejn✏ch prostranství - ve↵ejná zele⌦ jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro 

p↵im ↵ené umíst ní, rozsah a dostupnost p↵evá⇣n  parkov  upraven✏ch pozemk� ve↵ejné zelen .

 Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití: upravené plochy ve↵ejn  p↵ístupné zelen .

Dal�í p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky dal�ích druh� ve↵ejn✏ch prostranství,

  pozemky související ob⌥anské, dopravní a technické infrastruktury 

slu⌥itelné s ú⌥elem ve↵ejn✏ch prostranství - ve↵ejné zelen .

Nep↵ípustné vyu⇣ití: v�e ostatní.

 Plochy sídelní zelen⌥ - soukromá a vyhrazená zele� (ZS)
 Plochy sídelní zelen  - soukromá a vyhrazená zele⌦ jsou vymezeny zejména za ú⌥elem 

vyu⇣ívání zahrad a dal�ích pozemk� zem d lského p�dního fondu nacházejících se v zastav ném území.

 Jde o pozemky, které se v✏znamn  podílejí na utvá↵ení charakteru urbanizovaného území nebo 

jsou v✏znamn  dot⌥eny limity vyu⇣ití území, a proto je na nich nutné omezit mo⇣nost umís�ování staveb a 

dal�ích za↵ízení.

  Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití: pozemky zahrad a dal�í zem d lské p�dy související s obytn✏m 

územím.

Dal�í p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky ostatních ploch a krajinné zelen ,

  pozemky staveb, za↵ízení a jin✏ch opat↵ení pro zem d lství v rozsahu, 

kter✏ odpovídá velikosti souvisejících pozemk�,

  pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

Nep↵ípustné vyu⇣ití: v�e ostatní.

 Plochy sídelní zelen⌥ - ochranná a izola⌃ní zele� (ZO)
 Plochy sídelní zelen  - zele⌦ ochranná a izola⌥ní jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek 

pro ochranu ploch zelen  p↵írod  blízkého charakteru, které se nacházejí v zastav ném území a mají 

v✏znamnou ochrannou a izola⌥ní funkci (nap↵. mezi bydlením a v✏robou, sesuvná území).

  Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití: pozemky ochranné a izola⌥ní zelen ,

Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: za podmínky prokázání, ⇣e tyto se nedají realizovat v jin✏ch plochách 

funk⌥ního vyu⇣ití území v zastav ném území:

 pozemky související technické a dopravní infrastruktury,

  pozemky ve↵ejn✏ch prostranství slou⇣ící ke zp↵ístupn ní pozemk� a 

staveb v území.

Nep↵ípustné vyu⇣ití: v�e ostatní.

 Plochy p írodní (NP)
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 Plochy p↵írodní jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro ochranu p↵írody a krajiny. 

Cílem vymezení je územní ochrana zvlá�t  chrán n✏ch území a ochrana ekosystém� územního systému 

ekologické stability a dal�ích ekologicky cenn✏ch ⌥ástí území (ekologické kostry území).

 Pozemky zem d lského p�dního fondu a lesní pozemky je nutné obhospoda↵ovat z hlediska 

mimoproduk⌥ních funkcí v souladu se zájmy ochrany p↵írody a krajiny.

  Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití: pozemky biocenter ÚSES a dal�ích zvlá�t  chrán n✏ch a chrán n✏ch 

⌥ástí p↵írody.

Dal�í p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury a ve↵ejn✏ch 

prostranství (v⌥etn  tras turistick✏ch stezek, cyklostezek a nau⌥n✏ch 

stezek) slu⌥itelné s ú⌥elem ochrany p↵írody a krajiny.

Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: dal�í liniové stavby za podmínky prokázání, ⇣e vedení jinou trasou by 

bylo technicky a ekonomicky nep↵im ↵en  náro⌥né

Nep↵ípustné vyu⇣ití: v�e ostatní.

 Plochy lesní (NL)
 Plochy lesní jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek vyu⇣ití pozemk� pro les, v⌥etn  jeho 

hospodá↵sk✏ch funkcí.

  Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití: pozemky ur⌥ené k pln ní funkcí lesa.

Dal�í p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky ostatních ploch a krajinné zelen ,

 pozemky staveb a za↵ízení lesního hospodá↵ství,

  pozemky staveb a za↵ízení související dopravní a technické 

infrastruktury.

Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: dal�í liniové stavby za podmínky prokázání, ⇣e vedení jinou trasou by 

bylo technicky a ekonomicky nep↵im ↵en  náro⌥né

Nep↵ípustné vyu⇣ití: v�e ostatní.

 Plochy smí⌦ené nezastav⌥ného území - p írodní krajinná zele� (NSp)
 Plochy smí�ené nezastav ného území - p↵írodní krajinná zele⌦ (NSp) jsou vymezeny zejména 

za ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro územní ochranu vymezeného územního systému ekologické stability a 

dal�ích ekologicky cenn✏ch území (ekologické kostry území), pro realizaci protierozních opat↵ení a 

revitalizace vodních tok�, opat↵ení pro ochranu povrchov✏ch a podzemních vod, pro ochranu p↵ed 

povodn mi a pro zv✏�ení reten⌥ních schopností krajiny.

 Pozemky zem d lského p�dního fondu v plo�e je nutné obhospoda↵ovat z hlediska 

mimoproduk⌥ních funkcí v souladu se zájmy ochrany p↵írody a krajiny.

  Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití: ostatní plochy krajinné zelen , extenzivní vyu⇣ívané sady a zahrady s 

travním krytem, louky v nivách vodních tok� a b↵ehové porosty, 

ochranná zele⌦;

Dal�í p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky zem d lského p�dního fondu s up↵ednostn ním 

mimoproduk⌥ních funkcí, v⌥etn  ú⌥elov✏ch komunikací slou⇣ících k 

jejich obhospoda↵ování,

  pozemky vodních ploch a vodních tok�, dal�í plochy 

s⌘vodohospodá↵skou funkcí (nivy vodních tok�, plochy záplavov✏ch 

území, plochy zahrnuté do ochrann✏ch pásem vodních zdroj� ap.),

 plochy les�,

  pozemky p↵irozen✏ch a p↵írod  blízk✏ch ekosystém�,

  pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury (v⌥etn  

tras turistick✏ch stezek, cyklostezek a nau⌥n✏ch stezek) slu⌥itelné s 

ú⌥elem ochrany p↵írody a krajiny,

Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: vybrané stavby a za↵ízení pro nepobytovou rekreaci a sport (nap↵. 
odpo⌥inkové altány a p↵íst↵e�ky, pikniková místa, vyhlídky, informa⌥ní 

prvky nau⌥n✏ch stezek, sportovní a herní prvky – areály zdraví ap.).

  Oplocování pozemk� zem d lského p�dního fondu je p↵ípustné v 

od�vodn n✏ch p↵ípadech (vymezení ochrann✏ch pásem vodních 

zdroj�, z↵izování pastevních areál� ap.) jen pokud nezasahují do 

vymezeného systému ekologické stability, nenaru�ují sí� místních a 

ú⌥elov✏ch komunikací a nebrání volné migraci ⇣ivo⌥ich�.

 dal�í liniové stavby za podmínky prokázání, ⇣e vedení jinou trasou by 

bylo technicky a ekonomicky nep↵im ↵en  náro⌥né

Nep↵ípustné vyu⇣ití: v�e ostatní.

 Plochy zem⌥d⌥lské (NZ)
 Plochy zem d lské jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro p↵eva⇣ující zem d lské 

vyu⇣ití. Plochy zem d lské jsou v závislosti na celkovém charakteru prost↵edí dále d leny na:

- plochy zem⌥d⌥lské - nivy (NZ1)
- plochy zem⌥d⌥lské - zahrady a sady, záhumenky (NZ2)
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 U ploch zem d lsk✏ch - nivy je prioritou ochrana p↵írodního charakteru území, které je 

vyu⇣íváno zejména jako trvalé travní porosty. 

 Plochy zem d lské - zahrady a sady, záhumenky jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek 

pro p↵eva⇣ující zem d lské vyu⇣ití na plochách, které souvisejí se zastav n✏m územím a jsou vyu⇣ívány 

jako p↵evá⇣n  oplocené zahrady a sady nebo jako tzv. záhumenky. 

 Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití: pozemky zem d lského p�dního fondu.

Dal�í p↵ípustné vyu⇣ití:  plochy krajinné a doprovodné liniové zelen ,

  pozemky související technické a dopravní infrastruktury (ú⌥elové 

komunikace slou⇣ící zejména k obhospoda↵ování zem d lsk✏ch 

pozemk�), stavby a jiná opat↵ení pot↵ebná ke zp↵ístupn ní pozemk�, k 

ochran  a zúrodn ní p�dního fondu, k ochran  ⇣ivotního prost↵edí, 

zvelebení krajiny a zv✏�ení ekologické stability dle schválen✏ch 

pozemkov✏ch úprav.

Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky staveb, za↵ízení a jin✏ch opat↵ení pro zem d lství v rozsahu, 

kter✏ odpovídá pot↵eb  obhospoda↵ování okolních pozemk� a kter✏:
- umo⇣⌦uje dodr⇣ovat základní principy pro udr⇣ení ekologické stability 

krajiny,

- spl⌦uje po⇣adavky obecné ochrany p↵írody a krajiny,

- spl⌦uje po⇣adavky zákona o ochran  ZPF (nap↵. nezhor�uje vodní 

re⇣im v p�d  i v území, chrání p�du p↵ed erozním zatí⇣ením, zvy�uje 

podíl zatravn n✏ch ploch nebo krajinné zelen  v území).

 Oplocování pozemk� zem d lského p�dního fondu je p↵ípustné v 

od�vodn n✏ch p↵ípadech (vymezení ochrann✏ch pásem vodních 

zdroj�, z↵izování pastevních reál� ap.) jen pokud nezasahují do 

vymezeného systému ekologické stability, nenaru�ují sí� místních a 

ú⌥elov✏ch komunikací a nebrání volné migraci ⇣ivo⌥ich�.

Nep↵ípustné vyu⇣ití: v�e ostatní.

Prostorové uspo↵ádání: v✏�ková regulace staveb - max. 1 nadzemní podla⇣í, do 8 m nad rostl✏ 
terén za podmínky, ⇣e se stavby neuplatní v dálkov✏ch pohledech 

(nap↵. na pohledov  exponovan✏ch horizontech apod.)

 Plochy vodní a vodohospodá ské (VV)
 Plochy vodní a vodohospodá↵ské jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro nakládání s 

vodami, ochranu p↵ed jejich �kodliv✏mi ú⌥inky a suchem, regulaci vodního re⇣imu území a pln ní dal�ích 

ú⌥el� stanoven✏ch právními p↵edpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany p↵írody a krajiny.

  Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití: pozemky vodních ploch,

  pozemky koryt vodních tok� v⌥etn  doprovodn✏ch porost�.

Dal�í p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky ur⌥ené pro p↵eva⇣ující vodohospodá↵ské vyu⇣ití.
Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: dal�í liniové stavby za podmínky prokázání, ⇣e vedení jinou trasou by 

bylo technicky a ekonomicky nep↵im ↵en  náro⌥né.

Nep↵ípustné vyu⇣ití: v�e ostatní.

 

 Územním plánem jsou stanoveny podmínky prostorového uspo↵ádání pro funk⌥ní plochy v 

nezastav ném území (plochy zem d lské (NZ), lesní (NL), smí�ené nezastav né - p↵írodní krajinná zele⌦ 

(NSp) a p↵írodní (NP)):

 Pro umis�ování technick✏ch za↵ízení v✏�kového charakteru (sto⇣áry ap.) je v t chto plochách 

stanovena maximální v✏�ka: 

 - na volném prostranství <20 m. 

 - na exponovan✏ch horizontech < 8 m nad obklopující lesní porost.

 Uspo↵ádání funk⌥ního vyu⇣ití ploch je vymezeno ve v✏kresu ⌥. 2 (Hlavní v✏kres). Dal�í 
podmínky prostorového uspo↵ádání a po⇣adavky na umis�ování staveb pro jednotlivé zastavitelné plochy 

a plochy p↵estavby jsou uvedeny v kapitole c) Urbanistická koncepce.

g) Vymezení ve ejn⌥ prosp⌥⌦n�ch staveb, opat ení s právem vyvlastn⌥ní 

 Vymezené ve↵ejn  prosp �né stavby - technická infrastruktura:

VT1 Koridor pro umíst ní VVTL plynovodu Drahel⌥ice-Háje v⌥etn  souvisejících staveb.

 (navr⇣ená ve↵ejn  prosp �ná stavba ze ZÚR St↵edo⌥eského kraje – VPS P01)

VT2 sdru⇣ená trasa vodovodu a spla�kové oddílné kanalizace (Lochovice - Lhotka).

VT3 trasa spla�kové oddílné kanalizace (Lochovice - Libomy�l).

h) Vymezení ve ejn⌥ prosp⌥⌦n�ch staveb a prostranství s p edkupním právem
 Územním plánem Lochovice nejsou vymezeny ve↵ejn  prosp �né stavby a prostranství s 

p↵edkupním právem.
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i)  Vymezení ploch a koridor↵ územních rezerv
 Návrhem ÚP Lochovice jsou vymezeny plochy územní rezervy (vymezená plocha, kde 

dosavadní vyu⇣ití nesmí b✏t m n no zp�sobem, kter✏ by znemo⇣nil nebo podstatn  ztí⇣il budoucí vyu⇣ití).

Ozna⌥ení plochy: R1

Mo⇣né budoucí vyu⇣ití: Územní rezerva koridoru dopravní infrastruktury (obchvat Lochovic),

 Ve stávajícím zastav ném území není omezena stavební ⌥innost na 

souvisejících pozemcích v kontaktu s územní rezervou.

Ozna⌥ení plochy: R2

Mo⇣né budoucí vyu⇣ití: územní rezerva ur⌥ená p↵evá⇣n  pro smí�ené - venkovské vyu⇣ití v 

Lochovicích.

j) Vymezení ploch s podmínkou dohody o parcelaci 
 Územním plánem jsou vymezeny plochy Z3 a Z8, kde rozhodování o zm nách v území je 

podmín no smlouvou s vlastníky pozemk� a staveb, které budou dot⌥eny navrhovan✏m zám rem, jejím⇣ 
obsahem musí b✏t souhlas s tímto zám rem a souhlas s rozd lením náklad� a prosp ch� spojen✏ch s 

jeho realizací (tzv. dohodou o parcelaci). Rozsah plochy s podmínkou dohody o parcelaci je vyzna⌥en 

graficky ve v✏kresu ⌥. 1 územního plánu (V✏kres základního ⌥len ní území).

k) Vymezení ploch s prov⌥ ením zm⌥n jejich vyu�ití územní studií
 Územním plánem je vymezena plocha Z11 s prov ↵ením zm n vyu⇣ití územní studií.

 P↵edm tem ↵e�ení územní studie bude ⌥len ní lokality na stavební pozemky tak, aby byla 

zaji�t na koordinace po⇣adavk� vlastník� pozemk� a zaji�t na mo⇣nost dopravní a technické obsluhy v 

rozsahu celé plochy. 

 Lh�ta pro po↵ízení územní studie a pro vlo⇣ení dat o této studii do evidence územn  plánovací 

⌥innosti je stanovena na 4 roky od vydání územního plánu. Rozsah plochy s prov ↵ením zm n jejich 

vyu⇣ití územní studií je vyzna⌥en graficky ve v✏kresu ⌥. 1 územního plánu (V✏kres základního ⌥len ní 

území).

l) Údaje o po⌃tu list↵ územního plánu a po⌃tu v�kres↵
 Textová ⌥ást návrhu ÚP má 25 ⌥íslovan✏ch stran, titulní list a 4 ne⌥íslované strany (údaje o 

po↵izovateli a projektantovi, záznam o ú⌥innosti a obsah. Grafická ⌥ást územního plánu má 3 v✏kresy (1. 

V✏kres základního ⌥len ní území, 2. Hlavní v✏kres 3. V✏kres ve↵ejn  prosp �n✏ch staveb, opat↵ení a 

asanací).
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