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a)

Vymezení zastavÏného území
ZastavÏné území je vymezeno k 1. 2. 2011. Rozsah zastavÏného území je vyznaËen graficky ve
v˝kresech Ë. 1 a Ë. 2 ÚP Koûlany (V˝kres základního ËlenÏní území, Hlavní v˝kres).
b)

Koncepce rozvoje ¯eöeného území, koncepce ochrany a rozvoje jeho hodnot

b.1) Vymezení ¯eöeného území
ÿeöen˝m územím je správní území obce Koûlany (Ëíseln˝ kód: 559067), které tvo¯í katastrální
území Koûlany (Ëíseln˝ kód: 672068), katastrální území BuËek (Ëíseln˝ kód: 632961), katastrální území
D¯evec (Ëíseln˝ kód: 632988), katastrální území HedËany (Ëíseln˝ kód: 632996), katastrální území HodynÏ
u D¯evce (Ëíseln˝ kód: 633003). ÿeöené území se nachází v okresu PlzeÚ-sever (Ëíseln˝ kód: 3407),
PlzeÚském kraji (Ëíseln˝ kód: 43).
b.2) Koncepce rozvoje ¯eöeného území
Prioritou koncepce rozvoje sídel ¯eöeného území je podpora intenzivního vyuûívání
zastavÏného území. Sídla jsou ËlenÏna do jednotliv˝ch ploch funkËního vyuûití v závislosti na charakteru
zástavby. Koncepce funkËního vyuûití území klade d˘raz zejména na vymezení smíöen˝ch ploch ve
st¯edních Ëástech sídel. V˝znamnou hodnotou území, která bude p¯i rozhodování o území respektována,
je tradiËní vyuûívání zástavby hospodá¯sk˝ch usedlostí a statk˘ v historickém jádru sídel k obytn˝m i
v˝robním úËel˘m s charakterem ¯emeslné a neruöící v˝roby.
Rozsah vymezen˝ch zastaviteln˝ch ploch je odstupÚován dle v˝znamu jednotliv˝ch sídel a dle
vhodnosti vymezování zastaviteln˝ch ploch vzhledem ke stávajícím limit˘m vyuûití území a k historick˝m,
urbanistick˝m a p¯írodním hodnotám území.
Z1

Z2

Z3

Rozvojová lokalita umístÏná v tÏsném sousedství nejstaröí zástavby Koûlan. Návrh reaguje na
zástavbu realizovanou v nedávné minulosti, která ne zcela vhodnÏ zasáhla do historického
charakteru zástavby vloûením nové p¯íËné místní komunikace. Návrh lokality, kter˝ bude
provÏ¯en územní studií, bude zamÏ¯en na zaËlenÏní nevhodné zástavby do urbanistického
kontextu vytvo¯ením malé návsi. P¯edpokládá se zakotvení konkrétních prostorov˝ch regulativ˘,
vËetnÏ urËení jednotné barevnosti a charakteru nové zástavby.
Hlavní zastavitelná plocha s p¯evaûující funkcí bydlení je vymezena v severní Ëásti sídla Koûlany.
Plocha navazuje na historicky nejmladöí stavební etapu mÏsta a je zde dobr˝ p¯edpoklad
zajiötÏní dopravní a technické obsluhy území, území je bez v˝znamn˝ch st¯et˘ se stávajícími
limity vyuûití. Zástavba bude odstupÚována tak, ûe koncentrovaná zástavba (bytové domy) je
situována v návaznosti na stávající zástavbu. Po okrajích lokality se p¯edpokládá rozvolnÏnÏjöí
v˝stavba rodinn˝ch dom˘ spíöe venkovského charakteru.
Vymezení zastavitelné plochy s p¯evaûující funkcí bydlení na severním okraji sídla Koûlany
(zemÏdÏlské pozemky záhumenk˘). Podmínkou realizace lokality je zajiötÏní odpovídající
struktury dopravní obsluhy území, vËetnÏ ponechání dopravních p¯ístup˘ pro v˝hledové
rozöí¯ení lokality severo-v˝chodním smÏrem.

V dalöích sídlech jsou vymezeny zastavitelné plochy a plochy p¯estavby pro bydlení odpovídající
jejich v˝znamu a znám˝m poûadavk˘m na v˝stavbu. Kapacita jednotliv˝ch lokalit se pohybuje v ¯ádu
jednotek rodinn˝ch dom˘ (zastavitelné plochy Z8, Z9, Z10, Z12, Z13).
Územní plán zachovává stávající v˝robní za¯ízení. Za¯ízení jsou zahrnuta do funkËního vyuûití
ploch v˝roby a skladování ve ËlenÏní dle jejich charakteru, pokud mají podstatné ruöící úËinky na okolní
zástavbu a je u nich zajiötÏn p¯ístup z ploch dopravní infrastruktury.
Územní plán zajiöùuje podmínky pro p¯edcházení vzniku tzv. “brownfields” umoûnÏním
vyuûívání v˝robních, hospodá¯sk˝ch Ëi skladov˝ch areál˘ pro podnikání, vËetnÏ oblasti tradiËního
zemÏdÏlského obhospoda¯ování (farma¯ení, agroturistika) v rámci smíöen˝ch obytn˝ch ploch nebo ploch
v˝roby a skladování.
Z4
Z5, Z6

Zastavitelná plocha s p¯evaûující funkcí v˝roba a skladování na severozápadním okraji sídla
Koûlany. Plocha navazuje na stávající v˝robní areál, p¯es kter˝ bude realizována i dopravní
obsluha.
Zastavitelná plocha s p¯evaûující funkcí v˝roba a skladování na severozápadním okraji sídla
Koûlany. Plocha navazuje na stávající v˝robní areál, je zde dobr˝ p¯edpoklad zajiötÏní dopravní a
technické obsluhy území, území je bez v˝znamn˝ch st¯et˘ se stávajícími limity vyuûití.

V oblasti obËanského vybavení je koncepce ÚP Koûlany zamÏ¯ena p¯edevöím na rozvoj
rekreaËních a sportovních areál˘ v území. Stávající areály, zejména pak nacházející se v údolí Javornice,
jsou jednoznaËnÏ vymezeny a za¯azeny, v závislosti na svém charakteru, do jednotliv˝ch ploch funkËního
vyuûití. Navrûeno je zaloûení rekreaËního areálu v blízkosti jádra Koûlan (zastavitelná plocha Z1). Menöí
sportovní plocha je vymezena v sídle HedËany (zastavitelná plocha Z7). V BuËku jsou sportovní plochy
stabilizovány v rámci ËlenÏní stávajícího funkËního vyuûití ploch.
Z hlediska rozvoje technické infrastruktury je vymezena plocha pro v˝stavbu Ëistírny odpadních
vod (vËetnÏ ochranné zelenÏ) jiûnÏ od sídla D¯evec (zastavitelná plocha Z11).
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b.3) Ochrana hodnot vypl˝vajících z historického a urbanistického v˝voje
Orgány památkové péËe jsou, vzhledem k charakteru ¯eöeného území, oprávnÏny poûadovat,
aby vybrané stavby v ¯eöeném území probíhaly za odborného archeologického dohledu.
Základním poûadavkem pro rozvoj obce je zachování urbanistické struktury stávající zástavby a
její logick˝ rozvoj. Zástavba bude p¯izp˘sobena historickému charakteru sídla.
b.4) Ochrana hodnot vypl˝vajících z p¯írodních a dalöích podmínek území
V nezastavÏn˝ch Ëástech ¯eöeného území je prioritou ochrana Ëástí p¯írody vymezen˝ch jako
územní systém ekologické stability (vËetnÏ zaloûení chybÏjících a nefunkËních Ëástí) a ochrana údolních
niv vodních tok˘.
Zvláötní d˘raz p¯i vyuûívání území musí b˝t kladen, vzhledem k vysoké intenzitÏ zemÏdÏlského
vyuûití krajiny, na zvyöování retenËních schopností, revitalizaci upraven˝ch vodních tok˘, údrûbu stávající a
z¯izování nové krajinné zelenÏ a v˝sadbu doprovodné a ochranné zelenÏ (podél stávajících místních
komunikací a vodních tok˘ a v blízkosti v˝robních areál˘).
c)

Urbanistická koncepce

c.1) ZastavÏné území
Pro plochy v zastavÏném území platí, ûe lze provádÏt zmÏny staveb a umísùovat dalöí stavby a
za¯ízení v souladu s charakteristikou funkËního vyuûití a v souladu s dalöími ustanoveními ÚP Koûlany.
c.2) Vymezení ploch p¯estavby
ÚP Koûlany jsou vymezeny tyto plochy p¯estavby (plochy v zastavÏném území, pro které je
navrûena zmÏna vyuûití nebo jejich prostorového uspo¯ádání):
OznaËení plochy:
Sídlo:
FunkËní vyuûití:
Hlavní vyuûití:

P1
Koûlany
plochy dopravní infrastruktury - dopravní vybavenost (DV)
pozemky pro stavbu garáûí pro osobní automobily

OznaËení plochy:
Sídlo:
FunkËní vyuûití:
Hlavní vyuûití:
»lenÏní plochy pro hlavní vyuûití:

P2
Koûlany
plochy smíöené obytné - mÏstské (SM)
pozemky pro stavbu za¯ízení obËanského vybavení a neruöící v˝roby
2 - 8 stavebních parcel (doporuËeno 6 stavebních parcel)

OznaËení plochy:
Sídlo:
FunkËní vyuûití:
Hlavní vyuûití:
»lenÏní plochy pro hlavní vyuûití:

P3
D¯evec
plochy smíöené obytné - venkovské (SV)
pozemky pro stavbu rodinn˝ch dom˘
1 - 2 stavební parcely (doporuËena 1 stavební parcela)

OznaËení plochy:
Sídlo:
FunkËní vyuûití:
Hlavní vyuûití:
»lenÏní plochy pro hlavní vyuûití:

P4
HodynÏ
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
pozemky pro stavbu rodinn˝ch dom˘
1 - 3 stavební parcely (doporuËeny 2 stavební parcely)

OznaËení plochy:
Sídlo:
FunkËní vyuûití:
Hlavní vyuûití:
»lenÏní plochy pro hlavní vyuûití:

P5
BuËek
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
pozemky pro stavbu rodinn˝ch dom˘
2 - 3 stavební parcely (doporuËeny 2 stavební parcely)

Plochy p¯estavby jsou vymezeny graficky ve v˝kresech Ë. 1 a 2 návrhu ÚP Koûlany (V˝kres
základního ËlenÏní, Hlavní v˝kres). V charakteristice plochy je uvedeno pouze hlavní vyuûití plochy, dalöí
p¯ípustné, podmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití a nep¯ípustné vyuûití pro jednotlivé plochy je uvedeno v kapitole
f) Plochy s rozdíln˝m zp˘sobem vyuûití.
c.3) Vymezení zastaviteln˝ch ploch
ÚP Koûlany jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy (plochy urËené k zastavÏní):
OznaËení plochy:
Sídlo:
FunkËní vyuûití:
Hlavní vyuûití:
»lenÏní plochy pro hlavní vyuûití:
Max. zastavÏná plocha/parcela:

Z1
Koûlany
plochy bydlení - rodinné domy mÏstské (BI)
plochy obËanského vybavení - rekreace a sport (OR)
plochy sídelní zelenÏ - soukromá a vyhrazená zeleÚ (ZS)
pozemky pro stavbu rodinn˝ch dom˘, sportovnÏ rekreaËní areál
6 - 12 stavebních parcel (doporuËeno 9 stavebních parcel)
min. velikost stavební parcely 800 m2
250 m2
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Prostorové uspo¯ádání:
Dalöí podmínky:

max. 2 nadzemní podlaûí
Stavební parcely budou dopravnÏ zp¯ístupnÏny z navrûené místní
komunikace. Vybudování této komunikace jako pr˘jezdné není
podmínkou realizace zástavby. V tom p¯ípadÏ bude obsluûná
komunikace zakonËena obratiötÏm. Stávající trasy sítí technické
infrastruktury procházející plochou budou chránÏny nebo budou
navrûeny p¯eloûky nevyhovujících úsek˘ sítí tak, aby byla zachována
jejich celková funkËnost. Podél jiûního okraje zastavitelné plochy je
vymezen pás sídelní zelenÏ (zahrad), kter˝ bude tvo¯it pohledovou
hranu tak, aby bylo minimalizováno p˘sobení staveb v krajinÏ.
Pro plochu bude po¯ízena územní studie. V rámci obytn˝ch ploch v
lokalitÏ budou územní studií vymezeny pozemky ve¯ejnÏ p¯ístupné
zelenÏ (s min. plochou 500 m2).

OznaËení plochy:
Sídlo:
FunkËní vyuûití:

Z2
Koûlany
plochy bydlení - bytové domy (BH)
plochy bydlení - rodinné domy mÏstské (BI)
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
plochy ve¯ejn˝ch prostranství (PV)
pozemky pro stavbu rodinn˝ch a bytov˝ch dom˘
60 - 90 stavebních parcel pro rodinné domy (doporuËeno 65
stavebních parcel), p¯edpoklad 3 bytové domy s 24 byty
min. velikost stavební parcely 800 m2
250 m2
max. 2 nadzemní podlaûí (pro rodinné domy), nové bytové domy
nebudou p¯evyöovat stávající
Stavební parcely budou dopravnÏ zp¯ístupnÏny z navrûen˝ch místních
komunikací. Stávající trasy sítí technické infrastruktury procházející
plochou budou chránÏny nebo budou navrûeny p¯eloûky
nevyhovujících úsek˘ sítí tak, aby byla zachována jejich celková
funkËnost. Lokalita bude postupnÏ zastavována od jiûního okraje. V
lokalitÏ budou vymezeny pozemky ve¯ejnÏ p¯ístupné zelenÏ (s min.
plochou 4000 m2).

Hlavní vyuûití:
»lenÏní plochy pro hlavní vyuûití:
Max. zastavÏná plocha/parcela:
Prostorové uspo¯ádání:
Dalöí podmínky:

OznaËení plochy:
Sídlo:
FunkËní vyuûití:
Hlavní vyuûití:
»lenÏní plochy pro hlavní vyuûití:
Max. zastavÏná plocha/parcela:
Prostorové uspo¯ádání:
Dalöí podmínky:

Z3
Koûlany
plochy bydlení - rodinné domy mÏstské (BI)
plochy ve¯ejn˝ch prostranství (PV)
pozemky pro stavbu rodinn˝ch dom˘
40 - 70 stavebních parcel pro rodinné domy (doporuËeno 50
stavebních parcel), min. velikost stavební parcely 800 m2
250 m2
max. 2 nadzemní podlaûí
Pro dopravní obsluhu plochy bude vyuûito rozöí¯ení stávající místní
komunikace nebo budou stavební parcely dopravnÏ zp¯ístupnÏny z
navrûen˝ch místních komunikací. Vybudování vöech komunikací jako
pr˘jezdn˝ch není podmínkou realizace zástavby. V tom p¯ípadÏ budou
obsluûné komunikace zakonËeny obratiötÏm. Ve v˝chodní okrajové
¯adÏ stavebních parcel budou ponechány min. 2 pr˘jezdy (o öí¯ce 12
m) tak, aby byla zachována moûnost dalöího v˝hledového rozöí¯ení
v˝chodním smÏrem.
Stávající trasy sítí technické infrastruktury procházející plochou budou
chránÏny nebo budou navrûeny p¯eloûky nevyhovujících úsek˘ sítí tak,
aby byla zachována jejich celková funkËnost.
Lokalita bude postupnÏ zastavována od jiûního a západního okraje. V
rámci lokality budou vymezeny pozemky ve¯ejnÏ p¯ístupné zelenÏ (s
min. plochou 2000 m2).

OznaËení plochy:
Sídlo:
FunkËní vyuûití:
Hlavní vyuûití:
Dalöí podmínky:

Z4
Koûlany
plochy v˝roby a skladování - lehk˝ pr˘mysl (VL)
pozemky pro umístÏní staveb v˝roby a skladování
Rozöí¯ení stávajícího v˝robního areálu. Dopravní obsluha bude
realizována v˝luËnÏ p¯es stávající areál.

OznaËení plochy:
Sídlo:
FunkËní vyuûití:
Hlavní vyuûití:
Dalöí podmínky:

Z5
Koûlany
plochy v˝roby a skladování - lehk˝ pr˘mysl (VL)
pozemky pro umístÏní staveb v˝roby a skladování
Dopravní obsluha bude realizována ze stávající místní komunikace,
která bude v p¯ípadÏ nutnosti zv˝öení kapacity rozöí¯ena.
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OznaËení plochy:
Sídlo:
FunkËní vyuûití:
Hlavní vyuûití:
Dalöí podmínky:

OznaËení plochy:
Sídlo:
FunkËní vyuûití:
Hlavní vyuûití:
OznaËení plochy:
Sídlo:
FunkËní vyuûití:
Hlavní vyuûití:
»lenÏní plochy pro hlavní vyuûití:
Max. zastavÏná plocha/parcela:
Prostorové uspo¯ádání:
Dalöí podmínky:
OznaËení plochy:
Sídlo:
FunkËní vyuûití:
Hlavní vyuûití:
»lenÏní plochy pro hlavní vyuûití:
Max. zastavÏná plocha/parcela:
Prostorové uspo¯ádání:
Dalöí podmínky:
OznaËení plochy:
Sídlo:
FunkËní vyuûití:
Hlavní vyuûití:
»lenÏní plochy pro hlavní vyuûití:
Max. zastavÏná plocha/parcela:
Prostorové uspo¯ádání:
Dalöí podmínky:

Z6
Koûlany
plochy v˝roby a skladování - lehk˝ pr˘mysl (VL)
plochy ve¯ejn˝ch prostranství (PV)
plochy sídelní zelenÏ - ochranná a izolaËní zeleÚ (ZO)
pozemky pro umístÏní staveb v˝roby a skladování
Podél stávající silniËní komunikace bude vedena místní komunikace
slouûící jako cyklostezka. Cyklostezka bude od ploch v˝roby oddÏlena
pásem ochranné zelenÏ.
Z7
HedËany
plochy obËanského vybavení - rekreace a sport (OR)
plochy ve¯ejn˝ch prostranství (PV)
pozemky pro v˝stavbu sportovnÏ rekreaËního areálu
Z8
HedËany
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
plochy dopravní infrastruktury - místní a p¯ístupové komunikace (DM)
pozemky pro stavbu rodinn˝ch dom˘
4 - 7 stavebních parcel (doporuËeny 4 stavební parcely)
min. velikost stavební parcely 900 m2
250 m2
max. 2 nadzemní podlaûí
Stavební parcely budou dopravnÏ zp¯ístupnÏny ze stávající místní
komunikace.
Z9
D¯evec
plochy smíöené obytné - venkovské (SV)
plochy ve¯ejn˝ch prostranství (PV)
plochy sídelní zelenÏ - p¯írodní zeleÚ (ZP)
pozemky pro stavbu rodinn˝ch dom˘
5 - 8 stavebních parcel (doporuËeno 6 stavebních parcel)
min. velikost stavební parcely 900 m2
250 m2
max. 2 nadzemní podlaûí
Stavební parcely budou dopravnÏ zp¯ístupnÏny ze stávající místní
komunikace.
Z10
D¯evec
plochy smíöené obytné - venkovské (SV)
plochy dopravní infrastruktury - místní a p¯ístupové komunikace (DM)
pozemky pro stavbu rodinn˝ch dom˘
6 - 11 stavebních parcel (doporuËeno 8 stavebních parcel)
min. velikost stavební parcely 900 m2
250 m2
max. 2 nadzemní podlaûí
Stavební parcely budou dopravnÏ zp¯ístupnÏny ze stávající místní
komunikace.

OznaËení plochy:
Sídlo:
FunkËní vyuûití:
Hlavní vyuûití:
Dalöí podmínky:

Z11
D¯evec
plochy technické infrastruktury (TI)
pozemek pro v˝stavbu Ëistírny odpadních vod (»OV)
Pro stavbu Ëistírny odpadních vod a p¯ístupové komunikace bude
pouûita pouze nezbytná Ëást pozemku, zbytek pozemku (zejména po
obvodu lokality) bude vyuûit pro v˝sadbu ochranné zelenÏ.

OznaËení plochy:
Sídlo:
FunkËní vyuûití:

Z12
HodynÏ
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
plochy ve¯ejn˝ch prostranství (PV)
pozemky pro stavbu rodinn˝ch dom˘
4 - 8 stavebních parcel (doporuËeno 5 stavebních parcel)
min. velikost stavební parcely 900 m2
250 m2
max. 2 nadzemní podlaûí

Hlavní vyuûití:
»lenÏní plochy pro hlavní vyuûití:
Max. zastavÏná plocha/parcela:
Prostorové uspo¯ádání:
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Dalöí podmínky:

Stavební parcely budou dopravnÏ zp¯ístupnÏny ze stávající silniËní
komunikace. Podél stávající silniËní komunikace bude vymezen pás
ve¯ejného prostranství s komunikací pro pÏöí tak, aby byl umoûnÏn
bezpeËn˝ v˝jezd automobil˘ z pozemk˘ na silniËní komunikaci.

OznaËení plochy:
Sídlo:
FunkËní vyuûití:
Hlavní vyuûití:
»lenÏní plochy pro hlavní vyuûití:

Z13
HodynÏ
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
pozemky pro stavbu rodinn˝ch dom˘
1 - 2 stavební parcely (doporuËeny 2 stavební parcely)
min. velikost stavební parcely 900 m2
250 m2
max. 2 nadzemní podlaûí
Stavební parcely budou dopravnÏ zp¯ístupnÏny ze stávající místní
komunikace.

Max. zastavÏná plocha/parcela:
Prostorové uspo¯ádání:
Dalöí podmínky:

Zastavitelné plochy jsou vymezeny graficky ve v˝kresech Ë. 1 a 2 ÚP Koûlany (V˝kres základního
ËlenÏní, Hlavní v˝kres). V charakteristice plochy je uvedeno pouze hlavní vyuûití plochy, dalöí p¯ípustné,
podmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití a nep¯ípustné vyuûití pro jednotlivé plochy je uvedeno v kapitole f) Plochy s
rozdíln˝m zp˘sobem vyuûití.
c.4) Vymezení systému sídelní zelenÏ
Stávající systém sídelní zelenÏ na ve¯ejn˝ch prostranstvích bude chránÏn a udrûován. Z d˘vodu
ochrany ve¯ejnÏ p¯ístupn˝ch ploch zelenÏ v zastavÏném území jsou, v závislosti na jejich charakteru,
funkËním ËlenÏním ÚP Koûlany vymezeny:
-

plochy ve¯ejn˝ch prostranství - ve¯ejná zeleÚ (ZV)
plochy sídelní zelenÏ - p¯írodní zeleÚ (ZP)
plochy sídelní zelenÏ - ochranná a izolaËní zeleÚ (ZO)

Poûadavky na realizaci dalöích ploch ve¯ejnÏ p¯ístupné zelenÏ jsou vymezeny ve vöech vÏtöích
zastaviteln˝ch plochách (zastavitelná plocha Z1 - Z3, pro které je stanoven poûadavek na vymezení ploch
ve¯ejné zelenÏ, vËetnÏ min. rozlohy).
Z d˘vodu ochrany ploch zahrad a dalöích pozemk˘ zemÏdÏlského p˘dního fondu souvisejících
se zastavÏn˝m územím, na kter˝ch není nap¯. vzhledem k historickému charakteru území, blízkosti
vodních tok˘ nebo existenci vzrostlé zelenÏ, vhodné umísùovat stavby jsou funkËním ËlenÏním ÚP Koûlany
vymezeny plochy sídelní zelenÏ - soukromá a vyhrazená zeleÚ (ZS).
V nezastavÏném území je vymezena plocha tradiËních (vÏtöinou oplocen˝ch) zahrad, sad˘ a
dalöích záhumenk˘: plochy zemÏdÏlské - související se zastavÏn˝m územím (NS).
d)

Koncepce ve¯ejné infrastruktury

d.1) Dopravní infrastruktura
Systém dopravní obsluhy zastavÏného území je moûné povaûovat jako celek za stabilizovan˝,
vyhovující a p¯imÏ¯en˝ pot¯ebám i v˝znamu sídel.
Z hlediska zajiötÏní poûadavk˘ vypl˝vající ze schválené dokumentace sousedních obcí (v
souladu se schválen˝m ÚP Kralovice) vymezen koridor R1.
OznaËení plochy:
Charakteristika plochy:

R1
Plocha bude chránÏna pro budoucí moûné vyuûití jako plocha
koridoru pro dopravní infrastruktury (p¯eloûka silnice II. t¯ídy). Koridor
je definován osou a plochou koridou o celkové öí¯ce 100 m. Pro
Ëinnosti v území platí poûadavky a podmínky uvedené v kapitole f)
Stanovení podmínek pro vyuûití ploch s rozdíln˝m zp˘sobem vyuûití
bez omezení.

SilniËní doprava
Plochy stávajících komunikací z˘stanou zachovány. Tím jsou ponechány územní rezervy pro
p¯ípadné odstranÏní drobn˝ch bodov˝ch a liniov˝ch závad. V ûádném p¯ípadÏ nesmí dojít ke zhoröení
öí¯kov˝ch pomÏr˘ silnic, ke zhoröení jejich technick˝ch parametr˘ a bezpeËnosti silniËního provozu.
Místní komunikace
ÚP Koûlany je vymezena síù místních komunikací (plochy ve¯ejn˝ch prostranství, plochy
dopravní infrastruktury - místní a p¯ístupové komunikace), které slouûí v návaznosti na silniËní síù k
zajiötÏní dopravní obsluhy jednotliv˝ch objekt˘ a k zajiötÏní pr˘chodnosti krajiny. U takto vymezené sítÏ
místních komunikací musí b˝t zajiötÏna volná pr˘jezdnost a pr˘chodnost. Dopravní obsluha ploch
p¯estaveb a zastaviteln˝ch ploch bude zajiötÏna kombinovanÏ: vyuûitím stávajících silniËních a místních
komunikací a nov˝mi místními komunikacemi (v rámci jednotliv˝ch ploch funkËního vyuûití).
Koncepcí ÚP je navrûena trasa úËelové místní komunikace procházející podél jiûního okraje
zastavÏného území sídla Koûlany (oznaËení UK1, UK2). Komunikace zajistí propojení mezi západním
okrajem Koûlan a silniËními komunikacemi III./2291 a III./2293 bez nutnosti pr˘chodu st¯ední Ëástí sídla.
V˝chodní Ëást komunikace bude také zajiöùovat pÏöí propojení mezi zastavÏn˝m územím a h¯bitovem.
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Komunikace pro pÏöí
V zastaviteln˝ch plochách bude vybudována na hlavních komunikaËních tazích ucelená síù
chodník˘. Budování chodník˘ na dalöích úsecích podél pr˘tahu silnic sídlem je p¯ípustné a doporuËené
za podmínky, ûe realizací tÏchto za¯ízení nedojde ke zhoröení öí¯kov˝ch pomÏr˘ silnic a místních
komunikací, ke zhoröení jejich technick˝ch parametr˘ a ke zhoröení bezpeËnosti silniËního provozu a bude
zajiötÏno odvodnÏní p¯ilehl˝ch silniËních komunikací.
Doprava v klidu
U nové obytné zástavby v plochách p¯estavby a v zastaviteln˝ch plochách musí b˝t na pozemku
rodinného domu (bytového domu, stavby pro rodinnou rekreaci) umístÏno min. jedno garáûové stání
nebo odstavná plocha (pro kaûd˝ byt).
V plochách p¯estavby a zastaviteln˝ch plochách s p¯evaûujícím funkËním vyuûitím pro bydlení
bude zajiötÏna pot¯eba parkovacích stání pro osobní automobily na ve¯ejn˝ch plochách v poËtu:
oznaËení plochy
Z2
Z3

min. poËet parkovacích stání
25
20

Pro rozvoj zástavby objekty obËanského vybavení a v˝roby a skladování platí, ûe pot¯ebná
parkovací stání musí b˝t umístÏna na vlastních pozemcích p¯iléhajících ke stavbám.
ZnaËené turistické a cyklistické trasy
Z¯izování dalöích turistick˝ch stezek a cyklotras v ¯eöeném území je p¯ípustné a doporuËené.
Jako znaËené cyklistické stezky budou vyuûívány p¯edevöím stávající místní a úËelové komunikace.
Koncepcí ÚP je navrûena trasa úËelové místní komunikace (oznaËení: VD1), slouûící jako
cyklostezka, procházející podél severního okraje silnice II. t¯ídy Ë. 229. Komunikace zajistí propojení mezi
sídlem Koûlany a Kralovice (v rozsahu ¯eöeného území). Dalöí cyklostezka (oznaËení: VD2) je navrûena
jako propojení mezi v˝chodním okrajem sídla Koûlany a rekreaËním areálem u rybníka Voûehák.
Trasy tÏchto komunikací mohou b˝t up¯esnÏny následnÏ zpracovanou dokumentací a
p¯izp˘sobeny místním podmínkám.
Hromadná doprava osob
Stávající zastávky ve¯ejné autobusové dopravy budou zachovány. Pot¯eba dalöích bude ¯eöena
jejich v˝stavbou zejména v rámci ploch ve¯ejn˝ch prostranství (PV).
d.2) Technická infrastruktura
Jsou p¯ípustná zejména tato nová za¯ízení technické infrastruktury v území:
-

¯ady vodovod˘ pro ve¯ejnou pot¯ebu, ¯ady úËelov˝ch vodovod˘,
dalöí technologická za¯ízení a stavby pro zásobování pitnou vodou,
trasy potrubí zemÏdÏlsk˝ch závlah,
za¯ízení slouûící k odvádÏní sráûkov˝ch vod,
stoky oddílné splaökové kanalizace zaústÏné do Ëistírny odpadních vod,
Ëerpací öachty oddílné splaökové kanalizace,
stoky oddílné deöùové kanalizace,
distribuËní trafostanice (vËetnÏ p¯ipojovacího vedení VN 22 kV),
podzemní kabelové trasy VN 22 kV nahrazující stávající vzduöná vedení,
podzemní kabelové trasy NN,
fotovoltaické panely (ve stávajících i navrûen˝ch plochách mimo plochy v˝roby
a skladování - fotovoltaická v˝roba elektrické energie (VX) pouze jako souËást
st¯eöních konstrukcí staveb),
trasy STL plynovod˘,
kabelové trasy telekomunikaËní sítÏ a dalöí telekomunikaËní za¯ízení,
kabelové trasy NN slouûící pro VO (vËetnÏ svítidel VO),
kabelové trasy vedení místního rozhlasu (vËetnÏ reproduktor˘ místního rozhlasu).

OdvodnÏní území, sráûkové odpadní vody
Sráûkové odpadní vody v zastaviteln˝ch plochách budou z ve¯ejn˝ch prostranství odvádÏny
vyuûitím upraven˝ch sklon˘ zpevnÏn˝ch povrch˘ a pomocí dalöích odvodÚovacích za¯ízení, vËetnÏ
stávajících a nov˝ch úsek˘ oddílné deöùové kanalizace do p¯ilehl˝ch vodoteËí.
Pro zlepöení odtokov˝ch pomÏr˘ a snadnÏjöí údrûbu budou v místech zv˝öeného nátoku
povrchov˝ch vod do intravilánu obce z jeho okolí instalovány horské vpusti (s lapáky splavenin) Ëi
realizována dalöí podobná technická opat¯ení (nap¯. záchytné p¯íkopy).
Splaökové odpadní vody
Pro likvidaci splaökov˝ch odpadních vod v sídle Koûlany bude vyuûívána stávající splaöková
kanalizace zaústÏná do »OV Koûlany. Likvidace splaökov˝ch odpadních vod v zastaviteln˝ch plochách bude
¯eöena rozöí¯ením stokové sítÏ splaökové oddílné kanalizace.
V objektech, kde není z technick˝ch d˘vod˘ moûné zajistit napojení na stokovou síù budou
vyuûívány bezodtokové jímky nebo domovní Ëistírny odpadních vod zaústÏné do stávající kanalizace nebo
vodoteËe. Podmínkou takového ¯eöení je vöak vûdy souhlas p¯ísluöného vodoprávního ú¯adu.
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Pro sídlo D¯evec je navrûena v˝stavba Ëistírny odpadních vod (»OV) jiûnÏ od sídla. Do Ëistírny
budou navrûenou gravitaËní kanalizací p¯ivedeny splaökové odpadní vody ze sídla nebo jeho Ëásti.
P¯ípustné je také Ëerpání splaökov˝ch vod (z Ëásti území) sídla HodynÏ. Prioritou je p¯ipojení bytov˝ch
dom˘ a za¯ízení v˝roby a obËanské vybavenosti. Pro zajiötÏní postupného rozvoje stokové sítÏ je
doporuËeno modulové ¯eöení technologie ËiötÏní odpadních vod.
V dalöích sídlech nebo v Ëástech tÏchto sídel, kde nebude ¯eöena moûnost likvidace
splaökov˝ch vod na »OV, se p¯edpokládá v˝stavba bezodtokov˝ch jímek s následn˝m odvozem na Ëistírnu
odpadních vod Koûlany. U vybran˝ch staveb je moûná i v˝stavba domovních Ëistíren odpadních vod, které
budou zaústÏny do stávající kanalizace nebo vhodné vodoteËe. Podmínkou takového ¯eöení je vöak vûdy
souhlas p¯ísluöného vodoprávního ú¯adu.
Zdroje vody, zásobování vodou
SouËasn˝ zp˘sob zásobování sídel pitnou vodou bude zachován. ÿady rozvodné sítÏ ve¯ejného
vodovodu budou rozöí¯eny do zastaviteln˝ch ploch. V objektech, kde není z technick˝ch d˘vod˘ moûné
zajistit napojení na ve¯ejn˝ vodovod, budou vyuûívány individuální studny.
V souvislosti se zámÏrem provozovatele vodovodní sítÏ je p¯ípustné propojení dílËích systém˘
zásobování vodou (Koûlany - HodynÏ a Koûlany - BuËek) na skupinov˝ vodovod Kralovice. Trasa vodovodu
bude vedena v nezastavÏném území p¯eváûnÏ zemÏdÏlsk˝ vyuûívan˝mi pozemky, v zastavÏném území pak
p¯eváûnÏ plochami ve¯ejn˝ch prostranství.
Elektrifikace
Zásobování sídel elektrickou energií bude zajiötÏno prost¯ednictvím stávajících trafostanic, které
budou v p¯ípadÏ pot¯eby posíleny, a z¯ízením nov˝ch trafostanic v místech zv˝öeného odbÏru. ÚP Koûlany
p¯edpokládá umístÏní nov˝ch trafostanic zejména v rámci vöech rozsáhlejöích zastaviteln˝ch ploch
urËen˝ch pro bydlení a vöech zastaviteln˝ch ploch urËen˝ch pro v˝robu (zastavitelná plocha Z1, Z2, Z3, Z5
a Z6).
Nové trafostanice budou p¯ipojeny z páte¯ního vedení VN 22 kV venkovním vedením nebo v
podzemní trase kabelem VN 22 kV (v Ëástech, které procházejí zastavÏn˝m územím vûdy podzemní
kabelovou trasou). Rozvody elektrické sítÏ NN v zastaviteln˝ch plochách budou vedeny vûdy podzemní
kabelovou trasou.
Plynofikace
Stávající za¯ízení pro rozvod plynu budou zachována a chránÏna. St¯edotlaká plynovodní síù v
sídle Koûlany bude rozöí¯ena do zastaviteln˝ch ploch.
Telekomunikace
TelekomunikaËní sítÏ budou dle pot¯eby rozöí¯eny do zastaviteln˝ch ploch.
Ve¯ejné osvÏtlení a místní rozhlas
Rozvody VO a místního rozhlasu budou realizovány i v zastaviteln˝ch plochách. Nové vedení
bude p¯eváûnÏ realizováno soubÏûnÏ s rozvody NN jako kabelové v podzemní trase.
d.3) ObËanské vybavení
ÚP Koûlany p¯edpokládá zachování vöech stávajících za¯ízení obËanského vybavení. Vzhledem k
d˘leûitosti za¯ízení obËanského vybavení pro rozvoj území mohou b˝t vybraná za¯ízení (v souladu s
regulativy funkËního vyuûití území) ve stávajícím zastavÏném území, p¯edevöím pak ve vymezen˝ch
smíöen˝ch územích.
Pro rozvoj za¯ízení obËanského vybavení je urËena Ëást zastavitelné plochy Z1 (sportovnÏ
rekreaËní areál) v Koûlanech a zastavitelná plocha Z8 (sportovní h¯iötÏ) v HedËanech.
d.4) Ve¯ejná prostranství
Nejmenöí öí¯ka ve¯ejného prostranství, jehoû souËástí je pozemní komunikace zp¯ístupÚující
pozemek bytového domu, je 12 m. P¯i jednosmÏrném provozu lze tuto öí¯ku sníûit aû na 10,5 m. Nejmenöí
öí¯ka ve¯ejného prostranství, jehoû souËástí je pozemní komunikace zp¯ístupÚující pozemek rodinného
domu, je 8 m. P¯i jednosmÏrném provozu lze tuto öí¯ku sníûit aû na 6,5 m.
d.5) Nakládání s odpady
ÚP Koûlany nevymezuje plochy, na kter˝ch by bylo p¯ípustné trvalé ukládání odpad˘
skládkováním. SouËasná koncepce zneökodÚování odpad˘ bude uplatnÏna i pro zastavitelné plochy a
plochy p¯estavby. Koncepce p¯edpokládá zachování stávajících míst pro ukládání t¯ídÏného odpadu,
doporuËeno je p¯emístÏní nebo úprava stávajícího sbÏrného dvora v areálu b˝valé fary.
e)

Koncepce uspo¯ádání krajiny
Ochrana krajinného rázu a dalöí poûadavky na ochranu p¯írody a trvale udrûitelného rozvoje
území jsou zajiötÏny zejména ËlenÏním funkËního vyuûití území v závislosti na poûadavcích na ochranu
p¯írodních hodnot území (od ploch p¯írodních, kde bude prioritou ochrana ekologick˝ch funkcí, aû po
plochy zemÏdÏlské, s bÏûn˝mi zemÏdÏlsk˝mi Ëinnostmi).
e.1) NezastavÏné území
NezastavÏn˝m územím jsou pozemky nezahrnuté do zastavÏného území nebo do zastavitelné
plochy.
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ÚP Koûlany jsou navrûeny (jako zmÏny vyuûití území nestavební povahy) tyto plochy opat¯ení zaloûení prvk˘ územního systému ekologické stability:
VU1 - VU8
VU9 - VU33

popis opat¯ení:
zaloûení lokálního biocentra
zaloûení lokálního biokoridoru

funkËní vyuûití území:
plochy p¯írodní (NP)
plochy smíöené nezastavÏného území
- krajinná zeleÚ (NK)

Plochy opat¯ení jsou vymezeny graficky ve v˝kresech Ë. 1 a 2 ÚP Koûlany (V˝kres základního
ËlenÏní, Hlavní v˝kres). Podmínky pro umisùování staveb, za¯ízení a jin˝ch opat¯ení pro funkËní plochy v
nezastavÏném území jsou uvedeny v kapitole f) Stanovení podmínek pro vyuûití ploch s rozdíln˝m
zp˘sobem vyuûití.
e.2) Stanovení podmínek pro územní systém ekologické stability
V ¯eöeném území jsou vymezeny tyto prvky místního územního systému ekologické stability:
-

funkce
lokální biocentrum
lokální biocentrum
lokální biocentrum
lokální biocentrum
lokální biocentrum
lokální biocentrum
lokální biocentrum
lokální biocentrum
lokální biocentrum
lokální biocentrum
lokální biocentrum
lokální biocentrum
lokální biocentrum
lokální biocentrum
lokální biocentrum
lokální biocentrum
lokální biocentrum
lokální biocentrum
lokální biocentrum
lokální biocentrum

oznaËení
RA011
KR023
KR024
KR025
KR026
KR027
KR028
KR029
KR030
KR031
KR032
KR033
KR034
KR035
KR036
KR037
KR038
KR039
KR050
KR077

název
Na K˘zové
D˘l
Cukrovic ml˝n
Pod Oûehákem
Pod hradem
Pod äibeniËním vrchem
K Hradecku
T˝¯ovsk˝ rybník
Salaö
Nad mÏstem
Hlíny
Ke Kralovic˘m
Jezera
V Pruûinách
HodynÏ
BuËek
Horní Rabas˘v ml˝n
Pod Hol˝m vrchem
Za äibencem
Na kuse

-

funkce
lokální biokoridor
lokální biokoridor
lokální biokoridor
lokální biokoridor
lokální biokoridor
lokální biokoridor
lokální biokoridor
lokální biokoridor
lokální biokoridor
lokální biokoridor
lokální biokoridor
lokální biokoridor
lokální biokoridor
lokální biokoridor
lokální biokoridor
lokální biokoridor
lokální biokoridor
lokální biokoridor
lokální biokoridor
lokální biokoridor
lokální biokoridor
lokální biokoridor
lokální biokoridor
lokální biokoridor
lokální biokoridor
lokální biokoridor
lokální biokoridor
lokální biokoridor
lokální biokoridor
lokální biokoridor

oznaËení
RA003
RA011
KR006
KR006
KR009
KR013
KR022
KR023
KR023
KR024
KR024
KR025
KR026
KR026
KR028
KR029
KR029
KR031
KR032
KR032
KR032
KR032
KR033
KR034
KR034
KR035
KR036
KR036
KR037
KR038

-

dalöí interakËní prvky (IP) a v˝znamné krajinné prvky (VKP)

-

KR056
KR025
KR008
KR037
KR013
KR039
KR023
KR024
KR034
KR025
KR033
KR026
KR027
KR028
KR029
KR030
KR056
KR032
KR033
KR036
KR050
KR087
KR077
KR078
KR084
KR036
KR037
KR050
KR038
KR050
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Rozsah ploch urËen˝ch pro realizaci územního systému ekologické stability je vymezen graficky
ve v˝kresu Ë. 2 ÚP Koûlany (Hlavní v˝kres).
e.3) Stanovení podmínek pro prostupnost krajiny
ÚP Koûlany je vymezena síù stávajících místních a úËelov˝ch komunikací zp¯ístupÚující
zemÏdÏlské a lesní pozemky a slouûící k pÏöí turistice a rekreaËnímu vyuûívání krajiny. U takto vymezené
sítÏ komunikací musí b˝t zajiötÏna volná pr˘chodnost a pr˘jezdnost pro dopravní obsluhu území.
P¯ehrazování komunikací a stavÏní plot˘ s bránami není p¯ípustné.
e.4) Stanovení podmínek pro protierozní opat¯ení a retenËní schopnosti
V nezastavÏném území je p¯ípustné realizovat protierozní opat¯ení (ke sníûení úËink˘ vodní Ëi
vÏtrné eroze). V rámci vymezení územního systému ekologické stability je navrûena obnova T˝¯ovského
rybníka (plocha opat¯ení VU1). V souladu s platnou nad¯azenou územnÏ plánovací dokumentací (ZÚR
PlzeÚského kraje) je vymezena plocha územní rezervy:
OznaËení plochy:
Charakteristika plochy:

R2
Plocha bude chránÏna pro budoucí moûné vyuûití jako umÏlá vodní
nádrû. V rozsahu územní rezervy není navrûen územní rozvoj
(vymezeny zastavitelné plochy).
Pro Ëinnosti v území platí poûadavky a podmínky uvedené v kapitole f)
Stanovení podmínek pro vyuûití ploch s rozdíln˝m zp˘sobem vyuûití
bez omezení.

e.5) Stanovení podmínek pro ochranu p¯ed povodnÏmi
V záplavov˝ch územích, které jsou vymezeny pro vodní tok Javornice není navrûen územní
rozvoj. Stávající za¯ízení budou vyuûívána p¯eváûnÏ ke sportovnÏ rekreaËním Ëinnostem.
e.6) Stanovení podmínek pro rekreaci
Pro zajiötÏní rekreaËních funkcí krajiny (pÏöí turistika, cyklotrasy) jsou chránÏny hlavní místní a
místní úËelové komunikace procházející ¯eöen˝m územím.
ÚP Koûlany je vymezena síù sportovnÏ - rekreaËních areál˘ podél vodního toku Javornice.
Koncepce ÚP Koûlany p¯edpokládá ploönou stabilizaci tÏchto areál˘ bez ploöného rozvoje a dalöího
v˝razného navyöování kapacity za¯ízení.
e.7) Stanovení podmínek pro dob˝vání nerost˘
ÚP Koûlany jsou vymezeny plochy tÏûby nerost˘ (NT), regulativy funkËního vyuûití vymezují
p¯ípustné Ëinnosti v tÏchto územích. Pro sníûení pr˘jezdu dopravy zastavÏn˝m územím bude, pro
dopravní obsluhu ploch tÏûby severnÏ od sídla Koûlany, vyuûívána p¯íËná komunikace procházející
v˝robním areálem na západním okraji Koûlan.
f)

Stanovení podmínek pro vyuûití ploch s rozdíln˝m zp˘sobem vyuûití
ÚP Koûlany vymezuje z hlediska funkËního vyuûití tyto druhy ploch a podmínky jejich vyuûití:

Plochy smíöené obytné - mÏstské (SM)
Plochy smíöené obytné - mÏstské jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní podmínek pro bydlení a
pro p¯imÏ¯ené umístÏní, dostupnost a vyuûívání staveb obËanského vybavení a neruöící v˝roby. Chov
hospodá¯sk˝ch zví¯at není vylouËen, pokud splÚuje obecnÏ platné p¯edpisy.
Hlavní vyuûití:
Dalöí p¯ípustné vyuûití:
PodmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití:
Nep¯ípustné vyuûití:
Prostorové uspo¯ádání:

RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
pozemky staveb pro bydlení (vËetnÏ bytov˝ch dom˘), souvisejících
zahrad a pozemk˘ ve¯ejnÏ p¯ístupné zelenÏ,
pozemky staveb pro rodinnou rekreaci,
pozemky ve¯ejn˝ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
Do ploch smíöen˝ch obytn˝ch - mÏstsk˝ch lze zahrnout pozemky
obËanského vybavení a neruöící v˝roby se stavbami a za¯ízeními,
které:
sv˝m provozováním a technick˝m za¯ízením nenaruöují uûívání staveb
a za¯ízení ve svém okolí,
nesniûují kvalitu prost¯edí souvisejícího území,
sv˝m charakterem a kapacitou nezvyöují dopravní zátÏû v území,
splÚují poûadavky obecnÏ platn˝ch p¯edpis˘ na umísùování staveb a
za¯ízení v plochách s p¯evaûujícím obytn˝m vyuûitím.
vöe ostatní.
Zvláötní d˘raz bude kladen na zachování, vhodné doplnÏní a obnovu
architektonick˝ch hodnot stávajících historicky cenn˝ch staveb
(zejména hmoty stavby, ËlenÏní fasády, oken a dve¯í, materiálové
¯eöení jednotliv˝ch stavebních prvk˘ a barevnost).
Nástavby staveb jsou nep¯ípustné, pokud by mohlo navrhovan˝mi
úpravami dojít k naruöení dochovan˝ch historick˝ch, urbanistick˝ch a
architektonick˝ch hodnot daného místa nebo k naruöení
architektonické jednoty celku.

9

ÚP KOéLANY (BÿEZEN 2012)

Nová v˝stavba v zastavÏném území bude respektovat p˘vodní
p˘dorysné ËlenÏní dvor˘. Nové stavby a zmÏny staveb v území nesmí
p¯ev˝öit nejvyööí p¯ilehlé objekty, mezi které pat¯í vöechny obytné
stavby urËující charakter místa. Z d˘vodu zachování stávajících hodnot
zástavby je moûno stavby pro bydlení a dalöí související stavby, vËetnÏ
pr˘Ëelí budov, v nichû jsou okna obytn˝ch místností, umístit aû na
hranici pozemku nebo vozovky silnice (místní komunikace).
Plochy smíöené obytné - venkovské (SV)
Plochy smíöené obytné - venkovské jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní podmínek pro bydlení a
pro p¯imÏ¯ené umístÏní, dostupnost a vyuûívání staveb obËanského vybavení a neruöící v˝roby. Chov
hospodá¯sk˝ch zví¯at není vylouËen, pokud splÚuje obecnÏ platné p¯edpisy.
Hlavní vyuûití:
Dalöí p¯ípustné vyuûití:
PodmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití:
Nep¯ípustné vyuûití:
Prostorové uspo¯ádání:

RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
pozemky staveb pro bydlení, souvisejících zahrad a dalöích
zemÏdÏlsk˝ch pozemk˘.
pozemky staveb pro rodinnou rekreaci,
pozemky ve¯ejn˝ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
Do ploch smíöen˝ch obytn˝ch - venkovsk˝ch lze zahrnout pozemky
obËanského vybavení a neruöící v˝roby se stavbami a za¯ízeními,
které:
sv˝m provozováním a technick˝m za¯ízením nenaruöují uûívání staveb
a za¯ízení ve svém okolí,
nesniûují kvalitu prost¯edí souvisejícího území,
sv˝m charakterem a kapacitou nezvyöují dopravní zátÏû v území,
splÚují poûadavky obecnÏ platn˝ch p¯edpis˘ na umísùování staveb a
za¯ízení v plochách s p¯evaûujícím obytn˝m vyuûitím.
vöe ostatní.
Stavební Ëinnosti v ploöe budou vycházet z hodnot tradiËní venkovské
zástavby (za tradiËní ¯eöení venkovsk˝ch staveb pro bydlení a rodinnou
rekreaci jsou povaûovány obdélné stavby se sedlov˝mi, symetrick˝mi
st¯echami se sklonem sklonem 30° - 45° nad hlavními objekty, omítky
mají tlumenou barevnost). Zvláötní d˘raz bude kladen na zachování,
vhodné doplnÏní a obnovu architektonick˝ch hodnot stávajících
historicky cenn˝ch staveb (zejména hmoty stavby, ËlenÏní fasády, oken
a dve¯í, materiálové ¯eöení jednotliv˝ch stavebních prvk˘ a barevnost).
Nástavby staveb jsou nep¯ípustné, pokud by mohlo navrhovan˝mi
úpravami dojít k naruöení dochovan˝ch historick˝ch, urbanistick˝ch a
architektonick˝ch hodnot daného místa nebo k naruöení
architektonické jednoty celku. Nová v˝stavba v zastavÏném území
bude respektovat p˘vodní p˘dorysné ËlenÏní dvor˘. Nové stavby a
zmÏny staveb v území nesmí p¯ev˝öit nejvyööí p¯ilehlé objekty, mezi
které pat¯í vöechny obytné stavby urËující charakter místa.
Z d˘vodu zachování stávajících hodnot zástavby je moûno stavby pro
bydlení a dalöí související stavby, vËetnÏ pr˘Ëelí budov, v nichû jsou
okna obytn˝ch místností, umístit aû na hranici pozemku nebo vozovky
silnice (místní komunikace).

Plochy bydlení - bytové domy (BH)
Plochy bydlení - bytové domy jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní podmínek pro bydlení v
p¯eváûnÏ bytov˝ch domech v kvalitním prost¯edí, umoûÚujícím neruöen˝ a bezpeËn˝ pobyt a kaûdodenní
rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost ve¯ejn˝ch prostranství a obËanského vybavení.
Hlavní vyuûití:
Dalöí p¯ípustné vyuûití:
PodmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití:
Nep¯ípustné vyuûití:
Prostorové uspo¯ádání:

RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
pozemky bytov˝ch dom˘,
pozemky ve¯ejn˝ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury, vËetnÏ
samostatnÏ stojících garáûí pro osobní automobily.
Do ploch bydlení - bytové domy lze zahrnout pozemky obËanského
vybavení se stavbami a za¯ízeními, které:
sv˝m provozováním a technick˝m za¯ízením nenaruöují uûívání staveb
a za¯ízení ve svém okolí,
nesniûují kvalitu prost¯edí souvisejícího území,
sv˝m charakterem a kapacitou nezvyöují dopravní zátÏû v území,
splÚují poûadavky obecnÏ platn˝ch p¯edpis˘ na umísùování staveb
a za¯ízení v plochách s p¯evaûujícím obytn˝m vyuûitím.
Vöe ostatní.
Nové stavby a zmÏny staveb v území nesmí p¯ev˝öit nejvyööí p¯ilehlé
objekty, mezi které pat¯í vöechny obytné stavby urËující charakter
místa.
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Plochy bydlení - rodinné domy mÏstské (BI)
Plochy bydlení - rodinné domy mÏstské jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní podmínek pro
bydlení v p¯eváûnÏ rodinn˝ch domech v kvalitním prost¯edí, umoûÚujícím neruöen˝ a bezpeËn˝ pobyt a
kaûdodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost ve¯ejn˝ch prostranství a obËanského vybavení.
Hlavní vyuûití:
Dalöí p¯ípustné vyuûití:
PodmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití:

Nep¯ípustné vyuûití:
Prostorové uspo¯ádání:

RozdÏlení plochy dle urËení vyuûití:
pozemky rodinn˝ch dom˘, souvisejících zahrad a dalöích
zemÏdÏlsk˝ch pozemk˘.
pozemky staveb pro rodinnou rekreaci,
pozemky ve¯ejn˝ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
Do ploch bydlení - rodinné domy mÏstské lze zahrnou pozemky
staveb bytov˝ch dom˘, pokud charakter této plochy a její uspo¯ádání
dovoluje umístÏní tÏchto staveb. Do ploch bydlení - rodinné domy
mÏstské lze zahrnout pozemky obËanského vybavení se stavbami a
za¯ízeními, které:
sv˝m provozováním a technick˝m za¯ízením nenaruöují uûívání staveb
a za¯ízení ve svém okolí,
nesniûují kvalitu prost¯edí souvisejícího území,
sv˝m charakterem a kapacitou nezvyöují dopravní zátÏû v území,
splÚují poûadavky obecnÏ platn˝ch p¯edpis˘ na umísùování staveb a
za¯ízení v plochách s p¯evaûujícím obytn˝m vyuûitím.
vöe ostatní.
Nástavby staveb jsou nep¯ípustné, pokud by mohlo navrhovan˝mi
úpravami dojít k naruöení dochovan˝ch historick˝ch, urbanistick˝ch a
architektonick˝ch hodnot daného místa nebo k naruöení
architektonické jednoty celku. Nové stavby a zmÏny staveb v
zastavÏném území nesmí p¯ev˝öit nejvyööí p¯ilehlé objekty, mezi které
pat¯í vöechny obytné stavby urËující charakter místa.

Plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
Plochy bydlení - rodinné domy venkovské jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní podmínek pro
bydlení v p¯eváûnÏ rodinn˝ch domech v kvalitním prost¯edí, umoûÚujícím neruöen˝ a bezpeËn˝ pobyt a
kaûdodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost ve¯ejn˝ch prostranství a obËanského vybavení.
Hlavní vyuûití:
Dalöí p¯ípustné vyuûití:
PodmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití:
Nep¯ípustné vyuûití:
Prostorové uspo¯ádání:

RozdÏlení plochy dle urËení vyuûití:
pozemky rodinn˝ch dom˘, souvisejících zahrad a dalöích
zemÏdÏlsk˝ch pozemk˘.
pozemky staveb pro rodinnou rekreaci,
pozemky ve¯ejn˝ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
Do ploch bydlení - rodinné domy venkovské lze zahrnout pozemky
obËanského vybavení se stavbami a za¯ízeními, které:
sv˝m provozováním a technick˝m za¯ízením nenaruöují uûívání staveb
a za¯ízení ve svém okolí,
nesniûují kvalitu prost¯edí souvisejícího území,
sv˝m charakterem a kapacitou nezvyöují dopravní zátÏû v území,
splÚují poûadavky obecnÏ platn˝ch p¯edpis˘ na umísùování staveb a
za¯ízení v plochách s p¯evaûujícím obytn˝m vyuûitím.
vöe ostatní.
Stavební Ëinnosti v ploöe budou vycházet z hodnot tradiËní venkovské
zástavby (za tradiËní ¯eöení venkovsk˝ch staveb pro bydlení a rodinnou
rekreaci jsou povaûovány obdélné stavby se sedlov˝mi, symetrick˝mi
st¯echami se sklonem sklonem 30° - 45° nad hlavními objekty, omítky
mají tlumenou barevnost). Nástavby staveb jsou nep¯ípustné, pokud
by mohlo navrhovan˝mi úpravami dojít k naruöení dochovan˝ch
historick˝ch, urbanistick˝ch a architektonick˝ch hodnot daného místa
nebo k naruöení architektonické jednoty celku. Nové stavby a zmÏny
staveb v zastavÏném území nesmí p¯ev˝öit nejvyööí p¯ilehlé objekty,
mezi které pat¯í vöechny obytné stavby urËující charakter místa.

Plochy obËanského vybavení - ve¯ejná infrastruktura (OV)
Plochy obËanského vybavení - ve¯ejná infrastruktura jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní
podmínek pro p¯imÏ¯ené umístÏní, dostupnost a vyuûívání staveb obËanského vybavení a k zajiötÏní
podmínek pro jejich uûívání v souladu s jejich úËelem.
Hlavní vyuûití:

RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
pozemky staveb a za¯ízení obËanského vybavení pro vzdÏlávání
a v˝chovu, sociální sluûby, péËi o rodinu, zdravotní sluûby, kulturu,
ve¯ejnou správu, ochranu obyvatelstva, obchodní prodej a
administrativu, tÏlov˝chovu a sport, ubytování, stravování, sluûby, vÏdu
a v˝zkum.
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Dalöí p¯ípustné vyuûití:
PodmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití:

Nep¯ípustné vyuûití:

pozemky ve¯ejn˝ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
Do ploch obËanského vybavení lze zahrnout stavby byt˘ sluûebních a
majitel˘ za¯ízení a dalöích staveb pro bydlení, pokud charakter této
plochy a její uspo¯ádání dovoluje umístÏní staveb pro bydlení.
Do ploch obËanského vybavení lze zahrnout pozemky neruöící v˝roby
se stavbami a za¯ízeními, které:
sv˝m provozováním a technick˝m za¯ízením nenaruöují uûívání staveb
a za¯ízení ve svém okolí,
nesniûují kvalitu prost¯edí souvisejícího území,
sv˝m charakterem a kapacitou nezvyöují dopravní zátÏû v území,
splÚují poûadavky obecnÏ platn˝ch p¯edpis˘ na umísùování staveb a
za¯ízení v plochách s p¯evaûujícím obytn˝m vyuûitím.
vöe ostatní.

Plochy obËanského vybavení - h¯bitovy a církevní stavby (OH)
Plochy obËanského vybavení - h¯bitovy a církevní stavby jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní
podmínek pro p¯imÏ¯ené umístÏní, dostupnost a vyuûívání církevních staveb a poh¯ebiöù.
Hlavní vyuûití:
Dalöí p¯ípustné vyuûití:
Nep¯ípustné vyuûití:

RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
pozemky církevních a náboûensk˝ch staveb,
pozemky ve¯ejn˝ch poh¯ebiöù,
pozemky dalöích ve¯ejn˝ch prostranství,
vöe ostatní.

Plochy obËanského vybavení - rekreace a sport (OR)
Plochy obËanského vybavení - rekreace a sport jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní podmínek
pro p¯imÏ¯ené umístÏní, dostupnost a vyuûívání sportovních a rekreaËních staveb a za¯ízení.
Hlavní vyuûití:
Dalöí p¯ípustné vyuûití:

PodmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití:
Nep¯ípustné vyuûití:

RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
pozemky staveb a za¯ízení obËanského vybavení pro sport, rekreaci
(zejména tábo¯iötÏ a rekreaËní louky) p¯echodné ubytování a ve¯ejné
stravování.
pozemky staveb a za¯ízení dalöích druh˘ obËanského vybavení
sluËiteln˝ch s hlavním vyuûitím,
pozemky ve¯ejn˝ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
Do ploch obËanského vybavení - rekreace a sport ze zahrnout stavby
byt˘ sluûebních a majitel˘ za¯ízení, pokud charakter této plochy a její
uspo¯ádání dovoluje umístÏní staveb pro bydlení.
vöe ostatní.

Plochy individuální rekreace (RI)
Plochy rekreace jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní podmínek pro individuální rekreaci.
Hlavní vyuûití:
Dalöí p¯ípustné vyuûití:
Nep¯ípustné vyuûití:
Prostorové uspo¯ádání:

RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
pozemky stávajících staveb pro rodinnou rekreaci,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
Vöe ostatní, zejména pak umísùování nov˝ch staveb pro rodinnou
rekreaci.
Pro stavby pro rodinnou rekreaci v ploöe platí, ûe na stávajících
stavbách lze provádÏt udrûovací práce a stavební úpravy, které
nevyûadují územní rozhodnutí nebo územní souhlas.
Pokud to prostorové pomÏry stavební parcely dovolují, lze provádÏt
p¯ístavby ke stávajícím stavbám aû do celkové v˝mÏry 150 m2.
Nástavby stávajících staveb jsou vylouËeny.

Plochy v˝roby a skladování - lehk˝ pr˘mysl (VL)
Plochy v˝roby a skladování - lehk˝ pr˘mysl jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní vyuûití pozemk˘
staveb pro v˝robu a skladování v p¯ípadech, kdy z d˘vodu negativních vliv˘ tÏchto staveb za hranicí tÏchto
pozemk˘ vyluËuje zaËlenÏní pozemk˘ s tÏmito vlivy do ploch jiného zp˘sobu vyuûití.
I pro tato za¯ízení vöak platí, ûe negativní úËinky a vlivy tÏchto staveb a za¯ízení nesmí naruöovat
provoz a uûívání staveb a za¯ízení ve svém okolí (zejména pak staveb pro bydlení) nad p¯ípustnou míru,
danou obecnÏ platn˝mi p¯edpisy.
Hlavní vyuûití:
P¯ípustné vyuûití:

RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
pozemky staveb a za¯ízení pro v˝robu a skladování,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury, pozemky a
za¯ízení obËanské vybavenosti (zejména stavby pro maloobchodní
prodej, administrativní a správní budovy a za¯ízení).

12

ÚP KOéLANY (BÿEZEN 2012)

PodmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití:
Nep¯ípustné vyuûití:

Do ploch v˝roby a skladování lze zahrnout stavby byt˘ sluûebních a
majitel˘ za¯ízení, pokud charakter této plochy a její uspo¯ádání
dovoluje umístÏní staveb pro bydlení.
vöe ostatní.

Plochy v˝roby a skladování - drobná a ¯emeslná v˝roba (VD)
Plochy v˝roby a skladování - drobná a ¯emeslná v˝roba jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní
vyuûití pozemk˘ staveb pro v˝robu a skladování v p¯ípadech, kdy z d˘vodu negativních vliv˘ tÏchto staveb
je vylouËeno zaËlenÏní pozemk˘ s tÏmito vlivy do ploch jiného zp˘sobu vyuûití.
I pro tato za¯ízení vöak platí, ûe negativní úËinky a vlivy tÏchto staveb a za¯ízení nesmí naruöovat
provoz a uûívání staveb a za¯ízení ve svém okolí (zejména pak staveb pro bydlení) nad p¯ípustnou míru,
danou obecnÏ platn˝mi p¯edpisy.
Hlavní vyuûití:
Dalöí p¯ípustné vyuûití:
PodmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití:
Nep¯ípustné vyuûití:

RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
pozemky staveb a za¯ízení pro v˝robu a skladování v rozsahu, kter˝
nenaruöí uûívání staveb a za¯ízení ve svém okolí,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
pozemky a za¯ízení obËanské vybavenosti (zejména stavby pro
maloobchodní prodej, administrativní a správní budovy a za¯ízení).
Do ploch v˝roby a skladování - drobná a ¯emeslná v˝roba lze zahrnout
stavby byt˘ sluûebních a majitel˘ za¯ízení, pokud charakter této plochy
a její uspo¯ádání dovoluje umístÏní staveb pro bydlení.
vöe ostatní.

Plochy v˝roby a skladování - zemÏdÏlská v˝roba (VZ)
Plochy v˝roby a skladování - zemÏdÏlská v˝roba jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní vyuûití
pozemk˘ zemÏdÏlsk˝ch staveb v p¯ípadech, kdy z d˘vodu negativních vliv˘ tÏchto staveb je vylouËeno
zaËlenÏní pozemk˘ s tÏmito vlivy do ploch jiného zp˘sobu vyuûití.
Pro stavby a za¯ízení platí, ûe negativní úËinky a vlivy tÏchto staveb a za¯ízení nesmí naruöovat
provoz a uûívání staveb a za¯ízení ve svém okolí (zejména pak staveb pro bydlení) nad p¯ípustnou míru,
danou obecnÏ platn˝mi p¯edpisy.
Hlavní a p¯ípustné vyuûití:
Dalöí p¯ípustné vyuûití:
PodmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití:

Nep¯ípustné vyuûití:

RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
pozemky staveb a za¯ízení pro zemÏdÏlskou v˝robu a skladování,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
pozemky a za¯ízení obËanské vybavenosti (zejména stavby pro
maloobchodní prodej, administrativní a správní budovy a za¯ízení).
Do ploch v˝roby a skladování lze zahrnout pozemky dalöích staveb a
za¯ízení pro v˝robu, pokud sv˝m charakterem splÚují podmínky na
umístÏní v této ploöe.
Do ploch v˝roby a skladování lze zahrnout stavby byt˘ sluûebních a
majitel˘ za¯ízení, pokud charakter této plochy a její uspo¯ádání
dovoluje umístÏní staveb pro bydlení.
vöe ostatní.

Plochy v˝roby a skladování - fotovoltaická v˝roba elektrické energie (VX)
Plochy v˝roby a skladování - fotovoltaická v˝roba elektrické energie jsou vymezeny za úËelem
zajiötÏní vyuûití pozemk˘ staveb pro fotovoltaickou v˝robu elektrické energie.
hlavní vyuûití:
p¯ípustné vyuûití:
podmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití:
nep¯ípustné vyuûití:

RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
pozemky staveb a za¯ízení pro fotovoltaickou v˝robu elektrické energie
(vËetnÏ oplocení),
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
Do ploch v˝roby a skladování lze zahrnout stavby byt˘ sluûebních a
majitel˘ za¯ízení, pokud charakter této plochy a její uspo¯ádání
dovoluje umístÏní staveb pro bydlení.
Vöe ostatní.

Plochy dopravní infrastruktury - dráhy (DZ)
Plochy dopravní infrastruktury - dráhy jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní vyuûití pozemk˘
dráûních dopravních staveb a za¯ízení a k zajiötÏní dopravní p¯ístupnosti jin˝ch ploch.
Hlavní vyuûití:
P¯ípustné vyuûití:

Nep¯ípustné vyuûití:

RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
pozemky dráhy (vËetnÏ násp˘, zá¯ez˘, opÏrn˝ch zdí, most˘, kolejiöù a
doprovodné zelenÏ),
pozemky za¯ízení pro dráûní dopravu (stanice, zastávky, nástupiötÏ a
p¯ístupové cesty, provozní budovy a pozemky dep, opraven, vozoven,
p¯ekladiöù a správních budov),
pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
Vöe ostatní.
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Plochy dopravní infrastruktury - silnice (DS)
Plochy dopravní infrastruktury - silnice jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní vyuûití pozemk˘
silniËních dopravních staveb a za¯ízení a k zajiötÏní dopravní p¯ístupnosti jin˝ch ploch.
Hlavní vyuûití:
Dalöí p¯ípustné vyuûití:
Nep¯ípustné vyuûití:

RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
pozemky silnic a vybran˝ch místních komunikací (vËetnÏ pozemk˘, na
kter˝ch jsou umístÏny souËásti komunikace jako náspy, zá¯ezy, opÏrné
zdi, mosty a doprovodná a izolaËní zeleÚ).
pozemky staveb dopravních za¯ízení a dopravního vybavení (zejména
autobusové zastávky, odstavné a parkovací plochy),
pozemky a za¯ízení technické infrastruktury.
vöe ostatní.

Plochy dopravní infrastruktury - místní a p¯ístupové komunikace (DK)
Plochy dopravní infrastruktury - místní a p¯ístupové komunikace jsou vymezeny za úËelem
zajiötÏní pr˘chodnosti krajinou, kterou tvo¯í plochy nezastavÏného území, zajiötÏní p¯ístupnosti vybran˝ch
staveb umístÏn˝ch v krajinÏ a obsluhy souvisejících zemÏdÏlsk˝ch a lesních pozemk˘.
Hlavní vyuûití:
Dalöí p¯ípustné vyuûití:
Nep¯ípustné vyuûití:

RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
pozemky místních a místních úËelov˝ch komunikací (vËetnÏ pozemk˘,
na kter˝ch jsou umístÏny souËásti komunikace jako náspy, zá¯ezy,
opÏrné zdi, mosty a doprovodná a izolaËní zeleÚ).
pozemky staveb dopravních za¯ízení a dopravního vybavení (zejména
autobusové zastávky, odstavné a parkovací plochy),
pozemky a za¯ízení technické infrastruktury.
vöe ostatní.

Plochy dopravní infrastruktury - dopravní vybavenost (DV)
Plochy dopravní infrastruktury - dopravní vybavenost jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní vyuûití
pozemk˘ staveb dopravních za¯ízení a dopravního vybavení.
Hlavní vyuûití:
Dalöí p¯ípustné vyuûití:
Nep¯ípustné vyuûití:

RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
pozemky staveb dopravních za¯ízení a dopravního vybavení (zejména
garáûe, Ëerpací stanice pohonn˝ch hmot, autobusové zastávky,
odstavné a parkovací plochy ap.),
pozemky a za¯ízení technické infrastruktury,
doprovodná a izolaËní zeleÚ.
vöe ostatní.

Plochy technické infrastruktury (TI)
Plochy technické infrastruktury jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní vyuûití pozemk˘ v p¯ípadech,
kdy vyuûití pozemk˘ pro tuto infrastrukturu vyluËuje jejich zaËlenÏní do ploch jiného zp˘sobu vyuûití a kdy
jiné vyuûití tÏchto pozemk˘ není moûné.
Liniová vedení sítí technické infrastruktury je p¯ípustné vést i jinou plochou.
Hlavní vyuûití:

Dalöí p¯ípustné vyuûití:
Nep¯ípustné vyuûití:

RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
pozemky staveb a vedení technické infrastruktury a s nimi provoznÏ
souvisejících za¯ízení (vodovod˘, vodojem˘, kanalizace, Ëistíren
odpadních vod, staveb a za¯ízení pro nakládání s odpady, trafostanic,
energetick˝ch vedení, komunikaËních vedení a za¯ízení ve¯ejné sítÏ,
plynovod˘, ropovod˘ a produktovod˘),
pozemky ve¯ejn˝ch prostranství,
pozemky související dopravní infrastruktury,
pozemky krajinné a sídelní zelenÏ.
vöe ostatní.

Plochy ve¯ejn˝ch prostranství (PV)
Plochy ve¯ejn˝ch prostranství jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní podmínek pro p¯imÏ¯ené
umístÏní, rozsah a dostupnost pozemk˘ ve¯ejn˝ch prostranství a k zajiötÏní podmínek pro jejich uûívání v
souladu s jejich v˝znamem a úËelem.
Hlavní vyuûití:
Dalöí p¯ípustné vyuûití:
Nep¯ípustné vyuûití:

RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
pozemky ve¯ejn˝ch prostranství.
pozemky související dopravní a technické infrastruktury sluËitelné s
úËelem ve¯ejn˝ch prostranství.
vöe ostatní.

Plochy ve¯ejn˝ch prostranství - ve¯ejná zeleÚ (ZV)
Plochy ve¯ejn˝ch prostranství - ve¯ejná zeleÚ jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní podmínek pro
p¯imÏ¯ené umístÏní, rozsah a dostupnost p¯eváûnÏ parkovÏ upraven˝ch pozemk˘ ve¯ejné zelenÏ.
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Hlavní vyuûití:
Dalöí p¯ípustné vyuûití:
Nep¯ípustné vyuûití:

RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
upravené plochy ve¯ejnÏ p¯ístupné zelenÏ.
pozemky dalöích druh˘ ve¯ejn˝ch prostranství,
pozemky související obËanské, dopravní a technické infrastruktury
sluËitelné s úËelem ve¯ejn˝ch prostranství - ve¯ejné zelenÏ.
vöe ostatní.

Plochy sídelní zelenÏ - soukromá a vyhrazená zeleÚ (ZS)
Plochy sídelní zelenÏ - soukromá a vyhrazená zeleÚ jsou vymezeny zejména za úËelem
vyuûívání zahrad a dalöích pozemk˘ zemÏdÏlského p˘dního fondu nacházejících se v zastavÏném území.
Jde o pozemky, které se v˝znamnÏ podílejí na utvá¯ení charakteru urbanizovaného území nebo
jsou v˝znamnÏ dotËeny limity vyuûití území, a proto je na nich nutné omezit moûnost umísùování staveb a
dalöích za¯ízení.
Hlavní vyuûití:
Dalöí p¯ípustné vyuûití:

Nep¯ípustné vyuûití:

RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
pozemky zahrad a dalöí zemÏdÏlské p˘dy související s obytn˝m
územím.
pozemky ostatních ploch a krajinné zelenÏ,
pozemky staveb, za¯ízení a jin˝ch opat¯ení pro zemÏdÏlství v rozsahu,
kter˝ odpovídá velikosti souvisejících pozemk˘,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
vöe ostatní.

Plochy sídelní zelenÏ - p¯írodní zeleÚ (ZP)
Plochy sídelní zelenÏ - p¯írodní zeleÚ jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní podmínek pro ochranu
ploch zelenÏ p¯írodÏ blízkého charakteru, které se nacházejí v zastavÏném území a p¯itom jsou souËástí
vymezeného územního systému ekologické stability nebo pozemk˘ chránÏn˝ch Ëástí p¯írody.
Hlavní vyuûití:
PodmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití:
Nep¯ípustné vyuûití:

RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
pozemky vymezené jako ÚSES a chránÏn˝ch Ëástí p¯írody.
pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury,
pozemky ve¯ejn˝ch prostranství slouûící ke zp¯ístupnÏní pozemk˘ a
staveb v území,
vöe ostatní.

Plochy sídelní zelenÏ - ochranná a izolaËní zeleÚ (ZO)
Plochy sídelní zelenÏ - ochranná a izolaËní zeleÚ jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní podmínek
pro ochranu p¯ed negativními vlivy areál˘ v˝roby a zemÏdÏlské v˝roby.
Hlavní vyuûití:
PodmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití:
Nep¯ípustné vyuûití:

RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
pozemky ostatních ploch a dalöí pozemky urËené k v˝sadbÏ p¯eváûnÏ
liniové zelenÏ.
pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury,
pozemky ve¯ejn˝ch prostranství slouûící ke zp¯ístupnÏní pozemk˘ a
staveb v území,
vöe ostatní.

Plochy p¯írodní (NP)
Plochy p¯írodní jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní podmínek pro ochranu p¯írody a krajiny.
Cílem vymezení je územní ochrana zvláötÏ chránÏn˝ch území a ochrana ekosystém˘ územního systému
ekologické stability a dalöích ekologicky cenn˝ch Ëástí území (ekologické kostry území).
Pozemky zemÏdÏlského p˘dního fondu a lesní pozemky je nutné obhospoda¯ovat z hlediska
mimoprodukËních funkcí v souladu se zájmy ochrany p¯írody a krajiny.
Hlavní vyuûití:
PodmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití:
Nep¯ípustné vyuûití:

RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
pozemky biocenter ÚSES a dalöích zvláötÏ chránÏn˝ch a chránÏn˝ch
Ëástí p¯írody.
pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury a ve¯ejn˝ch
prostranství (vËetnÏ tras turistick˝ch stezek, cyklostezek a nauËn˝ch
stezek) sluËitelné s úËelem ochrany p¯írody a krajiny,
vöe ostatní.

Plochy lesní (NL)
Plochy lesní jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní podmínek vyuûití pozemk˘ pro les, vËetnÏ jeho
hospodá¯sk˝ch funkcí.
Hlavní vyuûití:
PodmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití:
Nep¯ípustné vyuûití:

RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
pozemky urËené k plnÏní funkcí lesa.
pozemky staveb a za¯ízení lesního hospodá¯ství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
vöe ostatní.
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Plochy smíöené nezastavÏného území - krajinná zeleÚ (NK)
Plochy smíöené nezastavÏného území - krajinná zeleÚ jsou vymezeny zejména za úËelem
zajiötÏní podmínek pro územní ochranu vymezeného územního systému ekologické stability a dalöích
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 povodnÏmi a pro
zv˝öení retenËních schopností krajiny.
Pozemky zemÏdÏlského p˘dního fondu v ploöe je nutné obhospoda¯ovat z hlediska
mimoprodukËních funkcí v souladu se zájmy ochrany p¯írody a krajiny.
Hlavní vyuûití:
Dalöí p¯ípustné vyuûití:

Nep¯ípustné vyuûití:

RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
ostatní plochy krajinné zelenÏ.
pozemky zemÏdÏlského p˘dního fondu s up¯ednostnÏním
mimoprodukËních funkcí, vËetnÏ úËelov˝ch komunikací slouûících k
jejich obhospoda¯ování,
pozemky vodních ploch a vodních tok˘,
pozemky p¯irozen˝ch a p¯írodÏ blízk˝ch ekosystém˘,
pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury (vËetnÏ
tras turistick˝ch stezek, cyklostezek a nauËn˝ch stezek) sluËitelné s
úËelem ochrany p¯írody a krajiny.
vöe ostatní.

Plochy smíöené nezastavÏného území - rekreace a sport (NR)
Plochy smíöené nezastavÏného území - rekreace a sport jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní
rekreaËních funkcí krajiny, zajiötÏní podmínek pro formy rekreace a sportu, které nevyûadují umísùování
staveb a za¯ízení (pobytové louky, pláûe, travnatá h¯iötÏ ap.).
Hlavní vyuûití:
P¯ípustné vyuûití:
Nep¯ípustné vyuûití:

RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
rekreaËnÏ intenzivnÏ vyuûívané Ëásti lesa, krajinné zelenÏ a dalöí
pozemky slouûící k rekreaËním a sportovním Ëinnostem (zejména
tábo¯iötÏ, rekreaËní louky, travnatá h¯iötÏ a dalöí sportovní za¯ízení),
pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury.
vöe ostatní.

Plochy zemÏdÏlské (NZ)
Plochy zemÏdÏlské jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní podmínek pro p¯evaûující zemÏdÏlské
vyuûití.
Hlavní vyuûití:
Dalöí p¯ípustné vyuûití:

Nep¯ípustné vyuûití:

RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
pozemky zemÏdÏlského p˘dního fondu.
pozemky staveb, za¯ízení a jin˝ch opat¯ení pro zemÏdÏlství,
plochy krajinné a doprovodné liniové zelenÏ,
pozemky související technické a dopravní infrastruktury (úËelové
komunikace slouûící k obhospoda¯ování zemÏdÏlsk˝ch pozemk˘),
stavby a jiná opat¯ení pot¯ebná ke zp¯ístupnÏní pozemk˘, k ochranÏ a
zúrodnÏní p˘dního fondu, k ochranÏ ûivotního prost¯edí, zvelebení
krajiny a zv˝öení ekologické stability dle schválen˝ch pozemkov˝ch
úprav.
vöe ostatní.

Plochy zemÏdÏlské - související se zastavÏn˝m územím (NZZ)
Plochy zemÏdÏlské - související se zastavÏn˝m územím jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní
podmínek pro p¯evaûující zemÏdÏlské vyuûití na plochách, které souvisejí se zastavÏn˝m územím a jsou
vyuûívány jako p¯eváûnÏ oplocené zahrady a sady nebo jako tzv. záhumenky.
hlavní vyuûití:
p¯ípustné vyuûití:

nep¯ípustné vyuûití:

RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
pozemky zemÏdÏlského p˘dního fondu (vËetnÏ oplocení),
plochy krajinné a doprovodné liniové zelenÏ,
pozemky související dopravní infrastruktury (místní úËelové
komunikace slouûící k obhospoda¯ování zemÏdÏlsk˝ch pozemk˘),
pozemky související technické infrastruktury,
stavby a jiná opat¯ení pot¯ebná ke zp¯ístupnÏní pozemk˘, k ochranÏ a
zúrodnÏní p˘dního fondu, k ochranÏ ûivotního prost¯edí, zvelebení
krajiny a zv˝öení její ekologické stability dle schválen˝ch pozemkov˝ch
úprav,
pozemky staveb, za¯ízení a jin˝ch opat¯ení pro zemÏdÏlství,
Vöe ostatní.

Plochy tÏûby nerost˘ (NT)
Plochy tÏûby nerost˘ lze vyuûívat jako pozemky povrchov˝ch dol˘, lom˘ a pískoven a pozemky
staveb a technologick˝ch za¯ízení pro tÏûbu. Po skonËení tÏûby bude plocha vyuûívána jako plocha
krajinné zelenÏ vymezená za úËelem obnovení p¯írodních funkcí území.
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Hlavní vyuûití:
P¯ípustné vyuûití:
Nep¯ípustné vyuûití:

RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
pozemky povrchov˝ch dol˘, lom˘ a pískoven,
pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury,
plochy krajinné zelenÏ v plochách rekultivace d˘sledk˘ povrchové
tÏûby nerostn˝ch surovin.
vöe ostatní.

Plochy vodní a vodohospodá¯ské (VV)
Plochy vodní a vodohospodá¯ské jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní podmínek pro nakládání s
vodami, ochranu p¯ed jejich ökodliv˝mi úËinky a suchem, regulaci vodního reûimu území a plnÏní dalöích
úËel˘ stanoven˝ch právními p¯edpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany p¯írody a krajiny.
Hlavní vyûití:
Dalöí p¯ípustné vyuûití:
Nep¯ípustné vyuûití:

RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
pozemky vodních ploch,
pozemky koryt vodních tok˘ vËetnÏ doprovodn˝ch porost˘.
pozemky urËené pro p¯evaûující vodohospodá¯ské vyuûití.
vöe ostatní.

Uspo¯ádání funkËního vyuûití ploch je vymezeno ve v˝kresu Ë. 2 (Hlavní v˝kres). Dalöí
podmínky prostorového uspo¯ádání a poûadavky na umisùování staveb pro jednotlivé zastavitelné plochy
a plochy p¯estavby jsou uvedeny v kapitole c) Urbanistická koncepce ÚP Koûlany.
g)

Vymezení ploch ve¯ejnÏ prospÏön˝ch staveb a opat¯ení s právem vyvlastnÏní
Ve¯ejnÏ prospÏönou stavbou jsou vybrané stavby dopravní a technické infrastruktury urËené k
rozvoji území. Ve¯ejnÏ prospÏön˝m opat¯ením je opat¯ení nestavební povahy slouûící ke sniûování
ohroûení území a k rozvoji nebo k ochranÏ p¯írodního, kulturního a archeologického dÏdictví.
Pro ve¯ejnÏ prospÏöné stavby a opat¯ení, které mají liniov˝ charakter platí, ûe právo vyvlastnÏní i
uplatnÏní p¯edkupního práva bude uplatnÏno pouze na plochy nezbytné k jejich v˝stavbÏ a plochy
nezbytné k zajiötÏní jejich v˝stavby a ¯ádného uûívání pro stanoven˝ úËel.
g.1) Stavby technické a dopravní infrastruktury
ÚP Koûlany jsou vymezeny tyto plochy ve¯ejnÏ prospÏön˝ch staveb s právem vyvlastnÏní (na
tyto plochy se vztahuje i p¯edkupní právo dle §101 STZ):
VT1
VD1

popis
Ëistírna odpadních vod (»OV)
cyklostezka

VD2

cyklostezka

pozemek, Ëásti pozemk˘ KN Ë.:
1897 (k. ú. D¯evec)
42/1, 1932/1, 1935/1, 1936/1, 1940/3, 1970/2,
1973/2, 1976, 1982/2, 2177/1, 2198, 2199, 2201,
2204, 2211/1, 2213/1, 2215, 2216, 2263/12,
2263/13, 2263/14, 2263/19, 2263/21, 2263/22,
2263/33, 2263/34,, 2263/35, 2263/6, 2263/9,
4430/1 (k. ú. Koûlany)
348/1, 348/5, 3945/1, 3939/3, 3939/6, 3939/9,
3939/10, 3939/24, 3939/32, 3939/34
(k. ú. Koûlany)

p¯edkupní právo:
MÏsto Koûlany

MÏsto Koûlany
MÏsto Koûlany

Rozsah ploch pro ve¯ejnÏ prospÏöné stavby a opat¯ení s právem vyvlastnÏní je vymezen ve
v˝kresu Ë. 3 ÚP Koûlany (V˝kres ve¯ejnÏ prospÏön˝ch staveb, opat¯ení a asanací), uvedená Ëísla pozemk˘
KN jsou souËástí mapového podkladu.
g.2) Zaloûení prvk˘ územního systému ekologické stability
ÚP Koûlany jsou vymezeny tyto plochy ve¯ejnÏ prospÏön˝ch opat¯ení s právem vyvlastnÏní (na
tyto plochy se vztahuje i p¯edkupní právo dle §101 STZ):
VU1

popis
zaloûení lokálního biocentra

VU2

zaloûení lokálního biocentra

VU3

zaloûení lokálního biocentra

VU4

zaloûení lokálního biocentra

pozemek, Ëásti pozemk˘ KN Ë.:
2814, 2816, 2813, 2815, 2819, 2822, 2835/2,
2835/1, 2821, 2840, 2841, 2850, 2843, 2842,
2845, 2849, 2867, 2874, 2875, 2809/26,
2878/2, 2899, 2809/28, 2878/3, 2902,
2809/27, 2877, 2896, 2895/1, 2906, 2809/29,
2907, 2895/3, 2910, 2916 (k. ú. Koûlany)
2702/9, 2702/8, 2702/34, 2571, 2573, 2367,
4269/7, 2702/10, 2584/1, 4269/13, 2506/8,
2506/5, 2375/5, 4269/8, 2702/14, 2702/13
(k. ú. Koûlany)
1930/125, 1930/50, 1930/64, 1930/105,
1930/70, 1930/83, 1930/136, 1930/110,
1930/95, 1930/71, 1930/140, 1930/126,
1930/62, 1930/30, 1930/31, 1930/82,
1930/67, 1930/66, 1930/69, 1930/97,
1930/26, 1930/101, 1930/38 (k. ú. Koûlany)
4668, 4653, 4679, 4680, 4667, 4682, 4681,
4654, 4678, 4655, 4658, 4656, 4666, 4677,
4665, 4657, 4676, 4660, 4675, 4659, 4674,
4673, 4661, 4662, 4672, 4671, 4663, 4670,
4664 (k. ú. Koûlany)
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MÏsto Koûlany

MÏsto Koûlany
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MÏsto Koûlany
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VU5

zaloûení lokálního biocentra

VU6
VU7
VU8
VU9
VU10

zaloûení lokálního biocentra
zaloûení lokálního biocentra
zaloûení lokálního biocentra
zaloûení lokálního biokoridoru
zaloûení lokálního biokoridoru

VU11

zaloûení lokálního biokoridoru

VU12
VU13

zaloûení lokálního biokoridoru
zaloûení lokálního biokoridoru

VU14

zaloûení lokálního biokoridoru

VU15

zaloûení lokálního biokoridoru

VU16

zaloûení lokálního biokoridoru

VU17

zaloûení lokálního biokoridoru

VU18

zaloûení lokálního biokoridoru

VU19
VU20

zaloûení lokálního biokoridoru
zaloûení lokálního biokoridoru

VU21
VU22

zaloûení lokálního biokoridoru
zaloûení lokálního biokoridoru

VU23

zaloûení lokálního biokoridoru

VU24
VU25
VU26
VU27

zaloûení lokálního biokoridoru
zaloûení lokálního biokoridoru
zaloûení lokálního biokoridoru
zaloûení lokálního biokoridoru

VU28
VU29
VU30

zaloûení lokálního biokoridoru
zaloûení lokálního biokoridoru
zaloûení lokálního biokoridoru

4411/2, 4411/7, 4411/1, 666, 713/39, 713/37,
671, 713/41, 675, 4411/4, 679, 713/43,
4411/6, 4411/5, 713/44, 680, 683, 713/38
(k. ú. Koûlany)
153/1 (k ú. HedËany)
1526 (k. ú. HodynÏ u D¯evce)
4866, 4867, 4868, 4869 (k. ú. Koûlany)
2584/1 (k. ú. Koûlany)
2713/1, 2709/1, 2717/1, 2702/30, 2712/1,
2687, 2692, 2688, 2691, 2695, 2703,
2702/31, 2702/29, 2705, 2707, 2706/1,
2584/1, 2600, 2608, 2592, 2617, 2620,
2604, 2612, 2613, 2616, 2621, 2624, 2652,
2625, 2638, 2655, 2647, 2702/28, 2667,
2656, 2660, 2675, 2664/2, 2671, 2683,
2679, 2680/1, 2680/2 (k. ú. Koûlany)
2737/14, 2737/13, 2737/7, 2737/9, 2737/11,
2737/12, 2737/10, 2737/17, 2737/18,
2737/15, 2737/16, 2737/1 (k. ú. Koûlany)
3824/14, 3824/29, 3824/1 (k. ú. Koûlany)
4269/16, 2375/11, 2375/19, 2375/17,
2375/32, 2375/26, 2375/28, 2375/27,
2375/14, 2375/1, 2375/22, 2375/20,
2375/31, 2375/24, 2375/15 (k. ú. Koûlany)
2199, 2263/36, 2211/1, 2201, 2263/3, 22215,
2263/26, 2263/24, 2263/31, 2263/29,
2263/23, 2263/30, 2400/2, 2263/33,
2263/34, 2263/39, 2204, 2216, 2213/1,
2263/11, 2263/41, 2263/14, 271, 2263/35,
2263/37, 2263/21, 2263/25, 2263/40,
2263/17 (k. ú. Koûlany)
4634, 4648, 4646, 4645, 4640, 4644, 4643,
4642, 4641, 4639, 4638, 4637, 4636, 4663,
4635, 4664, 1811/57, 1811/14, 1811/58,
1811/52, 1811/62, 1811/60, 1811/15, 1811/63,
1811/16, 1811/61, 1811/18, 1811/17, 1811/64,
1930/193, 1930/177, 1841/50, 1841/63,
1841/45, 1841/1, 1834, 1833, 1832, 1841/79,
1830, 1825/3, 1825/1 (k. ú. Koûlany)
4600, 4563, 45303, 4529, 4533, 4532, 4534,
4528, 4525, 4535, 4536, 4547, 4546, 4548,
4549, 4550, 4551, 4555, 4553, 4557, 4554,
4559, 4556, 4558, 4564, 4560, 4561, 4562,
4517, 4518, 4523, 4521, 4522, 4524, 4526,
4527, 4446, 4499, 4502, 4497, 4504, 4500,
4501, 4503, 4508, 4509, 4505, 4506, 4512,
4507, 4513, 4510, 4511, 4514, 4515
(k. ú. Koûlany)
4783, 4782, 4785, 4784, 4786, 4787, 4788,
4789, 4790, 4792, 4793, 4794, 4795, 4798,
4797, 4799, 4800, 4801, 4803, 4804, 4805,
4806, 4807, 4808, 4809, 4810, 4811, 4812,
4813, 4815, 4814, 4816, 4817/1, 4817/2,
4820, 4833, 4831, 4818, 4819, 4821, 4822,
4823, 4824, 4825, 4826, 4827, 4828, 4829,
4830, 4832, 4834, 4838, 4843, 4845, 4842,
4846 (k. ú. Koûlany)
833, 825, 824, 820, 817, 823, 796, 713/25,
814, 811, 816, 806, 804, 752, 753, 706,
4244/1 (k. ú. Koûlany)
798/1, 798/2 (k ú. HedËany)
4833, 4831, 4852, 4829, 4830, 4832, 4836,
4834, 4835, 4837, 4838, 4843, 4845, 4842,
4846 (k. ú. Koûlany)
1698 (k. ú. D¯evec)
4852, 4785, 4784, 4786, 4787, 4788, 4789,
4791, 4792, 4793, 4794, 4797, 4796, 4800,
4802, 4804, 4805, 4806, 4851, 4808,
4853, 4817/1 (k. ú. Koûlany), 1692, 1690,
1689 (k. ú. D¯evec)
1622, 1631, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670,
1671, 1672, 1673, 1648 (k. ú. D¯evec)
1920, 1919, 1902, 1914 (k. ú. D¯evec)
1912, 1911, 1910, 1909, 1908 (k. ú. D¯evec)
1917 (k. ú. D¯evec)
1515, 1506, 1510, 1503, 1499, 1492,
1490 (k. ú. HodynÏ u D¯evce)
1542, 1544, 1571 (k. ú. HodynÏ u D¯evce)
1898 (k. ú. D¯evec)
1885 (k. ú. D¯evec)
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MÏsto Koûlany
MÏsto Koûlany
MÏsto Koûlany
MÏsto Koûlany
MÏsto Koûlany

ÚP KOéLANY (BÿEZEN 2012)

VU31
VU32
VU33

zaloûení lokálního biokoridoru
zaloûení lokálního biokoridoru
zaloûení lokálního biokoridoru

581 (k ú. HedËany)
574/1 (k ú. HedËany)
956 (k. ú. BuËek)

MÏsto Koûlany
MÏsto Koûlany
MÏsto Koûlany

Rozsah ploch pro ve¯ejnÏ prospÏöné stavby a opat¯ení s právem vyvlastnÏní je vymezen ve
v˝kresu Ë. 3 ÚP Koûlany (V˝kres ve¯ejnÏ prospÏön˝ch staveb, opat¯ení a asanací), uvedená Ëísla pozemk˘
KN jsou souËástí mapového podkladu.
h)

Vymezení dalöích ve¯ejnÏ prospÏön˝ch staveb a opat¯ení s p¯edkupním právem

h.1) Stavby obËanského vybavení
Jako ve¯ejnÏ prospÏöná stavby a opat¯ení, pro které je moûné uplatnit p¯edkupní právo dle
§101 STZ jsou ÚP Koûlany vymezeny tyto plochy:
PO1

popis
sportovní a rekreaËní areál

PO2

sportovní a rekreaËní areál

pozemek, Ëásti pozemk˘ KN Ë.:
44/2, 44/5, 44/7, 44/8, st. 587
st. 588/1, st. 588/2 (k. ú. Koûlany)
260/1 (k ú. HedËany)

p¯edkupní právo:
MÏsto Koûlany
MÏsto Koûlany

h.2) Ve¯ejná prostranství
Jako ve¯ejnÏ prospÏöná stavby a opat¯ení, pro které je moûné uplatnit p¯edkupní právo dle
§101 STZ jsou ÚP Koûlany vymezeny tyto plochy:
PV1

popis
místní komunikace, ve¯ejnÏ p¯ístupná zeleÚ

PV2

místní komunikace, ve¯ejnÏ p¯ístupná zeleÚ

PV3
PV4

místní komunikace, ve¯ejnÏ p¯ístupná zeleÚ
místní komunikace, ve¯ejnÏ p¯ístupná zeleÚ

PV5

místní komunikace, ve¯ejnÏ p¯ístupná zeleÚ

PV6
PV7

místní komunikace, ve¯ejnÏ p¯ístupná zeleÚ
místní komunikace, ve¯ejnÏ p¯ístupná zeleÚ

pozemek, Ëásti pozemk˘ KN Ë.:
2350/3, 2884, 2885/1, 2885/3,
2885/4, 2885/5, 2885/6, 2885/7,
2887, 2888/2, 3621/1, 3621/2,
3622/3, 3622/4, 3622/10, 3622/23,
3623/91, 3623/61, 3623/65, 3623/66,
3623/86, 3647/9, 3647/10, 3647/12,
3647/13, 3647/14, 3647/15, 3647/16,
3647/9, 3656, 3662/18, 3662/19,
3662/10, 3662/21, 3662/22, 3662/24,
3662/26, 4269/4
(k. ú. Koûlany)
3700/21, 3700/54, 3700/22,
3700/23, 3700/25, 3700/24,
3700/29, 3700/26, 3700/32,
3700/31, 3700/35, 3700/36, 3700/34,
3700/38, 3700/40, 3700/37, 3700/41,
3700/42, 3700/43, 3700/45, 3700/47,
3700/1
(k. ú. Koûlany)
3700/29, 3684/27, 3695
3739/2, 3734/1, 3742/3, 3742/2,
3739/1, 3740/2, 3751/2, 3751/1
(k. ú. Koûlany)
2263/1, 2263/11, 2263/17, 2263/21,
2263/40, 2263/41 (k. ú. Koûlany)
260/1, 787 (k ú. HedËany)
1528/1 (k. ú. HodynÏ u D¯evce)

p¯edkupní právo:

MÏsto Koûlany

MÏsto Koûlany
MÏsto Koûlany
MÏsto Koûlany
MÏsto Koûlany
MÏsto Koûlany
MÏsto Koûlany

Rozsah ploch pro ve¯ejnÏ prospÏöné stavby a opat¯ení s p¯edkupním právem je vymezen ve
v˝kresu Ë. 3 ÚP Koûlany (V˝kres ve¯ejnÏ prospÏön˝ch staveb, opat¯ení a asanací), uvedená Ëísla pozemk˘
KN jsou souËástí mapového podkladu.
i)

Vymezení ploch s provÏ¯ením zmÏn jejich vyuûití územní studií
ÚP Koûlany je jako plocha s provÏ¯ením zmÏn jejího vyuûití územní studií vymezena zastavitelná

plocha Z1.
P¯edmÏtem ¯eöení územní studie bude zejména stanovení moûné kapacity území pro
p¯edpokládan˝ úËel vyuûití a návrh ËlenÏní lokality na stavební pozemky tak, aby byla zajiötÏna koordinace
poûadavk˘ vlastník˘ pozemk˘ a zajiötÏna moûnost dopravní a technické obsluhy v rozsahu celé plochy.
Pro stavby budou navrûeny regulativy, které zajistí p¯izp˘sobení charakteru zástavby historickému
prost¯edí.
Rozsah ploch s provÏ¯ením zmÏn jejich vyuûití územní studií je vymezen ve v˝kresu Ë. 1 ÚP
Koûlany (V˝kres základního ËlenÏní území).
j)

Údaje o poËtu list˘ územního plánu a poËtu v˝kres˘
Textová Ëást ÚP Koûlany má 19 Ëíslovan˝ch stran, titulní list a 4 neËíslované strany (údaje o
po¯izovateli a projektantovi, záznam o úËinnosti a obsah).
Grafická Ëást ÚP Koûlany má 3 v˝kresy (1. V˝kres základního ËlenÏní území, 2. Hlavní v˝kres, 3.
V˝kres ve¯ejnÏ prospÏön˝ch staveb, opat¯ení a asanací) kaûd˝ o rozmÏru 178,2/168 cm. V˝kresy mají
samostatnou legendu o rozmÏru 42/59,4 cm.
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