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ÚPLNÉ ZN NÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽERNOVICE PO ZM

a)

.1

Vymezení zastav ného území

Správní území obce Žernovice zahrnuje pouze jedno katastrální území, a to Žernovice (701718).
Ve správním území obce Žernovice je vymezeno zastav né území k 1. 11. 2018. Hranice zastav ného
území je vyzna ena ve Výkrese základního len ní a v Hlavním výkrese.

b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
ZÁKLADNÍ P EDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE SÍDLA
Z polohy obce Žernovice v t sném zázemí m sta Prachatice jako pracovního a obslužného centra vyplývá,
že obec Žernovice by se do budoucna m la profilovat p edevším jako obec s dobrými podmínkami pro
uspokojování pot eb bydlení a každodenní rekreace místních obyvatel. Od 90. let minulého století obec
zvýšila po et svých obyvatel o více než 1/5 (z 204 obyvatel v roce 1991 na 247 obyvatel v roce 2008)
a intenzita bytové výstavby (po et dokon ených byt na 1000 obyvatel obce) v letech 1998-2007 byla
jednou z nejvyšších v celém správním území obce s rozší enou p sobností Prachatice.
Z tohoto d vodu je v územním plánu uvažováno s vymezením p edevším ploch pro bydlení v rodinných
domech. Stávající plocha výroby a skladování v Žernovicích je stabilizována. Významným zám rem je
vymezení plochy pro umíst ní istírny odpadních vod severovýchodn od sídla Žernovice. Dále jsou
navržené plochy bydlení v sídle Dubovice a místních ástech Horní a Dolní Chalupy.
VYMEZENÍ URBANISTICKÝCH, ARCHITEKTONICKÝCH, P ÍRODNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT
A STANOVENÍ PODMÍNEK JEJICH OCHRANY
ARCHITEKTONICKÉ A URBANISTICKÉ HODNOTY
Jedná se zejména o p vodní zástavbu. V sídle Žernovice je historické jádro tvo ící nepravidelnou náves
obklopenou p vodními zem
lskými usedlostmi. Tato architektonicky nejhodnotn jší území se vyzna ující
typickou zástavbou (sedlové st echy, keramické krytiny, štukové omítky…), lenitostí a r znorodostí
zástavby. Na n v tšinou navazuje zástavba p vodních stodol, jejíž zachovalé zadní ásti vytvá í pohledov
exponované hrany, které p sobí esteticky zejména z dálkových pohled .
Architektonickou hodnotu ešeného území jako je tradi ní sklon st ech vyskytující se ve stávající zástavb
a roztroušenost zástavby po krajin , je nutné v pr
hu navrhování a realizace stavebních inností
respektovat. Dále je nutné respektovat památkov nechrán né drobné stavby (boží muka, kapli ky,
kamenné k íže, litinové k íže, apod.), nebo tvo í tradi ní sou ást kulturní krajiny.
Ochrana architektonických a urbanistických hodnot
- Ve vymezené urbanisticky hodnotné ásti sídla (viz grafická ást) nebudou umíst ny stavby, které by
znehodnotily svým architektonickým ztvárn ním, objemovými parametry, vzhledem a ú inky provozu
kulturní hodnoty území.
- Je t eba zachovat kulturní d dictví. Veškeré d je, innosti a za ízení musí respektovat kvalitu
urbanistického, architektonického a p írodního prost edí. Rozvoj kulturních hodnot lze podporovat
nap . realizací nových objekt drobné architektury, kvalitní úpravou ve ejných prostranství
a zvýšenou pé í o ztvárn ní novostaveb a rekonstrukcí tak, aby respektovaly místní hodnoty
írodní a kulturní.
- Stavby i zm ny staveb musí d sledn respektovat charakter, prostorové uspo ádání a m ítko
dochované zástavby - zejména dodržení hmot a proporcí objekt vzhledem k stávajícím tradi ním
sousedním stavbám (tj. charakteristický obdélníkový p dorys, výška h ebene, výška ímsy, tvar
a sklon st echy, štíty a jejich orientaci, historické architektonické detaily).
- Na plochách ve ejných prostranství není žádoucí p ipustit takové úpravy, které by znehodnocovaly
dané prost edí, zejména architektonicky p íznivé dominanty.
ležité je ešit p echod urbanizované ásti zastav ného území do neurbanizovaného území tak,
aby nedošlo k vážnému narušení obrazu sídla. Výsadbou ochranné zelen je možné zmírnit
negativní dopad zem
lských a výrobních staveb na krajinný ráz.
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U významných vyhlídkových bod - míst jedine ných výhled , ze kterých je možno shlédnout
zajímavé partie obce a krajiny je nutné p ipustit innosti, výstavbu a zám ry, které by mohly tato
místa a výhledy narušit. Je vhodné místa výhled podpo it odpo ívadly.

KULTURNÍ HODNOTY
Kulturní hodnoty jsou v obci zastoupeny p edevším typickou vesnickou zástavbou. Tyto objekty se p evážn
vyskytují v historickém jádru obce, které nemá statut kulturní památky. Obsahuje však celou adu
pozoruhodných d l lidové architektury. Tyto hodnoty jsou územním plánem zachovány a rozvíjeny v souladu
s ochranou p írodních a civiliza ních hodnot. Územní plán klade d raz na stabilizaci sídelní funkce a její
rozvoj s ohledem na zachování urbanistických a stavebních forem charakteristických pro tuto oblast.
Z hlediska historického odkazu považuje územní plán za kulturní hodnoty památkov chrán né objekty
a archeologické lokality.
Nemovité kulturní památky
Památkov chrán né objekty v daném ešeném území lze považovat za významné kulturní hodnoty území,
které jsou územním plánem zachovány a respektovány.
Jejich vý et je uveden v Od vodn ní územního plánu v kapitole vstupní limity využití území.
Archeologické lokality
Má-li se provád t stavební innost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby p ípravy
stavby povinni tento zám r oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu a oprávn né organizaci provést
na dot eném území záchranný archeologický výzkum. Pro p ípadné archeologické nálezy platí ohlašovací
povinnost podle zákona o státní památkové pé i.
Ve správním území obce Žernovice se nachází archeologické lokality evidované v Úst edním seznamu
kulturních památek R.
Jejich vý et je uveden v Od vodn ní územního plánu v kapitole vstupní limity využití území.
Místo významné události, pietní místo
V ešeném území se nachází dv pietní místa - pomník padlým v I. sv tové válce na návsi v Žernovicích,
památník letecké katastrofy ze II. sv tové války na Kobylí ho e.
Podmínky ochrany jsou dány zákonem o státní památkové pé i. V návrhu jsou tyto hodnoty respektovány.
ÍRODNÍ HODNOTY
Stávající p írodní hodnoty je t eba chránit a citliv rozvíjet. Krajinu v okolí Žernovic je možné ozna it
za harmonickou. P irozené a p írod blízké porosty (p irozeného a p írod blízkého charakteru ve 4. až 5.
stupni ekologické stability) se v ešeném území mimo lesní prost edí vyskytují p edevším u vodních tok ,
stejn jako na n kolika dnes opušt ných pastvinách a loukách.
ÚSES
V lokalitách ÚSES bude kladen d raz na zachování p írodního charakteru území. V t chto ástech budou
minimalizovány p ípustné stavby ve volné krajin (technická infrastruktura, stavby pro zabezpe ení
zem
lské a lesnické innosti).
Významné krajinné prvky - VKP ze zákona, tj.: lesy, vodní toky, rybníky, údolní nivy (tyto krajinné prvky
nejsou samostatn vyzna eny, protože jejich lokalizace je sou ástí mapového podkladu).
Ochrana p írodních hodnot
- Podmínky ochrany jsou dány zákonem o ochran p írody a krajiny.
- Dle místních podmínek jsou územním plánem zp esn ny plochy prvk ÚSES s nutností
respektování alespo minimální ší e a zachování charakteru území. Budou minimalizovány
ípustné stavby ve volné krajin (dopravní a technická infrastruktura), které nenaruší celkový ráz
krajiny a p vodní zástavby a neohrozí p írodu.
ležité je chránit význa né solitérní stromy, skupiny strom a stromo adí v urbanizovaném
i neurbanizovaném území. Výsadbou izola ní zelen lze potla it p sobení rušivých dominant
v obrazu obce, p edevším pak u ploch výroby a skladování.
- Oplocení v nezastav ném území je možné realizovat pouze formou do asného oplocení pastvin.
- Lze p ipustit výstavbu posed , pokud nedoje k narušení p írodních dominant anebo k významnému
zásahu do porost .
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CIVILIZA NÍ HODNOTY
Jedná se o hodnoty území spo ívající v jeho vybavení dopravní a technickou infrastrukturou.
Významnou civiliza ní hodnotou území je dobrá dopravní dostupnost ešeného území, která je zde
zastoupena silnicí III. t ídy - III/14128 Vit jovice - Prachatice a sítí místních komunikací. Pro dobrou
funk nost zastav ného území se ve správním území obce Žernovice nacházejí plochy technického vybavení
tj. trasy el. vedení VN 22 kV, telekomunika ní vedení, vodní zdroje, vodovody a kanalizace. Rozvoj technické
infrastruktury souvisí s p ipojením nov navrhovaných ploch zástavby.
Podmínky ochrany - návrh ochrany civiliza ních hodnot spo ívá v jejich zachování a podporou vybudování
nových vodovodních a kanaliza ních ad v rámci nové zástavby a k doposud nenapojeným objekt m,
vybudováním OV. Nové ešení nemá negativní dopad na p írodní a kulturní hodnoty v území.

c)

Urbanistická koncepce, v etn
urbanistické kompozice, vymezení ploch
s rozdílným zp sobem využití, zastavitelných ploch, ploch p estavby a systému
sídelní zelen

URBANISTICKÁ KONCEPCE
Základním principem urbanistické koncepce, tzn. celkového prostorového uspo ádání stávající i nové
zástavby, je zachování relativní celistvosti a kompaktnosti sídelního útvaru. P itom se respektuje ur itá
uvoln nost zástavby odpovídající venkovskému prost edí a celkovému m ítku stávající zástavby. P i
realizaci výstavby byt je nutné klást d raz na rekonstrukci a modernizaci domovního fondu, na využívání
vnit ních rezerv zastav ných ástí a v rámci výstavby soukromých obytných objekt je t eba podporovat
možnost z izování prostor pro ob anské vybavení, které nenaruší okolní bydlení.
Sou ástí ešení ÚP Žernovice je návrh plošného a prostorového uspo ádání území formou vymezení ploch
s rozdílným zp sobem využití a stanovení základního prostorového uspo ádání t chto ploch. Plochy
s rozdílným zp sobem využití jsou vymezeny v souladu s vyhláškou . 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, ve zn ní pozd jších p edpis .
V územním plánu je uvažováno p edevším s vymezením ploch pro bydlení v rodinných domech.
Významným zám rem je vymezení plochy pro umíst ní istírny odpadních vod SV od sídla Žernovice.
U plochy pro OV je navržena maximální hranice negativního vlivu OV pro území, které je OV
ovliv ováno.
Podrobn jší vymezení zastavitelných ploch viz kapitola f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným
zp sobem využit.
VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
V p ípad st etu navrhovaných ploch s ochrannými pásmy je nutné ešit výjimku z t chto OP v navazujících
ízeních.
VÝM RA
OZNA ENÍ
CHARAKTERISTIKA PLOCHY
PLOCHY
v ha

B1

B5

B6

B8

Plocha bydlení - RD - jižní ást sídla Dubovice, navazující na stávající zástavbu.
Obsluha území - sjezd ze stávající místní komunikace.
Limity využití území - respektovat paprsek radioreléového spoje, ochranné
pásmo vodního zdroje, telekomunika ní vedení, ochranné pásmo elektrického
vedení v etn el. vedení, radioreléová trasa.
Plocha bydlení - RD - severní ást sídla Žernovice, navazující na stávající
zástavbu.
Obsluha území - sjezd ze stávající místní komunikace.
Limity využití území - respektovat telekomunika ní vedení.
Plocha bydlení - RD - severní ást sídla Žernovice, navazující na stávající
zástavbu.
Obsluha území - sjezd ze stávající místní komunikace.
Plocha bydlení - RD - východn od sídla Žernovice, lokalita je situována
u vodního toku, který ji d lí od zastav ného území.
Obsluha území - sjezd ze stávající místní komunikace.
Limity využití území - respektovat vzdálenost 50 m od okraje lesa.
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0,40

0,28

0,36

0,31

B 10

Plocha bydlení - RD - severozápadní ást sídla Žernovice, navazující
na stávající zástavbu.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Lokalita bude ov ena územní studií.

1,12

B 12

Plocha bydlení - RD - jižní okraj sídla Žernovice, navazující na stávající
zástavbu.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území - respektovat vzdálenost 50 m od okraje lesa.

0,36

B 13

Plocha bydlení - RD - jihovýchodní okraj sídla Žernovice, navazující na stávající
zástavbu.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území - respektovat vzdálenost 50 m od okraje lesa.

1,04

B 14

Plocha bydlení - RD - jihovýchodní ást sídla Žernovice, navazující na stávající
zástavbu.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území - respektovat vzdálenost 50 m od okraje lesa
a telekomunika ní vedení.

0,54

B 20

B 21

TI 22

B 25

B 26

B 27

B 28

B 29

B 30

TI 31

Plocha bydlení - RD - jihozápadn od sídla Žernovice, v osad Ho ejší Chalupy.
Obsluha území - ze stávající komunikace.
Plocha bydlení - RD - jihozápadn od sídla Žernovice, v osad Ho ejší Chalupy.
Obsluha území - ze stávající komunikace.
Limity využití území - respektovat el. vedení v etn ochranného pásma.
Plocha technické infrastruktury - OV - severovýchodn od sídla Žernovice.
Limity využití území - respektovat území s archeologickými nálezy.
Plocha bydlení - RD - jižní ást sídla Žernovice, navazující na stávající
zástavbu.
Obsluha území - sjezdy ze stávající místní komunikace
Limity využití území - respektovat vodovod.
Lokalita bude ov ena územní studií.
Plocha bydlení - RD - jihozápadn od sídla Žernovice, v místní ásti Ho ejší
Chalupy.
Obsluha území - ze stávající komunikace.
Plocha bydlení - RD - jihozápadn od sídla Žernovice, v místní ásti Ho ejší
Chalupy.
Obsluha území - ze stávající komunikace.
Limity využití území - respektovat vzdálenost 50 m od okraje lesa a el. vedení
etn ochranného pásma.
Plocha bydlení - RD - severovýchodní ást sídla Dubovice, navazující
na stávající zástavbu.
Obsluha území - sjezdy ze stávající místní komunikace.
Limity využití území - respektovat vzdálenost 50 m od okraje lesa.
Plocha bydlení - RD - severní ást sídla Žernovice, navazující na stávající
zástavbu.
Obsluha území - nutnost vybudování p íjezdové komunikace napojené na
stávající místní komunikaci.
Plocha bydlení - RD - jihovýchodn od sídla Žernovice, navazující na stávající
zástavbu.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území - respektovat vzdálenost 50 m od okraje lesa.
Plocha technické infrastruktury - vodojem - jižn od sídla Žernovice.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území - respektovat vzdálenost 50 m od okraje lesa.
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0,36

0,21

0,06

1,38

0,12

0,94

0,43

0,52

0,30

0,17

SYSTÉM SÍDELNÍ ZELEN
Stávající systém sídelní zelen bude zachován a dále rozvíjen. S návrhem sídelní zelen
plánu neuvažuje.

se v územním

d) Koncepce ve ejné infrastruktury v etn podmínek pro její umís ování, vymezení
ploch a koridor pro ve ejnou infrastrukturu, v etn stanovení podmínek
pro jejich využití
KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ
Dopravní návrh považuje stávající trasu silnice III. t ídy za územn stabilizovanou.
Stávající cykloturistické trasy a stezky budou zachovány a rovn ž rozvinuty. V rozvojových plochách je
umožn n vznik nových komunikací v ší kových parametrech v souladu s p íslušnými normami dle d vodu
vzniku komunikace. V navržených plochách musí mít budované objekty svoji parkovací a garážovací pot ebu
pokrytu na vlastním pozemku.
KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ
KONCEPCE VODOHOSPODÁ SKÉHO

EŠENÍ

ODTOKOVÉ POM RY, VODNÍ TOKY A NÁDRŽE
Stávající vodote e, vodní plochy a doprovodnou zele je nutné zachovat. Podmínkou pro další vývoj je
zachování sou asného, áste
p írodního charakteru území kolem toku. I nadále je pot eba provád t
údržbu vegetace v tomto prostoru. Dále se umož ují vhodná krajinná revitaliza ní opat ení ke zvýšení
záchytu vody v krajin , zlepšení erozní odolnosti a zamezení odnosu p dy. V p ípad ast jších výskyt
ívalových deš se umož uje z izovat záchytné stoky pro svedení t chto srážek.
ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Zásobování obce Žernovice pitnou vodou je vyhovující a nebude se m nit ani v budoucnu. Navrhuje se
koridor pro vodovod v etn jeho napojení na navrhovanou plochu technické infrastruktury (vodojem)
jihozápadn od sídla Žernovice. Je navrhována výstavba nové vodovodní sít v rámci nové výstavby
a k doposud nenapojeným objekt m.
ešení je v souladu s Plánem rozvoje vodovod a kanalizací na území Jiho eského kraje.
ZDROJE ZNE IŠT NÍ, ODKANALIZOVÁNÍ A IŠT NÍ ODPADNÍCH VOD
Sou asný stav odkanalizování obce Žernovice je vyhovující. Nová kanalizace bude vybudována v rámci
navrhované zástavby. Do budoucna se navrhuje výstavba centrální OV - TI 22 - severovýchodn od sídla
Žernovice.
Deš ové vody sídel budou i nadále odvád ny stávajícím zp sobem. Maximální množství srážkových vod
se bude zasakovat do p dy p irozeným zp sobem a bude rovn ž minimalizováno zpev ování ploch
nepropustnými materiály.
ešení je v souladu s Plánem rozvoje vodovod a kanalizací na území Jiho eského kraje.
ZABEZPE ENÍ PROTI POŽÁRU
Zdrojem požární vody pro obec je vodovod pro ve ejnou pot ebu a místní vodní plochy.
V centru obce Žernovice jsou vodní plochy navazující p ímo na bytovou zástavbu. Východn od obce
protéká Žernovický potok, který p edstavuje zálohu pro požární zásah. Místní ást Kobylí hora bude využívat
jako zdroj požární vody rybník situovaný jižn od Žernovic. V sídle Dubovice lze využít jako zdroj požární
vody vodovod pro ve ejnou pot ebu. V místní ásti Ho ejší Chalupy lze využít vodní plochu u Dolejších
Chalup. Do budoucna se však po ítá s výstavbou požární nádrže.
KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ
Stávající trafostanice TS mají dostate nou rezervu výkonu pro nov navrženou výstavbu. Navržené plochy
budou pokryty z trafostanic T1, T3 - T6.
Eventuální p eložky el. vedení budou ešeny dle zákona . 458/2000 a sm rnicí E-ON - viz. ochranná
pásma.
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Podmínkou napojení je i soub žn provád ná úprava a rekonstrukce sít NN. V p ípad , že nebudou TS
vyhovovat, budou rozší eny pop . nahrazeny výkonn jším typem, eventuáln dopln ny novými TS. Je
navržen typ TS do 630 kVA. Stávající sekundární sí vyhovuje pro dnešní zatížení a v návaznosti na nov
navržené plochy se bude postupn p izp sobovat, zejména ve vybraných úsecích nové výstavby kabelizovat
do zem . Dimenzování této sít se provede s ohledem na druh topného média.
KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
Návrh ÚP nenavrhuje plynofikaci ve správním území obce Žernovice.
KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
ešené území má potenciál ve využití obnovitelných zdroj energie. Budou respektovány požadavky
na ochranu ovzduší vyplývající ze zákona o ochran ovzduší a krajského programu snižování emisí tak, aby
pro dané území byly vytvo eny podmínky pro dodržení p ípustné úrovn zne išt ní ovzduší.
Jako výhodný zdroj vytáp ní se nyní jeví použití elektrického akumula ního a p ímotopného vytáp ní
v kombinaci s tepelnými erpadly, pop ípad alternativní zdroje energie formou využití biomasy, solárních
kolektor .
ODPADOVÉ HOSPODÁ STVÍ
Nakládání s odpady se ídí platným zákonem o odpadech a p íslušnou provád cí vyhláškou. Sou asný stav
nakládání s odpady je obecn charakterizován fungujícím systémem svozu a skládkování.
KONCEPCE OB ANSKÉHO VYBAVENÍ
Návrh ÚP nevymezuje plochy ob anského vybavení. V rámci výstavby soukromých obytných objekt
podporována možnost z izování prostor pro ob anské vybavení, které nenaruší okolní bydlení.

je

KONCEPCE VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Koncepce ve ejných prostranství v obci z stane zachována. Jedná se zejména o návesní prostory tvo ené
vodními plochami, ve ejnou zelení a komunikacemi.
CIVILNÍ OCHRANA
V p ípad vzniku mimo ádné situace bude postupováno podle Krizového, respektive Havarijního plánu
Jiho eského kraje.

e)

Koncepce uspo ádání krajiny, v etn vymezení ploch s rozdílným zp sobem
využití, ploch zm n v krajin a stanovení podmínek pro využití, územního
systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozních opat ení,
ochrany p ed povodn mi, rekreace, dobývání nerost a podobn

NÁVRH USPO ÁDÁNÍ KRAJINY
V nezastav ném území je podmín
umožn no zales ování pozemk na plochách navazujících (pokud je
elné a nutné tuto návaznost vyžadovat viz dále v textu) na stávající PUPFL a na plochách, jejichž
zalesn ním dojde k ucelení PUPFL. Nem lo by se jednat o zem
lskou p du s I. a II. t ídou ochrany. Dále
je v nezastav ném území podmín
umožn no z izování vodních ploch a umis ování do asných staveb
pro zabezpe ení zem
lské innosti, jako jsou seníky, p íst ešky pro zv a chovaná zví ata, v elíny
formou lehkých p íst ešk , podmín
realizace komunitního kompostování, polních hnojiš za spln ní
zákonných podmínek ZPF.
Stanovení koncep ních podmínek pro zm ny v jejich využití
Hospoda ení v krajin
- dobudování územního systému ekologické stability a revitalizaci krajiny, obnovení její prostupnosti
a obnovení a uchování jejích estetických hodnot a kulturní pam ti,
- revitalizace povodí ( ních systém ),
- protipovod ová ochrana území a osídlení,
- zajiš ování ochrany vodních zdroj ,
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-

ekologicky vhodné formy rekreace, cestovního ruchu.

NÁVRH SYSTÉMU ÚSES
Cílem ÚSES je ochrana p írodních spole enstev p ed intenzívní lidskou inností (odlesn ním, odvodn ním
a regulacemi) i úprava n kterých funkcí krajiny. Jedná se zejména o úpravu hospoda ení na n kterých
pozemcích a p ípadn i výsadby vhodné vegetace.
Ekologický význam ÚSES:
- biologický - ochrana stávajících stanoviš pro biotu v celém ešeném území
- krajinotvorný - ochrana celkového krajinného prost edí
- estetický - ochrana lenitosti krajiny v bezlesí
Návrh pro zlepšení ekologické funkce krajiny:
- u vodote í v co nejv tší mí e obnovit p írod blízký charakter (revitalizovat) a podporovat sukcesi
v jejich blízkosti.
- vhodnými technologickými zásahy zvyšovat stupe ekologické stability lu ních porost .
TABULKY PRVK ÚSES
Ozna ení: LBK 1

Název: Úlehle

Typ funk nosti: lokální biokoridor

Typ prvku:

Funk nost: nefunk ní

Stávající využití: les, louka, orná

Velikost:
2,84 ha

Charakter: Biokoridor podél cesty, v západní ásti louky, lada a lesní porost, ve východní p es orané
pozemky a ladní vegetací podél cesty.
Ozna ení: LBC 2

Název: U Dubovic

Typ funk nosti: lokální biocentrum

Typ prvku:

Funk nost: funk ní

Stávající využití: les, louka, vodní tok

Velikost:
6,22 ha

Charakter: Kombinované biocentrum na jižním svahu a úpatí vrchu Dubovice. Krom lesního porostu
zahrnuje ladní vegetaci d evinné i travinobylinné varianty a polokulturní louky, p edevším v okolí
Žernovického potoka.
Ozna ení: LBK 3

Název: Dubovice

Typ funk nosti: lokální biokoridor

Typ prvku:

Funk nost: funk ní

Stávající využití: les, louka

Velikost:
3,33 ha

Charakter: Biokoridor lesním porostem s místn vyšším podílem jedle a buku, v jižní ásti k oviny na okraji
lesa p i zem
lských pozemcích.
Ozna ení: LBK 4

Název: Na velkých

Typ funk nosti: lokální biokoridor

Typ prvku:

Funk nost: funk ní

Stávající využití: les, louka, vodní tok

Velikost:
3,45 ha

Charakter: Heterogenní biokoridor horním tokem Žernovického potoka. Kulturní až polop irozené louky,
ladní vegetace p evážn d evinné varianty, menší ásti lesního porostu.
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Ozna ení: LBK 5

Název: Žernovický potok

Typ funk nosti: lokální biokoridor

Typ prvku:

Funk nost: áste

Stávající využití: les, louka, vodní tok, orná

funk ní

Velikost:
10,51 ha

Charakter: Kombinovaný biokoridor podél vodote e - okraje lesních porost , louky s r zným stupn m
ekologické stability, lada podél potoka, v jižní ásti nefunk ní partie na lukách a orné p
.
Ozna ení: LBK 6

Název: U Frantol

Typ funk nosti: lokální biokoridor

Typ prvku:

Funk nost: funk ní

Stávající využití: les

Velikost:
0,09 ha

Charakter: Velmi malá ást biokoridoru lesním porostem na okraji katastru.

Ozna ení: LBC 7

Název: Kn žský les

Typ funk nosti: lokální biocentrum

Typ prvku:

Funk nost: funk ní

Stávající využití: les

Charakter:

ást lesního biocentra na okraji ešeného území.

Ozna ení: A

Název:

le ská Lhota

Typ funk nosti: interak ní prvek

Funk nost: funk ní

Charakter: Vegetace podél místní cesty z Dubovic do B le ské Lhoty.
Ozna ení: B

Název: Úlehle

Typ funk nosti: interak ní prvek

Funk nost: funk ní

Charakter: Vegetace mezi zem

lskými pozemky.

Ozna ení: C

Název: Dubovice

Typ funk nosti: interak ní prvek

Funk nost: funk ní

Charakter: Pás d evin mezi okrajem Dubovic a lesním porostem.
Ozna ení: D

Název: Za vršky

Typ funk nosti: interak ní prvek

Funk nost: funk ní

Charakter: D eviny mezi Žernovicemi a komunikací Vit jovice - Prachatice.
Ozna ení: E

Název: Humna

Typ funk nosti: interak ní prvek

Funk nost: funk ní

Charakter: Vegetace podél cesty z Žernovic na Šalavu.
Ozna ení: F

Název: Martinoj í

Typ funk nosti: interak ní prvek

Funk nost: funk ní
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Velikost:
1,27 ha

Charakter: Rozsáhlé porosty d evin jihozápadn od Žernovic.
Ozna ení: G

Název: Vrchy

Typ funk nosti: interak ní prvek

Funk nost: funk ní

Charakter: Liniová vegetace blízko okraje lomu.
Ozna ení: H

Název: Radejškova

Typ funk nosti: interak ní prvek

Funk nost: funk ní

Charakter: D eviny podél cesty ze Žernovic do Dolejších Chalup.
Ozna ení: Ch

Název: Dolejší Chalupy

Typ funk nosti: interak ní prvek

Funk nost: funk ní

Charakter: Porosty d evin na mezích v lukách.
Ozna ení: I

Název: Nad Žernovickým potokem

Typ funk nosti: interak ní prvek

Funk nost: funk ní

Charakter: Vegetace p i cest z Žernovic do Nebahov.
Ozna ení: J

Název: Kobylí Hora

Typ funk nosti: interak ní prvek

Funk nost: funk ní

Charakter: Vegetace podél mezí a cesty z Ho ejších Chalup do Zdenic.
Ozna ení: K

Název: Díly

Typ funk nosti: interak ní prvek

Funk nost: nefunk ní

Charakter: Výsadba d evin podél komunikací.
Ozna ení: L

Název: Dubovice

Typ funk nosti: interak ní prvek

Funk nost: nefunk ní

Charakter: Výsadba d evin podél komunikací.
Ozna ení: M

Název: Trávníky

Typ funk nosti: interak ní prvek

Funk nost: nefunk ní

Charakter: Výsadba d evin podél komunikací.
Ozna ení: N

Název: Bohonky

Typ funk nosti: interak ní prvek

Funk nost: nefunk ní

Charakter: Výsadba d evin podél komunikací.
Ozna ení: O

Název: Ho ejší Chalupy

Typ funk nosti: interak ní prvek

Funk nost: nefunk ní
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Charakter: Výsadba d evin podél komunikací.
Ozna ení: P

Název: Vrchy

Typ funk nosti: interak ní prvek

Funk nost: nefunk ní

Charakter: Výsadba d evin podél komunikací.
Ozna ení: Q

Název: Dolejší Chalupy

Typ funk nosti: interak ní prvek

Funk nost: nefunk ní

Charakter: Výsadba d evin podél komunikací.
Stanovení podmínek pro prvky ÚSES mají 2 základní funkce:
1)
Zajiš ují podmínky pro trvalou funk nost existujících prvk ÚSES
2)
Zajiš ují územní ochranu ploch pro dopln ní prvk ÚSES navržených nebo nefunk ních.
Viz text v kap. f) stanovení podmínek pro plochy prvk ÚSES.
OPAT ENÍ PRO OBNOVU A ZVYŠOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY
V návrhu je uvažováno s postupným zvyšováním ekologické stability krajiny. Jedná se p edevším
o postupné dopln ní navržených biokoridor . Dále je v návrhu ÚP umožn no postupné zales ování,
izování vodních ploch a p evád ní ekologicky nestabilních ploch na funk ní plochy s vyšší ekologickou
stabilitou.
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROSTUPNOST KRAJINY
V zájmu rozvoje turistiky a cykloturistiky by bylo vhodné rozší it dopl ková za ízení (odpo ívadla, p ovny
kol, tábo išt , informa ní tabule). Je p edpokládáno, že ve stávajících trasách ozna ených ve výkrese budou
vybudovány kvalitní cyklistické stezky a cyklotrasy.
Pozemky p es které prochází cyklistická i turistická trasa nesmí být oploceny.
VYMEZENÍ PLOCH PRO PROTIEROZNÍ OPAT ENÍ A OCHRANU P ED POVODN MI
Záplavové území
Správním územím obce Žernovice neprochází žádné záplavové území.
Protipovod ové opat ení
Stávající vodote e, vodní plochy a doprovodnou zele je nutné zachovat. Podél vodote í bude zachován
ístupný pruh pozemk v ší ce 6 m od b ehové hrany. I nadále je pot eba provád t údržbu vegetace
zejména v okolí vodních tok a rybník . Pro snížení povod ového rizika v zájmovém území lze realizovat
protipovod ová opat ení, která znamenají snížení kulmina ních pr tok , tj. zejména zvýšení p irozené
reten ní schopnosti území (používání kvalitních kultivovaných travních porost s dobrou vsakovací
inností). ÚP nevymezuje žádná opat ení, sm ující k urychlení povrchového odtoku nebo jeho zvýšení.
Protierozní opat ení
V návrhu není uvažováno s plošnými protierozními opat eními, ale je nadále pot eba na zem
lských
a lesních pozemcích hospoda it tak, aby se snížila p dní eroze a zvýšila reten ní schopnost krajiny.
V oblasti zem
lské p dy toho lze docílit zatrav ováním svažit jších pozemk , setím vhodných kultur
a zp sobem orby. V oblasti hospoda ení na lesních pozemcích lze zlepšení situace docílit posilováním
vhodné d evinné skladby.
VYMEZENÍ PLOCH PRO REKREACI
Návrh ÚP nevymezuje nové plochy pro rekreaci. Umož uje však p ipustit pro p ípadný rozvoj rekrea ních
pobytových aktivit využít stávajícího domovního fondu nevhodné pro trvalé bydlení. Mimo zastav né území
nelze vymezovat plochy pro pobytovou rekreaci zejména z hlediska ochrany p dního fondu a krajinného
rázu.
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VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROST
Na území ešené ÚP jsou vymezeny plochy dobývaného prostoru a plochy pro jeho technické zajišt ní.
Stávající využití této plochy z stane i nadále zachováno. ešené území zasahuje do výhradního ložiska
nerostných surovin.

f)

Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, s ur ením
evažujícího ú elu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit,
ípustného využití, nep ípustného využití (v etn stanovení, ve kterých
plochách je vylou eno umís ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro ú ely
uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), pop ípad stanovení podmín
ípustného využití t chto ploch a stanovení podmínek prostorového
uspo ádání, v etn základních podmínek ochrany krajinného rázu (nap íklad
výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí
vým ry pro vymezování stavebních pozemk a intenzity jejich využití)

VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM VYUŽITÍ
V grafické ásti z Hlavního a Koordina ního výkresu v m ítku 1 : 5 000 je patrné len ní správního území
obce Žernovice do ploch s rozdílným zp sobem využití. Jednotlivé plochy jsou rozlišeny barvou, grafikou
a specifickým kódem up es ujícím zp sob využití. Plochy stabilizované jsou ozna eny pln , plochy návrhu
jsou ozna eny šrafou.
Definice použitých pojm
Obecn
Stanovení podmínek u stávajících ploch se vztahuje pouze na zm ny sou asného stavu (p ístavby, nástavby
a dostavby). Je tedy p ípustná možnost, že již stávající zástavba není v souladu s podmínkami umož ující
zm ny sou asného stavu.
Pro p ípad, že by území bylo ešené regula ním plánem, lze považovat tyto podmínky jako doporu ené
zadání a mohou být v pr
hu zpracování RP upraveny. Do p ípadného zpracování RP je stanovení
podmínek ÚP závazné.
Podmínky pro plošné využití území
Zastav nost budovami
zastav ností budovami se rozumí zastav ná plocha samotné budovy navrženého zp sobu využití bez
teras, p ístupových cest a zpevn ných ploch, bazén a samostatn stojících p íst ešk ;
Zastav nost celková
veškeré údaje o zastavitelných plochách jsou vztaženy k jednotlivým stavebním pozemk m; bude-li
v ur ité etap zastav ná pouze ást z navrhované plochy, potom zastav nost bude vztažena
na ešenou vymezenou ást;
celkovou zastav ností se rozumí zastav ná plocha všemi budovami, v etn teras, p ístupových cest,
všech zpevn ných ploch, bazén a všech samostatn stojících p íst ešk ;
zastav nou plochu lze rovn ž identifikovat všemi plochami, které je nezbytné zapo ítat do záboru ZPF
a kde je nezbytné sejmout p vodní ornici;
pro posouzení je vždy uvažována mén p íznivá varianta.
Podmínky pro výškové využití území
Výška budovy
obytným podkrovím se rozumí využitelný prostor p dy s nadezdívkou v míst obvodové st ny
na vn jším líci výšky 0 - 1 m;
nadzemním podlažím se rozumí b žná výška podlaží budovy 3 - 3,5 m, pro plochy bydlení se b žná
výška rozumí 3,5 m;
výškou budovy se rozumí výška m ená od nejnižšího místa styku obvodových st n budovy
s p vodním terénem (nikoliv s terénem upraveným násypem) ke h ebeni;
do výšky budovy se nezapo ítávají konstrukce technického charakteru, nap . antény, stožáry
elektrického vedení, slune ní kolektory, technické vybavení vzduchotechniky a klimatizace, komíny,
církevní stavby, v že, zvonice, apod.
Podkroví
obytná ást využívající prostor tvo ený nadezdívkou a šikmou st echou.
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Podmínky pro prostorové využití území
St echa – typ
stanovené podmínky pro st echu se vztahují na p evládající plochu st ešní roviny, výjimku mohou tvo it
pouze malé ásti p dorysné plochy v celkovém sou tu do 20 % st ech budovy nebo spojeného
komplexu budov, nap íklad pro zast ešení vstup , p íst ešk pro venkovní posezení, samostatné
garáže, k lny, viký e atd.
u staveb pro bydlení se nep ipouští neklasické pojetí sedlových st ech (násobné nebo pilové
uspo ádání, soustava sedlových st ech vedle sebe …);
u valbových st ech musí zbývat h eben v délce alespo 4 m;
dorys budovy
dorysem budovy se rozumí p evládající p dorysný tvar bez zapo ítání drobných výb žk ;
nemusí být spln no p i z etelném tvaru „L“ nebo „T“.
Ostatní pojmy
Lehký p íst ešek
- jednoprostorová stavba sloužící jako do asný úkryt dobytka p ed nep íznivými pov trnostními vlivy,
která svým vzhledem, umíst ním nebo provozem nenaruší krajinný ráz, životní a obytné prost edí.
Jedná se o nepodsklepený jednopodlažní objekt o velikosti do 25 m2. Nosné prvky mohou být
zabudovány do betonových patek, které budou v p ípad likvidace stavby odstran ny, žádná jiná ást
nesmí mít základy. Objekt bude minimáln z jedné strany otev ený.
Seník
- nepodsklepená, nezateplená, jednopodlažní d ev ná stavba do 25 m2 sloužící výhradn
k uskladn ní sena, pop ípad slámy, jejíž maximální výška od terénu po h eben st echy iní 8 m.
Drobné stavby
- pozemní stavby, pokud jejich zastav ná plocha nep esahuje 16 m2 a výška 4,5 m.
Odpo ívadla
- lavi ky se stolkem pro turisty s možností zast ešení.
Drobná emeslná a výrobní za ízení
- je takové za ízení (výrobní innosti a služby), jejichž negativní vliv na okolí nep ekro í vlastnické
hranice stavebníka, je charakteru malovýroby, obvykle živnostenského podnikání obyvatele obce,
s malým po tem zam stnanc (nap . truhlá ské dílny, tesa ství, drobné autoopravny, kovoobráb cí
dílny, klempí ství, apod.).

Plochy bydlení
- stav

B

Hlavní využití
Bydlení v rodinných a bytových domech.
ípustné využití
Zm ny staveb a výstavba nového individuálního bydlení v rodinných a bytových domech a innosti a d je
s tímto typem bydlení související, tj. užitkové zahrady, vedlejší samozásobitelské hospodá ství, vestav ná
ob anská vybavenost, administrativní za ízení, obchody, provozovny služeb, drobná emeslná a výrobní
za ízení, která nezat žují hlukem okolní bydlení (nap . kade nictví, krej ovství), malá rekrea ní a sportovní
za ízení (rodinné bazény, prvky zahradní architektury apod.). Umíst ní musí být v souladu s charakterem
využívání okolních ploch. P ípustná jsou rovn ž parkovací stání a garáže, stavby ke stavb hlavní formou
ístavby nebo i samostatn stojící pro pot eby vyvolané p ípustným využitím území na vlastním pozemku,
nezbytná dopravní a technická infrastruktura, rozší ení a sm rové i výškové úpravy trasy místních
a ú elových komunikací (rektifikace a homogenizace) do normových parametr , ve ejná prostranství a zele .
Nep ípustné využití
Ostatní využití, neuvedené jako p ípustné, zejména veškeré innosti narušující venkovské prost edí,
odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní za ízení, za ízení
dopravních služeb a autobazary. Výstavba samostatn stojících malometrážních objekt sezónní rekreace
(sruby, zahradní chaty, stavební bu ky apod.).
Typy podmínek
Podmínky pro výstavbu
Podmínky pro plošné využití území
Po et staveb na stávající ploše
stávající po et s možností
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dostaveb do maximálního
ípustného zastav ní
stávající nebo maximáln 25%,
stávající nebo maximáln 35%
v zastav ném území nelze odd lit
pozemek menší než 700 m²
pro RD

Zastav nost budovami
Zastav nost celková
Velikost stavebních parcel

Podmínky pro výškové využití území
Výška budovy

stávající nebo s možností dostavby
na max. 1 nadzemní podlaží
+ podkroví
stávající nebo lze upravit výšku
max. na 9,5 m

Výška budovy do h ebene v metrech
Podmínky pro prostorové využití území
St echa - typ

stávající, možné úpravy na st echy
sedlové, polovalbové, valbové
(za podmínky h ebene delšího než
4 m)

Plochy bydlení
- návrh

B

Hlavní využití
Bydlení v rodinných domech.
ípustné využití
Výstavba objekt pro bydlení v rodinných domech a innosti a d je s tímto typem bydlení související, tj.
užitkové zahrady, vedlejší samozásobitelské hospodá ství, vestav ná ob anská vybavenost, administrativní
za ízení, obchody, provozovny služeb, drobná emeslná a výrobní za ízení, která nezat žují hlukem okolní
bydlení (nap . kade nictví, krej ovství), malá rekrea ní a sportovní za ízení (rodinné bazény, prvky zahradní
architektury apod.). Umíst ní musí být v souladu s charakterem využívání okolních ploch. P ípustná jsou
rovn ž parkovací stání a garáže pro pot eby vyvolané p ípustným využitím území na vlastním pozemku,
nezbytná dopravní a technická infrastruktura, rozší ení a sm rové i výškové úpravy trasy místních
a ú elových komunikací (rektifikace a homogenizace) do normových parametr , ve ejná prostranství a zele .
Podmín
p ípustné využití
Výstavba na plochách B 7, B 8, B 26 a B 30 je umožn na pouze za dodržení podmínky umíst ní
max. 1 rodinného domu a v lokalit B 27 max. 2 rodinných dom venkovského typu.
Nep ípustné využití
Ostatní využití, neuvedené jako p ípustné, zejména veškeré innosti narušující venkovské prost edí,
odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní za ízení, za ízení
dopravních služeb a autobazary. Výstavba samostatn stojících malometrážních objekt sezónní rekreace
(sruby, zahradní chaty, stavební bu ky apod.).
Typy podmínek
Podmínky pro výstavbu
Podmínky pro plošné využití území
Zastav nost budovami
maximáln 25%
Zastav nost celková
maximáln 35%
Velikost stavebních parcel
minimáln 700 m2 pro RD
Podmínky pro výškové využití území
Výška budovy
1 nadzemní podlaží + podkroví
Výška budovy do h ebene v metrech
max. na 9,5 m u RD
Podmínky pro prostorové využití území
sedlová, polovalbová, valbová
(za podmínky h ebene delšího
St echa - typ
než 4 m)
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Plochy ob anského vybavení
- stav

OV

Hlavní využití
Ob anské vybavení.
ípustné využití
Zm ny staveb a výstavba nových objekt pro ve ejné, správní, kulturní, zdravotnické, sociální, sportovní,
vzd lávací služby. P ípustné je z izovat a provozovat knihovny, archivy, služebny policie, požární zbrojnice,
zdravotnická st ediska, apod., parkovací a odstavná stání vyvolaná zp sobem využití území, plochy ve ejné
zelen v etn architektonických prvk parteru, nákupní za ízení, obchody, ubytování, stravování, ostatní
podnikání a služby, pokud negativn neovliv ují své okolí, nezbytná dopravní a technická infrastruktura,
rozší ení a sm rové i výškové úpravy trasy místních a ú elových komunikací (rektifikace a homogenizace)
do normových parametr , ve ejná prostranství a zele .
Podmín
p ípustné využití
Bydlení personálu ve form služebních byt (ne formou RD) za podmínky, že budou dodrženy hygienické
limity hluku v chrán ném venkovním i vnit ním prostoru staveb pro bydlení.
Nep ípustné využití
Jsou takové innosti a d je, které nadm rn narušují prost edí, chovatelství, p stitelství, pr myslová výroba
a sklady a další funkce, neuvedené jako p ípustné, zejména stavby individuální rekreace, jakékoli innosti
a funk ní využití, které jsou nebo by mohly být v rozporu s funkcí hlavní, pop . by bránily tomuto funk nímu
využití.
Typy podmínek
Podmínky pro výstavbu
Podmínky pro plošné využití území
Po et staveb na stávající ploše
stávající po et lze zvýšit
za podmínky dodržení min.
velikostí parcely 500 m2
Zastav nost budovami
stávající nebo maximáln 35%
Zastav nost celková
stávající nebo maximáln 45%
(90% u sportovních ploch)
Podmínky pro výškové využití území
Výška budovy
stávající nebo do výšky
max. 2 nadzemní podlaží +
podkroví
Výška budovy do h ebene v metrech
stávající nebo lze upravit výšku
na maximáln 12,5 m
Podmínky pro prostorové využití území
St echa - typ
stávající, možné úpravy na st echy
sedlové, polovalbové, valbové
(za podmínky h ebene delšího
než 4 m)

Plochy ve ejných prostranství
- stav, návrh

VP

Hlavní využití
Ve ejný prostor související s dopravním systémem s p evládající funkcí zelen .
ípustné využití
ípustné je z izovat stezky pro p ší i cyklisty, osazovat drobnou architekturu a uli ní mobiliá , pomníky,
památníky, vysazovat aleje, výsadba zelen obecn , vodní plochy, stavby p ších komunikací, drobné stavby
informa ního charakteru (mapy, pouta e, výv sky), dopravní infrastruktura (obslužné komunikace, parkovací
stání vyvolaná využitím území), rozší ení a sm rové i výškové úpravy trasy místních a ú elových
komunikací (rektifikace a homogenizace) do normových parametr , stavby související s vytvo ením
technického zázemí a technické infrastruktury.
Nep ípustné využití
Jiné než hlavní a p ípustné využití.
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Plochy dopravní infrastruktury
- stav

DI

Hlavní využití
Zajišt ní dopravní p ístupnosti a obsluha ešeného území dopravní infrastrukturou.
ípustné využití
Silnice, místní a ú elové komunikace, náspy, zá ezy, op rné zdi, mosty, cyklistické a p ší komunikace, r zné
formy zelen (nap . izola ní, doprovodná), odstavná a parkovací stání, zastávky silni ní dopravy,
odpo ívadla, protihluková opat ení, související technická infrastruktura.
Nep ípustné využití
Jiné než hlavní a p ípustné využití.

Plochy technické infrastruktury
- stav, návrh

TI

Hlavní využití
Technická infrastruktura.
ípustné využití
Umis ování staveb a za ízení technické vybavenosti (plochy pro vodovody, kanalizaci, OV, elekt inu, plyn,
spoje) bezprost edn související s danou funkcí technické infrastruktury a obsluhy území. Dále jsou p ípustná
parkovací, odstavná stání a garáže na vlastním pozemku pro pot ebu vyvolanou tímto zp sobem využití
a veškerá nezbytn nutná dopravní infrastruktura.
Nep ípustné využití
Jiné než hlavní a p ípustné využití.

Plochy výroby a skladování
- stav

VS

Hlavní využití
Výroba a skladování.
ípustné využití
Výlu
podnikatelská, pr myslová a výrobní, zem
lská, chovatelská a p stitelská výroba, p ípustné je
izovat sklady, skladové plochy a komunální provozovny, sb rný dv r, za ízení pro obchod a administrativu,
parkovací a odstavná stání, nákupní za ízení, erpací stanice pohonných hmot pro pot ebu provozovatele,
technická a dopravní infrastruktura, rozší ení a sm rové i výškové úpravy trasy místních a ú elových
komunikací (rektifikace a homogenizace) do normových parametr , netradi ní zdroje vytáp ní, fotovoltaické
elektrárny (zejména na st echách objekt ).
Podmín
p ípustné využití
Provozní byty i rodinné domy pro bydlení za podmínky, že bude zajišt na ochrana p ed negativními vlivy
a budou dodrženy hygienické limity hluku v chrán ném venkovním i vnit ním prostoru staveb pro bydlení.
Dále je možné umis ovat ojedin le stavby pro ubytování za podmínky, že bude zajišt na ochrana p ed
negativními vlivy a budou dodrženy hygienické limity hluku v chrán ném vnit ním prostoru staveb.
Nep ípustné využití
Aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití, výroba se silným dopadem na životní prost edí.
U objekt pro výrobu musí být s ohledem na nemožnost z ízení pásem hygienické ochrany zajišt no, aby
objekty byly využívány jen k takovým innostem, aby se nep íznivé vlivy z provozu na okolí neprojevovaly
mimo hranice vlastního pozemku nadm rn .
Typy podmínek
Podmínky pro výstavbu
Podmínky pro plošné využití území
Po et staveb na stávající ploše
stávající po et lze zvýšit
za podmínky dodržení min. velikostí
parcely 1000 m2
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Zastav nost budovami
Zastav nost celková
Podmínky pro výškové využití území
Výška budovy

stávající nebo maximáln 60%
stávající nebo maximáln 75%
stávající nebo do výšky
max. 1 nadzemní podlaží + podkroví
stávající nebo lze upravit výšku
na maximáln 11,5 m

Výška budovy do h ebene v metrech.
Podmínky pro prostorové využití území
St echa - typ

stávající, možné úpravy
na st echy sedlové, polovalbové
stávající nebo p evážn obdélníkový
min. 1:1,5 (u zem
lských staveb
min. 1:2 - 1: 3),
max. délka budov 40 m

dorys budovy

Plochy smíšené výrobní

SV

Hlavní využití
Výroba a skladování v etn zem
lských staveb.
ípustné využití
Farmy a innosti zem
lské výroby a zem
lských provoz , zahradnické a zeliná ské areály, chovatelské
areály, zem
lské a zpracovatelské provozovny.
Sklady, skladové plochy, manipula ní plochy, za ízení pro obchod a administrativu.
Parkování a odstavování osobních a nákladních automobil a mechaniza ních prost edk , dále stavby
ke stavb hlavní formou p ístavby nebo i samostatn stojící pro pot eby vyvolané p ípustným využitím území
na vlastním pozemku.
Dopravní a technická infrastruktura související s hlavním využitím plochy, rozší ení i sm rové a výškové
úpravy tras místních a ú elových komunikací (rektifikace a homogenizace) do normových parametr ,
cykloturistické a turistické trasy, ve ejná zele , ve ejná prostranství, vodní plochy.
Podmín
p ípustné využití
Bydlení osob p ímo spojených s provozem dané výroby za podmínky, že bude zajišt na ochrana p ed
negativními vlivy a budou dodrženy hygienické limity hluku v chrán ném venkovním i vnit ním prostoru staveb
pro bydlení, dále ojedin le ubytování za podmínky, že bude zajišt na ochrana p ed negativními vlivy a budou
dodrženy hygienické limity hluku v chrán ném vnit ním prostoru staveb pro ubytování.
Nep ípustné využití
Stavby pro rekreaci a sport, výstavba mobilních dom .
Všechny provozy a innosti, které svými negativními vlivy jinak narušují funkce okolních zón a zasahují tak
mimo hranice vlastního pozemku (resp. mimo daný zp sob využití území), výroba se silným dopadem
na životní prost edí.
U objekt pro výrobu musí být s ohledem na nemožnost z ízení pásem hygienické ochrany zajišt no, aby
objekty byly využívány jen k takovým innostem, aby se nep íznivé vlivy z provozu na okolí neprojevovaly
mimo hranice vlastního pozemku nadm rn .
Typy podmínek
Podmínky pro výstavbu
Podmínky pro plošné využití území
Celková zastav nost plochy
stávající nebo max. 35%
Velikost stavebních pozemk
stávající nebo min. 1 000 m², v zastav ném území nelze
odd lit pozemek (pro další hlavní stavbu) menší než
2
1 000 m ;
dopl kové stavby, dostavby a p ístavby jsou možné
za podmínky dodržení maximální celkové zastav nosti
35 % plochy pozemku ur eného ke stavb .
Podmínky pro výškové využití území
Výšková hladina zástavby
stávající nebo max. 1 nadzemní podlaží s možností
využití podkroví (stávající nebo lze upravit výšku
na maximáln 11,5 m).
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Plochy t žby nerost
- stav

TN

Hlavní využití
žba kamene.
ípustné využití
žba stavebního kamene, pr myslové objekty související s t žbou stavebního kamene, rekultivace
za podmínky ukon ení t žby (nap . zalesn ní, z ízení vodních ploch, skládky inertního materiálu s následným
zalesn ním apod.), nezbytná technická a dopravní infrastruktura, rozší ení a sm rové i výškové úpravy trasy
silnice III. t ídy, místních a ú elových komunikací (rektifikace a homogenizace) do normových parametr .
Nep ípustné využití
Jiné než hlavní a p ípustné využití je nep ípustné.

Plochy vodní a vodohospodá ské
- stav

V

Hlavní využití
Vodní toky a plochy.
ípustné využití
Pro vodní plochy a toky, chovné rybníky, rekrea ní nádrže a ostatní vodní díla je možno z izovat p emost ní
a lávky, stavidla a hráze, krmná za ízení pro chovné rybníky a výstavbu technické infrastruktury, rozší ení
a sm rové i výškové úpravy trasy místních a ú elových komunikací (rektifikace a homogenizace)
do normových parametr , dále je možné z izovat pro rekrea ní vodní plochy mola a jiná sportovní za ízení.
Dále jsou p ípustné stavby a za ízení sloužící pro zachycení deš ových vod, ochrana proti vod jako
írodnímu živlu; realizace ÚSES.
Nep ípustné využití
Nep ípustné je z izování a provozování za ízení nesouvisejících s hlavním a p ípustným využitím, v etn
odstavení mobilních dom .
Na t chto plochách nelze dle § 18 odst. 5 stavebního zákona:
- umis ovat stavby, za ízení, a jiná opat ení v etn oplocení pro zem
lství;
- umis ovat stavby pro lesnictví;
- realizovat t žbu nerost mimo stanovený dobývací prostor „Kobylí hora“, vymezené ložisko
nerostných surovin „Prachatice - Kobylí hora“ a chrán né ložiskové území Žernovice;
- umis ovat stavby a taková technická opat ení, které zlepší podmínky jeho využití pro ú ely rekreace
a cestovního ruchu, nap íklad, hygienická za ízení, ekologická a informa ní centra.

Plochy zem
- stav

lské

Z

Hlavní využití
Intenzivní a extenzivní hospoda ení se zem
lskými travními porosty a ornou p dou nebo innosti
a za ízení, které s tímto hospoda ením souvisí.
ípustné využití
ípustné je provád t na t chto územích zm ny kultur (na pastviny, louky, sady, ornou p du a plochy lesní),
izovat a provozovat na t chto územích sít a za ízení technické infrastruktury nezbytné pro obsluhu
a zásobování p ilehlého území, ú elové a místní komunikace nezbytné pro obsluhu tohoto území, rozší ení
a sm rové i výškové úpravy trasy silnice III. t ídy, místních a ú elových komunikací (rektifikace
a homogenizace) do normových parametr , umis ovat stavby pro zem
lské innosti (nap . seníky,
íst ešky pro zv a chovaná zví ata formou lehkých p íst ešk , v elíny, silážní jámy atd. bez oplocení), dále
ší, cyklistické a ú elové komunikace, komunikace pro jízdu s potahem, na kole a pro jízdu na lyžích
a na saních, dostavby a p ístavby malého rozsahu (tj. nár st o max. 25% prvotn zkolaudované plochy)
stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku, z izování vodních nádrží, apod.
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Podmín né p ípustné využití
Realizace komunitního kompostování, polních hnojiš apod. za podmínky spln ní zákonných podmínek.
Zales ování za podmínky, že plocha navazuje na stávající lesní plochy a zalesn ním dojde k ucelení lesních
ploch. Nem lo by se jednat o plochu s I. a II. t ídou ochrany ZPF.
Do asné oplocenky jen v p ípad oplocení lesních školek, obor a ochrany porost p ed zv í za podmínky, že
se bude jednat o do asné ohrazení pozemk (nap . elektrické ohradníky nebo jednoduché d ev né ohrazení)
a nebude ztížena propustnost krajiny.
Nep ípustné využití
Nep ípustné je z izování a provozování za ízení nesouvisejících s hlavním a p ípustným využitím, v etn
odstavení mobilních dom . Nep ípustné je narušovat organizaci a strukturu zem
lského p dního fondu,
porušovat funk nost meliora ních opat ení a staveb.
Na t chto plochách nelze umis ovat dle § 18 odst. 5 stavebního zákona:
- stavby, za ízení a jiná opat ení v etn oplocení pro zem
lství (mimo p ípustných a podmín
ípustných);
- stavby pro lesnictví (mimo posed , kazatelen, krmelc , oplocení obor);
- nelze realizovat t žbu nerost mimo stanovený dobývací prostor „Kobylí hora“, vymezené ložisko
nerostných surovin „Prachatice - Kobylí hora“ a chrán né ložiskové území Žernovice;
- stavby a taková technická opat ení, které zlepší podmínky jeho využití pro ú ely rekreace
a cestovního ruchu, nap íklad, hygienická za ízení, ekologická a informa ní centra (mimo
cyklistických stezek, chodník , informa ních tabulí a lavi ek se zast ešeným stolkem pro turisty);
- nep ípustné je narušovat organizaci a strukturu zem
lského p dního fondu, porušovat funk nost
meliora ních opat ení a staveb.

Plochy lesní
- stav

L

Hlavní využití
Plochy slouží k pln ní funkcí lesa a innosti související s touto hlavní funkcí.
ípustné využití
innosti a za ízení související se zachováním ekologické rovnováhy území, realizace ÚSES, opat ení
pro udržení vody v krajin , zachycení p ívalových deš , protipovod ová a protierozní opat ení a další
opat ení p ispívající k vyšší reten ní schopnosti krajiny. Dále ú elové komunikace nau né stezky,
komunikace pro p ší, cyklisty, pro jízdu s potahem, na koni a pro jízdu na lyžích a na saních. Pouze nezbytn
nutné stavby a za ízení pro hospoda ení v lese, pro myslivost a ochranu p írody (krmelce, posedy
a oplocenky), nezbytn nutné stavby dopravní a technické infrastruktury, rozší ení a sm rové i výškové
úpravy trasy silnice III. t ídy, místních a ú elových komunikací (rektifikace a homogenizace) do normových
parametr .
Podmín né p ípustné využití
Dostavby a p ístavby malého rozsahu stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku za spln ní podmínky,
že nár st plochy nep esáhne max. 20 % z prvotn zkolaudované plochy.
Nep ípustné využití
Nep ípustné je z izování a provozování za ízení nesouvisejících s hlavním a p ípustným využitím, v etn
odstavení mobilních dom .
Na t chto plochách nelze umis ovat dle § 18 odst. 5 stavebního zákona:
- umis ovat stavby, za ízení a jiná opat ení pro zem
lství;
- oplocení je výslovn vylou eno krom ploch, pro jejichž zp sob využití je nezbytné (nap . specifické
zp soby hospoda ení na lesní p
jako n které typy lesní školky, obory, výb hy pro chovnou zv );
- lesní cesty nebudou oploceny nebo budou oploceny zp sobem, který zachová jejich prostupnost na
navazující zem
lské a lesní pozemky;
- realizovat t žbu nerost ;
- realizovat stavby a taková technická opat ení, která zlepší podmínky jeho využití pro ú ely rekreace
a cestovního ruchu, nap . hygienická za ízení, ekologická a informa ní centra (mimo cyklistických
stezek, hipostezek, chodník , informa ních tabulí a lavi ek se zast ešeným stolkem pro turisty).
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Plochy p írodní
- stav

P

Hlavní využití
Plochy pro zajišt ní podmínek pro ochranu p írody a krajiny a plochy biocenter.
ípustné využití
ípustné je sou asné využití a využití, které zajiš uje p irozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým
stanovištním podmínkám, jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu. Nesmí dojít ke znemožn ní
navrhovaného využití nebo zhoršení p írodní funkce sou asných ploch ÚSES.
ípustné jsou rovn ž stavby a za ízení, která jsou v zájmu ochrany p írody a krajiny, stavby p ších,
cyklistických a ú elových komunikací s povrchovou úpravou blízkou p írod , rozší ení a sm rové i výškové
úpravy trasy silnice III. t ídy, místních a ú elových komunikací (rektifikace a homogenizace) do normových
parametr , mosty, lávky a nezbytné stavby pro lesní a vodní hospodá ství.
Podmín
p ípustné využití
Pouze ve výjime ných p ípadech, nezbytn nutné liniové stavby, vodohospodá ská za ízení, OV atd., p i co
nejmenším zásahu do biocentra a narušení jeho funk nosti.
Nep ípustné využití
Nep ípustné jsou zm ny zp sobu využití, které by snižovaly sou asný stupe ekologické stability daného
území za azeného do ÚSES a dále pak zm ny, které jsou v rozporu s funkcí t chto ploch v ÚSES, jakékoliv
zm ny zp sobu využití, které by znemožnily i ohrozily funk nost biocenter, nebo územní ochranu ploch
navrhovaných k za len ní do nich, rušivé innosti jako je umis ování staveb, odvod ování pozemk , t žba
nerostných surovin, apod., mimo innosti p ípustné a podmín
p ípustné.

Plochy smíšené nezastav ného území
- stav

SN

Hlavní využití
Využívání p evážn k zem
lským ú el m, p ispívající ke stabilizaci ekologické rovnováhy v území.
ípustné využití
Plochy smíšené nezastav ného území zahrnují pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa, pozemky
zem
lského p dního fondu, p ípadn pozemky vodních ploch a koryt vodních tok bez rozlišení
evažujícího zp sobu využití. Do plochy smíšené nezastav ného území jsou zahrnuty i pozemky
irozených a p írod blízkých ekosystém a pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
rozší ení a sm rové i výškové úpravy trasy silnice III. t ídy, místních a ú elových komunikací (rektifikace
a homogenizace) do normových parametr .
Na plochách za azených mezi prvky ÚSES je p ípustné sou asné využití a využití, které zajiš uje vysoké
zastoupení druh organism a p irozenou skladbu bioty, odpovídající trvalým stanovištním podmínkám p i
žném extensivním zem
lském nebo lesnickém hospoda ení, jiné jen pokud nezhorší ekologickou
stabilitu. P itom nesmí dojít ke znemožn ní navrhovaného využití a p írodní funkce sou asných funk ních
biokoridor .
ípustné je provád t na t chto územích zm ny kultur (na pastviny, louky, sady, lesní plochy) za spln ní
všech zákonných podmínek. Je umožn na výsadba alejí a ochranné zelen . Lze povolovat lesnické,
myslivecké a rybníká ské innosti (krmelce, posedy, oplocenky, sklady krmiva u rybník ).
Podmín
p ípustné využití
Umíst ní jiných než p ných p echod inženýrských a dopravních staveb, vodohospodá ská za ízení a OV
je podmín
p ípustné, a to pouze za podmínky zachování minimálních prostorových parametr
a nenarušení funk nosti biokoridoru. Stavby procházející ÚSES budou uzp sobovány tak, aby nevytvá ely
migra ní bariéru pro organismy.
Na plochách neza azených mezi prvky ÚSES je podmín
p ípustné umis ovat stavby pro zem
lské
innosti (nap . seníky, p íst ešky pro zv a chovaná zví ata formou lehkých p íst ešk , v elíny, silážní jámy
atd. bez oplocení), p ístavby malého rozsahu (tj. nár st o max. 25% prvotn zkolaudované plochy) stávajících
trvalých staveb, z izování vodních nádrží, ostatní dopravní a technickou infrastrukturu. Realizace komunitního
kompostování, polních hnojiš apod. za podmínky spln ní zákonných podmínek.
Do asné oplocenky jen v p ípad oplocení lesních školek, obor a ochrany porost p ed zv í za podmínky, že
se bude jednat o do asné ohrazení pozemk (nap . elektrické ohradníky nebo jednoduché d ev né ohrazení)
a nebude ztížena propustnost krajiny.
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Nep ípustné využití
Nep ípustné je z izování a provozování za ízení nesouvisejících s hlavním a p ípustným využitím, v etn
odstavení mobilních dom .
Na t chto plochách nelze umis ovat dle § 18 odst. 5 stavebního zákona:
- stavby, za ízení, a jiná opat ení v etn oplocení pro zem
lství (mimo podmín
p ípustných);
- stavby pro lesnictví (mimo posed , kazatelen, krmelc , oplocení obor);
- nelze realizovat t žbu nerost mimo stanovený dobývací prostor „Kobylí hora“, vymezené ložisko
nerostných surovin „Prachatice - Kobylí hora“ a chrán né ložiskové území Žernovice;
- stavby a taková technická opat ení, které zlepší podmínky jeho využití pro ú ely rekreace
a cestovního ruchu, nap . hygienická za ízení, ekologická a informa ní centra (mimo cyklistických
stezek, chodník , informa ních tabulí a lavi ek se zast ešeným stolkem pro turisty);
- nep ípustné je narušovat organizaci a strukturu zem
lského p dního fondu, porušovat funk nost
meliora ních opat ení a staveb.

V p ípad p ekryvu prvk územního systému ekologické stability s plochami s rozdílným zp sobem
využití (plochy lesní, plochy vodní a vodohospodá ské) jsou platné stanovené podmínky pro využití
plochy prvk ÚSES.

Prvky ÚSES
(jedná se o funkci p ekryvnou)
Hlavní využití
Posílení i zachování funk nosti ÚSES.
ípustné využití
Je takové využití, které je uvedeno v podmínkách využití daného typu plochy s rozdílným zp sobem využití
jako hlavní, p ípustné i podmín
p ípustné, které zajiš uje vysoké zastoupení druh organism
a p irozenou skladbu bioty a které nenarušuje nevratn p irozené podmínky stanovišt a nesnižuje aktuální
míru ekologické stability sou asných ÚSES nebo neznemož uje založení navrhovaných ÚSES.
Podmín
p ípustné využití
Nezbytn nutné liniové stavby technické a dopravní infrastruktury (nap . silnice, místní a ú elové komunikace,
cyklistické a p ší komunikace), rozší ení i sm rové a výškové úpravy tras silnice II. a III. t ídy, místních
a ú elových komunikací (rektifikace a homogenizace) do normových parametr a nezbytné stavby pro lesní
(nap . krmelce) a vodní hospodá ství, stavby vodních nádrží, opat ení pro udržení vody v krajin , zachycení
ívalových deš , protipovod ová a protierozní opat ení a další opat ení p ispívající k vyšší reten ní
schopnosti krajiny za spln ní podmínky nejmenšího zásahu a narušení funk nosti ÚSES a nevytvá ení
migra ních bariér.
Nep ípustné využití
Zm ny zp sobu využití, které by snižovaly sou asný stupe ekologické stability daného území za azeného
do ÚSES (zm ny druhu pozemku s vyšším stupn m ekologické stability na druh s nižším stupn m ekologické
stability), dále pak zm ny, které jsou v rozporu s funkcí t chto ploch v ÚSES, jakékoliv zm ny zp sobu
využití, které by znemožnily nebo ohrozily funk nost ÚSES, nebo územní ochranu ploch navrhovaných
k za len ným do nich. Nep ípustné je z izování a provozování za ízení nesouvisejících s hlavním, p ípustným
a podmín
p ípustným využitím. Nep ípustné jsou innosti, které jsou v rozporu se zájmy a ochranou
írody a krajiny. Umis ování oplocení a jiných p ekážek v pohybu zv e a lidí.
PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH - VÝSTUPNÍ LIMITY
OCHRANA MELIORA NÍCH ZA ÍZENÍ
U meliorovaných ploch, které jsou áste
, nebo celé navrženy k zástavb (zastavitelné plochy) p ed
zahájením výstavby je nutno provést úpravu drenážního systému tak, aby nedocházelo k narušení jeho
funk nosti nebo ovlivn ní zamok ením navazujících ploch.
OCHRANA P ED ZVÝŠENOU HYGIENICKOU ZÁT ŽÍ
V rozvojových plochách v blízkosti silnice III. t ídy mohou být situovány stavby vyžadující ochranu p ed
hlukem (chrán ný venkovní prostor) až po spln ní hygienických limit z hlediska hluku i vylou ení
edpokládané hlukové zát že.
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DOPRAVNÍ ZA ÍZENÍ
Podmínkou povolování staveb je pokrytí pot eb parkování, odstavných stání a garáží pro jednotlivé zp soby
využití na vlastním pozemku.
MAX. HRANICE NEGATIVNÍHO VLIVU VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
Hranice negativních vliv výroby a skladování bude na hranici této plochy rozdílného zp sobu využití
(p ípadn na hranici vlastního pozemku).
V ploše negativního vlivu je možno umis ovat ojedin le stavby pro bydlení za podmínky, že bude zajišt na
ochrana p ed negativními vlivy a budou dodrženy hygienické limity hluku v chrán ném venkovním i vnit ním
prostoru staveb. Dále je možné umis ovat ojedin le stavby pro ubytování za podmínky, že bude zajišt na
ochrana p ed negativními vlivy a budou dodrženy hygienické limity hluku v chrán ném vnit ním prostoru
staveb.
MAXIMÁLNÍ HRANICE NEGATIVNÍHO VLIVU OV
V sídle Žernovice je okolo navrhované plochy technické infrastruktury pro OV navržena maximální hranice
negativního vlivu OV pro území, které je OV ovliv ováno. V budoucnu nesmí vyhlašované ochranné
pásmo tuto max. hranici p ekro it.
MAXIMÁLNÍ HRANICE NEGATIVNÍHO VLIVU TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY, OB ANSKÉHO
VYBAVENÍ, BYDLENÍ
Hranice negativních vliv z provozu u ploch technické infrastruktury, u ploch ob anského vybavení i ploch
bydlení bude na hranici této plochy rozdílného zp sobu využití (p ípadn na hranici vlastního pozemku), tzn.,
že negativní vlivy z t chto ploch nesmí zasahovat do ploch stávajícího i navrhovaného chrán ného
venkovního prostoru staveb.
PLOCHY PRO P ÍSTUP K VODNÍM TOK M
Podél vodote í bude zachován p ístupný pruh pozemk v ší ce 6 m od b ehové hrany.
ÚZEMÍ S MOŽNÝMI ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY ( EŠENÉ ÚZEMÍ)
i stavebních aktivitách m že dojít k porušení území s možnými archeologickými nálezy. V p ípad
archeologických nález p i stavební innosti je nutné zajistit provedení záchranného archeologického
pr zkumu.
UMIS OVÁNÍ STAVEB DO VZDÁLENOSTI 50 M OD OKRAJE LESA
Je nežádoucí realizace staveb trvalého charakteru v menší vzdálenosti od lesních pozemk , než je
pr
rná výška blízkého lesního porostu v mýtním v ku upravená s ohledem na charakter konkrétní lokality.
Dále je nutné, aby byl zajišt n dostate ný p ístup do okolních les s ohledem na sou asnou mechanizaci
využívanou v lesním hospoda ení. Samostatné umíst ní jednotlivých staveb ve vzdálenosti do 50 m od
okraje lesa bude podléhat souhlasu orgánu státní správy.

g) Vymezení ve ejn prosp šných staveb, ve ejn prosp šných opat ení, staveb
a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu a ploch pro asanaci, pro
které lze práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit
Návrh ve ejn prosp šných staveb je vyzna en v samostatném výkresu - Výkres ve ejn
staveb, opat ení a asanací v Hlavním výkresu.
VE EJN PROSP ŠNÉ STAVBY
Technická infrastruktura - zásobování vodou
KÓD
V1

EL
Návrh koridoru vodovodu a vodojemu - jihozápadn od sídla Žernovice
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prosp šných

Technická infrastruktura - odkanalizování
KÓD
K1

EL
Návrh koridoru kanaliza ního sb ra e a OV - severovýchodn od sídla Žernovice

VE EJN PROSP ŠNÁ OPAT ENÍ
KÓD
LBK 1
LBK 5

EL
Lokální biokoridor nefunk ní severn od obce Žernovice.
Bez postupného zlepšování funkce ÚSES nelze zabezpe it trvale udržitelnou funkci krajiny.
Lokální biokoridor áste
funk ní v jižní ásti k. ú. Žernovice.
Bez postupného zlepšování funkce ÚSES nelze zabezpe it trvale udržitelnou funkci krajiny.

STAVBY A OPAT ENÍ K ZAJIŠ OVÁNÍ OBRANY A BEZPE NOSTI STÁTU A PLOCHY PRO ASANACI
Nejsou navrhovány stavby a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu ani plochy pro asanaci.

h) Vymezení ve ejn prosp šných staveb a ve ejných prostranství, pro které lze
uplatnit p edkupní právo, s uvedením v í prosp ch je p edkupní právo
izováno, parcelních ísel pozemk , názvu katastrálního území a p ípadn
dalších údaj podle § 8 odst. 1 katastrálního zákona
V ÚP Žernovice nejsou vymezeny žádné plochy ve ejn
opat ení, pro které lze uplatnit p edkupní právo.

i)

prosp šných staveb a ve ejn

prosp šných

Vymezení ploch a koridor územních rezerv a stanovení možného budoucího
využití, v etn podmínek pro jeho prov ení

Územní plán Žernovice vymezuje plochy ur ené pro územní rezervu. Jsou to plochy ur ené k bydlení, které
se nachází v severní ásti sídla Žernovice - B 23 a B 24. Konkrétní umíst ní t chto ploch bude ešeno
projektovou dokumentací k územnímu ízení až v dob realizace a bude podmín no zm nou ÚP.

j)

Vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách v území
podmín no zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její po ízení
a p im ené lh ty pro vložení dat o této studii do evidence územn plánovací
innosti

Návrh ÚP Žernovice vymezuje plochy, u kterých je nutné prov ení zm n jejich využití územní studií:
B 10 - Plocha bydlení v severozápadní ásti obce
B 25 - Plocha bydlení v jižní ásti obce
Na t chto plochách jsou stanoveny limity pro zpracování územní studie, která má za úkol p edevším
koordinaci zájm investor a obce a spole né ešení ve ejné infrastruktury. P edevším dopravního ešení
území, ešení technické infrastruktury, ve ejných prostranství a ešení odtoku a reten ních opat ení
deš ových vod.
Studie prov í možnost d lení a scelování pozemk , umíst ní staveb a vymezení místních komunikací
v p íslušných parametrech na celé vymezené území spole
tak, aby byla zachována dopravní návaznost
a další urbanistické prostorové parametry rozvojového území, p edevším k formování uceleného
urbanistického prostoru. Lokality budou prov eny územní studií v rozsahu dle zákresu v grafické ásti.
Územní studie bude po ízena do doby zahájení první výstavby v ešeném prostoru, nejpozd ji však do 4 let
od nabytí právní moci Zm ny . 1 ÚP Žernovice.
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k)

Údaje o po tu list úplného zn ní územního plánu a po tu výkres
ipojené grafické ásti

Dokumentace úplného zn ní územního plánu obsahuje 27 stran textové ásti.
Grafická ást úplného zn ní územního plánu obsahuje 4 výkresy:
1.
2.
3.
4.

Výkres základního len ní území
Hlavní výkres
Výkres ve ejn prosp šných staveb, opat ení a asanací
Koordina ní výkres
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1:
1:
1:
1:

5 000
5 000
5 000
5 000

k n mu

