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ÚZEMNÍ PLÁN JEDOM⇥LICE - TEXTOVÁ ÁST
a)

Vymezení zastav ného území
Na území obce Jedom lice je k datu 18.1. 2019 vymezeno celkem ⌥trnáct zastav n✏ch území.
Vymezení zastav ného území je znázorn no ve v✏kresové ⌥ásti územního plánu: v✏kres
základního ⌥len ní území (1) a hlavní v✏kres (2).

b)

Základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot

b.1) Vymezení ⌦e↵eného území
⇤e en✏m územím je správní území obce Jedom lice (⌥íseln✏ kód: 532410), které tvo↵í
katastrální území: Jedom lice (⌥íseln✏ kód: 658103). ⇤e ené území se nachází v okresu Kladno,
St↵edo⌥eském kraji.
b.2) Koncepce rozvoje ⌦e↵eného území
Územní plán Jedom lice si klade za cíl vytvo↵it územní p↵edpoklady pro zachování specifické
rázovitosti, zachovat a návrhem podpo↵it p↵írodní a krajiná↵ské hodnoty kulturní krajiny. Pro rozvoj
podstatná je pom rn dobrá dopravní dostupnost m st (Slan✏, Kladno, Praha).
Cílem územního plánu je stanovit podmínky pro ú⌥elné vyu⇣ívání zastav ného území a zajistit
ochranu nezastav ného území a to zejména stávajících p↵írodních a kulturn -historick✏ch hodnot v
krajin . Územním plánem jsou vytvo↵eny podmínky pro p↵im ↵en✏ rozvoj venkovského bydlení,
smí eného - venkovského vyu⇣ití a technické infrastruktury.
Územním plánem jsou dány podmínky pro rekrea⌥ní vyu⇣ívání krajiny, preventivní ochranu
ir ího území p↵ed záplavami a nep↵ízniv✏mi in⇣en✏rsko-geologick✏mi pom ry.
b.3) Ochrana a rozvoj hodnot území
Urbanistická v chodiska, kulturn -historické hodnoty
Struktura p vodní zástavby je tém ↵ pravidelná s centrálním návesním prostorem. Do n j se
p↵evá⇣n sv✏mi títy obracejí stavení zem d lsk✏ch usedlostí. P vodní zastav né území obce je uzav↵eno
prstencem zahrad, které se dochovaly dodnes.
Územním plánem je respektováno základní prostorové ⌥len ní zastav ného území:
-

-

-

Jedom lice:
p vodní historické jádro Jedom lic se zem d lsk✏mi usedlostmi soust↵ed n✏mi kolem
roz í↵ené návesní ulicovky,
navazující domká↵ská zástavba,
novodobá zástavba rodinn✏ch dom v zahradách.
Zásady pro územn rozvojovou a stavební ⌥innost:
zachování tradi⌥ních hmot a forem zástavby v⌘historickém jádru Jedom lic,
v✏stavbu, p↵ípadn obnovu dom v⌘blízkosti architektonicko-urbanistick✏ch cenn✏ch objekt
nutno provád t citliv a v⌘souladu s⌘rázem této cenné zástavby,
nové rozvojové plochy v⌘obci situovat v⌘návaznosti na zastav né území, p↵i v✏stavb respektovat
sou⌥asnou architektonicko urbanistickou strukturu obce,
pro v✏robní aktivity prioritn vyu⇣ít existující hospodá↵ské objekty v p vodním historickém
jádru - tím zárove⌦ najít odpovídající vyu⇣ití pro tyto objekty (stodoly, stájové objekty ap.),
vylou⌥it stavební zásahy do pozm n né krajinné oblasti, dnes v ak ji⇣ s p↵eva⇣ujícími
p↵írodními hodnotami.
V⌘↵e eném území jsou respektovány a chrán ny tyto hodnoty (popis v ⌥ásti od vodn ní):
v✏znamné archeologické lokality I. stupn , které zahrnují kulturní památky popsané ní⇣e v
textu; st↵edov ké a novov ké jádro Jedom lic spadá do vymezené archeologické zóny II.
stupn ;
nemovité kulturní památky:
27332/2-4021 - kaple (náves v Jedom licích);
19243/2-690* - zaniklá ves, archeologické stopy (les Ostrov);
16399/2-690* - tvrz Na Zámkách, archeologické stopy (les Ostrov).
*) pozn.: ob archeologické památky s⌘r zn✏mi rejst↵íkov✏mi ⌥ísly i ozna⌥ením se
nacházejí na stejném území
krom kulturních památek je v sídle zachována ↵ada zajímav✏ch zd n✏ch staveb ⌥i drobn✏ch
památn✏ch objekt (odkaz je sou⌥ástí koordina⌥ního v✏kresu):
⌥.p. 7 - usedlost s bránou a zd n✏m zem d lsk✏m domem z 1. pol. 19. stol. a zd nou
stodolou z p↵elomu 18. a 19. stol.;
⌥.p. 24 - zd n✏ patrov✏ d m s bránou z poloviny 19. stol.;
⌥.p. 26 - zachovaná su árna ovoce z konce 19. stol;
pomník padl✏m na návsi (u kapli⌥ky);
bo⇣í muka z roku 1896;
ve↵ejné poh↵ebi t v izolované poloze v západní okrajové ⌥ásti katastru.
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Ochrana hodnot vypl vajících z p⌦írodních a dal↵ích podmínek území
ÚP Jedom lice vytvá↵í podmínky pro ochranu v ech p↵írodních hodnot v⌘území, které v⌘zásad
respektuje a je s⌘nimi koordinován. V t ina dochovan✏ch p↵írodních prvk je územním plánem zapojena
do systému ÚSES (biocentra, biokoridory, krajinotvorné prvky).
území:
-

-

-

-

-

-

Návrhem ÚP Územním plánem Jedom lice je respektováno základní krajinné ⌥len ní ↵e eného
p↵írodn hodnotn✏ krajinn✏ celek zahrnující okraj lesního masivu p↵írodního parku D⇣bán (I.
zóna ochrany) se str⇣ovit✏mi svahy, s prameni t m Byse⌦ského potoka, p↵írodní památkou
Ostrov u Jedom lic a s poz statky zaniklé st↵edov ké osady Ostrov s tvrzi t m;
krajinn✏ prostor zahrnující v✏raznou kotlinu Byse⌦ského potoka - odlesn nou intenzivn
vyu⇣ívanou krajinu s⌘drobn✏mi vodote⌥emi, se zar stajícími strán mi, s doprovodn✏mi liniov✏mi
porosty a poz statky d↵ív j í hornické ⌥innosti (d lní díla – achty, toly, dob✏vky). Místem
krajinného rázu jsou údolní niva Byse⌦ského potoka se⌘ irok✏mi pásy vlhk✏ch a⇣ mokr✏ch
tu⇣ebníkov✏ch lad a rákosin a zar stající extenzivní teplomilné strán a meze.
kulturn historick✏ potenciál krajiny
Jedom lice - pravidelná struktura p vodní zástavby s centrálním návesním prostorem a kaplí.
Do n j se p↵evá⇣n sv✏mi títy obracejí stavení zem d lsk✏ch usedlostí. P vodní zastav né
území obce je uzav↵eno prstencem zahrad, které se dochovaly dodnes. Hodnotné objekty
lidové architektury z 19. století.
V extravilánu ↵ada usedlostí – samot vznikl✏ch díky hornické ⌥innosti (nap↵. Cardovna, Kumbál,
Ostrov-Bor, lokalita Jind↵ich v d l v Zábo↵í atd.), které dnes plní funkci obytnou a rekrea⌥ní;
Ostrov - zaniklá st↵edov ká osada; dochováno tvrzi t s p↵íkopem a náspem, n kolik sklepení a
studánka
V⌘↵e eném území jsou respektovány a chrán ny tyto hodnoty:
P↵írodní památka "Ostrov u Jedom lic" - ur⌥ena k⌘ochran bohatého nalezi t t↵emdavy bílé a
jiné teplomilné kv teny. Ochranné pásmo není zvlá t vyhlá eno a tak ⌥iní 50 metr od okraje
chrán ného území.
Vzhledem k⌘v✏skyt m dal ích zvlá t chrán n✏ch a ohro⇣en✏ch druh (Cypripedium calceolus,
Dictamnus albus, Aconitum variegatum) navr⇣eno roz í↵ení PP o ⌥ásti lesních porost (258 c a
258 a);
P↵írodní park "D⇣bán" - rozsáhl✏ p↵írodní park le⇣í na rozhraní t↵í okres Kladno, Rakovník a
Louny.
D⇣bán tvo↵í k↵ídová tabulová plo ina, vyzdvi⇣ená tektonick✏mi pohyby nad okolí. P↵evá⇣ná ⌥ást
území je zalesn ná. V údolích se vyskytují i pole a louky, pastviny, mimo↵ádn cenné jsou staré
sady a teplé travnaté strán , ale i mok↵ady a slatiny. Typické jsou kolmé, sv tlé opukové st ny
tzv.„bílé strán “se stepní a teplomilnou kv tenou;
v✏znamné krajinné prvky (VKP) ze zákona - lesy, vodní toky a údolní nivy;
p↵írodní biotopy, které se v území vyskytují:
- mozaika irokolist✏ch such✏ch trávník (T3.4D), mezofilních ovsíkov✏ch luk (T1.1) porosty
k↵ovin, skupiny vy ích d↵evin a zar stající sady a pastviny roz⌥len né soustavou mezí (K3) a
lesních porost typu hercynské dubohab↵iny (L3.1) na svazích nad Dolnicí, nad Pr honem a
nad Mo⌥idly;
- rákosiny eutrofních stojat✏ch vod (M1.1), vlhká tu⇣ebníková lada (T1.6), vrbové k↵oviny (K2.1)
a údolní jasanovo-ol ové luhy (L2.2) vyskytující se sporadicky podél Byse⌦ského potoka;
- vysoké mezofilní a xerofilní k↵oviny (K3) podél cest, na mezích a na plochách b✏val✏ch sad ;
- údolní jasanovo-ol ové luhy (L2.2) , hercynské dubohab↵iny (L3.1), su ové lesy (L4),
kv tnaté bu⌥iny (L5.1), acidofilní bu⌥iny (L5.4), teplomilné doubravy (L6.1), suché acidofilní
doubravy (L7.1) v komplexu lesa p↵írodního parku D⇣bán.
liniové prvky doprovodné zelen podél vodních tok a cest, katastráln evidované ⌥i prvky
zelen na orné p d ;
stará d lní díla v krajin s⌘náletovou zelení, drobné sakrální památky v krajin nemající statut
kulturní památky.

c)

Urbanistická koncepce
Zastav né území plní p↵edev ím obytnou funkci (v⌥etn drobného podnikání a hospoda↵ení),
v✏znam má v✏roba i ob⌥anská vybavenost. Z hlediska funk⌥ního vyu⇣ití p↵eva⇣uje a nadále bude
p↵eva⇣ovat vyu⇣ití smí ené obytné s p↵eva⇣ujícím venkovsk✏m charakterem zástavby v p vodním jádru
sídla a navazující plochy bydlení v rodinn✏ch domech.
Územní plán zachovává stávající v✏robní za↵ízení. I nadále bude p↵evládat vyjí⇣ ka za prací.
Nové plochy v✏roby a skladování nejsou navr⇣eny vyjma plochy Z1/1 (ur⌥ené pro roz í↵ení v✏robního
areálu, pro vybudování zázemí pro zam stnance a pro umíst ní objektu bydlení pro vlastníka/správce
areálu). Vzhledem k d le⇣itosti za↵ízení v✏roby a v✏robních slu⇣eb pro stabilizaci sídelních útvar mohou
b✏t vybraná za↵ízení umís ována i ve stávajících ⌥i navr⇣en✏ch plochách, av ak pouze v souladu s regulativy
vyu⇣ití ploch. Ve shod s navr⇣en✏mi regulativy bude mo⇣no v obci umís ovat neru ící za↵ízení nap↵.
drobné v✏roby, slu⇣eb, ↵emesel a agroturistiky tak, aby se mj. mohl obnovit ú⌥el v sou⌥asnosti
nevyu⇣ívan✏ch objekt v zem d lsk✏ch usedlostech.
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Návrh územního rozvoje
Jedom lice:
Návrh územního rozvoje ctí koncepci danou p vodní územn plánovací dokumentací a souvisí
s po⇣adavky vymezovat nové plochy pro bydlení v rodinn✏ch domech a smí ené - venkovské vyu⇣ití.
Územní rozvoj mimo zastav né území je sm ↵ován do okrajov✏ch poloh navazujících na stávající
zastav né území v severní, ji⇣ní a západní okrajové ⌥ásti sídla tak, aby se zachoval jeho kompaktní
charakter.
Osady, samoty:
Osada Jind↵ich v D l nebude územn rozvíjena. Toté⇣ se t✏ká i samot a zahrádká↵ské osady.
c.1) Vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm ny v jejich vyu✏ití
Cílem koncepce uspo↵ádání sídla je koordinace zájm a vztah v zastav ném území z hlediska
rozdíln✏ch mo⇣ností jeho vyu⇣ití, zájm ochrany urbanistick✏ch a architektonick✏ch hodnot v sídle. Za
tímto ú⌥elem územní plán stanovuje plochy s rozdíln✏m vyu⇣itím v zastav ném území, zastaviteln✏ch
plochách a pro liniové stavby v krajin .
Plochy jsou ⌥len ny podle charakteru vyu⇣ití, limitujících jev a prostorového obrazu sídla na:
-

-

-

-

-

-

Plochy smí ené obytné - venkovské (SV)
Plochy ur⌥ené pro smí ené vyu⇣ití vesnického charakteru, pro bydlení s vy ím podílem
hospodá↵ské slo⇣ky (zem d lská a ↵emeslná v✏roba). Funkce bydlení je obvykle smí ena s
jin✏mi funkcemi.
Plochy bydlení v rodinn✏ch domech - venkovské (BV)
Plochy bydlení, ve kter✏ch p↵eva⇣ují rodinné domy s chovatelsk✏m a p stitelsk✏m zázemím pro
samozásobení s p↵ím sí neru ících obslu⇣n✏ch funkcí místního v✏znamu.
Plochy bydlení - v bytov✏ch domech (BH)
Plochy bydlení ve kter✏ch p↵eva⇣ují bytové domy s odpovídajícím zázemím.
Plochy ob⌥anského vybavení - ve↵ejná infrastruktura (OV)
Plochy ur⌥ené pro ob⌥anskou vybavenost, která je nezbytná pro zaji t ní a ochranu základního
standardu a kvality ⇣ivota obyvatel a její⇣ existence v území je v zájmu státní správy a
samosprávy.
Plochy ob⌥anského vybavení - sport (OS)
Plochy zahrnují pozemky pro aktivní nebo pasivní sportovní ⌥innosti a regeneraci organismu a
pozemky související dopravní a technické infrastruktury a ve↵ejn✏ch prostranství.
Plochy ob⌥anského vybavení - h↵bitovy (OH)
Plochy ob⌥anského vybavení - h↵bitovy a církevní stavby jsou vymezeny za ú⌥elem zaji t ní
podmínek pro p↵im ↵ené umíst ní, dostupnost a vyu⇣ívání poh↵ebi a souvisejících církevních
staveb.
Plochy individuální rekreace - zahrádká↵ské osady (RZ)
Plochy ur⌥ené pro individuální rekreaci - vyu⇣ití v✏hradn pro zahrádka↵ení.
Plochy v✏roby a skladování - lehk✏ pr mysl (VL)
Plochy ur⌥ené pro v✏robu (areály lehkého pr myslu) a skladování v⌥etn komer⌥ní a
administrativní vybavenosti související s funk⌥ním vyu⇣itím plochy.
Plochy v✏roby a skladování - zem d lská a lesnická v✏roba (VZ)
Plochy ur⌥ené pro zem d lskou ⇣ivo⌥i nou a rostlinnou v✏robu, pro malohospoda↵ení,
zem d lské slu⇣by, p↵idru⇣enou nezem d lskou v✏robu, zahradnictví, lesní hospodá↵ství a
zpracování d↵evní hmoty v⌥etn komer⌥ní vybavenosti související s funk⌥ním vyu⇣itím plochy.
Plochy zelen - zele⌦ nezastaviteln✏ch soukrom✏ch zahrad (ZN) zahrnují plochy vyhrazené
zelen s od vodn n✏m omezením zastavitelnosti.
Plochy ve↵ejn✏ch prostranství (PV)
zahrnují pozemky jednotliv✏ch druh ve↵ejného prostranství.
Plochy ve↵ejn✏ch prostranství - ve↵ejná zele⌦ (ZV)
Plochy ve↵ejn✏ch prostranství - ve↵ejná zele⌦ jsou vymezeny za ú⌥elem zaji t ní podmínek pro
p↵im ↵ené umíst ní, rozsah a dostupnost p↵evá⇣n parkov upraven✏ch pozemk ve↵ejné
zelen .
Plochy technické infrastruktury - in⇣en✏rské sít (TI)
Zahrnují zejména pozemky staveb a vedení technické infrastruktury a s nimi provozn
souvisejících za↵ízení
Plochy dopravní infrastruktury - silni⌥ní doprava (DS)
zahrnují zejména pozemky silnic a vybran✏ch místních komunikací.
Plochy dopravní infrastruktury - místní a ú⌥elové komunikace (DS.1)
zahrnují zejména pozemky místních komunikací a ú⌥elov✏ch komunikací v krajin .
Plochy dopravní infrastruktury - ú⌥elové lesní komunikace (DS.2)
zahrnují zejména pozemky ú⌥elov✏ch lesních komunikací na lesním pozemku

Pro vymezené plochy jsou stanoveny podmínky pro stabilizaci nebo zm ny v jejich vyu⇣ití
(podmínky plo ného a prostorového uspo↵ádání - viz. kap. f).
c.2) Vymezení zastaviteln ch ploch
Návrhem ÚP Územním plánem Jedom lice jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy (plochy
ur⌥ené k zastav ní):
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Ozna⌥ení plochy:
Funk⌥ní vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití, podmínky:

Ozna⌥ení plochy:
Funk⌥ní vyu⇣ití:

Hlavní vyu⇣ití, podmínky:

Ozna⌥ení plochy:
Funk⌥ní vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití, podmínky:

Ozna⌥ení plochy:
Funk⌥ní vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití:
Ozna⌥ení plochy:
Funk⌥ní vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití, podmínky:

Ozna⌥ení plochy:
Funk⌥ní vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití, podmínky:

Ozna⌥ení plochy:
Funk⌥ní vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití, podmínky:

Z1
plochy smí ené obytné - venkovské (SV);
plochy zelen - zele⌦ nezastaviteln✏ch
soukrom✏ch zahrad (ZN)
plocha ur⌥ená p↵evá⇣n pro smí ené - venkovské
vyu⇣ití (bydlení, slu⇣by) v severní ⌥ásti Jedom lic.
Respektovat omezení vypl✏vající z kontaktního
vedení in⇣en✏rsk✏ch sítí. V navazujícím ↵ízení
prov ↵it spln ní limitních hladin hluku z dopravy
(t✏ká se staveb pro bydlení).
Z2
plochy smí ené obytné - venkovské (SV);
plochy zelen - zele⌦ nezastaviteln✏ch
soukrom✏ch zahrad (ZN);
plochy ve↵ejn✏ch prostranství (PV).
plocha ur⌥ená p↵evá⇣n pro smí ené - venkovské
vyu⇣ití (bydlení, slu⇣by) s navazujícími zahradami
a roz í↵ení ve↵ejného prostoru - komunikace v
západní ⌥ásti Jedom lic. Respektovat omezení
vypl✏vající z kontaktního vedení in⇣en✏rsk✏ch sítí.
Zástavbu ↵e it tak, aby p↵ístup a p↵ípadn✏ zásah
po⇣ární techniky byl provediteln✏ mimo ochranná
pásma nadzemních energetick✏ch vedení.
Z3
plochy bydlení v rodinn✏ch domech - venkovské
(BV); plochy ve↵ejn✏ch prostranství (PV) komunikace.
Plocha na jihozápadním okraji Jedom lic
ur⌥ená pro bydlení v rodinn✏ch domech s
privátními zahradami, ve↵ejné prostranství komunikace.
Zástavbu umis ovat tak, aby navazovala na
sou⌥asnou linii obytné zástavby vedoucí
podél komunikace.
Z4
plochy bydlení v rodinn✏ch domech - venkovské
(BV)
Proluka ur⌥ená pro bydlení v rodinn✏ch domech
s privátními zahradami.
Z5
plochy technické infrastruktury - in⇣en✏rské sít
(TI); plochy dopravní infrastruktury - místní a
ú⌥elové komunikace (DS.1)
Plocha na v✏chodním okraji Jedom lic ur⌥ená
pro umíst ní OV a p↵ístupovou komunikaci.
OV bude od zástavby odclon na ochrannou
zelení.
Z6
plochy bydlení v rodinn✏ch domech - venkovské
(BV)
Plocha ur⌥ená pro bydlení v rodinn✏ch domech
s privátními zahradami na severním okraji obce.
Zástavba podmín na ↵e ením nátoku vod do
intravilánu v kontaktní poloze, nadzemní vedení
VN 22kV p↵elo⇣it tak, aby nedocházelo p↵i
hasebním zásahu ke st↵etu s tímto vedením.
Z7
plochy bydlení v rodinn✏ch domech - venkovské
(BV)
Plocha ur⌥ená pro bydlení v rodinn✏ch domech
s privátními zahradami na severním okraji obce.
Zástavba podmín na ↵e ením nátoku vod do
intravilánu v kontaktní poloze, v plo e ↵e it
otá⌥ení zásahov✏ch vozidel.
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Ozna⌥ení plochy:
Funk⌥ní vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití, podmínky:

Z8
plochy bydlení v rodinn✏ch domech - venkovské
(BV)
Plocha ur⌥ená pro pro skupinovou zástavbu
rodinn✏ch dom se zahradami umíst n✏mi ve
sm ru do volné krajiny (západ).
Zástavba podmín na zaji t ním dopravního
p↵ístupu z roz í↵ené stávající komunikace (minim.
8 m), kontaktní nadzemní vedení VN 22kV
p↵elo⇣it tak, aby nedocházelo p↵i hasebním
zásahu ke st↵etu s tímto vedením.
Zajistit funk⌥nost investic do p dy v ir ím okolí
(plo né meliorace) v⌥etn stávajícího
odvod⌦ovacího rigolu.
Zástavbu realizovat nejd↵íve po cca 50%
zastav ní sousední plochy P 1(a,b,c), aby
nedocházelo ke vzniku proluk v⌘zastav ném
území.
Sm rem do krajiny vytvo↵it pás liniové zelen
(zahrady, ochranná zele⌦).

Ozna⌥ení plochy:
Funk⌥ní vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití, podmínky:

Z9
plochy smí ené obytné - venkovské (SV)
plocha ur⌥ená p↵evá⇣n pro smí ené - venkovské
vyu⇣ití (bydlení, hospoda↵ení) na ji⇣ním okraji
Jedom lic.
Zástavba podmín na vytvo↵ením dopravního
p↵ístupu spole⌥n s ↵e ením otá⌥ení
zásahov✏ch vozidel (plocha p↵estavby P3).
Limitní vzdálenost plochy ve sm ru k vodnímu
toku je minimáln 30 m.

Ozna⌥ení plochy:
Funk⌥ní vyu⇣ití:

Z 10
plochy bydlení v rodinn✏ch domech - venkovské
(BV); plochy ve↵ejn✏ch prostranství (PV).
Plocha na jihozápadním okraji Jedom lic
ur⌥ená pro bydlení v rodinn✏ch domech s
privátními zahradami, ve↵ejné prostranství komunikace, dopravn propojitelná s plochou
Z3.
Zástavbu plochy realizovat nejd↵íve po cca 80%
zastav ní sousední plochy Z3, aby nedocházelo
ke vzniku proluk v⌘zastav ném území.
V maximální mo⇣né mí↵e zachovat liniovou zele⌦
na severním okraji (u cesty).

Hlavní vyu⇣ití, podmínky:

Ozna⌥ení plochy:
Funk⌥ní vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití, podmínky:

Ozna⌥ení plochy:
Funk⌥ní vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití, podmínky:

Z 11
plochy bydlení v rodinn✏ch domech - venkovské
(BV); plochy ve↵ejn✏ch prostranství (PV).
Plocha na jihozápadním okraji Jedom lic
ur⌥ená pro bydlení v rodinn✏ch domech s
privátními zahradami, ve↵ejné prostranství komunikace, dopravn propojitelná se stávající
skupinovou zástavbou.
Zástavbu plochy realizovat za podmínky zm ny
kultury ZPF kontaktních pozemk na trval✏ travní
porost (dnes katastráln evidovan✏ch jako
chmelnice, av ak bez tohoto vyu⇣ití).
Sm rem do krajiny vytvo↵it pás liniové zelen
(stromo↵adí).
Z 12
plochy bydlení v rodinn✏ch domech - venkovské
(BV); plochy dopravní infrastruktury - místní a
ú⌥elové komunikace (DS.1)
Plocha na jihov✏chodním okraji Jedom lic
ur⌥ená pro bydlení v max. jednom rodinném
dom s privátní zahradou a p↵ístupovou
komunikaci.
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Ozna⌥ení plochy:
Funk⌥ní vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití, podmínky:

Z 1/1
plochy v✏roby a skladování – lehk✏ pr mysl (VL)
Plocha na severozápadním okraji Jedom lic
ur⌥ená pro roz í↵ení v✏robního areálu, pro
vybudování zázemí pro zam stnance a pro
umíst ní objektu bydlení pro vlastníka/správce
areálu.

Zastavitelné plochy a jejich dal í ⌥len ní jsou vymezeny graficky ve v✏kresech ⌥. 1 a 2 návrhu ÚP
Jedom lice (V✏kres základního ⌥len ní, Hlavní v✏kres). V charakteristice plochy je uvedeno pouze hlavní
vyu⇣ití plochy, dal í p↵ípustné, podmín n p↵ípustné vyu⇣ití a nep↵ípustné vyu⇣ití pro jednotlivé plochy je
uvedeno v kapitole f.1) Plochy s rozdíln✏m zp sobem vyu⇣ití.
c.3) Vymezení ploch p⌦estavby
Návrhem ÚP Územním plánem Jedom lice jsou vymezeny plochy p↵estavby.
Jedom lice:
Ozna⌥ení plochy:
P1a
Funk⌥ní vyu⇣ití:
plochy smí ené obytné - venkovské (SV)
Hlavní vyu⇣ití, podmínky:
plocha ur⌥ená p↵evá⇣n pro smí ené - venkovské
vyu⇣ití (bydlení, hospoda↵ení) v severozápadní
zastav né ⌥ásti Jedom lic. Umis ování obytn✏ch
staveb nenavazujících na stávající komunikaci je
podmíne⌥n p↵ípustné za p↵edpokladu
vybudování p↵ístupové komunikace p↵ed/p↵i
vydání rozhodnutí pro v✏stavbu.
Ozna⌥ení plochy:
Funk⌥ní vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití:

Ozna⌥ení plochy:
Funk⌥ní vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití:

Ozna⌥ení plochy:
Funk⌥ní vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití:

P1b
plochy bydlení v rodinn✏ch domech - venkovské
(BV)
Plocha v severozápadní zastav né ⌥ásti Jedom lic
ur⌥ená pro bydlení v rodinn✏ch domech s
privátními zahradami.
Zástavba podmín na zaji t ním dopravního
p↵ístupu z roz í↵ené stávající komunikace
(vzdálenost mezi oplocením minim. 8 m).
P1c
plochy bydlení v rodinn✏ch domech - venkovské
(BV)
Plocha v severozápadní zastav né ⌥ásti Jedom lic
ur⌥ená pro bydlení v rodinn✏ch domech s
privátními zahradami.
Zástavba omezena na 1 RD d m u cesty; je
podmín na zaji t ním dopravního p↵ístupu z
roz í↵ené stávající kontaktní komunikace
(vzdálenost mezi oplocením minim. 8 m),
koordinace/spoluú⌥ast na roz í↵ení s plochou Z8.
P2
plochy bydlení v rodinn✏ch domech - venkovské
(BV)
Plocha ve st↵ední ⌥ásti Jedom lic ur⌥ená
pro bydlení v rodinn✏ch domech s privátními
zahradami.

Ozna⌥ení plochy:
Funk⌥ní vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití, podmínky:

P3
plochy smí ené obytné - venkovské (SV)
plocha ur⌥ená p↵evá⇣n pro smí ené - venkovské
vyu⇣ití (bydlení, hospoda↵ení) ve st↵ední
zastav né ⌥ásti Jedom lic. V plo e ↵e it p↵ístup k
lokalit Z9 spole⌥n s ↵e ením otá⌥ení
zásahov✏ch vozidel.

Ozna⌥ení plochy:
Funk⌥ní vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití, podmínky:

P4
plochy smí ené obytné - venkovské (SV)
plocha ur⌥ená p↵evá⇣n pro smí ené - venkovské
vyu⇣ití (bydlení, hospoda↵ení) v ji⇣ní
zastav né ⌥ásti Jedom lic. Zástavba podmín na
zaji t ním odpovídajícího dopravního p↵ístupu ze
stávajících obecních pozemk .
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Plochy p↵estavbové jsou vymezeny graficky ve v✏kresech ⌥. 1 a 2 návrhu ÚP Jedom lice (V✏kres
základního ⌥len ní, Hlavní v✏kres). V charakteristice plochy je uvedeno pouze hlavní vyu⇣ití plochy, dal í
p↵ípustné, podmín n p↵ípustné vyu⇣ití a nep↵ípustné vyu⇣ití pro jednotlivé plochy je uvedeno v kapitole
f.1) Plochy s rozdíln✏m zp sobem vyu⇣ití.

-

-

d)

c.4) Vymezení systému sídelní zelen
V sídle je nutno chránit zele⌦ na vymezen✏ch Plochách ve↵ejn✏ch prostranství - ve↵ejná zele⌦
(ZV) a dále na vymezen✏ch Plochách ve↵ejn✏ch prostranstvích, zejména v historické ⌥ásti
Jedom lic nap↵. poblí⇣ kulturn -historick✏ch objekt (kapli⌥ka, bo⇣í muka).
P↵i obnov a nové v✏sadb na plochách ve↵ejného prostranství nutno volit zele⌦ odpovídající
p↵irozenému charakteru vegetace v daném území.
Územní plán vymezuje Plochy sídelní zelen - soukromá a vyhrazená zele⌦ (ZN).
Plochy sídelní zelen - soukromá a vyhrazená zele⌦ jsou vymezeny zejména za ú⌥elem
vyu⇣ívání zahrad a dal ích pozemk zem d lského p dního fondu nacházejících se v
zastav ném území.
Jde o pozemky obtí⇣n zastavitelné, ⌥i pozemky které jsou v✏znamn dot⌥eny limity vyu⇣ití
území, a proto je na nich nutné omezit mo⇣nost umís ování staveb a dal ích za↵ízení.

Koncepce ve⌦ejné infrastruktury
d.1) Dopravní infrastruktura

-

⌃elezni⌥ní doprava
Územní plán nevymezuje ⇣ádnou plochu pro dopravní infrastrukturu ⇣elezni⌥ní, pro umíst ní
staveb nebo za↵ízení ⇣elezni⌥ní dopravy.

-

Letecká doprava
Územní plán nevymezuje ⇣ádnou plochu pro dopravní infrastrukturu leteckou, pro umíst ní
staveb nebo za↵ízení letecké dopravy.

-

Vodní doprava
Územní plán nevymezuje ⇣ádnou plochu pro dopravní infrastrukturu vodní dopravy, pro
umíst ní staveb nebo za↵ízení vodní dopravy.

-

-

Silni⌥ní doprava
Po ji⇣ní hranici katastrálního území je vedena silnice I. t↵ídy ⌥. 16 Velvary - Slan✏ - ⇤evni⌥ov.
Územní plán navrhuje ve smyslu zadání a po⇣adavku koordinace se sousedním ÚP Malíkovice
územní rezervu R2 (⌥ást a,b) ur⌥enou pro koridor silni⌥ního obchvatu Hv zda. Koridor pro
obchvat silnice I/16 je veden severn od intravilánu sídelního útvaru Hv zda ⌥áste⌥n po
pozemcích spadajících do k.ú. Jedom lice.
Územní plán respektuje a pova⇣uje za stabilizované stávající vedení silnic III. t↵ídy procházejících
správním územím obce:
silnice III. t↵ídy 23713 (Byse⌦ - Libovice - Jedom lice - Pozde⌦);
silnice III. t↵ídy 23714 (Jedom lice - ⇤isuty).
Silni⌥ní trasy, i p↵es místy skromné trasové parametry, je t↵eba pova⇣ovat územn za
dlouhodob stabilizované (v rámci b ⇣né silni⌥ní údr⇣by budou provád ny pouze místní
opravy, bude zaji ováno uvoln ní rozhledov✏ch polí v trase i k↵i⇣ovatkách a í↵kové uspo↵ádání
pr jezdního pr ↵ezu bude postupn upravováno pro vedení minimální silni⌥ní kategorie
S7,5/50).

Navazující sí místních a ú⌥elov ch komunikací
Pr jezdní úseky silnic III. t↵ídy jsou tedy páte↵ními trasami celého ↵e eného území, na které jsou
p↵ipojeny místní a ú⌥elové komunikace zp↵ístup⌦ující ⌥ásti obce a⇣ jednotlivé objekty a jednotlivé
obhospoda↵ované pozemky a plochy. Komunika⌥ní systém je mo⇣no pova⇣ovat za stabilizovan✏.
Návrh územního plánu v⌘souladu se zadáním zakládá ve správním území nové rozvojové
po⌥iny. Komunika⌥ní dostupnost t chto rozvojov✏ch lokalit je zaji t na bu prost↵ednictvím vazeb na
stávající komunika⌥ní sí anebo podmín na návrhem nov✏ch ⌥i prostorov odpovídajících místních
komunikací.
Návrhem ÚP Jedom lice jsou navr⇣eny plochy ve↵ejn✏ch prostranství (komunikace) a to v rámci
zastavitelné plochy Z2, Z3, plochy Z10 a Z11. U lokality pro OV Z5 a lokality Z12 je navr⇣ena p↵ístupová
komunikace v rámci plochy dopravní infrastruktury - místní a ú⌥elové komunikace [DS.1]. Navr⇣ené úseky
komunikací ↵e ící dopravní obsluhu rodinné bytové v✏stavby jsou p↵evá⇣n za↵azeny do ve↵ejn
prosp n✏ch staveb.
-

Doprava v klidu
Územní plán pln respektuje sou⌥asné kapacity, které slou⇣í pro gará⇣ování, odstavování a
parkování vozidel obyvatel a náv t vník obce.
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-

Pro pokrytí pot↵eb dopravy v klidu u nov navrhovan✏ch objekt pro bydlení, vybavenosti ⌥i
jin✏ch objekt se bude postupovat ve smyslu p↵íslu n✏ch právních p↵edpis a norem (viz. ⌥ást
od vodn ní).

-

Dopravní vybavenost
Územní plán vytvá↵í podmínky pro zaji t ní funk⌥nosti systému zaji ujícího dostupnost a
obsluhu správního území prost↵edky pravidelné ve↵ejné autobusové dopravy.
Územní plán respektuje sou⌥asné umíst ní zastávek pravidelné ve↵ejné autobusové dopravy.

pozn.:

Cestní sí , cyklostezky, cyklotrasy a p í trasy - viz. kapitola e.3).

-

d.2) Technická infrastruktura
Odvodn ní území, srá✏kové odpadní vody
Odvedení srá⇣kov✏ch vod z území p↵i pr m rné hydrologické situaci ne⌥iní v t í potí⇣e
vzhledem k dobr✏m sklonov✏m pom r m a hojnému zastoupení recipientních prvk .
De ové vody jsou z ⌥ásti obce odvád ny de ovou kanalizací z betonov✏ch trub a⌘z⌘⌥ásti
systémem p↵íkop , struh a propustk do Byse⌦ského potoka.
Stávající systém odvád ní de ov✏ch vod bude zachován. Nová zástavba bude navr⇣ena tak,
aby nebyly zhor eny odtokové pom ry v území. Srá⇣kové odpadní vody budou v zastav n✏ch územích
zvládány následovn : u jednotliv✏ch nemovitostí (u nov✏ch bezprost↵edn , u star✏ch postupn ) s pou⇣itím
vsaku nebo akumula⌥ních prvk (s následn✏m vyu⇣íváním nap↵. pro zavla⇣ování zelen ).
Nevsáknuté srá⇣kové vody, zejména z komunikací, jsou a budou do nejbli⇣ ího recipientu
⌥áste⌥n odvád ny ve↵ejnou kanalizací a ⌥áste⌥n systémem rigol , struh a propustk .
Protierozní a protipovod⌦ová opat↵ení jsou uvedena v kapitole e.4) a e.5).
Spla↵kové odpadní vody
(Jedom lice)
Odpadní vody - spla ky jsou oficiáln zachycovány v bezodtok✏ch jímkách, odkud jsou
vyvá⇣eny k likvidaci p↵evá⇣n na zem d lské pozemky nebo jsou odvá⇣eny k likvidaci na OV ve Slaném a
Vrapicích.
Navr⇣ené ↵e ení:
Prioritním investi⌥ním zám rem je ↵e ení spla kové oddílné kanalizace v⌥etn ⌥i t ní t chto
spla kov✏ch odpadních vod v obci. Je navr⇣ena koncepce oddílné spla kové kanalizace. Spla kové vody
budou svedeny pomocí nov budovan✏ch stok na centrální OV Jedom lice. Areál OV je lokalizován do
nejní⇣e polo⇣eného místa u vodote⌥e ve v✏chodním cípu obce - lokalita Z5.
(samoty)
Na samotách bude i nadále zachován stávající systém (tam, kde jsou septiky, budou tyto
zrekonstruovány na bezodtokové jímky nebo budou nahrazeny nov✏mi bezodtokov✏mi jímkami).
Zásobování pitnou a po✏ární vodou
Zásobování pitnou vodou:
Obec Jedom lice je zásobena pitnou vodou z ve↵ejného vodovodu. Zdrojem pitné vody je
úpravna pitné vody Studen ves. Vlastní technické ↵e ení spo⌥ívá v napojení na v ⇣ov✏ vodojem Tu↵any
propojovacím ↵adem napojen✏m na stávající zásobovací vodovodní ↵ad Studen ves - Pozde⌦. Z tohoto
↵adu je voda gravita⌥n dopravena do prostoru obce Jedom lice a odtud ⌥erpána AT-stanicí do stávajícího
zemního vodojemu Jedom lice. Odtud je voda svedena nov zbudovan✏m gravita⌥ním potrubím do obce.
Stávající koncepce bude zachována, vodovodní sí bude roz í↵ena do návrhov✏ch lokalit rozvoje
pro v✏stavbu. Na samotách bude zachován stávající systém - domovní studny.
Zaji t ní pot↵eby po⇣ární vody:
Pot↵eba po⇣ární vody je a nadále bude kryta kombinovan :
- hydranty osazen✏mi na ve↵ejném vodovodu;
- mo⇣n✏mi odb ry z po⇣árních nádr⇣í a to z um lé vodní nádr⇣e umíst né na návsi p↵ed
po⇣ární zbrojnicí a z um lé vodní nádr⇣e situované v areálu ⇣ivo⌥i né v✏roby.
Zásobování energiemi
Bude p↵ednostn nutné podrobn ji zkontrolovat stav elektrifikace zájmového území a p↵ípadn
ji dále posílit. Jsou zde pro její rozvoj relativn uspokojivé technické podmínky. Jinak je v eobecn
nezbytné prosazovat v t í uplatn ní obnoviteln✏ch zdroj energie.
Plo ná plynofikace obce m ⇣e b✏t realizována za podmínek vycházejících z komplexního ↵e ení
gazifikace ir ího zájmového území.
Elektrifikace
Po⇣adavky na zv✏ ení el. p↵íkon , pop↵. nové el. odb ry budou ↵e eny postupn podle
vznikajícího po⇣adavku a finan⌥ních mo⇣ností úpravou stávajících distribu⌥ních sítí (posílením stávajících
trafostanic).
Návrhem Územním plánem Jedom lice je respektováno nadzemního vedení VN 22 kV a
trafostanic, p↵ípadné p↵elo⇣ky s ohledem na nové stavební po⌥iny v sídle jsou mo⇣né. Toto se t✏ká
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zejména zastaviteln✏ch ploch Z6 a Z8, kdy je dána podmínka nadzemní vedení VN 22kV p↵elo⇣it tak, aby
nedocházelo p↵i hasebním zásahu ke st↵etu s tímto vedením.
Z↵izování dal ích trafostanic dle skute⌥n✏ch pot↵eb zásobování elektrickou energií je p↵ípustné.
Nové trafostanice budou p↵ipojeny z páte↵ního vedení VN 22 kV venkovním vedením nebo v ⌥ástech
procházejících sídlem v podzemní trase kabelem VN 22 kV. Stavby v zastaviteln✏ch plochách budou
p↵ipojeny v⇣dy podzemní kabelovou trasou NN.
Telekomunikace
Návrhem ÚP Územním plánem Jedom lice jsou respektována stávající podzemní
telekomunika⌥ní vedení místní telekomunika⌥ní i dálkové sít (dálkové telekomunika⌥ní kabely). V echna
stávající nadzemní telekomunika⌥ní vedení budou postupn nahrazena podzemní kabelovou trasou. Nové
objekty budou p↵ipojeny podzemní kabelovou trasou.
d.3) Ob⌥anské vybavení
Územním plánem jsou vymezeny stávající plochy zahrnující stávající funk⌥ní za↵ízení
ob⌥anského vybavení ve↵ejné vybavenosti (podrobn✏ popis v ⌥ásti od vodn ní):
Plochy ob⌥anského vybavení - ve↵ejná infrastruktura (OV),
Plochy ob⌥anského vybavení - sport (OS),
Plochy ob⌥anského vybavení - h↵bitovy (OH)
Územní plán plochu pro ve↵ejnou ob⌥anskou vybavenost nenavrhuje.
Vzhledem k d le⇣itosti za↵ízení ob⌥anského vybavení pro rozvoj ↵e eného území mohou b✏t
vybraná za↵ízení umís ována dle podmínek funk⌥ního ⌥len ní území v zastav ném území a v plochách
rozvoje.
-

d.4) Ve⌦ejná prostranství
Návrhem ÚP Územním plánem Jedom lice u jsou vymezeny stávající plochy ve↵ejn✏ch
prostranství (PV) zahrnující p↵evá⇣n komunika⌥ní systém s centrálním prostranstvím.
Návrhem ÚP Územním plánem Jedom lice jsou navr⇣eny plochy ve↵ejn✏ch prostranství
(komunikace) a to v rámci zastavitelné plochy Z2, Z3, plochy Z10 a Z11.
Ve↵ejn✏ prostor u lokalit skupinové v✏stavby je t↵eba rozvíjet s d razem na jeho pobytovou
funkci, v ⇣ádném p↵ípad se nesmí omezit pouze jako nutné dopravní koridory.

d.5) Nakládání s odpady
Obecn závazná vyhlá ka Obce Jedom lice stanovuje systém shroma⇣ ování, sb ru, p↵epravy,
t↵íd ní, vyu⇣ívání a odstra⌦ování komunálních odpad , v⌥etn systému nakládání se stavebním odpadem,
v souladu se zák. ⌥. 185/2001 Sb, v platném zn ní (popis systému v ⌥ásti od vodn ní).
Systém bude uplatn n i pro lokality rozvoje.

e)

Koncepce uspo⌦ádání krajiny

e.1) Vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm ny v jejich vyu✏ití
Cílem koncepce uspo↵ádání krajiny je koordinace zájm a vztah v⌘nezastav ném území
z⌘hlediska rozdíln✏ch mo⇣ností jeho vyu⇣ití, zájm ochrany p↵írody a ochrany priorit a potenciál vyu⇣ití
územních oblastí. Za tímto ú⌥elem územní plán stanovuje plochy s⌘rozdíln✏m zp sobem vyu⇣ití i
v⌘nezastav ném území.
Plochy nezastav ného území jsou ⌥len ny podle charakteru vyu⇣ití, limitujících jev a utvá↵ení
krajiny na:
(NZ) plochy zem d lské
s⌘vysok✏m potenciálem produkce zem d lské v✏roby v⌥etn intenzivních forem
obhospoda↵ování. Plochy zem d lské zahrnují zejména pozemky zem d lského p dního
fondu, v⌥etn polních cest, rozpt✏lené zelen , mezí, teras a terénních úprav; pozemky staveb,
za↵ízení a jin✏ch opat↵ení pro zem d lství a pozemky související dopravní a technické
infrastruktury;
(NL) plochy lesní - zahrnují pozemky ur⌥ené k pln ní funkcí lesa, pozemky staveb a za↵ízení
lesního hospodá↵ství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
(W) plochy vodní a vodohospodá↵ské - zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních tok a
jiné pozemky ur⌥ené pro p↵eva⇣ující vodohospodá↵ské vyu⇣ití;
(NP) plochy p↵írodní - s⌘nejv t ím p↵írodním potenciálem a pot↵ebou ochrany p↵írodních prvk
(zvlá t chrán ná území, vymezená lokální biocentra); plochy p↵írodní nej⌥ast ji zahrnují ji⇣
vymezené nebo k⌘vymezení ur⌥ené prvky ochrany p↵írody a jejich nejbli⇣ í okolí, pop↵. plochy
prvk systému ekologické stability, prvky památkové ochrany apod.; vyjíme⌥n pozemky
související dopravní a technické infrastruktury;
(NS.x) plochy smí ené nezastav ného území - zahrnují zpravidla pozemky ur⌥ené k pln ní
funkcí lesa, pozemky zem d lského p dního fondu, p↵ípadn pozemky vodních ploch a koryt
vodních tok bez rozli ení p↵eva⇣ujícího zp sobu vyu⇣ití. Do plochy smí ené nezastav ného
území jsou zahrnuty pozemky p↵irozen✏ch a p↵írod blízk✏ch ekosystém a pozemky související
dopravní a technické infrastruktury. P↵ijatelné formy vyu⇣ití jsou vyzna⌥eny p↵íslu n✏m indexem,
jsou dány regulativy a musí b✏t v⇣dy v vzájemném souladu. Index p↵ípustn✏ch funkcí: p -
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p↵írodní, v - vodohospodá↵ská, z - zem d lská, l - lesní, o - ochranná/izola⌥ní/protierozní, r rekrea⌥ní, kh - kulturn historická, x – specifická (chov st↵edn velk✏ch hospodá↵sk✏ch zví↵at,
nap↵. ovcí, koz), u - urbanizovatelná (na území vymezeném pro rezervu) - územní
ochrana pozemk pro budoucí rozvoj.
Pro vymezené plochy v⌘nezastav ném území jsou územním plánem stanoveny podmínky pro
stabilizaci nebo zm ny v⌘jejich vyu⇣ití (regulativy vyu⇣ití - viz. kap. f), které jsou prost↵edkem pro
usm rn ní budoucího utvá↵ení krajiny.
Podíl zelen ve v t in vymezen✏ch ploch nezastav ného území krajiny je t↵eba zvy ovat, a to
p↵i realizaci návrhu územního systému ekologické stability, v⌥etn interak⌥ních prvk , liniové doprovodné
zelen komunikací a mezí, zatravn ním nebo dopln ním ploch nelesní zelen s⌘p↵írodní funkcí. Rodová a
druhová skladba zelen musí vycházet z⌘p vodních rostlinn✏ch spole⌥enstev. ást ↵e eného území pat↵í
do mapovací jednotky potenciální vegetace: 7 – ⌥ern✏ ová dubohab↵ina (Melampyro
nemorosi-Carpinetum) ; ⌥ást do mapovací jednotky 22 – okroticová bu⌥ina (Cephalantero-Fagetum).
N1

N2

V nezastav ném území jsou navr⇣eny krajiná↵ské úpravy:
vyu⇣ití pozemku parc. ⌥. 861 (sad), k.ú. Jedom lice pro chov st↵edn velk✏ch hospodá↵sk✏ch
zví↵at (nap↵. ovcí, koz) ve volné krajin . Pozemek je za↵azen do plochy NSpzx - nezastav ného
území smí eného s funkcemi p – p↵írodní, z – zem d lská, x – specifická. Zám rem je ustájení
a pastva ovcí na plo e dnes zar stajícího sadu, v⌥etn umíst ní dvou p↵íst↵e k jako zázemí
chovu.
Realizace tohoto zám ru je mo⇣ná za podmínky maximálního zachování mimolesní zelen a za
p↵edpokladu striktního dodr⇣ení podmínek vydan✏ch orgánem ochrany p↵írody (MÚ Slan✏,
odbor ⇣ivotního prost↵edí, ⌥.jednací: 60046/2013/O⌃P ze dne 11.2.2014) - viz. té⇣ kapitola f).
obnova historické cesty na parc. ⌥. 1710/2 a 596/64, k.ú. Jedom lice, v polích ve sm ru od silnice III. t↵ídy 23714 k Cardovn . Sou⌥ástí budou vegeta⌥ní úpravy - v✏sadba stromo↵adí
p vodních druh (dub, habr, javor, lípa; pop↵. staré odr dy ovocn✏ch strom - jablon , hru n ,
o↵e áky). Obnovená cesta bude vyu⇣ita jako místní cyklotrasa. Cesta s doprovodnou zelení
bude plnit dal í funkce v krajin – p doochranou, protierozní, ekologickou, zajistí lep í
p↵ístupnost krajiny.

Plochy nezastav ného území, krajiná↵ské úpravy a jejich dal í ⌥len ní jsou vymezeny graficky
ve v✏kresu 2 návrhu ÚP (Hlavní v✏kres).
e.2) Územní systém ekologické stability
ÚP Jedom lice závazn vymezuje prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) a to na
nadregionální, regionální a lokální úrovni.
Systém tvo↵í skladebné prvky – biocentra a biokoridory. Jedná se o vybranou soustavu vnit↵n
ekologicky stabiln j ích segment krajiny, ú⌥eln rozmíst n✏ch na základ funk⌥ních a prostorov✏ch
kritérií. ÚSES v ↵e eném území se skládá z prvk funk⌥ních. Krajinotvorné prvky plní funkci interak⌥ních
prvk na lokální úrovni; nedosahují parametr biocenter a biokoridor , v✏znamn se v ak podílejí na
zv✏ ení ekologické stability v⌘krajin .
Nadmístní systém ÚSES
Nadregionální biokoridory v⌘celostátní síti propojují nadregionální biocentra, tvo↵í je osa a
nárazníková (ochranná) zóna. Ob ⌥ásti jsou jejich neodd litelnou sou⌥ástí a po celé plo e koridoru se
podporuje tzv. koridorov✏ efekt – v echny ekologicky v✏znamné segmenty krajiny, skladebné ⌥ásti
regionálních i lokálních ÚSES, chrán ná území, v✏znamné krajinné prvky a území s⌘vy ím stupn m
ekologické stability se stávají neodd litelnou sou⌥ástí nadregionálního biokoridoru. Minimální í↵ka osy
odpovídá í↵ce regionálního koridoru p↵íslu ného typu, pro lesní spole⌥enstva je to 40 m, pro lu⌥ní a
kombinovaná spole⌥enstva 50 m. Maximální í↵e ochranné zóny je 2 km, na území obce Jedom lice je
ochranná zóna vymezena dle ZÚR St↵edo⌥eského kraje. Biokoridor je slo⇣en✏, v⌘jeho trase jsou
v⌘ekologicky p↵ijateln✏ch vzdálenostech vlo⇣ena regionální biocentra (po 5-8 km) a lokální biocentra (po
400 - 700 m).
Územím obce Jedom lice v jeho v✏chodní ⌥ásti prochází nadregionální biokoridor NRBK
K54/MH "Pochvalovská strá⌦ – Karl tejn, Koda" (MH – osa mezofilní hájová), kter✏ v celostátní síti
propojuje nadregionální biocentra Pochvalovská strá⌦ (⌥. 21) a Karl tejn, Koda (⌥. 22). Trasa koridoru je
vedena lesním porostem v p↵írodním parku D⇣bán, zahrnuje spole⌥enstva dubohabrov✏ch háj a
okroticov✏ch bu⌥in. Osa prochází p↵írodní památkou Ostrov u Jedom lic a rovn ⇣ kulturní památkou
Ostrov. Postupováno bude dle lesního hospodá↵ského plánu a dle Plánu pé⌥e o p↵írodní památku. V trase
nadregionálního biokoridoru je v ↵e eném území vlo⇣eno lokální biocentrum LBC 633 "Ostrov".
Územím dále prochází regionální biokoridor RK 1102 (dle OG ÚSES Kladno ozna⌥en ⌥. 630 a
632) ve sm ru S-J, propojuje regionální biokoridor RK 1101 a nadregionální biokoridor NRBK K 54. V
↵e eném území je propojovacím prvkem lokální biocentrum LBC 633 "Ostrov" vlo⇣ené na k↵í⇣ení obou
koridor . Biokoridor je v ÚP Jedom lice up↵esn n na základ aktuálního stavu krajiny, zahrnuje v✏razn✏
svah v lokalit nad Dolnicí - nad Pr honem - nad Mo⌥idly. V trase regionálního biokoridoru je na stráních
vlo⇣eno lokální biocentrum LBC 631 "Strán ".
Jedná se o mozaiku irokolist✏ch such✏ch trávník , mezofilních ovsíkov✏ch luk, porosty k↵ovin,
skupiny vy ích d↵evin a zar stající sady a pastviny roz⌥len né soustavou mezí a lesních porost typu
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hercynské dubohab↵iny a teplomilné doubravy. Spole⌥enstva trávník bez managementu degradují,
strán zar stají k↵ovinami a náletem d↵evin, ⌥ást pozemk je zalesn na a tím je zv✏ ena izolovanost
jednotliv✏ch stepních lokalit (mají ostrovní charakter). Z tohoto d vodu je t↵eba odstra⌦ovat expandující
k↵oviny, p↵ípadn✏ nálet a d↵evinn✏ porost prosv tlit/zmlazovat, ideální bude návrat k extenzivnímu
pastevnímu vyu⇣ití, náhradním ↵e ením je kosení trávník .
Lokální systém ÚSES
Nadmístní systém ÚSES je dopln n sítí lokálních prvk - biocentry, biokoridory a dal ími
krajinotvorn✏mi prvky, které mají charakter interak⌥ních prvk . Minimální velikost lokálního biocentra by
m la b✏t 3 ha, minimální í↵ka lokálního biokoridoru 15 m (spole⌥enstvo lesní, kombinované), 20 m
(spole⌥enstvo lu⌥ní). Pro spole⌥enstvo kombinované (lu⌥ní + lesní) je mo⇣né p↵eru ení do 50 m
zastav nou plochou, 80 m ornou p dou a 100 m p↵i ostatních kulturách. Interak⌥ní prvky nedosahují
parametr biocenter a biokoridor , v✏znamn se v ak podílejí na zv✏ ení ekologické stability v⌘krajin .
Lokální biocentra (LBC)
LBC 631 "Strán " - lokální biocentrum vlo⇣ené v trase regionálního biokoridoru RK 1102;
funk⌥ní, rozloha 5,74 ha. Ekologicky v✏znamn✏ krajinn✏ celek zahrnující lesní porosty charakteru
teplomilné doubravy, zar stající sady a stepní louky i ornou p du a ostatní plochy neplodné.
Návrh opat↵ení: zm nou lesního hospoda↵ení up↵ednostnit p↵irozen✏ charakter a v✏voj vegetace, redukce
expandujících k↵ovin, obnova pastvy, kosení travnat✏ch ploch.
LBC 633 "Ostrov" - lokální biocentrum vlo⇣ené v trase NRBK K54/MH a na k↵í⇣ení s
regionálním biokoridorem RK 1102; funk⌥ní, rozloha 78 ha. Biocentrum sv✏mi funk⌥ními i prostorov✏mi
parametry odpovídá regionálnímu biocentru. Je to dáno vymezením na k↵í⇣ení nadregionálního a
regionálního biokoridoru a sou⌥asn vymezením na plo e p↵írodního parku, kulturní památky (zaniklá
st↵edov ká osada Ostrov) a p↵írodní památky Ostrov u Jedom lic. Ekologicky v✏znamn✏ krajinn✏ celek
zahrnující dubohabrové háje, su ové lesy, kv tnaté a acidofilní bu⌥iny i teplomilné doubravy a pramennou
oblast Byse⌦ského potoka s lu⇣ními porosty.
Návrh opat↵ení: zm nou lesního hospoda↵ení up↵ednostnit p↵irozen✏ charakter a v✏voj vegetace.
LBC 635 "U hájovny" - lokální biocentrum funk⌥ní, vymezené v lesním porostu u silnice I/16;
rozloha 3,63 ha. Biocentrum zahrnuje dubohabrové háje a ⌥áste⌥n i kv tnaté bu⌥iny na plo in v lokalit
Ostrov – Mezi lesy.
Návrh opat↵ení: zm nou lesního hospoda↵ení up↵ednostnit p↵irozen✏ charakter a v✏voj vegetace.
(respektovat p↵irozené nálety, dále perspektivn extensivní údr⇣ba, event.ponechat p↵irozenému v✏voji).
LBC "V lukách" - lokální biocentrum ⌥áste⌥n funk⌥ní, vymezené v údolní niv Byse⌦ského
potoka na soutoku s bezejmenn✏m levostrann✏m p↵ítokem; rozloha 3,9 ha. Zahrnuje vodote⌥ s
b↵ehov✏mi a doprovodn✏mi porosty, ⌥áste⌥n degradované lu⌥ní porosty (lada) i ornou p du a navazující
vysokou zele⌦ v okolí d lního díla.
Návrh opat↵ení: obnova lu⌥ních porost pravideln✏m kosením, zalo⇣ení TTP na orné p d , zachování
p↵irozeného vodního re⇣imu a p↵irozené d↵evinné skladby porostu.
Lokální biokoridory (LBK)
LBK 634 - lokální biokoridor funk⌥ní, vymezen✏ v lesním porostu, propojuje lokální biocentra
LBC 633 "Ostrov" a LBC 635 "U hájovny". Délka 242 m. Biokoridor zahrnuje spole⌥enstvo dubohab↵in a
kv tnat✏ch bu⌥in.
Návrh opat↵ení: zm nou lesního hospoda↵ení up↵ednostnit p↵irozen✏ charakter a v✏voj vegetace
(respektovat p↵irozené nálety, dále perspektivn extensivní údr⇣ba, event. ponechat p↵irozenému v✏voji).
LBK "Byse⌦sk✏ potok I." – lokální biokoridor vymezen✏, ⌥áste⌥n funk⌥ní, propojuje LBC 633
"Ostrov" a LBC "V lukách"; délka 1800 m. Biokoridor zahrnuje vodní tok s b↵ehov✏mi a doprovodn✏mi
porosty, údolní nivu a mezní porosty nad chatovou osadou. V prostoru u h↵i t je koridor zú⇣en na
po⇣adovanou min. í↵ku 15 m.
Návrh opat↵ení: podpora p↵irozen✏ch spole⌥enstev vhodn✏m hospoda↵ením (kosení lu⌥ních porost ,
respektování p↵irozen✏ch nálet , event. dosadba stanovi tn vhodn✏ch d↵evin).
LBK "Byse⌦sk✏ potok II." – lokální biokoridor vymezen✏, ⌥áste⌥n funk⌥ní, propojuje LBC "V
lukách" s prvky v k.ú. Libovice; délka v ↵e eném území 1225 m. Biokoridor zahrnuje regulovanou vodote⌥
Byse⌦ského potoka s b↵ehovou a doprovodnou zelení, navazující ruderální porosty podél b↵ehové hrany.
Návrh opat↵ení: doporu⌥eno vytvo↵it ochrann✏ pás lu⌥ních porost v í↵i min. 20 m na ob strany od
b↵ehové hrany, pop↵. v úseku mezi Jedom licemi a silnicí III/23713 p↵evést ornou p du na trvalé travní
porosty; v✏sadba stanovi tn vhodn✏ch d↵evin.
-

Krajinotvorné prvky
bezejmenn✏ levostrann✏ p↵ítok Byse⌦ského potoka ve sm ru od Mo⌥idel p↵es obec
Jedom lice, s b↵ehovou a doprovodnou zelení;
bezejmenn✏ ob⌥asn✏ tok – levostrann✏ p↵ítok Byse⌦ského potoka. Terénní deprese v lokalit V
zábo↵í; lokalita ohro⇣ena skládkováním , p↵ipravena asanace skládky a revitalizace území;
porosty k↵ovin, skupiny vy ích d↵evin a zar stající sady;
doprovodn✏ porost podél ob⌥asn✏ch vodote⌥í , polních cest a komunikací;
stará d lní díla v krajin s⌘náletovou zelení.
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e.3) Stanovení podmínek pro prostupnost krajiny
Cestní sí
Plochy lesní, zem d lské a krajiná↵sky v✏znamné jsou p↵ístupné historicky vzniklou sítí
ú⌥elov✏ch komunikací. Tato sí umo⇣⌦ující prostupnost krajiny a dostupnost okolních sídel je stabilizována.
Rozvoj cestní sít je umo⇣n n v⌘souladu se stanoven✏mi ⌘podmínkami vyu⇣ití ploch v⌘nezastav ném
území.
Navr⇣ena je obnova historické cesty (N2) ve sm ru v polích ve sm ru od silnice III. t↵ídy 23714
k Cardovn . Sou⌥ástí budou vegeta⌥ní úpravy - v✏sadba stromo↵adí p vodních druh (dub, habr, javor,
lípa; pop↵. staré odr dy ovocn✏ch strom - jablon , hru n , o↵e áky). Obnovená cesta bude vyu⇣ita jako
místní cyklotrasa. Cesta s doprovodnou zelení bude plnit dal í funkce v krajin – p doochranou,
protierozní, ekologickou, zajistí lep í p↵ístupnost krajiny.
Cyklostezky, cyklotrasy a p ↵í trasy
⇤e en✏m územím neprocházejí ⇣ádné zna⌥ené turistické trasy.
Územím neprocházejí v sou⌥asné dob ⇣ádné zna⌥ené cyklistické stezky a trasy.
Navr⇣ené ↵e ení:
Dle Generelu cyklotras a cyklostezek St↵edo⌥eského kraje probíhá v kontaktní poloze s ↵e en✏m
území zva⇣ovaná cyklotrasa II. t↵ídy, která je sou⌥ástí trasy “Velké st↵edo⌥eské kolo”.
Návrh generelu (2013) po⌥ítá s cyklotrasami veden✏mi v rámci ↵e eného území sm rem od této
hlavní cyklotrasy a to po silnicích III. t↵ídy ve sm ru na ⇤isuty a s vyu⇣itím místních ú⌥elov✏ch komunikací
p↵es osadu Jind↵ich v D l sm rem na Libovice. Tento návrh je do územního plánu p↵evzat. Nad rámec
t chto zva⇣ovan✏ch tras je ve smyslu p vodního územního plánu navr⇣ena cyklotrasa v trase SÚ M ec - SZ
okraj katastrálního území Jedom lice - SÚ Plchov. Vyu⇣ívá stávajících ú⌥elov✏ch komunikací, které vedou
p↵evá⇣n lesním komplexem P↵írodního parku D⇣bán ⌥i po okraji zalesn n✏ch pozemk .
Mírn zvln n✏ charakter území s pom rn hustou komunika⌥ní sítí silnic III. t↵ídy, s relativn
ni⇣ ími intenzitami silni⌥ní dopravy, p↵edstavují vcelku dobré podmínky pro v t í rozvoj cykloturistické
dopravy.
Prostupnost krajiny
Prostupnost krajiny nesmí b✏t naru ena oplocováním pozemk ve volné krajin (za „oplocení“
nejsou pova⇣ovány oplocenky na PUPFL z d vod ochrany p↵ed kodami zp sobenou zv ↵í ⌥i do⌥asná
oplocení pastvin pomocí ohradník ⌥i d↵ev n✏ch bradel). Oplocení jako stavba m ⇣e b✏t realizováno
pouze v rámci sou⌥asn zastav ného nebo zastavitelného území, p↵i⌥em⇣ musí z stat zachováno napojení
základního komunika⌥ního systému obce na sí ú⌥elov✏ch komunikací v⌘krajin .
P↵i oplocování ⌥i ohrazování pozemk , které nejsou vylou⌥eny z práva volného pr chodu pole
musí vlastník ⌥i nájemce zajistit technick✏mi nebo jin✏mi opat↵eními mo⇣nost jejich volného pr chodu na
vhodném míst pozemku.
e.4) Protierozní ochrana
V území se projevuje vodní i v trná eroze. V trnou erozí jsou ohro⇣eny zejména náhorní plo iny
- lokality Na pláních, Na vr kách. Vodní erozí jsou ohro⇣eny sva⇣ité pozemky nad kotlinou Byse⌦ského
potoka v lokalit Dolnice, Pr hon, Mo⌥idla, Na pláních. Na t chto pozemcích je doporu⌥ena kombinace
technick✏ch (protierozní meze), organiza⌥ních (zatravn ní) a agrotechnick✏ch (protierozní technologie
p stování plodin) protierozních opat↵ení, p↵íp. pouze organiza⌥ních opat↵ení, která v✏razn omezí kodlivé
p sobení povrchového odtoku.
Severní ⌥ást území (pastviny v okolí zem d lského areálu) není vodní erozí ohro⇣ena.
Funkci protierozní ochrany tvo↵í dále prvky ÚSES (zejména krajinotvorné prvky) a polní cestní
sí s doprovodnou zelení. Dal í protierozní opat↵ení lze dle pot↵eby budovat v⌘souladu se stanoven✏mi
podmínkami vyu⇣ití ploch v⌘nezastav ném území.
V⌘rámci návrhu územního plánu je navr⇣ena obnova historické cesty (N2) s liniovou zelení.
Cesta bude mít funkci p doochranou a protierozní.
V plochách smí eného nezastav ného území s⌘indexem p – p↵írodní, o - ochranné budou ve
vy í mí↵e uplatn ny prvky zvy ující ekologickou stabilitu území, tzn. trvalé travní porosty, liniové porosty a
rozpt✏lená zele⌦.
e.5) Ochrana p⌦ed povodn mi
Vymezená záplavová území a sledované záplavy
Pro drobn✏ vodní tok Byse⌦sk✏ potok je stanoveno záplavové území.
Umíst ní staveb v záplavov✏ch územích a na pozemcích p↵i vodních tocích podléhá souhlasu
vodohospodá↵ského orgánu podle zákona o vodách. Do stanoveného záplavového území zasahuje pouze
okrajem vymezené zastav né území Plochy individuální rekreace - zahrádká↵ské osady (RZ) a okrajov
vymezené zastav né území Plochy zelen - zele⌦ nezastaviteln✏ch soukrom✏ch zahrad (ZN). V návrhu ÚP
je to lokalita Z5 pro umíst ní ⌥istírny odpadních vod. Zde je poloha v blízkosti vodote⌥e z hlediska
funk⌥nosti za↵ízení nezbytná a tudí⇣ od vodnitelná. Podmínky pro konkrétní umíst ní OV stanoví
vodohospodá↵sk✏ orgán podle zákona o vodách.
Pro ostatní místní drobné vodote⌥e nejsou stanovena záplavová území. Na koordina⌥ním
v✏krese je dle informací obce vyzna⌥eno území s v✏skytem opakovan✏ch záplav - tzv. “území ohro⇣ené
záplavou p↵i nep↵ízniv✏ch klimatick✏ch podmínkách”. Jedná se o prostor kolem bezejmenné vodote⌥e od
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Mo⌥idel t sn nad zastav n✏m územím. Do tohoto území je ⌥áste⌥n zasahuje rozvojová lokalita Z2.
Dot⌥ená ⌥ást lokality je vymezena jako Plochy zelen - zele⌦ nezastaviteln✏ch soukrom✏ch zahrad (ZN).
Nátoky vod do intravilánu a navr⇣ená opat↵ení
V ⌥ásti Na Vr kách dochází p↵i p↵ívalov✏ch de tích k nátok m vod a splach m ornice ze
sva⇣it✏ch zem d lsky obhospoda↵ovan✏ch pozemk do intravilánu. Zástavba v lokalit Z6 a Z7 je
podmín na ↵e ením nátoku vod do intravilánu v kontaktní poloze. Je doporu⌥ena obnova travního pásu
podél oplocen✏ch pozemk s terénní úpravou - rigolem zachycujícím p↵ívalové vody a ⌥áste⌥n je
odvád jící do de ové kanalizace. Podél zastav ného a zastavitelného území je navr⇣en ochrann✏ pás
smí eného nezastav ného území s funkcí zem d lskou a ochranou, kde mohou b✏t ve v t í mí↵e
uplatn ny protipovod⌦ová a protierozní opat↵ení.
Obdobn je navr⇣en pás po obvodu lokality Z8, kde je nutné zajistit bezpe⌥né svedení vod z
odvodn n✏ch pozemk , tzn. drená⇣ní systém podchytit vn zájmového území záchytn✏mi drény a svést
vody do nejbli⇣ ího recipientu, p↵ípadn provést rekonstrukci odvod⌦ovacího systému. Podél roz í↵ené
komunikace je nutné obnovit záchytn✏ p↵íkop.
-

-

-

-

Pro zv✏ ení ochrany území je nutno dodr⇣et:
podél koryt vodních tok bude zachováno volné nezastav né a neoplocené území o í↵i 6 m od
b↵ehové ⌥áry na ob strany (tzv. poto⌥ní koridory), pro pr chod velk✏ch vod a zárove⌦ jako
manipula⌥ní pruh pro ú⌥el správy a p↵ípadné údr⇣by koryta vodního toku, ve kterém nebudou
umis ovány ⇣ádné nové stavby ani vysazovány nové trvalé porosty.
v⌘území ur⌥eném k⌘zástavb je t↵eba zabezpe⌥it, aby odtokové pom ry z⌘povrchu
urbanizovaného území byly po v✏stavb srovnatelné se stavem p↵ed ní. Odvodn ní nutno ↵e it
kombinovan✏m systémem p↵irozené / um lé retence, nap↵. vsakem na pozemcích, odvedením
obvodov✏m drená⇣ním systémem do jímek v⌘nejni⇣ ím míst plochy (regulovan✏ odtok do
recipientu, pop↵. následné vyu⇣ití vody pro zálivku v⌘dob p↵ísu ku),
k nezem d lskému vyu⇣ití p dy jsou za↵azeny pouze vyjíme⌥n pozemky meliorované, kde byly
vlo⇣eny investice do p dy (plo né drená⇣e) a to v rámci rozvojové lokality Z5 - plocha areálu
OV a Z8/BV. V p↵ípad dot⌥ení plo n✏ch meliorací, je t↵eba p↵íslu n✏mi opat↵eními zajistit
funk⌥nost zb✏vajících meliora⌥ních za↵ízení na okolních pozemcích, v⌥etn bezproblémového
odtoku vod.
navr⇣ena jsou opat↵ení zvy ující reten⌥ní kapacitu území - vyhrazení dostate⌥n irok✏ch pás
pozemk podél vodních tok smí en✏m funkcím (index p - p↵írodní, v - vodohospodá↵sk✏). V
plochách smí eného nezastav ného území s⌘indexem p – p↵írodní, o – ochranné, v - vodohospodá↵ské budou ve vy í mí↵e uplatn ny prvky protierozní a protipovod⌦ové ochrany, prvky
zvy ující ekologickou stabilitu území, tzn. trvalé travní porosty, liniové porosty a rozpt✏lená zele⌦.

e.6) Rekreace
Jedom lice je sídlem s⌘pom rn nízk✏m rekrea⌥ním potenciálem, a⌥koli do ↵e eného území
zasahuje p↵írodní park D⇣bán. Jedom lice jsou sídlem, kde p↵eva⇣uje zejména obytná funkce, av ak
s⌘v✏znamn✏mi za↵ízeními zem d lské v✏roby. Za↵ízení p↵echodného ubytování se na území obce
nevyskytuje. Stávající samoty slou⇣ící k rekreaci a zahrádká↵ská osada nebudou dále rozvíjeny. Jedom lice
mají fotbalové h↵i t a od roku 2008 i d tské h↵i t . V⌘obci funguje myslivecké sdru⇣ení, TJ Sokol, Sbor
dobrovoln✏ch hasi⌥ a dal í spolky.
Regulovat rekrea⌥ní ⌥i sportovní vyu⇣ití území v p↵írodním parku D⇣bán není nikterak t↵eba,
v⌘území k⌘ni⌥emu takovému v⌘podstat nedochází.
V⌘nezastav ném území (v krajin ) není mo⇣né umis ovat ⇣ádné stavby pro rodinnou ani
hromadnou rekreaci (viz. podmínky vyu⇣ití ploch - kap. f).
Nezastav né území bude i nadále slou⇣it pro nepobytovou rekreaci - p í turistiku a cyklistiku,
pro kterou budou vyu⇣ívány ú⌥elové cesty v⌘krajin .
Plochy nezastav né smí ené s⌘indexem r – rekrea⌥ní umo⇣⌦ují rekrea⌥ní vyu⇣ití za t chto
podmínek: mo⇣né je umíst ní staveb a opat↵ení pro nepobytovou rekreaci a sport (nap↵. turistické cesty,
cyklostezky, nau⌥né stezky, pikniková místa, informa⌥ní prvky, sportovní a herní prvky – areály zdraví,
travnatá víceú⌥elová h↵i t apod.), odpo⌥inkové altánky a p↵íst↵e ky pouze jako do⌥asné stavby.
e.7) Dob vání lo✏isek nerostn ch surovin
Ochrana a dob vání lo✏isek nerostn ch surovin
V zájmovém území nejsou evidována ⇣ádná v✏hradní lo⇣iska nerostn✏ch surovin. Rovn ⇣ se zde
nenachází ⇣ádné území s⌘p↵edpokládan✏mi v✏skyty lo⇣isek – prognózními zdroji.
Sesuvná území
V ↵e eném území zaznamenána následující potenciální sesuvná území:
id. ⌥.
celk. plocha(m2)
délka x í↵ka (m)
název lokality
761
70.000
400x300
Jedom lice
762
82.000
100x50
Jedom lice
764
238.000
300x1100
Malíkovice

typ sesuvu
potenciální
potenciální
blokov✏ posuv potenciální
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Sesuvná území je mo⇣no charakterizovat jako území s nep↵ízniv✏mi in⇣en✏rsko-geologick✏mi
pom ry ve smyslu § 13 zákona ⌥.62/1988 Sb. v platném zn ní. V t chto územích nesmí b✏t realizována
⇣ádná zástavba, ani nová vedení sítí technické infrastruktury, co⇣ územní plán respektuje.
Poddolovaná území, d lní díla, propady
Z⌘pohledu historického rubání v⌘hranicích katastru obce je nutno zmínit celou ↵adu úvodních
d lních d l, existenci poddolovan✏ch území zasahujících do v t iny plochy katastru a v⌘neposlední ↵ad
⌥etné propady terénu v⌘souvislosti s⌘proveden✏m v✏rubem m lce ulo⇣eného kounovského souslojí.
St↵ety t chto d lních d l s potenciální mo⇣nou v✏stavbou v rámci navr⇣eného rozvoje se
nep↵edpokládají, nutno v ak na lokality rozvoje nahlí⇣et jako na lokality s nep↵ízniv✏mi in⇣en✏rskogeologick✏mi pom ry.
Popisné informace t✏kající se d sledk d↵ív j í t ⇣by jsou popsány v⌘⌥ásti od vodn ní.

f)

Stanovení podmínek pro vyu✏ití ploch s rozdíln m zp sobem vyu✏ití
Návrhem ÚP Územní plán Jedom lice vymezuje z hlediska funk⌥ního vyu⇣ití tyto druhy ploch a
podmínky jejich vyu⇣ití:
Plochy smí↵ené obytné - venkovské (SV)
Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
hlavní vyu⇣ití:
bydlení se smí enou funkcí pro podnikatelské aktivity (zejména
zem d lská ⌥i ↵emeslná v✏roba),
p↵ípustné vyu⇣ití:
pozemky staveb pro bydlení v rodinn✏ch domech (v⌥etn dom a
usedlostí s⌘hospodá↵sk✏m zázemím), souvisejících zahrad a dal ích
zem d lsk✏ch pozemk ,
pozemky staveb pro rodinnou rekreaci (pouze v ak stávající),
pozemky ve↵ejn✏ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
podmín n p↵ípustné vyu⇣ití:
Do ploch smí en✏ch obytn✏ch lze zahrnout pozemky ob⌥anského
vybavení a neru ící v✏roby se stavbami a za↵ízeními, za podmínky,
⇣e tyto sv✏m provozováním a technick✏m za↵ízením nenaru ují
u⇣ívání staveb a za↵ízení ve svém okolí a nesni⇣ují kvalitu prost↵edí
souvisejícího území a které sv✏m charakterem a kapacitou
nezvy ují dopravní zát ⇣ v území a spl⌦ují tak po⇣adavky obecn
platn✏ch p↵edpis na umís ování staveb a za↵ízení v plochách
s p↵eva⇣ujícím obytn✏m vyu⇣itím.
nep↵ípustné vyu⇣ití:
V e ostatní.
podmínky prostorového
uspo↵ádání:
Struktura zástavby: Nová v✏stavba v zastav ném území bude
p↵izp sobena p vodnímu p dorysnému ⌥len ní hospodá↵sk✏ch
dvor . V p↵ípad , ⇣e okolní domy vytvá↵ejí sv✏m umíst ním uli⌥ní
frontu, bude tomuto charakteru p↵izp sobena i nová v✏stavba.
Z d vodu zachování stávajících hodnot zástavby je mo⇣no stavby
pro bydlení a dal í související stavby, v⌥etn pr ⌥elí budov, v nich⇣
jsou okna obytn✏ch místností, umístit a⇣ na hranici pozemku nebo
vozovky silnice (místní komunikace).
V✏ ková regulace zástavby: Nástavby jsou nep↵ípustné, pokud by
mohlo navrhovan✏mi úpravami dojít k naru ení dochovan✏ch
historick✏ch, urbanistick✏ch a architektonick✏ch hodnot daného
místa nebo k naru ení architektonické jednoty celku.
Nové stavby a zm ny staveb v zastav ném území nesmí p↵ev✏ it
nejvy í p↵ilehlé objekty, mezi které pat↵í v echny obytné stavby v
okolí ur⌥ující charakter místa. Z stane v ak zachována mo⇣nost
umíst ní drobn✏ch dominant (tj. ⌥ást stavby, vystupující nad
v✏ kovou hladinu okolní zástavby i vlastního objektu a zpravidla
nep↵esahuje v✏ ku dal ího podla⇣í) v p↵ípadech, kdy tyto prvky
zd raz⌦ují pozici objektu v urbanistické struktu↵e (nap↵. náro⇣í,
zd razn ní kompozi⌥ní osy ap.).
Pro v✏stavbu v zastav ném území (vyjma ploch p↵estavby a obnovy
p vodní zástavby), je stanovena minimální velikost stavební
parcely 600 m2.
Prostorové uspo↵ádání pro plochu Z1, Z2, Z9:
len ní plochy pro hlavní vyu⇣ití:
min. velikost stavební parcely 800 m2
Max. zastav ná plocha*/parcela:
250 m2
V✏ ková regulace:
Hladina zástavby musí respektovat kontext okolní zástavby, tj.
nep↵esáhne dv nadzemní podla⇣í s vyu⇣iteln✏m podkrovím.
(max. 12 m v nejvy ím bod st↵echy).
(*) Zastav ná plocha pozemku je sou⌥tem v ech zastav n✏ch ploch jednotliv✏ch staveb ve smyslu
definice stavebního zákona.
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Prostorové uspo↵ádání pro plochu P1a:
len ní plochy pro hlavní vyu⇣ití:
zástavba nebude mít intenzívní charakter (zachování pásu zahrad) min. velikost stavební parcely 2000 m2
V✏ ková regulace:
Hladina zástavby musí respektovat kontext okolní zástavby, tj.
nep↵esáhne dv nadzemní podla⇣í s vyu⇣iteln✏m podkrovím,
(max. 12 m v nejvy ím bod st↵echy).
Prostorové uspo↵ádání pro plochu P3, P4:
V✏ ková regulace:
Hladina zástavby musí respektovat kontext okolní zástavby, tj.
nep↵esáhne dv nadzemní podla⇣í s vyu⇣iteln✏m podkrovím.
(max. 12 m v nejvy ím bod st↵echy).
Plochy bydlení v rodinn ch domech - venkovské (BV)
Rozd lení plochy dle ur⌥ení vyu⇣ití:
hlavní vyu⇣ití:
Plochy bydlení, ve kter✏ch p↵eva⇣ují rodinné domy s chovatelsk✏m
a p stitelsk✏m zázemím pro samozásobení s p↵ím sí neru ících
obslu⇣n✏ch funkcí místního v✏znamu.
p↵ípustné vyu⇣ití:
pozemky souvisejících zahrad a dal ích zem d lsk✏ch pozemk ,
pozemky ve↵ejn✏ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
nutné je zachování p↵ístupu na stávající zem d lsky
obhospoda↵ované pozemky.
podmín n p↵ípustné vyu⇣ití:
Do ploch bydlení lze zahrnout pozemky staveb pro rodinnou
rekreaci, za p↵edpokladu spln ní podmínek dan✏ch provád cími
p↵edpisy ke stavebnímu zákonu.
Do ploch bydlení lze zahrnout pozemky souvisejícího ob⌥anského
vybavení se stavbami a za↵ízeními, které sv✏m provozováním a
technick✏m za↵ízením nenaru ují u⇣ívání staveb a za↵ízení ve svém
okolí a nesni⇣ují kvalitu prost↵edí souvisejícího území a které sv✏m
charakterem a kapacitou nezvy ují dopravní zát ⇣ v území. Tyto
stavby a za↵ízení musí b✏t v územní men in vzhledem k plochám
bydlení.
nep↵ípustné vyu⇣ití:
V e ostatní.
podmínky prostorového
uspo↵ádání:
Struktura zástavby: Nová v✏stavba v zastav ném území bude
p↵izp sobena p vodnímu p dorysnému ⌥len ní dvor . V p↵ípad ,
⇣e okolní domy vytvá↵ejí sv✏m umíst ním uli⌥ní frontu, bude
tomuto charakteru p↵izp sobena i nová v✏stavba.
V✏ ková regulace zástavby: Nástavby staveb jsou nep↵ípustné,
pokud by mohlo navrhovan✏mi úpravami dojít k naru ení
dochovan✏ch historick✏ch, urbanistick✏ch a architektonick✏ch
hodnot daného místa nebo k naru ení architektonické jednoty
celku.
Nové stavby a zm ny staveb v zastav ném území nesmí p↵ev✏ it
nejvy í p↵ilehlé objekty, mezi které pat↵í v echny obytné stavby v
okolí ur⌥ující charakter místa. Z stane v ak zachována mo⇣nost
umíst ní drobn✏ch dominant (tj. ⌥ást stavby, vystupující nad
v✏ kovou hladinu okolní zástavby i vlastního objektu a zpravidla
nep↵esahuje v✏ ku dal ího podla⇣í) v p↵ípadech, kdy tyto prvky
zd raz⌦ují pozici objektu v urbanistické struktu↵e (nap↵. náro⇣í,
zd razn ní kompozi⌥ní osy ap.).
Pro v✏stavbu v zastav ném území (vyjma ploch p↵estavby (P) a
obnovy p vodní zástavby), je stanovena minimální velikost
stavební parcely 600 m2.
Prostorové uspo↵ádání pro plochu Z3, Z4, Z6, Z7, Z8, Z10, Z11 a Z12:
len ní plochy pro hlavní vyu⇣ití:
min. velikost stavební parcely 800 m2
Max. zastav ná plocha*/parcela:
250 m2
V✏ ková regulace:
Hladina zástavby musí respektovat kontext okolní zástavby, tj.
nep↵esáhne dv nadzemní podla⇣í s vyu⇣iteln✏m podkrovím.
(max. 12 m v nejvy ím bod st↵echy).
(*) Zastav ná plocha pozemku je sou⌥tem v ech zastav n✏ch ploch jednotliv✏ch staveb ve smyslu
definice stavebního zákona.
Prostorové uspo↵ádání pro plochu P1b, P1c, P2:
len ní plochy pro hlavní vyu⇣ití:
min. velikost stavební parcely 800 m2; u P1c omezena v✏stavba na
1 RD
Max. zastav ná plocha*/parcela:
250 m2
V✏ ková regulace:
Hladina zástavby musí respektovat kontext okolní zástavby, tj.
nep↵esáhne dv nadzemní podla⇣í s vyu⇣iteln✏m podkrovím.
(max. 12 m v nejvy ím bod st↵echy).
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(*) Zastav ná plocha pozemku je sou⌥tem v ech zastav n✏ch ploch jednotliv✏ch staveb ve smyslu
definice stavebního zákona.
Plochy bydlení - v bytov ch domech (BH)
Rozd lení plochy dle ur⌥ení vyu⇣ití:
hlavní vyu⇣ití:
pozemky bytov✏ch dom , souvisejících zahrad a dal ích
zem d lsk✏ch pozemk ,
p↵ípustné vyu⇣ití:
pozemky ve↵ejn✏ch prostranství (v⌥etn d tsk✏ch h↵i ),
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
podmín n p↵ípustné vyu⇣ití:
Do ploch bydlení lze zahrnout pozemky ob⌥anského vybavení se
stavbami a za↵ízeními, které sv✏m provozováním a technick✏m
za↵ízením nenaru ují u⇣ívání staveb a za↵ízení ve svém okolí a
nesni⇣ují kvalitu prost↵edí souvisejícího území a které sv✏m
charakterem a kapacitou nezvy ují dopravní zát ⇣ v území
a spl⌦ují tak po⇣adavky obecn platn✏ch p↵edpis na umís ování
staveb a za↵ízení v plochách s p↵eva⇣ujícím obytn✏m vyu⇣itím.
nep↵ípustné vyu⇣ití:
V e ostatní.
podmínky prostorového
uspo↵ádání:
V✏ ková regulace zástavby: Nástavby staveb jsou nep↵ípustné,
pokud by mohlo navrhovan✏mi úpravami dojít k naru ení
dochovan✏ch historick✏ch, urbanistick✏ch a architektonick✏ch
hodnot daného místa nebo k naru ení architektonické jednoty
celku. Nové stavby nesmí p↵ev✏ it nejvy í p↵ilehlé objekty, mezi
které pat↵í v echny obytné stavby ur⌥ující charakter místa.
Plochy ob⌥anského vybavení - ve⌦ejná infrastruktura (OV)
Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
hlavní vyu⇣ití:
pozemky staveb a za↵ízení ob⌥anského vybavení ve↵ejného
charakteru (pro vzd lávání a v✏chovu, sociální slu⇣by, pé⌥i o
rodinu, zdravotní slu⇣by, kulturu, ve↵ejnou správu, ochranu
obyvatelstva, obchodní prodej a administrativu, ubytování,
stravování, slu⇣by, v du a v✏zkum a láze⌦ství, t lov✏chovu a sport).
p↵ípustné vyu⇣ití:
pozemky ve↵ejn✏ch prostranství (v⌥etn d tsk✏ch h↵i , ve↵ejné
zelen ap.),
pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
Do ploch ob⌥anského vybavení lze zahrnout stavby byt slu⇣ebních
a majitel za↵ízení ⌥i p↵ípadn dal ích bytov✏ch jednotek, pokud
charakter této plochy a její uspo↵ádání dovoluje umíst ní staveb
pro bydlení.
nep↵ípustné vyu⇣ití:
V e ostatní.
podmínky prostorového
uspo↵ádání:
Nejsou vzhledem k rozsahu stanoveny.
Plochy ob⌥anského vybavení - sport (OS)
Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
hlavní vyu⇣ití:
pozemky staveb a za↵ízení ob⌥anského vybavení pro aktivní nebo
pasivní sportovní ⌥innosti a regeneraci organismu,
p↵ípustné vyu⇣ití:
pozemky ve↵ejn✏ch prostranství v⌥etn ve↵ejné zelen ,
pozemky ochranné zelen ,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
nep↵ípustné vyu⇣ití:
V e ostatní.
podmínky prostorového
uspo↵ádání:
Nejsou vzhledem k rozsahu stanoveny.
Plochy ob⌥anského vybavení - h⌦bitovy (OH)
Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
hlavní vyu⇣ití:
pozemky ve↵ejn✏ch poh↵ebi a církevních a jin✏ch nábo⇣ensk✏ch
staveb,
p↵ípustné vyu⇣ití:
pozemky ve↵ejn✏ch prostranství v⌥etn ve↵ejné zelen ,
pozemky ochranné zelen ,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
nep↵ípustné vyu⇣ití:
V e ostatní.
podmínky prostorového
uspo↵ádání:
Nejsou vzhledem k rozsahu stanoveny.
Plochy individuální rekreace - zahrádká⌦ské osady (RZ)
Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
hlavní vyu⇣ití:
pozemky staveb pro rodinnou rekreaci spojenou v✏hradn se
zahrádka↵ením,
p↵ípustné vyu⇣ití:
drobné ú⌥elové stavby (nap↵. zahrádká↵ské chaty, k lny, sklady
ná↵adí,)
pozemky zahrad a dal ích zem d lsk✏ch pozemk ,
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nep↵ípustné vyu⇣ití:
podmínky prostorového
uspo↵ádání:

pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
V e ostatní.
max. zastav ná plocha daná sou⌥tem v ech zastav n✏ch ploch
jednotliv✏ch staveb na pozemku je 40 m2

Plochy v roby a skladování - lehk pr mysl (VL)
Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
hlavní vyu⇣ití:
pozemky staveb a za↵ízení pro v✏robu (areály lehkého pr myslu) a
skladování,
p↵ípustné vyu⇣ití:
pozemky ve↵ejn✏ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické vybavenosti (v⌥etn
alternativních zdroj el. energie)
pozemky a za↵ízení ob⌥anské vybavenosti (zejména obchodní,
administrativní a správní budovy a za↵ízení),
pozemky ochranné zelen ,
podmín n p↵ípustné
vyu⇣ití:
Negativní ú⌥inky a vlivy umis ovan✏ch staveb a za↵ízení nesmí
naru ovat provoz a u⇣ívání staveb a za↵ízení ve svém okolí
(zejména pak staveb pro bydlení) nad p↵ípustnou míru, danou
obecn platn✏mi p↵edpisy.
Stavby a za↵ízení lze umis ovat a⇣ na základ prokázání budoucím
investorem, v⌘rámci navazujícího správního ↵ízení, dodr⇣ení spln ní
hygienick✏ch limit - hluk, emisních limit látek zne⌥i ujících
ovzdu í; vyhodnocení zdravotních rizik v dané lokalit .
Stavby byt slu⇣ebních a majitel za↵ízení lze umis ovat, pokud
charakter této plochy a její uspo↵ádání dovoluje umíst ní staveb
pro bydlení. Ubytovny jsou nep↵ípustné.
nep↵ípustné vyu⇣ití:
V e ostatní.
podmínky prostorového
uspo↵ádání:
Nep↵ekro⌥it v✏ kovou hladinu zástavby danou sousedními objekty
v dané plo e.
Prostorové uspo↵ádání pro plochu Z1/1:
Pro umís ování nov✏ch staveb je dána podmínka dodr⇣ení
koeficientu nezpevn n✏ch ozelen n✏ch ploch minimáln 50%.
V✏ ková hladina zástavby - do 9 m nad nejni⇣ í p↵ilehl✏ terén.
Plochy v roby a skladování - zem d lská a lesnická v roba (VZ)
Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
hlavní vyu⇣ití:
pozemky ur⌥ené pro zem d lskou ⇣ivo⌥i nou a rostlinnou v✏robu,
pro malohospoda↵ení, zem d lské slu⇣by, zahradnictví, lesní
hospodá↵ství a zpracování d↵evní hmoty v⌥etn komer⌥ní
vybavenosti související s funk⌥ním vyu⇣itím plochy.
p↵ípustné vyu⇣ití:
pozemky ve↵ejn✏ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
pozemky a za↵ízení ob⌥anské vybavenosti (zejména obchodní,
administrativní a správní budovy a za↵ízení),
pozemky ochranné zelen ,
podmín n p↵ípustné
vyu⇣ití:
Negativní ú⌥inky a vlivy umis ovan✏ch staveb a za↵ízení nesmí
naru ovat provoz a u⇣ívání staveb a za↵ízení ve svém okolí
(zejména pak staveb pro bydlení) nad p↵ípustnou míru, danou
obecn platn✏mi p↵edpisy. V p↵ípad chovu zví↵at nutno stanovit
takovou kapacitu a zp sob ustájení, aby pachová zóna
nezasahovala okolní stavby pro bydlení.
nep↵ípustné vyu⇣ití:
V e ostatní.
podmínky prostorového
uspo↵ádání:
Sm rem k obytné zástavb (podél stávající polní cesty) je nutno
zachovat/zalo⇣it pás ochranné/izola⌥ní zelen .
Plochy zelen - zele nezastaviteln ch soukrom ch zahrad (ZN)
Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
hlavní vyu⇣ití:
pozemky zahrad a dal í zem d lské p dy související s
obytn✏m územím,
p↵ípustné vyu⇣ití:
revitalizace vodních ploch,
pozemky ostatní zelen v sídle mající nap↵. ochrann✏ charakter,
pozemky související dopravní infrastruktury ú⌥elové komunikace
slou⇣ící p↵evá⇣n k obhospoda↵ování zem d lsk✏ch pozemk ),
pozemky související technické infrastruktury,
stavby odpovídající vyu⇣ití hospoda↵ení na zahrad .
podmín n p↵ípustné vyu⇣ití
realizace staveb pro rekrea⌥ní ú⌥ely (pergoly, bazény, zahradní
domky), pokud plocha navazuje na plochu Z2
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nep↵ípustné vyu⇣ití:
podmínky prostorového
uspo↵ádání:

Plochy ve⌦ejn ch prostranství (PV)
hlavní vyu⇣ití:
p↵ípustné vyu⇣ití:

nep↵ípustné vyu⇣ití:
podmínky prostorového
uspo↵ádání:

V e ostatní.
Je stanoven maximální koeficient zastav ní 5% (procentuální
zastoupení sou⌥tu v ech zastav n✏ch ploch jednotliv✏ch staveb
na zahrad v ⌥i plo e zahrady)
Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
pozemky jednotliv✏ch druh ve↵ejn✏ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury slu⌥itelné s
ú⌥elem ve↵ejn✏ch prostranství (nap↵. cyklotrasy, cyklostezky,
nau⌥né stezky, p↵ístupové komunikace)
pozemky a za↵ízení ob⌥anského vybavení, slu⌥itelné s ú⌥elem
ve↵ejn✏ch prostranství,
revitalizace vodních tok , vodních ploch v⌥etn um l✏ch vodních
nádr⇣í,
pozemky ve↵ejné zelen ,
V e ostatní.
Nejsou vzhledem k rozsahu ploch stanoveny.

Plochy ve⌦ejn ch prostranství - ve⌦ejná zele (ZV)
Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
hlavní vyu⇣ití:
upravené plochy ve↵ejn p↵ístupné zelen .
p↵ípustné vyu⇣ití:
pozemky dal ích druh ve↵ejn✏ch prostranství,
pozemky související ob⌥anské, dopravní a technické infrastruktury
slu⌥itelné s ú⌥elem ve↵ejn✏ch prostranství - ve↵ejné zelen .
nep↵ípustné vyu⇣ití:
V e ostatní.
podmínky prostorového
uspo↵ádání:
Nejsou vzhledem k rozsahu ploch stanoveny.
Plochy technické infrastruktury - in✏en rské sít (TI)
Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
hlavní vyu⇣ití:
pozemky staveb a vedení technické infrastruktury a s nimi
provozn souvisejících za↵ízení (vodovod , vodojem , kanalizace,
⌥istíren odpadních vod, staveb a za↵ízení pro nakládání s odpady,
trafostanic, energetick✏ch vedení, komunika⌥ních vedení ve↵ejné
komunika⌥ní sít , elektronick✏ch komunika⌥ních za↵ízení ve↵ejné
komunika⌥ní sít , plynovod a produktovod ),
p↵ípustné vyu⇣ití ploch:
pozemky ve↵ejn✏ch prostranství,
pozemky související dopravní infrastruktury,
pozemky krajinné a sídelní zelen .
nep↵ípustné vyu⇣ití:
V e ostatní.
podmínky prostorového
uspo↵ádání:
Nejsou vzhledem k rozsahu ploch stanoveny.
Plochy dopravní infrastruktury - silni⌥ní doprava (DS)
Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
hlavní vyu⇣ití:
pozemky silnic a vybran✏ch místních komunikací (v⌥etn pozemk ,
na kter✏ch jsou umíst ny sou⌥ásti komunikace jako nap↵. náspy,
zá↵ezy, op rné zdi, mosty a doprovodná a izola⌥ní zele⌦),
p↵ípustné vyu⇣ití:
pozemky staveb dopravních za↵ízení a dopravního vybavení
(zejména autobusové zastávky, odstavné a parkovací plochy),
pozemky a za↵ízení technické infrastruktury.
nep↵ípustné vyu⇣ití:
V e ostatní.
podmínky prostorového
uspo↵ádání:
Nejsou vzhledem k rozsahu ploch stanoveny.
Plochy dopravní infrastruktury - místní a ú⌥elové komunikace (DS.1)
Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
hlavní vyu⇣ití:
pozemky místních komunikací a ú⌥elov✏ch komunikací
(v⌥etn pozemk , na kter✏ch jsou umíst ny sou⌥ásti komunikace
jako nap↵. náspy, zá↵ezy, op rné zdi, mostky a doprovodná a
izola⌥ní zele⌦),
p↵ípustné vyu⇣ití:
pozemky staveb dopravních za↵ízení a dopravního vybavení
(zejména autobusové zastávky), trasy cykloturistick✏ch cest a
nau⌥n✏ch stezek, pozemky a za↵ízení technické infrastruktury.
nep↵ípustné vyu⇣ití:
V e ostatní.
podmínky prostorového
uspo↵ádání:
Nejsou stanoveny.
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Plochy dopravní infrastruktury - ú⌥elové lesní komunikace (DS.2)
Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
hlavní vyu⇣ití:
pozemky ú⌥elov✏ch lesních komunikací na lesním pozemku
(odvozní lesní cesty ur⌥ené pro odvoz d↵eva a technologickou
dopravu, v⌥etn hospodá↵sk✏ch nájezd , p↵ejezd a propustk )
p↵ípustné vyu⇣ití:
trasy p ích turistick✏ch a cykloturistick✏ch cest a nau⌥n✏ch stezek
nep↵ípustné vyu⇣ití:
V e ostatní.
podmínky prostorového
uspo↵ádání:
Nejsou stanoveny.
Plochy lesní (NL)

hlavní vy⇣ití:
p↵ípustné vyu⇣ití:
nep↵ípustné vyu⇣ití:
podmínky prostorového
uspo↵ádání:

Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
Plochy lesní jsou vymezeny za ú⌥elem zaji t ní podmínek vyu⇣ití
pozemk pro les.
pozemky ur⌥ené k pln ní funkcí lesa,
pozemky staveb a za↵ízení lesního hospodá↵ství, pozemky
staveb a za↵ízení související dopravní a technické infrastruktury,
V e ostatní.
Nejsou stanoveny.

Plochy vodní a vodohospodá⌦ské (W)

hlavní vy⇣ití:
p↵ípustné vyu⇣ití:
nep↵ípustné vyu⇣ití:
podmínky prostorového
uspo↵ádání:

Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
Plochy lesní jsou vymezeny za ú⌥elem zaji t ní podmínek pro
nakládání s vodami
pozemky vodních ploch,
pozemky koryt vodních tok v⌥etn doprovodn✏ch porost .
pozemky ur⌥ené pro p↵eva⇣ující vodohospodá↵ské vyu⇣ití.
V e ostatní.
Nejsou stanoveny.

Plochy zem d lské (NZ)
hlavní vyu⇣ití:
p↵ípustné vyu⇣ití:

nep↵ípustné vyu⇣ití:
podmínky prostorového
uspo↵ádání:

Plochy p⌦írodní (NP)
hlavní vyu⇣ití:
p↵ípustné vyu⇣ití:

nep↵ípustné vyu⇣ití:
podmínky prostorového
uspo↵ádání:

Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
zem d lská rostlinná prvov✏roba,
zm na druhu pozemku v rámci ZPF, krom zm ny na zahrady
prvky krajinné a doprovodné liniové zelen ,
pozemky související dopravní infrastruktury (místní ú⌥elové
komunikace slou⇣ící zejména k obhospoda↵ování zem d lsk✏ch
pozemk , mohou v ak b✏t vyu⇣ívané jako cykloturistické cesty),
pozemky technické infrastruktury,
stavby a jiná opat↵ení pot↵ebná ke zp↵ístupn ní pozemk , k
ochran a zúrodn ní p dního fondu, k ochran ⇣ivotního prost↵edí,
zvelebení krajiny a zv✏ ení její ekologické stability,
pozemky staveb, za↵ízení a jin✏ch opat↵ení pro zem d lství,
V e ostatní.
P↵i oplocování ⌥i ohrazování pozemk , které nejsou vylou⌥eny z
práva volného pr chodu pole musí vlastník ⌥i nájemce zajistit
technick✏mi nebo jin✏mi opat↵eními mo⇣nost jejich volného
pr chodu na vhodném míst pozemku.
Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
pozemky navr⇣ené k ochran (zvlá t chrán ná území, biocentra,
v✏znamné krajinné prvky)
pozemky ⌥ástí prvk ÚSES a zvlá t chrán n✏ch ⌥ástí p↵írody.
pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury a
ve↵ejn✏ch prostranství (v⌥etn tras turistick✏ch stezek, cyklostezek a
nau⌥n✏ch stezek) slu⌥itelné s ú⌥elem ochrany p↵írody a krajiny,
prvky s kulturn -historick✏m potenciálem, prvky památkové
ochrany
V e ostatní.
Nejsou stanoveny.

Plochy smí↵ené nezastav ného území (NSx)
Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
hlavní vyu⇣ití:
V✏razn polyfunk⌥ní krajinná území, kde nelze nebo není nutné
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p↵ípustné vyu⇣ití:

podmín n p↵ípustné vyu⇣ití:
nep↵ípustné vyu⇣ití:

stanovit dominantní ⌥innost.
Plochy smí ené nezastav ného území „NSx“ jsou blí⇣e popsány
indexem p↵ípustn✏ch funkcí, a to kombinací zastoupen✏ch funkcí z
následující mno⇣iny: p - p↵írodní, v - vodohospodá↵ská, z zem d lská, l - lesní, o - ochranná/izola⌥ní/protierozní, r rekrea⌥ní, kh – kulturn historická, x – specifická.
p - p⌦írodní - územní ochrana zákonem chrán n✏ch území,
územní ochrana vymezeného územního systému ekologické
stability a dal ích ekologicky cenn✏ch území (zejména ekologické
kostry území);
ostatní plochy krajinné zelen , extenzivní sady a zahrady s travním
krytem, pozemky ochranné zelen ;
v - vodohospodá⌦ská - plochy s⌘vodohospodá↵skou funkcí,
území vodních ploch a koryt vodních tok , plochy záplavov✏ch
území, plochy zahrnuté do ochrann✏ch pásem vodních zdroj ,
CHOPAV, p↵ípadn dal ích vodohospodá↵sky v✏znamn✏ch území;
revitalizace vodních tok , umíst ní vodohospodá↵sk✏ch staveb
(vodního díla);
z - zem d lská - pozemky zem d lského p dního fondu (mimo
velkov✏robní formy) s up↵ednostn ním mimoproduk⌥ních funkcí,
v⌥etn ú⌥elov✏ch komunikací slou⇣ících k jejich obhospoda↵ování,
extenzivní sady a zahrady s travním krytem – p↵ipou t jí se
nezbytn nutná opat↵ení a v✏stavba pro zaji t ní zem d lské
produkce (nap↵. v✏stavba seníku, ohrazení pastvin apod.);
l - lesní - pozemky ur⌥ené k pln ní funkcí lesa (zejména les
zvlá tního ur⌥ení, lesy ochranné ap.) – p↵ipou t jí se nezbytn
nutná opat↵ení a v✏stavba pro lesní produkci; p stování d↵evin
mo⇣né za podmínek, ⇣e budou pou⇣ity p vodní (autochtónní)
d↵eviny odpovídající danému stanovi ti;
o - ochranná/izola⌥ní - prostor mezi r zn✏mi druhy funk⌥ního
vyu⇣ití (nap↵. izola⌥ní prostor mezi obytn✏mi a intenzivn
zem d lsky vyu⇣ívan✏mi plochami ap.); izola⌥ní prostor mezi
obytn✏mi plochami a dopravními stavbami);
o - ochranná/protierozní - plochy, kde budou ve vy í mí↵e
uplatn na opat↵ení k⌘ochran p↵ed vodní erozí, mo⇣ná je
kombinace organiza⌥ních (zatravn ní) a agrotechnick✏ch
protierozních opat↵ení (protierozní technologie p stování
plodin);
r - rekrea⌥ní - vybavení a vybrané stavby a opat↵ení pro
nepobytovou (!) rekreaci a sport (nap↵. turistické cesty, cyklostezky,
nau⌥né stezky, pikniková místa, vyhlídky, informa⌥ní prvky,
sportovní a herní prvky – areály zdraví, travnatá víceú⌥elová h↵i t ,
apod.); odpo⌥inkové altánky a p↵íst↵e ky pouze jako do⌥asné
stavby.
kh – kulturn -historická – za↵ízení a stavby zv✏raz⌦ující⌘kulturn
historickou⌘hodnotu místa, tj. plochy drobn✏ch sakrálních památek
v⌘krajin , plochy star✏ch d lních d l - ochrana pr myslového
d dictví, zam ↵ená na relikty starého hornictví.
x – specifická (chov st↵edn velk✏ch zví↵at, nap↵. ovcí a koz) –
pastvina a za↵ízení pro ustájení zví↵at v krajinné zón . Podmínkou
je omezená velikost p↵íst↵e ku i skladov✏ch prostor, bez vytáp ní a
pobytov✏ch místností, konstrukce stavby na zemních vrutech atd.
(viz. N1).
u - urbanizovatelná (na území vymezeném pro územní rezervy) územní ochrana pozemk pro budoucí rozvoj;
- v✏stavba ú⌥elov✏ch komunikací,
- pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury
(v⌥etn tras cyklotras, cyklostezek, hipostezek, turistick✏ch p ích
cest a nau⌥n✏ch stezek a staveb na vodních tocích),
- v✏stavba in⇣en✏rsk✏ch sítí v⌥etn nezbytn✏ch technick✏ch za↵ízení
na t chto sítích, jejich⇣ trasování mimo plochu by neúm rn
zv✏ ilo náklady na jejich realizaci.
jen ty stavby (opat↵ení), které mají p↵ímou vazbu na ⌥innost
zaji ovanou v dané plo e a za podmínek stanoven✏ch p↵íslu n✏m
orgánem ochrany p↵írody.
V e ostatní (nap↵.):
hospoda↵ení na pozemcích zp sobem vy⇣adujícím intenzivní
technologie, pou⇣ívání kejdy, silá⇣ních áv a ostatních tekut✏ch
odpad , aktivity a ⌥innosti, které jsou v rozporu se základními
funkcemi uveden✏mi v indexu,
nenávratné po kozování p dního povrchu,

20

ÚZEMNÍ PLÁN JEDOM LICE

podmínky prostorového
uspo↵ádání:

zm ny vodního re⇣imu, pokud nejsou v zájmu ochrany p↵írody,
ochrany ZPF a ochrany lesa,
provád ní terénních úprav zna⌥ného rozsahu (tj. v✏znamn
naru ující morfologii terénu, vodní re⇣im apod.),
zne kod⌦ování odpad ,
v✏stavba za↵ízení pro ⌥innosti velkov✏robního nebo intenzivního
charakteru,
v✏stavba a ⌥innosti nesouvisející s funkcemi zastoupen✏mi v dané
zón (jmenovit v✏stavba staveb pro pobytovou rekreaci a
zahrádká↵sk✏ch chat).
P↵i oplocování ⌥i ohrazování pozemk , které nejsou vylou⌥eny z
práva volného pr chodu pole musí vlastník ⌥i nájemce zajistit
technick✏mi nebo jin✏mi opat↵eními mo⇣nost jejich volného
pr chodu na vhodném míst pozemku.

Podmínky p↵ípustného vyu⇣ití a prostorového uspo↵ádání pro plochu N1 (funk⌥ní plocha NSpzx):
Velikost p↵íst↵e ku pro ustájení max. 10 ovcí se skladov✏mi prostory bude do plochy 50m2
v⌘p dorysu.
Velikost p↵íst↵e ku slou⇣ícího jako zázemí pro obsluhu stáda bude do plochy 25m2 v⌘p dorysu.
P↵íst↵e ek slou⇣ící jako zázemí nesmí b✏t vytáp n.
P↵íst↵e ek slou⇣ící jako zázemí nesmí slou⇣it k⌘trvalému ani do⌥asnému bydlení osob.
Oba plánované p↵íst↵e ky budou ↵e eny jako d↵evostavba a budou zalo⇣eny na zemních
vrutech.
St↵e ní konstrukce obou p↵íst↵e k bude ↵e ena bu sedlovou st↵echou o v✏ ce sedla do 3,5m
nebo plochou st↵echou o maximální v✏ ce do 2,5m.
Jako st↵e ní krytina bude pou⇣ita bobrovka, pálená ta ka nebo kanadsk✏ indel.
V echny v✏ e uvedené druhy st↵e ní krytiny budou provedeny v⌘barv cihlov ⌥ervené.
Tyto podmínky jsou platné i pro p↵ípadné dal í majitele ⌥i nájemce pozemku.
Pozn.: Uspo↵ádání funk⌥ního vyu⇣ití ploch je vymezeno ve v✏kresu ⌥. 2 (Hlavní v✏kres).
Dal í podmínky a po⇣adavky na umis ování staveb pro jednotlivé zastavitelné plochy a plochy
p↵estavby jsou uvedeny v kapitole c) Urbanistická koncepce návrhu ÚP Jedom lice.
g)
Vymezení ve⌦ejn prosp ↵n ch staveb a opat⌦ení, staveb a opat⌦ení k zaji↵ ování obrany a
bezpe⌥nosti státu a ploch pro asanaci s právem vyvlastn ní
Územním plánem Jedom lice jsou vymezeny stavby dopravní infrastruktury (komunikace) s
právem vyvlastn ní:
VSD1 - dopravní obsluha lokality Z3
VSD2 - dopravní obsluha lokality Z10
VSD3 - dopravní obsluha lokality Z11
Rozsah ve↵ejn prosp n✏ch staveb s právem vyvlastn ní je vymezen ve v✏kresu ⌥. 3 (V✏kres
ve↵ejn prosp n✏ch staveb, opat↵ení a asanací).
h)

Vymezení ve⌦ejn prosp ↵n ch staveb a prostranství s p⌦edkupním právem
Návrhem ÚP Územním plánem Jedom lice nejsou vymezeny.

i)

Stanovení kompenza⌥ních opat⌦ení podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
Návrhem ÚP Územním plánem Jedom lice nejsou stanovena kompenza⌥ní opat↵ení nebo tato
nejsou po⇣adována (území není sou⌥ástí evropsky v✏znamné lokality nebo pta⌥í oblasti).
j)

Vymezení ploch a koridor územních rezerv

Návrhem ÚP Územním plánem Jedom lice jsou vymezeny plochy územní rezervy (vymezená
plocha, kde dosavadní vyu⇣ití nesmí b✏t m n no zp sobem, kter✏ by znemo⇣nil nebo podstatn ztí⇣il
budoucí vyu⇣ití).
Ozna⌥ení plochy:
Mo⇣né budoucí vyu⇣ití:

R1
územní rezerva ur⌥ená p↵evá⇣n pro bydlení (navazující na vymezené
zastavitelné plochy).

Ozna⌥ení plochy:
Mo⇣né budoucí vyu⇣ití:

R2a, R2b
územní rezerva ur⌥ená pro koridor silni⌥ního obchvatu Hv zda.

Ozna⌥ení plochy:
Mo⇣né budoucí vyu⇣ití:

R3
územní rezerva ur⌥ená p↵evá⇣n pro bydlení.
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k)
Vymezení ploch, ve kter ch je rozhodování o zm nách v území podmín no dohodou o
parcelaci
Tyto plochy nejsou územním plánem Jedom lice vymezeny.
l)

Vymezení ploch s prov ⌦ením zm n jejich vyu✏ití územní studií
Tyto plochy nejsou územním plánem Jedom lice vymezeny.

m)

Stanovení po⌦adí zm n v⇣území (etapizaci)
Návrhem ÚP Územním plánem Jedom lice není stanovena etapizace. Pro nov vymezené
zastavitelné plochy jsou dány podmínky pro realizaci v✏stavby tak, aby nedocházelo ke vzniku proluk.
n)

Údaje o po⌥tu list územního plánu a po⌥tu v kres
Textová ⌥ást návrhu ÚP ve zn ní zm ny ⌥. 1 má 22 ⌥íslovan✏ch stran, titulní list a 3 ne⌥íslované
strany (údaje o po↵izovateli a projektantovi, záznam o ú⌥innosti a obsah. Grafická ⌥ást územního plánu má
3 v✏kresy (1. V✏kres základního ⌥len ní území, 2. Hlavní v✏kres, 3. V✏kres ve↵ejn prosp n✏ch staveb,
opat↵ení a asanací).
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