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 ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ LHOTA - TEXTOVÁ �ÁST KE SPOLE�NÉMU JEDNÁNÍ

a) Vymezení zastav⌥ného území
 

 a.1) Vymezení  e⌦eného území
 ⇤e�en✏m územím je správní území obce Kostelní Lhota, které tvo↵í jedno katastrální území 
Kostelní Lhota. ⇤e�ené území se nachází v okresu Nymburk (na hranici s okresem Kolín), St↵edo⌥eském 
kraji. Katastr spadá do správního území obce s roz�í↵enou p�sobností (ORP) Nymburk a do správního 
obvodu obce s pov ↵en✏ obecním ú↵adem (POÚ) Sadská.

 a.2) Vymezení zastav⌥ného území
 Rozsah zastav ného území pro k. ú. Kostelní Lhota vychází ze schválené územn  plánovací 
dokumentace a je upraven dle stavebního zákona na aktuálním mapovém podkladu. V ↵e�eném území se 
k 6. 7. 2017 nachází dvacet dev t samostatn✏ch zastav n✏ch území (popis v ⌥ásti od�vodn ní).

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

 b.1) Základní rozvojové p edpoklady
 Kostelní Lhota se nachází asi 7 km ji⇣n  od Nymburku a 7 km západn  od Pod brad. Osídlení 
�ir�í zájmové oblasti p↵ímo souviselo s trasováním ji⇣ v⌘raném st↵edov ku d�le⇣ité obchodní trasy, tzv. 
„Kladské cesty“ vedoucí od Prahy a Sadské sm rem k⌘Hradci Králové a⌘pokra⌥ující a⇣ do Slezska 
a⌘dne�ního Polska. Obec je tvo↵ena zástavbou rozprost↵enou p↵evá⇣n  podél této historické dopravní 
spojnice - dnes silnice II/611. Ji⇣ní nezastav nou ⌥ást území obce protíná dálnice D11. 
 Obec slou⇣í zejména k bydlení. Základní ob⌥anská vybavenost je odpovídající velikosti a 
v✏znamu sídla. Vy��í ob⌥anskou vybavenost suplují Pod brady, Nymburk - regionální subcentra s⌘pom rn  
vysokou dynamikou rozvoje a m sta Sadská, Pe⌥ky.
 ⇤e�ené území má charakter ploché roviny na rozsáhlé ↵í⌥ní terase Labe s minimálními 
v✏�kov✏mi rozdíly a mírn✏m sklonem k severu a s pom rn  hustou sítí p↵irozen✏ch i um l✏ch vodote⌥í, z 
nich⇣ nejv✏znamn j�í ↵í⌥ka V✏rovka a ⌅embera tvo↵í hranici katastru. Základním krajinotvorn✏m ⌥initelem 
je intenzívní zem d lské hospoda↵ení a omezen  i lesní hospodá↵ství. Maloplo�né lesní fragmenty 
spole⌥n  s vodote⌥emi a drobn✏mi vodními plochami mají p↵írodn -krajiná↵sk✏ v✏znam, jsou zde vedeny 
prvky ÚSES regionálního a nadregionálního v✏znamu.
 V blízkém dosahu od ↵e�eného území jsou rozmíst ny v✏znamné cíle turistiky a rekreace  
(Pod brady, Nymburk, P↵írodní park Kersko). Zájmov✏m územím je rovn ⇣ vedena cyklotrasa s 
cyklostezkou.
 Mezi hlavní rozvojové p↵edpoklady pat↵í:
- Kostelní Lhota je sou⌥ástí rozvojové oblasti krajské úrovn  OBk1 a rozvojové osy OS4  
 Praha-Hradec Králové/Pardubice–Trutnov–hranice �R/Polsko (– Wroclaw)
- geografická poloha v⌘blízkosti regionálních subcenter
- snadná dopravní dostupnost v�⌥i nad↵azen✏m dopravním systém�m 
- udr⇣ení a postupné zkvalit⌦ování zem d lské a zeliná↵ské v✏roby, p stitelství, moderních slu⇣eb 
 zem d lství, agroturistiky, v✏robních areál� jako v✏znamn✏ch stabiliza⌥ních faktor� 
- pom rn  dobrá kvalita ⇣ivotního prost↵edí, mno⇣ství chrán n✏ch oblastí p↵írody v   
 bezprost↵edním okolí, dostatek turistick✏ch a rekrea⌥ních cíl�, láze⌦ství.

 b.2) Koncepce rozvoje  e⌦eného území
 Kostelní Lhota má pom rn  unikátní urbanistické zalo⇣ení a atraktivní polohu v sídelním
systému polabsk✏ch obcí situovan✏ch na p�vodní historické dopravní spojnici. Koncepce rozvoje obce 
spo⌥ívá v uvá⇣livém rozvoji p↵evá⇣n  obytné funkce tak, aby byly zachovány a dále kultivovány stávající 
urbanistické a krajiná↵sko-p↵írodní hodnoty území. 
 Konkrétn  se jedná o:
-  pé⌥e o obraz obce dan✏ st↵edov k✏m zalo⇣ením, kultivace a rozvoj ve↵ejného prostranství s 

d�razem na zachování a rozvoj/revitalizaci v✏znamné ve↵ejné zelen  a drobn✏ch vodních ploch, 
- zlep�ování charakteru prost↵edí odstran ním nevhodn✏ch a ru�iv✏ch staveb a úpravou nebo 

nov✏m vyu⇣itím podvyu⇣it✏ch ploch - plochy p↵estavby,
- návrh rozvoje individuálního bydlení p↵evzatého p↵evá⇣n  z p�vodního ÚPO Kostelní Lhota,
- návrh dobudování ve↵ejné infrastruktury zejména ve vazb  na rozvojové plochy,
- ve vazb  na probíhající KoPÚ návrh prvk� ekologické stability a návrh dal�ích krajiná↵sk✏ch 

opat↵ení nestavební povahy s cílem zadr⇣ování vody v krajin  a zu�lech�ování bezprost↵edního 
okolí obce, doprovázené rozvojem �etrné nepobytové rekreace v krajin  (cykloturistika, 
vycházkové trasy, nau⌥né stezky, vyhlídková místa)

- ve vazb  na probíhající KoPÚ zachování historick✏ch krajinn✏ch úprav a struktur kulturní krajiny 
v⌥etn  vazby na obec a její kompozici. 
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 b.3) Ochrana a rozvoj hodnot území

 Kulturní hodnoty
 Územní plán Kostelní Lhota vytvá↵í podmínky pro ochranu v�ech kulturn -historick✏ch a 
urbanistick✏ch hodnot v⌘území. Vyu⇣ití území bude ↵e�eno tak, aby byla zaji�t na ochrana historick✏ch a 
kulturních hodnot v území, v⌥etn  nemovit✏ch kulturních památek. 
- Z kulturního hodnot jsou jako nemovité kulturní památky chrán ny:
 31595/2-1833 Kostel Nanebevzetí Panny Marie
- Celé ↵e�ené území je potenciáln  územím s archeologick✏mi nálezy. P↵i stavební ⌥innosti  
 budou respektována archeologická nalezi�t :

Po . ⌃. SAS Název UAN Kategorie UAN
13-14-11/2 Za Kan�vky I
13-14-11/3 okolí kostela (intravilán) I

archeologické nalezi�t  - jádro KL II
- Územním plánem jsou respektovány architektonicky v✏znamné stavby, prvky drobné   
 architektury, pam tní a vyhlídková místa (v ⇣ kostela).
 - kamenn✏ k↵í⇣ u kostela,
 - Bo⇣í muka v podob  d↵ev ného k↵í⇣e,
 - kapli⌥ka p↵i silnici na Pod brady v ⌥ásti obce zvané Na Vr�kách,
 - pomník padl✏ch na návsi,
 - zvonice, farní budova církve ⌥eskoslovenské husitské, 
 - h↵bitovy ze 30. let minulého století - obecní na jihov✏chodním okraji sídelního  
  útvaru a katolick✏ (v izolované poloze vn  sídelního útvaru).
- Vyjma památkov  chrán ného areálu p�vodn  h↵bitovního kostela Nanebevzetí Panny Marie je  
 prioritn  chrán no historické jádro Kostelní Lhoty s farou (dnes Obecní ú↵ad) a �kolou. Jedná  
 se o hodnotné území s historicky i esteticky cennou urbanistickou kompozicí a nenaru�enou  
 p�vodní strukturou zástavby zahrnující návesní ulicovku s kostelem v dominantní osové poloze  
 (v✏znamná pr�hledová osa). Návesní ulicovka je zárove⌦ v✏znamn✏ch ve↵ejn✏m prostorem.

 P írodní hodnoty
 Územní plán Kostelní Lhota vytvá↵í podmínky pro ochranu v�ech p↵írodních hodnot v⌘území, 
v⌥etn  územního systému ekologické stability (dále té⇣ ÚSES), respektuje je a je s⌘nimi koordinován. 
Krom  ÚSES (podrobn ji kapitola e.3) jde o tyto hodnoty:
⌘ Návrhem ÚP je respektováno základní krajinné ⌥len ní ↵e�eného území:
-  krajinn✏ celek zahrnující ⌥ást Polabské ní⇣iny s velk✏m m ↵ítkem intenzivn  obhospoda↵ované 

zem d lské p�dy, z hlediska ekologické stability jsou v✏razn✏mi prvky lesní porosty – kulturní 
bory a smí�ené porosty, remízy v poli a pom rn  hustá sí� p↵irozen✏ch i um l✏ch vodote⌥í s 
b↵ehov✏mi a doprovodn✏mi porosty.

⌘
 V⌘↵e�eném území jsou respektovány a chrán ny tyto hodnoty (popis v ⌥ásti od�vodn ní):
-  v✏znamné krajinné prvky ze zákona:
-  lesy, rybníky, vodní toky a údolní nivy
-  evidovan✏ VKP 4 – Hráz k V✏rovce s b↵ehovou a doprovodnou zelení
-  v✏znamné krajinotvorné prvky:
-  vodní toky V✏rovka a ⌅embera, meliora⌥ní p↵íkopy a odpady s b↵ehov✏mi a doprovodn✏mi 

porosty (rákosiny a vegetace vysok✏ch ost↵ic, porosty vlhk✏ch bezkolencov✏ch luk, vrbové 
k↵oviny, údolní jasanovo-ol�ové luhy);

-  malé vodní útvary, vodní nádr⇣e v zastav ném území (rybník Peklo, Myslive⌥ák, dv  po⇣ární 
nádr⇣e);

-  lesní porosty – mozaika kulturních bor� a lesních porost� p↵írodního charakteru (suché 
acidofilní doubravy a acidofilní doubravy na m lk✏ch pís⌥it✏ch p�dách, lu⇣ní porosty v borov✏ch 
kulturách v terénních depresích; ⌘

-  kost↵avové trávníky se vzácnou kost↵avou píse⌥nou na otev↵en✏ch píse⌥n✏ch v✏chozech na 
okrajích borov✏ch doubrav (v lesním komplexu Borky), ale na mnoha dal�ích místech (okraje 
les� a remízk�, ⌘cesty, ⌘p↵íkopy u silnice);

-  liniové v✏sadby podél polních cest a p↵i úpatí protipovod⌦ov✏ch val�
-  dálkov✏ migra⌥ní koridor velk✏ch savc� a migra⌥n  v✏znamné území pro zaji�t ní migra⌥ní 

propustnosti druh� lesního ekosystému v⌘ji⇣ní a jihozápadní ⌥ásti ↵e�eného území (trasa 
nadregionálního biokoridoru NRBK 10 – osa borová, v⌥etn  ochranné zóny)

-  liniové prvky doprovodné zelen  katastráln  evidované ⌥i prvky zelen  na orné p�d , tj. meze, 
remízky, plochy nelesní zelen , doprovodné zelen  cest a vodote⌥í

-  katastráln  neevidované drobné vodote⌥e a malé vodní plochy v krajin .
 
c) Urbanistická koncepce, v⌃etn⌥ vymezení zastaviteln�ch ploch, ploch p estavby a systému 

sídelní zelen⌥
 
 c.1) Urbanistická koncepce

Kostelní Lhota
 Obec je vrcholn  st↵edov kého zalo⇣ení. Urbanisticky cenn✏m celkem a jádrem obce je �iroká 
ulicová náves do které se obracejí zem d lské usedlosti. Ve v✏chodní koncové poloze dominuje 
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návesnímu prostranství kostel, kter✏ spole⌥n  se staro⌥esk✏m “lhota” dal obci jméno. Pozd ji byla ve 
v✏chodní t↵etin  ji⇣ní fronty návsi prora⇣ena cesta sm ↵ující do Pe⌥ek. Pozd j�í domká↵ská v✏stavba pak 
logicky pokra⌥ovala ji⇣ním sm rem do prostorové cezury mezi jihov✏chodní ⌥ást návesní ulicovky a lesíky. 
Sídlo se rovn ⇣ rozr�stalo podél hlavní komunikace ve sm ru západ - v✏chod. Rozvoj ji⇣ním sm rem zcela 
zablokovala v✏stavba dálnice D11. T leso dálnice od↵ízlo ji⇣ní nezastav nou a intenzívn  zem d lsky 
obd lávanou ⌥ást katastru. Nejnov j�í parcelace pro zástavbu izolovan✏ch rodinn✏ch dom� je následn  
zakládána do klidn j�ích okrajov✏ch poloh p↵i cest  na Ho↵átev a Zv ↵ínek. 
 Sou⌥asn✏ charakter území s p↵evahou obytné funkce se nebude m nit. Cílem urbanistické 
koncepce je zachování urbanistické struktury stávající zástavby a její logick✏ rozvoj v návaznosti na stávající  
urbanizaci území ⌥i stávající po⌥iny k ní vedoucí. Plo�né a prostorové regulativy jsou územním plánem 
stanoveny s p↵ihlédnutím ke struktu↵e a charakteristice zástavby. 
 Územní plán navrhuje podvyu⇣ité plochy v zastav ném území vyu⇣ít pro ob⌥anskou vybavenost 
ve↵ejného a komer⌥ního charakteru a pro agroturistiku. Územní plán zachovává stávající funk⌥ní v✏robní 
plochy. Stávající za↵ízení jsou zahrnuta do funk⌥ního vyu⇣ití ploch v✏roby a skladování, pokud je u nich 
zaji�t n p↵ístup z ploch dopravní infrastruktury. Pro podnikatelské aktivity budou prioritn  vyu⇣ívány 
existující objekty, pro zástavbu rezervy ve stávajícím zastav ném území, na sít  a dopravu navazující 
pozemky mající charakter prostorov✏ch proluk ⌥i enkláv.
 Rozvojové plochy na “zelené louce” jsou i ve smyslu p↵edchozí územn  plánovací dokumentace 
ur⌥eny pro zástavbu individuálního bydlení v zahradách a jako takové jsou soust↵ed ny do provozn  
klidn j�ích poloh, prioritn  v návaznosti na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Nastavené 
regulativy v t chto plochách mají za cíl v✏razn  preferovat sídelní zele⌦ (zahrady). N které plochy mají 
charakter proluk, v�echny navazují na zastav né území.  
 Stávající území samot nebude dále územn  rozvíjeno.
 Územním plánem jsou vytvo↵eny územní podmínky pro intenzifikaci �OV a rozvoj sportovního 
areálu.
 Urbanistické zásady pro nové stavební zám ry v území
- Územní plán a⇣ na v✏jimky p↵ebírá rozvoj z p↵edchozí územn  plánovací dokumentace av�ak s 

v✏raznou snahou zachovat a v souvislosti s rozvojem dotvo↵it p↵írodní rámec - hranici mezi 
zástavbou a otev↵enou polní krajinou. To se t✏ká zejména lokalit navr⇣en✏ch na dlouh✏ch 
záhumenních pozemcích v kontaktu s historick✏m jádrem vesnice. V rozvojov✏ch lokalitách jsou 
zárove⌦ navr⇣eny plochy ve↵ejn✏ch prostranství s podmínkami na zalo⇣ení ve↵ejné zelen  
(obecní “palou⌥ky”). 

- Zárove⌦ ruku v ruce s nov✏mi enklávami bydlení by se m la realizovat krajiná↵ská opat↵ení a 
rozvoj cestní sít  s cílem posílit rekrea⌥ní zázemí vesnice (vycházky do okolí, nau⌥né stezky, 
zastavení, vyhlídková místa, rodové aleje apod.).

- Odpovídající opat↵ení v krajin  jsou územním plánem navr⇣ena i pro zlep�ení standardu 
bydlení z hlediska ochrany proti hluku z provozu po dálnici.

 Zastoupení ploch s rozdíln✏m zp�sobem vyu⇣ití 
 Územním plánem jsou vymezeny plochy s rozdíln✏m zp�sobem vyu⇣ití v zastav ném území, 
v⌥etn  stanovení podmínek pro jejich stabilizaci nebo zm ny v jejich vyu⇣ití. Plochy (vyjma ploch spadající 
do ve↵ejné infrastruktury popsané v kapitole d) a ploch sídelní zelen  popsané v kapitole c.4) jsou 
územním plánem ⌥len ny podle charakteru vyu⇣ití, limitujících jev� a prostorového obrazu sídla na:
- Plochy smí�ené obytné - venkovské/historické jádro (SVH)- jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní 

podmínek pro bydlení spojené s hospoda↵ením na venkov  a pro p↵im ↵ené umíst ní, 
dostupnost a vyu⇣ívání staveb ob⌥anského vybavení a neru�ící v✏roby v historickém jádru 
vesnice s podmínkami apelujícími na maximální zachování p�vodního charakteru a struktury 
zástavby. Chov hospodá↵sk✏ch zví↵at není vylou⌥en, pokud spl⌦uje obecn  platné p↵edpisy.

- Plochy smí�ené obytné - venkovské (SV) - jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro 
bydlení spojené s hospoda↵ením na venkov  a pro p↵im ↵ené umíst ní, dostupnost a vyu⇣ívání 
staveb ob⌥anského vybavení a neru�ící v✏roby. Chov hospodá↵sk✏ch zví↵at není vylou⌥en, pokud 
spl⌦uje obecn  platné p↵edpisy.

- Plochy smí�ené obytné - rekrea⌥ní (SR) - jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro 
individuální bydlení a ka⇣dodenní pobytovou rekreaci a relaxaci obyvatel.

- Plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV) jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek 
pro bydlení v p↵evá⇣n  rodinn✏ch domech v kvalitním prost↵edí, umo⇣⌦ujícím neru�en✏ a 
bezpe⌥n✏ pobyt a ka⇣dodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost ve↵ejn✏ch prostranství a 
ob⌥anského vybavení. Chov hospodá↵sk✏ch zví↵at není vylou⌥en, pokud spl⌦uje obecn  platné 
p↵edpisy.

- Plochy bydlení - rodinné domy v zahradách (BI) - jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek 
pro bydlení v p↵evá⇣n  rodinn✏ch domech v kvalitním prost↵edí, umo⇣⌦ujícím neru�en✏ a 
bezpe⌥n✏ pobyt a ka⇣dodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost ve↵ejn✏ch prostranství a 
ob⌥anského vybavení.

- Plochy bydlení - bytové domy (BH) - jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro bydlení 
v p↵evá⇣n  bytov✏ch domech v kvalitním prost↵edí, umo⇣⌦ujícím neru�en✏ a bezpe⌥n✏ pobyt a 
ka⇣dodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost ve↵ejn✏ch prostranství a ob⌥anského 
vybavení.

- Plochy v✏roby a skladování - zem d lská v✏roba (VZ) jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní vyu⇣ití 
pozemk� staveb pro zem d lskou, lesnickou a rybá↵skou v✏robu a p↵idru⇣enou drobnou v✏robu 
v p↵ípadech, kdy z d�vodu negativních vliv� t chto staveb za hranicí t chto pozemk� vylu⌥uje 
za⌥len ní pozemk� s t mito vlivy do ploch jiného zp�sobu vyu⇣ití. I pro tato za↵ízení v�ak platí, 
⇣e negativní ú⌥inky a vlivy t chto staveb a za↵ízení nesmí naru�ovat provoz a u⇣ívání staveb a 
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za↵ízení ve svém okolí (zejména pak staveb pro bydlení) nad p↵ípustnou míru, danou obecn  
platn✏mi p↵edpisy.

- Plochy v✏roby a skladování - agroturistika (VA) - jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní vyu⇣ití 
pozemk� staveb pro agroturistiku a stavby související s mimoproduk⌥ním chovem zví↵at.

- Plochy v✏roby a skladování - drobná v✏roba (VD) - jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní vyu⇣ití 
pozemk� staveb pro malov✏robu a p↵idru⇣enou v✏robu, pro v✏robní slu⇣by a ↵emeslnou v✏robu 
(provozy, které nelze umístit v plochách bydlení, ve↵ejné a komer⌥ní vybavenosti a rekreace).

 Pro takto vymezené plochy v nezastav ném území jsou územním plánem stanoveny podmínky 
pro stabilizaci nebo zm ny v jejich vyu⇣ití, které jsou prost↵edkem pro usm rn ní budoucího utvá↵ení 
sídelního útvaru. Uvedeny jsou v kapitole f) Stanovení podmínek pro vyu⇣ití ploch s rozdíln✏m zp�sobem 
vyu⇣ití. 

 c.2) Vymezení zastaviteln�ch ploch
 ÚP Kostelní Lhota jsou vymezeny zastavitelné plochy (plochy ur⌥ené k zastav ní).
 Z hlediska vliv� krajinného p�sobení v dálkov✏ch pohledech, mo⇣ností napojení na 
urbanistickou strukturu stávajícího sídla, ochrany zem d lského p�dního fondu a investic do p�dy, 
dostupnosti sítí technické infrastruktury a mo⇣nosti dopravní obsluhy se jedná o plochy s nejvy��ím 
rozvojov✏m potenciálem. 

Ozna⌥ení plochy: Z1
Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy bydlení - rodinné domy v zahradách (BI)
 plochy ve↵ejn✏ch prostranství (PV)
Popis: Prioritní rozvojová plocha v severozápadní  ⌥ásti Kostelní Lhoty ur⌥ená  
 p↵evá⇣n  pro bydlení v rodinn✏ch domech s privátními zahradami.
Omezující podmínky: plochu prov ↵it územní studií viz. kapitola l)
 
Ozna⌥ení plochy: Z2
Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy bydlení - rodinné domy v zahradách (BI)
 plochy ve↵ejn✏ch prostranství (PV)
Popis: Rozvojová plocha v severní ⌥ásti Kostelní Lhoty ur⌥ená p↵evá⇣n   
 pro bydlení v rodinn✏ch domech s privátními zahradami.
Omezující podmínky: v plo�e vymezit ve↵ejnou zele⌦ (“palou⌥ek”) 
 zachovat p↵ístup k polní trati
 Podmínkou v✏stavby je po severní hran  lokality vytvo↵it územní 

podmínky pro krajiná↵ské opat↵ení K1

Ozna⌥ení plochy: Z3a
Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy bydlení - rodinné domy v zahradách (BI)
 plochy ve↵ejn✏ch prostranství (PV)
Popis: Rozvojová plocha v severní ⌥ásti Kostelní Lhoty ur⌥ená p↵evá⇣n   
 pro bydlení v rodinn✏ch domech s privátními zahradami.
Omezující podmínky: v plo�e vymezit ve↵ejnou zele⌦ (obecní “palou⌥ky”) o v✏m ↵e 

minimáln  1000 m2
 zachovat p↵ístup k polní trati
 Podmínkou v✏stavby je po severní hran  lokality vytvo↵it územní 

podmínky pro krajiná↵ské opat↵ení K1

Ozna⌥ení plochy: Z3b
Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy bydlení - rodinné domy v zahradách (BI)
 plochy ve↵ejn✏ch prostranství (PV)
Popis: Rozvojová plocha v severov✏chodní ⌥ásti Kostelní Lhoty ur⌥ená  
 p↵evá⇣n  pro bydlení v rodinn✏ch domech s privátními zahradami.
Omezující podmínky: v plo�e vymezit ve↵ejnou zele⌦ (obecní “palou⌥ky”) o v✏m ↵e 

minimáln  1000 m2
 zachovat p↵ístup k polní trati
 50 m od hranice lesa.

Ozna⌥ení plochy: Z4
Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy bydlení - rodinné domy v zahradách (BI)
 plochy ve↵ejn✏ch prostranství (PV)
Popis: Rozvojová plocha v severov✏chodní ⌥ásti Kostelní Lhoty ur⌥ená  
 p↵evá⇣n  pro bydlení v rodinn✏ch domech s privátními zahradami

Ozna⌥ení plochy: Z5
Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy bydlení - rodinné domy v zahradách (BI)
 plochy ve↵ejn✏ch prostranství (PV)
Popis: Rozvojová plocha v severov✏chodní ⌥ásti Kostelní Lhoty ur⌥ená  
 p↵evá⇣n  pro bydlení v rodinn✏ch domech s privátními zahradami.
Omezující podmínky: v plo�e vymezit ve↵ejnou zele⌦ (“palou⌥ek”)
 50 m od hranice lesa.
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Ozna⌥ení plochy: Z6
Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy bydlení - rodinné domy v zahradách (BI)
Popis: Rozvojová plocha v severov✏chodní ⌥ásti Kostelní Lhoty ur⌥ená  
 p↵evá⇣n  pro bydlení v rodinn✏ch domech s privátními zahradami.
Omezující podmínky: 50 m od hranice lesa.

Ozna⌥ení plochy: Z7
Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy bydlení - rodinné domy v zahradách (BI)
Popis: Rozvojová plocha v ji⇣ní ⌥ásti Kostelní Lhoty ur⌥ená p↵evá⇣n  pro  
 bydlení v rodinn✏ch domech s privátními zahradami.

Ozna⌥ení plochy: Z8
Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy bydlení - rodinné domy v zahradách (BI)
Popis: Rozvojová plocha v ji⇣ní ⌥ásti Kostelní Lhoty ur⌥ená p↵evá⇣n  pro  
 bydlení v rodinn✏ch domech s privátními zahradami.

Ozna⌥ení plochy: Z9
Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy bydlení - rodinné domy v zahradách (BI)
Popis: Rozvojová plocha v ji⇣ní ⌥ásti Kostelní Lhoty ur⌥ená p↵evá⇣n  pro  
 bydlení v rodinn✏ch domech s privátními zahradami.
Omezující podmínky: zachovat p↵ístup k polní trati

Ozna⌥ení plochy: Z10
Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy bydlení - rodinné domy v zahradách (BI)
Popis: Rozvojová plocha v ji⇣ní ⌥ásti Kostelní Lhoty ur⌥ená p↵evá⇣n  pro  
 bydlení v rodinn✏ch domech s privátními zahradami.

Ozna⌥ení plochy: Z11
Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy bydlení - rodinné domy v zahradách (BI)
Popis: Rozvojová plocha v ji⇣ní ⌥ásti Kostelní Lhoty ur⌥ená p↵evá⇣n  pro  
 bydlení v rodinn✏ch domech s privátními zahradami.
Omezující podmínky: zachovat p↵ístup k polní trati v dimenzi min. 6m �í↵ky
 OP nadzemního vedení VN 22 kV

Ozna⌥ení plochy: Z12
Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy bydlení - rodinné domy v zahradách (BI)
Popis: Rozvojová plocha v ji⇣ní ⌥ásti Kostelní Lhoty ur⌥ená p↵evá⇣n  pro  
 bydlení v rodinn✏ch domech s privátními zahradami.
Omezující podmínky: zachovat p↵ístup k polní trati
 OP nadzemního vedení VN 22 kV

Ozna⌥ení plochy: Z13
Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy bydlení - rodinné domy v zahradách (BI)
Popis: Rozvojová plocha v jihov✏chodní ⌥ásti Kostelní Lhoty ur⌥ená p↵evá⇣n  
pro  bydlení v rodinn✏ch domech s privátními zahradami.
Omezující podmínky: záplavové území Q100 - viz. kapitola e.6)
 OP nadzemního vedení VN 22 kV

Ozna⌥ení plochy: Z14
Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy technické infrastruktury (TI)
Popis: plocha pro intenzifikaci �OV Kostelní Lhota
Omezující podmínky: záplavové území Q100 - viz. kapitola e.6)
 provozní pásmo vodního toku
 50 m od hranice lesa.

Ozna⌥ení plochy: Z15
Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy ob⌥anského vybavení - sport a rekreace (OS)
Popis: roz�í↵ení stávajícího sportovního areálu
Omezující podmínky: lesní pozemek

Ozna⌥ení plochy: Z16
Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy ob⌥anského vybavení - komer⌥ní za↵ízení malá a st↵ední (OM)
Popis: proluka mezi stávající zástavbou a �OV ur⌥ená pro slu⇣by,   
 opravárenství.
Omezující podmínky: záplavové území Q100 - viz. kapitola e.6)
 OP nadzemního vedení VN 22 kV a trafostanice, liniová vedení  
 in⇣en✏rsk✏ch sítí
 provozní pásmo vodního toku
 hodnotná liniová zele⌦ k zachování
 50 m od hranice lesa.  
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 Zastavitelné plochy a jejich dal�í ⌥len ní jsou vymezeny graficky ve v✏kresech ⌥. 1 a 2 návrhu ÚP 
Kostelní Lhota (V✏kres základního ⌥len ní, Hlavní v✏kres). V charakteristice plochy je uvedeno pouze hlavní 
vyu⇣ití plochy. Dal�í p↵ípustné, podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití a nep↵ípustné vyu⇣ití pro jednotlivé plochy je 
uvedeno v kapitole f) Stanovení podmínek pro vyu⇣ití ploch s rozdíln✏m zp�sobem vyu⇣ití.

 c.3) Vymezení ploch p estavby
 ÚP Kostelní Lhota jsou vymezeny plochy p↵estavby. Tím jsou zárove⌦ vytvo↵eny podmínky pro 
transformaci funkcí zanedban✏ch, nevyu⇣ívan✏ch nebo nevhodn  vyu⇣ívan✏ch ploch ⌥i ploch s nevhodnou 
prostorovou strukturou.

Ozna⌥ení plochy: P1 
Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy ob⌥anského vybavení - ve↵ejná infrastruktura (OV)
Popis: Plocha areálu nevyu⇣ívané stodoly u obecního ú↵adu a �koly ur⌥ená k  
 transformaci pro kulturn  - spole⌥enské centrum s kavárnou a  
 kultivované ve↵ejné prostranství.
Omezující podmínky: P↵i p↵estavb  respektovat architektonické hodnoty objektu.

Ozna⌥ení plochy: P2
Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy ob⌥anského vybavení - komer⌥ní za↵ízení malá a st↵ední (OM).
Popis: Plocha areálu nevyu⇣ívaného statku v historickém jádru obce ur⌥ená k  
 transformaci pro “Obecní statek” s komer⌥ním vyu⇣itím - ubytování,  
 obchod, slu⇣by.
Omezující podmínky: P↵i p↵estavb  respektovat architektonické hodnoty objektu.
 
Ozna⌥ení plochy: P3
Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy v✏roby a skladování - agroturistika (VA)
Popis: Plocha ur⌥ená p↵evá⇣n  pro vyu⇣ití pozemk� pro agroturistiku (louky, 

pastviny) a stavby související s mimoproduk⌥ním chovem zví↵at. 
Omezující podmínky: Zachovat stávající hodnotnou zele⌦, navrhnout krajiná↵ská opat↵ení s 

cílem revitalizace ladem ponechan✏ch zem d lsk✏ch pozemk�.
 50 m od hranice lesa
 
 Plochy p↵estavby jsou vymezeny graficky ve v✏kresech ⌥. 1 a 2 návrhu ÚP Kostelní Lhota (V✏kres 
základního ⌥len ní, Hlavní v✏kres). V charakteristice plochy je uvedeno pouze hlavní vyu⇣ití plochy. Dal�í 
p↵ípustné, podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití a nep↵ípustné vyu⇣ití pro jednotlivé plochy je uvedeno v kapitole 
f) Stanovení podmínek pro vyu⇣ití ploch s rozdíln✏m zp�sobem vyu⇣ití.

 C.4) Vymezení systému sídelní zelen⌥
- V sídle je nutno chránit zele⌦ na vymezen✏ch plochách ve↵ejn✏ch prostranstvích a to zejména  
 dominantní zele⌦ parkového charakteru na návesním prostranství, obecní “palou⌥ky”,  
 doprovodnou zele⌦ vodních nádr⇣í, zele⌦ v uli⌥ních prostranstvích.
- Dal�í pozemky ve↵ejné zelen  - obecní “palou⌥ky” budou v lokalitách rozvoje vymezeny:
 - u lokality Z1 v rámci územní studie
 - p↵i následném územním ↵ízení na základ  podmínek dan✏ch územním plánem.
- P↵i obnov  a nové v✏sadb  na plochách ve↵ejného prostranství nutno volit zele⌦ odpovídající  
 p↵irozenému charakteru vegetace v daném území.
- V sídle je nutno chránit izola⌥ní zele⌦ na vymezen✏ch plochách v✏roby a skladování a ob⌥anské  
 vybavenosti - sportu a rekreace.
- Územní plán vymezuje plochy sídelní zelen  - soukromá a vyhrazená zele⌦ (ZS).
 Plochy sídelní zelen  - soukromá a vyhrazená zele⌦ jsou vymezeny zejména za ú⌥elem 

vyu⇣ívání zahrad a dal�ích pozemk� zem d lského ⌥i lesního p�dního fondu nacházejících se v 
zastav ném území.

d) Koncepce ve ejné infrastruktury

 d.1) Dopravní infrastruktura

 ⇧elezni⌃ní doprava
 Plochy dopravní infrastruktury - dráhy (DZ)
 Plochy dopravní infrastruktury - dráhy jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní vyu⇣ití pozemk� 
drá⇣ních dopravních staveb a za↵ízení a k zaji�t ní dopravní p↵ístupnosti jin✏ch ploch.
- Katastrem obce Kostelní Lhota prochází jednokolejná elektrizovaná ⇣elezni⌥ní tra� ⌥. 060  
 Po↵í⌥any - Nymburk. Tra� vede z Po↵í⌥an p↵es Sadskou, Nymburk m sto do Nymburka hl. n. Tato 
 je ↵azena v kategorii dráhy celostátní. Tra� je vyu⇣ívána i pro osobní p↵epravu.
 Územní plán pova⇣uje tra� a stávající plochy drá⇣ních pozemk� územn  za dlouhodob   
 stabilizované.

 Dálni⌃ní a silni⌃ní doprava
 Plochy dopravní infrastruktury - dálnice a silnice (DS)
 Plochy dopravní infrastruktury - silnice jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní vyu⇣ití pozemk� 
silni⌥ních dopravních staveb a za↵ízení a k zaji�t ní dopravní p↵ístupnosti jin✏ch ploch.
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- Ji⇣ní nezastav nou ⌥ást území obce protíná dálnice D11 Praha - Hradec Králové, obec le⇣í mezi  
 exity 25 (Sadská) a 35 (Pod brady-západ).
 Územní plán pln  respektuje sou⌥asnou trasu dálnice D11 a pova⇣uje ji územn  za dlouhodob  
 stabilizovanou, trasa je sou⌥ástí hlavního mezinárodního silni⌥ního koridoru E67.
- Nosnou komunika⌥ní trasou primárn  tvo↵í silnice II. t↵ídy a to II/611 - Praha – Sadská –  
 Kostelní Lhota – Pod brady – Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové. Silnice prochází nap↵í⌥  
 ↵e�en✏m území p↵es zastav né území Kostelní Lhoty.
- Systém silni⌥ních tras v ↵e�eném území dopl⌦uje trasa silnice III. t↵ídy - III/32914, která zaji��uje  
 p↵epravní vazby od Kostelní Lhoty (k↵í⇣ení se silnicí II/611 na návsi) ve sm ru na Pe⌥ky.
- Trasy silnic II. a III. t↵ídy je t↵eba pova⇣ovat 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 S 7,5/70 u silnic II. t↵ídy a S7,5/50 u silnic III. t↵ídy).
- Do územního plánu je zapracován návrh vypl✏vající ze ZÚR SK. 
  Jedná se o návrh obchvatu Sadské - koridor silnice II/330 (ve↵ejn  prosp �ná stavba s 

ozna⌥ením D154). Koridor zasahuje nepatrn  do západní ⌥ásti ↵e�eného území.

 Navazující sí↵ místních a ú⌃elov�ch komunikací
 Plochy ve↵ejn✏ch prostranství (PV)
 Sí� místních a ú⌥elov✏ch komunikací v zastav ném území je územním plánem sou⌥ástí 
vymezen✏ch ploch ve↵ejn✏ch prostranství (PV). 
 Plochy dopravní infrastruktury - místní a p↵ístupové komunikace (DS1)
 Plochy dopravní infrastruktury - místní a p↵ístupové komunikace jsou vymezeny za ú⌥elem 
zaji�t ní pr�chodnosti krajinou pro ú⌥ely zaji�t ní p↵ístupnosti vybran✏ch staveb, obsluhy souvisejících 
zem d lsk✏ch, lesních a dal�ích pozemk� a pro zaji�t ní rekrea⌥ních funkcí krajiny (vedení cyklistick✏ch a 
p �ích tras a nau⌥n✏ch stezek).
- Na páte↵ní skelet pr�jezdních úsek� silni⌥ních tras je p↵ipojena soustava místních a ú⌥elov✏ch 

komunikací, které zaji��ují propojení jednotliv✏ch místních ⌥ástí a sektor�, dále dopravní 
obsluhu jednotliv✏ch objekt� a pozemk�. Územní plán pova⇣uje stávající systém místních a 
ú⌥elov✏ch komunikací, které zaji��ují komunika⌥ní dostupnost a obsluhu stávající zástavby 
správního území obce, za stabilizovan✏.

- Komunika⌥ní dostupnost rozvojov✏ch lokalit je zaji�t na p↵evá⇣n  prost↵ednictvím vazeb na  
 stávající komunika⌥ní sí�.
- N které zám ry rozvoje ploch pro bydlení v�ak vyvolají nároky na vytvo↵ení územních  
 podmínek pro zbudování p↵ístupov✏ch/obslu⇣n✏ch komunikací - ty jsou navr⇣eny jako ve↵ejn   
 prosp �né stavby:
 - VD1 místní komunikace pro dopravní obsluhu lokality Z1
 - VD2 místní komunikace pro dopravní obsluhu lokality Z3b

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

 Dopravní obsluha
- Územní plán vytvá↵í podmínky pro zaji�t ní funk⌥nosti systému zaji��ujícího dostupnost a  
 obsluhu správního území prost↵edky hromadné dopravy osob, a to systémem pravidelné  
 ve↵ejné autobusové dopravy.
- Územní plán respektuje sou⌥asné umíst ní zastávek pravidelné ve↵ejné autobusové dopravy.
 
pozn.:  Cykloturistika, p �í trasy v krajin  - viz. kapitola e.4)
 

 d.2) Technická infrastruktura

 Plochy technické infrastruktury (TI)
 Plochy technické infrastruktury jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní vyu⇣ití pozemk� v p↵ípadech, 
kdy vyu⇣ití pozemk� pro tuto infrastrukturu vylu⌥uje jejich za⌥len ní do ploch jiného zp�sobu vyu⇣ití a kdy 
jiné vyu⇣ití t chto pozemk� není mo⇣né.

 Odvodn⌥ní území, srá�kové odpadní vody
 Stav likvidace de��ov✏ch vod se nebude zásadn  m nit. 
 P↵i vymezování stavebních pozemk� musí b✏t spln n po⇣adavek na vsakování de��ov✏ch vod 
nebo jejich zadr⇣ení na pozemku p↵ed jejich svedením do oddílné de��ové kanalizace vycházející z 
platn✏ch právních p↵edpis�. 
 Je nezbytné prosazovat zachycení de��ov✏ch odpadních vod p↵ímo na pozemcích jednotliv✏ch 
nemovitostí (vyu⇣ívat akumulaci srá⇣kov✏ch vod pro zalévání zelen  apod.). 
 Nové místní obslu⇣né komunikace je v⌘rozvojov✏ch lokalitách t↵eba upravit spádov  (v podé-
lném i p↵í⌥ném profilu) tak, aby srá⇣ková voda z⌘jejich povrchu odtékala do nejbli⇣�ích p↵irozen✏ch recipi-
entních prvk� v území, ⌥i té⇣ do stávající de��ové oddílné kanalizace.
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 Spla⌦kové odpadní vody
 Obec Kostelní Lhota vyu⇣ívá vybudovan✏ systém kanalizace pro ve↵ejnou pot↵ebu - jedná se o 
systém tlakové oddílné spla�kové kanalizace s centrální ⌥istírnou odpadních vod umíst nou na v✏chodním 
okraji sídla. Recipientem je vodní tok V✏rovka. �OV Kostelní Lhota zabezpe⌥uje ⌥ist ní spla�kov✏ch 
odpadních vod, které jsou produkovány obcemi Kostelní Lhota a Písková Lhota. I Písková Lhota je 
p↵ipojena na �OV pomocí tlakové kanalizace.
 �istírna odpadních vod s kapacitou 950 EO pracuje v sou⌥asnosti za horní hranicí sv✏ch 
návrhov✏ch parametr�. S v✏hledem dal�ího rozvoje obou p↵ipojen✏ch obcí v budoucnu je nutné uva⇣ovat 
roz�í↵ení kapacity �OV na 1950 EO. Prostorové rezervy v⌘jejím okolí takov✏ krok umo⇣⌦ují. Ve smyslu 
zpracovaného Investi⌥ního zám ru rekonstrukce a intenzifikace intenzifikace �OV Kostelní Lhota 
(Vodohospodá↵ské in⇣en✏rské slu⇣by, a.s.; listopad 2016) je územním plánem navr⇣ena rozvojová lokalita 
Z14 pro intenzifikaci �OV.
 
 Zásobování pitnou vodou
 Obec ji⇣ má svou ve↵ejnou vodovodní distribu⌥ní sí�. Kostelní Lhota je zásobena pitnou vodou z 
vodovodu pro ve↵ejnou pot↵ebu napojením na skupinov✏ vodovod Písty p↵es m sto Sadská. Vodovodní 
p↵ivad ⌥ z obce Sadská je veden✏ podél silnice II/611 k vodojemu a automatické tlakové stanici na 
západním okraji obce. Odtud je vodovodní sí� rozvedena po obci.
 Systém zásobení obce Kostelní Lhota pitnou vodou se nebude m nit ani v budoucnosti. 
 Dále lze konstatovat, ⇣e je technicky mo⇣né p↵ipojení v�ech uva⇣ovan✏ch rozvojov✏ch lokalit na 
stávající rozvodnou vodovodní sí� (⇣ádoucí v�ak je usilovat o dal�í zokruhování sít  práv  i prost↵ednictvím 
nov✏ch úsek�).

 Zásobování po�ární vodou
 V ↵e�eném území je pot↵eba po⇣ární vody kryta kombinovan : odb rem odb rem vody z 
po⇣ární nádr⇣e, rybníka a hydranty osazen✏mi na ve↵ejném vodovodu. 

 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 (p↵edev�ím posílením 
v✏konu stávajících trafostanic (jejich rekonstrukcí a modernizací) a teprve následn  té⇣ z↵ízením (a 
p↵ipojením) nov✏ch trafostanic v⌘p↵íslu�n✏ch rozvojov✏ch lokalitách). Návrhem je respektováno ochranné 
pásmo nadzemního vedení VN 22 kV a trafostanic, p↵ípadné p↵elo⇣ky s ohledem na nové stavební po⌥iny 
v sídle jsou mo⇣né. 
 Územním plánem je doporu⌥eno v�echny trafostanice v ji⇣ní ⌥ásti obce propojit podzemním 
kabelov✏m vedení VN 22 kV. Stávající nadzemní vedení obkru⇣uje obec v délce cca 2,7 km. P↵elo⇣ením 
úseku vedení VN 22 kV v⌘nadzemní trase v⌘této ⌥ásti obce do trasy podzemní o délce cca 1,1 km by se 
eliminovalo riziko zde vypl✏vající práv  z⌘existence dlouhé venkovní trasy VN 22 kV a zárove⌦ by se pln  
mohla realizovat opat↵ení v krajin  (LBC 4, RBK 1240, krajiná↵ské opat↵ení K5) a smyslupln  by se mohly 
rozvíjet plochy pro zástavbu Z11, Z12.
 Z↵izování dal�ích trafostanic dle skute⌥n✏ch pot↵eb zásobování elektrickou energií je p↵ípustné a 
do doby plynofikace sídla nezbytné zejména v severní polovin  sídla, kde je plánován rozvoj a⇣ pro 60 RD. 
Konkrétní situování trafostanic ur⌥í navazující dokumentace. Nové trafostanice budou p↵ipojeny z 
páte↵ního vedení VN 22 kV v ⌥ástech procházejících sídlem vedením v podzemní trase kabelem VN 22 kV. 
Stavby v zastaviteln✏ch plochách budou p↵ipojeny v⇣dy podzemní kabelovou trasou NN.

 Zásobování energiemi 
 Je navr⇣eno sledovat stav energetické bezpe⌥nosti obce, která je obvykle mj. dána disponibilní 
kapacitou autonomních místních zdroj� el. energie a obnoviteln✏ch zdroj� energie (OZE).
 P↵ípadná instalace tepeln✏ch ⌥erpadel je podmíne⌥n  p↵ípustná s ohledem na z↵ídelní struktury 
minerálních vod a ochranu ve↵ejného zdraví (potenciální zdroj hluku).

 Zásobování zemním plynem 
 V⌘obci Kostelní Lhota nebyla zatím provedena plo�ná plynofikace. Plo�nou plynofikací, která je 
dle generelního ↵e�ení plynofikace technicky mo⇣ná, by zde nesporn  do�lo k⌘p↵ínosu i z⌘ekologického 
hlediska (v✏razn✏ vliv na ⌥istotu ovzdu�í), do�lo by ke zv✏�ení komfortu vytáp ní, p↵ípravy TUV, va↵ení 
apod., a dále by se tím stala obec zajímav j�í i z⌘hlediska dobrého technického zázemí pro p↵ípadné dal�í 
podnikatelské aktivity.
    Plo�nou plynofikaci zájmového území obce je v⌘p↵ípad  dostate⌥ného zájmu majitel� 
nemovitostí (potenciálních u⇣ivatel� t chto slu⇣eb) navr⇣eno realizovat. Do územního plánu je 
zapracována koncepce generelního ↵e�ení plynofikace obce Kostelní Lhota, zpracovaného spole⌥ností 
GASING Praha s.r.o. Koncepce navazuje na plynofikaci sousední obce Písková Lhota. STL plynovod bude 
p↵iveden z VTL regula⌥ní stanice Písková Lhota.

 Telekomunikace
 Návrhem ÚP jsou respektována stávající podzemní telekomunika⌥ní vedení místní 
telekomunika⌥ní i dálkové sít . V�echna stávající nadzemní telekomunika⌥ní vedení budou postupn  
nahrazena podzemní kabelovou trasou.
 Nové objekty budou podzemní kabelovou trasou p↵ipojeny v⇣dy.
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 Ve ejné osv⌥tlení a místní rozhlas
 V rámci tras venkovního vedení distribu⌥ní sít  NN je paraleln  realizována sí� VO (ve↵ejného 
osv tlení). �ást rozvodu ve↵ejného osv tlení je v trase podzemního kabelového vedení. V obci je funk⌥ní 
sí� místního rozhlasu.
 Rozvody VO budou realizovány i k zastaviteln✏m plochám. Nové vedení bude realizováno 
soub ⇣n  s rozvody NN jako kabelové v podzemní trase.

 d.3) Ob⌃anské vybavení
 Územním plánem jsou vymezeny stávající plochy zahrnující stávající funk⌥ní za↵ízení 
ob⌥anského vybavení ve↵ejné vybavenosti (podrobn✏ popis v ⌥ásti od�vodn ní):
- plochy ob⌥anského vybavení - ve↵ejná infrastruktura (OV),
- plochy ob⌥anského vybavení - komer⌥ní za↵ízení malá a st↵ední (OM),
- plochy ob⌥anského vybavení - h↵bitovy a církevní stavby (OH),
- plochy ob⌥anského vybavení - sport a rekreace (OS). 

 Územním plánem Kostelní Lhota jsou navr⇣eny nové plochy ob⌥anského vybavení slou⇣ící 
ve↵ejnosti v rámci plochy p↵estavby P1:
 Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy ob⌥anského vybavení - ve↵ejná infrastruktura (OV)
 Popis:  Plocha areálu nevyu⇣ívané stodoly u obecního ú↵adu a �koly ur⌥ená k  
   transformaci pro kulturn  - spole⌥enské centrum s kavárnou.
 Územním plánem Kostelní Lhota jsou navr⇣eny nové plochy ob⌥anského vybavení pro 
komer⌥ní vyu⇣ití v rámci plochy p↵estavby P2:
 Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy ob⌥anského vybavení - komer⌥ní za↵ízení malá a st↵ední (OM).
 Popis:  Plocha areálu nevyu⇣ívaného statku v historickém jádru obce ur⌥ená k  
   transformaci pro “Obecní statek” s komer⌥ním vyu⇣itím - ubytování,  
   obchod, slu⇣by.
 Územním plánem Kostelní Lhota jsou navr⇣eny nové plochy ob⌥anského vybavení pro sport a 
rekreaci v rámci zastavitelné plochy Z15:
 Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy ob⌥anského vybavení - sport a rekreace (OS)
 Popis:  roz�í↵ení stávajícího sportovního areálu
 Územním plánem Kostelní Lhota jsou navr⇣eny nové plochy ob⌥anského vybavení pro 
komer⌥ní vyu⇣ití v rámci zastavitelné plochy Z16:
 Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy ob⌥anského vybavení - komer⌥ní za↵ízení malá a st↵ední (OM).
 Popis:  proluka mezi stávající zástavbou a �OV ur⌥ená pro slu⇣by, opravárenství.

  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
 Návesní ulicovka v Kostelní Lhot  je v✏znamn✏m ve↵ejn✏m prostorem. V sou⌥asnosti má náves 
charakter parku (zatravn n✏ povrch dopln n✏ sítí cest a vzrostlou zelení). Monumentalita návesního  
prostranství je dnes rozbita zejména p↵ev✏�en✏m t lesem vozovky silnice II. t↵ídy procházejícím tímto 
prostranstvím. Dal�í úpravy by se m ly v novat i této problematice. Obecn  jsou ne⇣ádoucí úpravy parteru 
⌥lenící dojmovou celistvost a monumentalitu tohoto prostranství.
- Územním plánem jsou vymezeny stávající: 
 plochy ve↵ejn✏ch prostranství (PV) zahrnující p↵evá⇣n  komunika⌥ní systém s centrálními  
 prostranstvími, ve↵ejnou zelení.
- Územním plánem jsou navr⇣eny: 
 plochy ve↵ejn✏ch prostranství (PV) v rámci zastaviteln✏ch ploch Z1, Z2, Z3a, Z3b, Z4 a Z5. 
 V t chto plochách budou (dle následn✏ch projekt�) umíst ny komunikace (roz�í↵ení stávajících, 
 navrhované) a pozemky ve↵ejné zelen  tzv. palou⌥k�.
- Dal�í pozemky ve↵ejné zelen  budou vymezeny:
 - u lokality Z1 v rámci územní studie
 - p↵i následném územním ↵ízení na základ  podmínek dan✏ch územním plánem.
 
 d.5) Nakládání s odpady
 Obecn  závazná vyhlá�ka Obce Kostelní Lhota stanovuje systém shroma⇣�ování, sb ru, 
p↵epravy, t↵íd ní, vyu⇣ívání a odstra⌦ování komunálních odpad�, v⌥etn  systému nakládání se stavebním 
odpadem, v souladu s platn✏mi právními p↵edpisy. Územním plánem je stabilizována plocha sb rného 
dvora na jihozápadním okraji Kostelní Lhoty.
 Stávající systém bude uplatn n i pro lokality rozvoje. 
 Nová za↵ízení lze umis�ovat pouze v souladu s platn✏mi právními p↵edpisy a v souladu s 
regulativy funk⌥ního vyu⇣ívání území ÚP (kapitola f.).

e) Koncepce uspo ádání krajiny

 e.1) Promítnutí koncepce uspo ádání krajiny do ploch s rozdíln�m zp�sobem vyu�ití v 
krajin⌥ a stanovení podmínek pro zm⌥ny v jejich vyu�ití 

ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ LHOTA

12



 Územní plán koordinuje zájmy a vztahy v nezastav ném území z hlediska rozdíln✏ch mo⇣ností 
vyu⇣ití jeho potenciálu, ochrany hodnot a zejména ochrany p↵írody. Nezastav n✏m územím jsou pozemky 
nezahrnuté do zastav ného území nebo do zastavitelné plochy. Územní plán chrání krajinu p↵ed 
zástavbou a dal�ím nevhodn✏m vyu⇣itím, které by se dotklo hodnot území.  Plochy nezastav ného území 
jsou ⌥len ny podle charakteru vyu⇣ití, limitujících jev� a utvá↵ení krajiny na:

 Plochy vodní a vodohospodá↵ské (W) 
zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních tok� a jiné pozemky ur⌥ené pro p↵eva⇣ující 
vodohospodá↵ské vyu⇣ití.

 Plochy p↵írodní (NP) 
plochy s⌘nejvy��ím p↵írodním potenciálem v⌘území a pot↵ebou ochrany p↵írodních prvk�. Tyto plochy v 
↵e�eném území zahrnují prostory regionálních a lokálních biocenter funk⌥ních i navr⇣en✏ch k zalo⇣ení.

 Plochy lesní (NL) 
plochy vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek vyu⇣ití pozemk� pro les, v⌥etn  jeho hospodá↵sk✏ch 
funkcí.

 Plochy zem d lské (NZ) – jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro p↵eva⇣ující 
zem d lské vyu⇣ití. Plochy zem d lské jsou v závislosti na celkovém charakteru prost↵edí dále d leny na:
-  plochy zem d lské - nivy ⌘(NZ1) - prioritou je ochrana p↵írodního charakteru zem d lsk✏ch p�d 

v údolních nivách vodních tok� – t✏ká se pásu území podél ↵í⌥ky V✏rovky, ⌅embery a 
meliora⌥ních p↵íkop�;

-  plochy zem d lské – zahrady a sady, záhumenky (NZ2) jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní 
podmínek pro p↵eva⇣ující zem d lské vyu⇣ití na plochách, které souvisejí se zastav n✏m 
územím a jsou vyu⇣ívány p↵evá⇣n  jako oplocené zahrady a sady nebo jako tzv. záhumenky;

- plochy zem d lské - areály chovu zví↵at (NZ3) – plochy trval✏ch travních porost� (pastvin) 
ur⌥ené k v✏b hu hospodá↵sk✏ch zví↵at a koní ve vazb  na zastav né území a zem d lské areály.

 Plochy smí�ené nezastav ného území (NSX) -do plochy smí�ené nezastav ného území jsou 
zahrnuty pozemky v nich⇣ není mo⇣né nebo nezbytné stanovit p↵eva⇣ující ú⌥el vyu⇣ití. P↵ijatelné formy 
vyu⇣ití jsou vyzna⌥eny p↵íslu�n✏m indexem (p, pl), jsou dány regulativy a musí b✏t v⇣dy v vzájemném 
souladu. ⌘Plochy smí�ené nezastav ného území jsou v závislosti na celkovém charakteru prost↵edí d leny 
na:
-  plochy smí�ené - p↵írodní krajinná zele⌦ ⌘(NSp) 
- plochy smí�ené - p↵írodní a lesní zele⌦ (NSpl). 
 
 Pro takto vymezené plochy v nezastav ném území jsou územním plánem stanoveny podmínky 
pro stabilizaci nebo zm ny v jejich vyu⇣ití, které jsou prost↵edkem pro usm rn ní budoucího utvá↵ení 
krajiny. Uvedeny jsou v kapitole f) Stanovení podmínek pro vyu⇣ití ploch s rozdíln✏m zp�sobem vyu⇣ití.

 e.2) Plochy zm⌥n v krajin⌥
 Územní plán navrhuje zv✏�ení podílu zelen  ve smí�en✏ch plochách nezastav ného území, 
Podíl zelen  ve v t�in  vymezen✏ch ploch nezastav ného území je t↵eba zvy�ovat, a to p↵i realizaci návrhu 
územního systému ekologické stability, v⌥etn  prvk� liniové doprovodné zelen  podél komunikací, 
vodote⌥í a mezí, zatravn ním nebo dopln ním ploch nelesní zelen  s p↵írodní funkcí. Rodová a druhová 
skladba této zelen  musí vycházet z p�vodních rostlinn✏ch spole⌥enstev v daném míst  (st↵emchová 
jasenina místy v komplexu s mok↵adními ol�inami, lipová doubrava, acidofilní borová doubrava, bor na 
pískách).
⌘
 Územním plánem jsou navr⇣eny plochy slou⇣ící k zalo⇣ení prvk� územního systému ekologické 
stability (viz. kapitola e.3). Jedná se o návrhy:
-  plochy p↵írodní (NP): BC 6, LBC 3, LBC 4, LBC 5, LBC 6, LBC 7, LBC 10
-  plochy smí�ené nezastav ného území – krajinná zele⌦ (NSp), p↵írodní a lesní (NSpl):
- ⌘ nefunk⌥ní ⌥ásti lokálních biokoridor� navr⇣ené k⌘zalo⇣ení (podél Mil⌥ického a Pe⌥eckého 

potoka);
- ⌘ navrhovaná p↵írodn  krajiná↵ská opat↵ení:
 K1 U pramene - rozvoln ní nátr⇣e hráze a p↵írodn  blízká úprava koryta V✏rovky, krajiná↵ské 

úpravy za ú⌥elem posezení u pramene minerální vody (sou⌥ást LBC 6);
 K2 Rozcestí - krajiná↵ské úpravy za ú⌥elem posezení na rozcestí navrhovan✏ch cest C2, C5 a C6 

v polích, v✏sadba skupiny strom�;
 K3 Humna za farou - travnatá cesta C3 s liniovou zelení; pás zelen  po obvodu zastavitelné 

plochy;
 K4 Louky Brzi��ata - navrhovaná cesta C4 podél vodote⌥e, zalo⇣ení trvalého travního porostu 

s⌘posezením (vyhlídkové místo na Sadskou);
 K5 U dálnice - návrh zalesn ní podél cesty k⌘areálu zem d lsk✏ch staveb, funkce protihlukové 

ochrany (PHO) a izola⌥ní zelen . Plochy jsou za↵azené do funk⌥ního vyu⇣ití NSpl - 
nezastav ného území smí�eného s funkcemi lesní a p↵írodní. Zalesn ní bude realizováno na 
stávající zem d lské p�d , ta by m la b✏t následn  p↵evedena v katastru nemovitostí na 
pozemky ur⌥ené k pln ní funkcí lesa ve smyslu zákona o lesích. Pokud plochy nebudou uznány 
jako lesní pozemky, bude se jednat o p↵írodní plochy s d↵evinami rostoucími mimo les ve 
smyslu zákona o ochran  p↵írody a krajiny;
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 K6 Pekelské louky - plocha ur⌥ená pro realizaci p↵írod  blízk✏ch protipovod⌦ov✏ch opat↵ení 
(PPO) – odsazení ochrann✏ch hrází, rozvoln ní vodote⌥e, zatravn ní, zalo⇣ení t�n k a dal�ích 
prvk� s vodními spole⌥enstvy;

 K7 Luka - plocha ur⌥ená pro realizaci p↵írod  blízk✏ch protipovod⌦ov✏ch opat↵ení (PPO) – 
odsazení ochrann✏ch hrází, rozvoln ní vodote⌥e, vytvo↵ení prostoru pro polosuch✏ poldr;

- návrh ú⌥elov✏ch komunikací v krajin  s⌘doprovodnou zelení: C2, C3, C4, C5, C6, C7
- obnova lesní ú⌥elové komunikace: ⌘C1
⌘
 Územním plánem je navr⇣eno zalo⇣ení liniové zelen  podél stávajících i nov  navr⇣en✏ch 
ú⌥elov✏ch komunikací v⌘krajin  s funkcí krajinotvornou a ekostabiliza⌥ní. ⌘Navr⇣ena jsou jednostranná 
stromo↵adí a pásy zelen , jejich⇣ realizace sní⇣í erozní ú⌥innost v tru. Nejvhodn j�í jsou polopropustné 
pásy tvo↵ené stromy a ke↵i r�zn✏ch v✏�ek. Pro zalo⇣ení a dosadbu nutno pou⇣ít v✏hradn  domácí druhy 
d↵evin.
⌘ Plochy opat↵ení jsou vymezeny graficky ve v✏kresech ⌥. 2 a 3 ÚP Kostelní Lhota (Hlavní v✏kres, 
V✏kres ve↵ejn  prosp �n✏ch staveb a opat↵ení).

 e.3) Územní systém ekologické stability
 Sou⌥ástí zelen  je územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES). 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.  
 Hlavním cílem vytvá↵ení ÚSES je trvalé zaji�t ní biodiverzity, biologické rozmanitosti, která je 
definována jako variabilita v�ech ⇣ijících organism� a jejich spole⌥enstev a zahrnuje rozmanitost v rámci 
druh�, mezi druhy a rozmanitost ekosystém�. Podstatou ÚSES je vymezení sít  p↵írod  blízk✏ch ploch v 
minimálním územním rozsahu, kter✏ u⇣ nelze dále sni⇣ovat bez ohro⇣ení ekologické stability a biologické 
rozmanitosti území.
 ÚSES se d lí podle biogeografického v✏znamu skladebn✏ch prvk� na nadregionální, regionální 
a lokální. V⌘obci Kostelní Lhota jsou vymezeny prvky ve v�ech úrovních. Je tvo↵en biocentry a biokoridory a 
na lokální úrovni té⇣ interak⌥ními prvky. Podle prostorové funk⌥nosti se rozli�ují skladebné prvky funk⌥ní 
(existující, jednozna⌥n  vymezené) a navr⇣ené (nefunk⌥ní, navr⇣ené k zalo⇣ení). Funk⌥ní prvky jsou sítí 
vybran✏ch ⌥ástí kostry ekologické stability a navr⇣ené prvky dopl⌦ují kostru ekologické stability tak, aby byl 
ÚSES schopen plnit svoje p↵edpokládané funkce v krajin . Skladebné ⌥ásti ÚSES, tj. biocentra, biokoridory 
i interak⌥ní prvky, jsou nezastaviteln✏m územím. Umis�ování staveb v systému ÚSES je omezeno jen na 
p↵í⌥né p↵echody in⇣en✏rsk✏ch a dopravních staveb. Jiné umíst ní t chto staveb je v✏jime⌥n  p↵ípustné, a 
to pouze za podmínky zachování minimálních prostorov✏ch parametr�, dan✏ch p↵íslu�nou metodikou pro 
tvorbu ÚSES. Stavby procházející ÚSES by m ly b✏t uzp�sobovány tak, aby nevytvá↵ely migra⌥ní bariéru 
pro organismy. 
 V plochách prvk� ÚSES musí b✏t zaji�t ny podmínky pro zachování a rozvoj genofondu, 
zvy�ování ekologické stability a p↵íznivé p�sobení na okolní krajinu. Pro prvky ÚSES platí regula⌥ní 
opat↵ení:
- regulace lesního hospodá↵ství s d�razem na druhovou skladbu d↵evin, která by m la b✏t co  
 nejbli⇣�í p�vodním lesním spole⌥enstv�m;
- revitalizace vodních tok� tak, aby po spln ní nezbytn✏ch vodohospodá↵sk✏ch funkcí plnily co  
 nejv t�í m rou i funkce ekologické;
- u⇣ivatelé a vlastníci pozemk� se musí ↵ídit pravidly stanoven✏mi pro funkci daného prvku ÚSES

 Nadregionální územní systémy ekologické stability
 ⇤e�en✏m územím prochází nadregionální biokoridor NRBK K10 "St↵íbrn✏ roh – Polabsk✏ luh", 
osa borová (B). Biokoridor prochází severov✏chodním okrajem ↵e�eného území.Trasa biokoridoru se 
shoduje s vymezením dálkového migra⌥ního koridoru velk✏ch savc�. V jeho trase jsou vlo⇣ena regionální a 
lokální biocentra:
 RBC 1947 "Borky" zahrnuje rozsáhl✏ les tvo↵en✏ borov✏mi doubravami a bory na píscích v mírn  
zvln ném terénu, kost↵avové trávníky a lesní pís⌥ité lemy.
Návrh opat↵ení: p↵i obnov  porost� podpo↵it druhovou skladbu d↵evin dle lesních typ�; ⌘dosadba dub� do 
porostu, kost↵avové trávníky chránit p↵ed náletem d↵evin.
Severozápadn  od ↵e�eného území je v⌘trase NRBK K10/B vlo⇣eno RBC 1000 "Bory" (k.ú. Sadská a Písty u 
Nymburka) a jihov✏chodn  pak RBC 998 "V✏rovka " (k.ú. Pe⌥ky).
 V trase nadregionálního biokoridoru jsou v po⇣adované vzdálenosti 400-700 m vlo⇣ena lokální 
biocentra, jsou sou⌥ástí nadregionálního biokoridoru, v⌘↵e�eném území se jedná o LBC 5 "Na such✏ch 
lukách" na k↵í⇣ení s⌘regionálním biokoridorem RBK 1240 "V✏rovka – K10"
 Na ⌥ást území zasahuje ochranná zóna nadregionálního biokoridoru K10 (osy borové). 
Ochranná zóna je p↵evzata ze Studie ÚSES St↵edo⌥eského kraje, kde byla vymezena a up↵esn na s 
p↵ihlédnutím k geomorfologick✏m a ekologick✏m podmínkám v ↵e�eném území. V rámci ÚP Kostelní Lhota 
je hranice vedena podél dálni⌥ního t lesa dálnice D11.
⌘
 Regionální územní systémy ekologické stability
 ⇤e�en✏m územím procházejí dva regionální biokoridory RBK 1239 a RBK 1240.
RBK 1239 "�embera – K10" – biokoridor slo⇣en✏, ⌥áste⌥n  funk⌥ní, veden po toku ⌅embery k⌘V✏rovce a 
k⌘Zv ↵ineckému potoku, kde se napojuje na nadregionální biokoridor K10 – osu borovou. V⌘trase 
regionálního biokoridoru jsou v⌘↵e�eném území vlo⇣ena regionální biocentrum RBC 999 a lokální 
biocentrum BC 6.
RBC 999 "�embera " - regionální biocentrum vlo⇣ené mezi RK 1234 a 1239 na soutoku ⌅embery ⌘a 
Mil⌥ického potoka, na jihu je ohrani⌥eno dálnicí D11 (na pomezí k.ú. Sadská a k.ú. Kostelní Lhota). ⌘Základ 
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biocentra tvo↵í regulované vodote⌥e s⌘b↵ehovou a doprovodnou zelení, polní plochy a men�í lu⌥ní porosty 
v lokalit  Kravská obec a plocha men�ího borového hájku u dálnice D11. Návrh opat↵ení: ⌘na orné p�d  
zalo⇣ení TTP a ke↵ov✏ch porost�, dopln ní b↵ehov✏ch a doprovodn✏ch porost� podél obou vodních tok�, 
zm na skladby d↵evin v⌘malém lesním remízu dle lesního typu.
BC 6 "U trati" – lokální biocentrum vlo⇣ené v⌘trase RBK 1239, na soutoku regulovan✏ch tok� ⌅embery a 
bezejmenného levostranného p↵ítoku, mezi ⇣elezni⌥ní tratí. Biocentrum nefunk⌥ní, navr⇣ené k⌘zalo⇣ení.
RBK 1240 "V⇥rovka – K10" – biokoridor slo⇣en✏, ⌥áste⌥n  funk⌥ní a⇣ nefunk⌥ní, je veden po toku 
V✏rovky ⌘a v její údolní niv . Návrh: realizace p↵írod  blízk✏ch protipovod⌦ov✏ch opat↵ení. V trase 
regionálního biokoridoru jsou vlo⇣ena lokální biocentra, jsou jeho sou⌥ástí:
LBC 3 "Luka" - lokální biocentrum vlo⇣ené v trase regionálního biokoridoru RK 1240, nefunk⌥ní, navr⇣ené 
k zalo⇣ení. Základ tvo↵í tok V✏rovky s⌘b↵ehov✏mi a doprovodn✏mi porosty, orná p�da.
Návrh opat↵ení: ⌘podpo↵it b↵ehov✏ porost po obou stranách vodního toku, revitalizovat koryto V✏rovky. 
Sou⌥ást plochy pro mo⇣nou realizaci protipovod⌦ov✏ch opat↵ení K7 Luka – odsazení ochrann✏ch hrází, 
rozvoln ní vodote⌥e, vytvo↵ení prostoru pro polosuch✏ poldr v⌘navazující plo�e orné p�dy.
LBC 4 ⌘"U stavidla" - lokální biocentrum vlo⇣ené v trase regionálního biokoridoru RK 1240, nefunk⌥ní, 
navr⇣ené k zalo⇣ení. Biocentrum vymezené na soutoku V✏rovky s levostrann✏m p↵ítokem K V✏rovce a mezi 
dálnicí D11 na orné p�d . Návrh opat↵ení: ⌘na orné p�d  zalo⇣it TTP, doplnit doprovodné porosty podél 
polní cesty u V✏rovky.
LBC 5 ⌘"Na such✏ch lukách" – lokální biocentrum vlo⇣ené na k↵í⇣ení nadregionálního biokoridoru K10 – 
osa borová a regionálního biokoridoru RBK 1240, ⌥áste⌥n  funk⌥ní a⇣ nefunk⌥ní, na orné navr⇣ené 
k⌘zalo⇣ení. Biocentrum vymezené severn  od cyklostezky v⌘lesním porostu a na orné p�d .
Návrh opat↵ení: ⌘na orné p�d  zalo⇣it TTP; podpo↵it tvorbu b↵ehov✏ch porost� dosadbou, roz�í↵it k↵ovinn✏ 
a d↵evinn✏ místní porost v zapojeném pásu k lesu, revitalizovat tok, doplnit ochranné porosty na okraji 
náspu V✏rovky.
LBC 6 ⌘"U pramene" - lokální biocentrum vlo⇣ené v trase regionálního biokoridoru RK 1240, navr⇣ené k 
zalo⇣ení u soutoku V✏rovky s mal✏m minerálním vodním zdrojem, ⌘v míst  meandru V✏rovky.
Návrh opat↵ení: Návrh opat↵ení K1 - rozvoln ní nátr⇣e hráze a p↵írodn  blízká úprava koryta V✏rovky.
LBC 7 "Soutok s Ká⌥ou"- lokální biocentrum vlo⇣ené v trase regionálního biokoridoru RK 1240, navr⇣ené k 
zalo⇣ení u soutoku V✏rovky s mal✏m vodním tokem – Ká⌥ou, v místech, kde se V✏rovka stá⌥í na SV k 
Zv ↵ínku. Biocentrum zahrnuje okraj lesa – borové doubravy s akátinami, agrocenózy, oba náspy a nivu 
V✏rovky a zá↵ez Ká⌥i s okolními porosty. Funkcí biocentra je omezit r�st introdukovan✏ch akátin, odstranit 
cizí d↵eviny a podpo↵it r�st zapojeného b↵ehového porostu obou tok�.

 Lokální územní systém ekologické stability
 Nadregionální i regionální úrove⌦ ÚSES je na lokální úrovni dopln na lokálními biokoridory 
(LBK), lokálními biocentry (LBC). Zaji�t na je návaznost na prvky ÚSES za hranicí ↵e�eného území. 
Biokoridory jsou ↵e�eny p↵evá⇣n  jako lesní a lu⌥ní spole⌥enstva.
 Krom  lokálních biocenter vlo⇣en✏ch v⌘trasách nadregionálního a regionálních biokoridor� 
procházejí ↵e�en✏m územím lokální biokoridory:
LBK 3 "Mil⌥ick✏ potok" ⌘- lokální biokoridor nefunk⌥ní, zahrnuje regulovanou vodote⌥ v⌘poli na hranicích 
k.ú. Sadská a k.ú. Mil⌥ice; místy vodote⌥ tém ↵ bez doprovodné zelen . ⌘V⌘trase Mil⌥ického potoka vlo⇣eno 
lokální biocentrum LBC 10 (do ↵e�eného území zasahuje okrajov ). Návrh opat↵ení: ⌘zalo⇣it TTP na orné 
p�d  v⌘celkové �í↵i min. 20 m, doplnit b↵ehové a doprovodné porosty.
LBK 4 "Chvalovick✏ potok" - lokální biokoridor nefunk⌥ní, zahrnuje regulovanou vodote⌥ v⌘poli; propojuje 
LBK 3 a lokální biocentrum (lesní remíz smí�eného typu) v⌘k.ú. Pe⌥ky. Návrh opat↵ení: ⌘zalo⇣it TTP na orné 
p�d  v⌘celkové �í↵i min. 20 m, doplnit b↵ehové a doprovodné porosty.
LBK 5 "Pe⌥eck✏ potok"- lokální biokoridor nefunk⌥ní, zahrnuje regulovanou vodote⌥ v⌘poli; propojuje 
lokální biocentrum (lesní remíz smí�eného typu) v⌘k.ú. Pe⌥ky s⌘regionálním biocentrem RBC 998 "V✏rovka 
" (k.ú. Pe⌥ky). Do ↵e�eného území zasahuje okrajov . Návrh opat↵ení: ⌘zalo⇣it TTP na orné p�d  v⌘celkové 
�í↵i min. 20 m, doplnit b↵ehové a doprovodné porosty podél vodote⌥e.
 Interak⌥ní prvky zelen  dopl⌦ují plochy ÚSES v okolním mén  stabilním území, vymezeny jsou 
jednak ve stávajících plochách ekologické kostry území (plo�né, liniové a bodové prvky), jednak jako 
navr⇣ené prvky liniové zelen  podél polních cest.
- IP 11 Kan�vka - ⌘lesní hájek v⌘polích a navazující travinok↵ovinatá lada v⌘okolí vodního toku a 

⇣eleznice
- IP 12 ⌘ Z⌘mokr✏ch luk / Sekera - b↵ehová a doprovodná zele⌦ podél vodote⌥í a polních cest 

v⌘pramenné oblasti; p↵írodní biotopy – pob↵e⇣ní vegetace potok� a vegetace vysok✏ch ost↵ic.
- IP 13 Ob⌥iny ⌘- stromo↵adí podél cesty a vodote⌥e z obce ke stavidlu na V✏rovce
- VKP 4 ⌘Hráz k⌘V✏rovce - evidovan✏ v✏znamn✏ krajinn✏ prvek má charakter interak⌥ního prvku. 

B↵ehová a doprovodná zele⌦ podél vodote⌥e; p↵írodní biotopy – degradované jasanool�ové 
luhy.

⌘
 Podrobn✏ popis jednotliv✏ch prvk� ÚSES je uveden v textu Od�vodn ní.

 Krajinná zele⌦ (NSp)
 Plochy zelen  mimo lesní porosty, ⌥asto na plochách d↵ív j�ích luk, n kdy i polí, nebo 
neplodné p�dy, kde je v sou⌥asnosti více ⌥i mén  vzrostl✏ stromov✏ porost spontánn  vze�l✏, n kdy 
náletem z blízkého lesa. Jedná se o plo�nou, bodovou a liniovou zele⌦ v zem d lské krajin  (remízy, 
meze, ostr�vky zelen , strouhy, lemová spole⌥enstva les� atd., které mohou slou⇣it jako refugium a biotop 
zvlá�t  chrán n✏ch druh� ⇣ivo⌥ich�), mají charakter interak⌥ních prvk� dopl⌦ující biocentra a biokoridory.
Tyto plochy mají p↵írodní ráz, které je nutno zachovat – jde o nelesní zele⌦, která odd luje plochy r�zn✏ch 
funkcí. Ru�ení p↵írodních prvk� v krajin  je vylou⌥eno.
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 e.4) Stanovení podmínek pro prostupnost krajiny

 Cestní sí�
 Plochy zem d lské a lesní jsou p↵ístupné historicky vzniklou sítí ú⌥elov✏ch komunikací. Cesty 
slou⇣í zejména hospodá↵skému vyu⇣ití (zem d lskému a lesnickému), cykloturistice a p �í turistice; místy 
slou⇣í i dopravní obsluze lokalit v odlou⌥ené poloze. Stávající polní cesty jsou travnaté nebo zpevn né a 
pot↵ebují rekonstrukci. N které b✏valé cesty jsou nevyu⇣ívané. V etap  Plánu spole⌥n✏ch za↵ízení KoPÚ 
Kostelní Lhota bude cestní sí� ↵e�ena podrobn ji - nap↵. napojení na cestní sí� z vedlej�ích k.ú., dopln ní 
po⇣adavk� obce a vlastník� ↵e�en✏ch parcel.
⌘
 Návrh ÚP Kostelní Lhota vymezuje / ⌥i k⌘obnov  navrhuje cesty v⌘krajin :
- C1 - obnova lesní cesty v⌘lese Borky, napojení na lesní cesty a navrhovanou cestu v⌘polích C2;
- C2 - návrh cesty s⌘doprovodnou zelení – propojení lokality Humna nad farou, Rozcestí ⌘ 
 (krajiná↵ské úpravy K2) a les Borky;
- C3 - ⌘návrh travnaté cesty s liniovou zelení; sou⌥ást krajiná↵sk✏ch úprav K3 Humna za farou;
- C4 - ⌘návrh cesty podél vodote⌥e; sou⌥ást krajiná↵sk✏ch úprav K4 Louky Brzi��ata;
- C5 - ⌘návrh cesty s⌘liniovou zelení – propojení hlavní cesty Kostelní Lhota -Zv ↵ínek   
 s⌘Rozcestím, napojení na C2;
- C6 - obnova zaniklé historické cesty ⌘- propojení severov✏chodní ⌥ásti obce s⌘Rozcestím,  
 napojení na C2 a C7;
- C7 - obnova zaniklé historické cesty ⌘- propojení cesty C6 s⌘cyklotrasou ⌥. 0124.
⌘
 Dopln ní dal�ích cest v⌘plochách nezastav ného území je mo⇣né, umo⇣⌦ují to stanovené 
podmínky funk⌥ního vyu⇣ití ploch v krajin . Vzhledem k ohro⇣ení území v trnou erozí je nutno v�echny 
cesty v otev↵ené polní krajin  doplnit jedno↵adou liniovou zelení; v⌘otev↵ené krajin  jsou doporu⌥eny pásy 
zelen  s⌘protierozní funkcí tvo↵ené stromy a ke↵i r�zn✏ch v✏�ek.

Cykloturistické a turistické trasy:
 Územním plánem jsou respektovány a stabilizovány - stávající cyklotrasa ⌥. 0124 a ⌥. 8240:
-  P↵es zájmové území prochází cyklotrasa 0124 ve sm ru Kostelní Lhota - Ho↵átev - Chvalovice.  
 Trasa je vedena p↵evá⇣n  po ú⌥elov✏ch komunikacích;
-  Lhotecká cyklotrasa ⌥. 8240 na cyklostezce – p↵evá⇣n  odd lená komunikace ⌘propojující  
 m sto Sadská a obce Kostelní Lhota a Písková Lhota, vedená podél silnice II/611 mezi Sadskou  
 a Pod brady. V⌘p↵íprav  je projek⌥ní ↵e�ení pr�jezdu obcí Kostelní Lhota;

 Dle cyklogenerelu St↵edo⌥eského kraje je do územního plánu je zapracován návrh cyklotrasy 
„Nymburská“, odpojující se z cyklotrasy CT1 u Kou↵imi, vedenou dále p↵es Pla⌦any, Pe⌥ky, Kostelní Lhotu a 
Ho↵átev do Nymburka.
 Hipostezky a hipotrasy je mo⇣né z↵izovat v rámci ploch v nezastav ném území, s ohledem na 
zájmy ochrany p↵írody.

 Prostupnost krajiny
 Prostupnost krajinou nesmí b✏t naru�ena oplocením pozemk� ve volné krajin  vyjma ploch 
specifikovan✏ch v kapitole f. (nap↵. záhumenky). Oplocování pozemk� zem d lského p�dního fondu a 
lesních pozemk� je podmín n  p↵ípustné na základ  prokázání jejich vhodnosti v navazujícím správním 
↵ízení. Prokázání p↵ípustnosti je mo⇣né v od�vodn n✏ch p↵ípadech nap↵. p↵i vymezení ochrann✏ch pásem 
vodních zdroj�. Za „oplocení“ ⌘nejsou pova⇣ovány oplocenky na PUPFL a do⌥asná oplocení pastvin pomocí 
ohradníku ⌥i d↵ev n✏ch bradel, tj. ohrazení pro pastvu hospodá↵sk✏ch zví↵at a koní nebo lesnick✏ch 
oplocenek pro zaji�t ní nov✏ch v✏sadeb d↵evin. Ani tyto v�ak nesmí naru�ovat ⌘sí� místních a ú⌥elov✏ch 
komunikací a bránit volné migraci ⇣ivo⌥ich� a pr�chodnosti krajinou.
 P↵i oplocování ⌥i ohrazování pozemk�, které nejsou vylou⌥eny z práva volného pr�chodu musí 
vlastník ⌥i nájemce zajistit technick✏mi nebo jin✏mi opat↵eními mo⇣nost jejich volného pr�chodu na 
vhodném míst  pozemku.

 e.5) Protierozní ochrana
 Zem d lské p�dy jsou v rámci ↵e�eného území ohro⇣eny v trnou erozí. Funkci protierozní 
ochrany tvo↵í zejména prvky ÚSES (biocentra, biokoridory), plochy p↵írodní krajinné zelen  (NSp), trvalé 
travní porosty a cestní sí� stabilizovaná i navr⇣ená k⌘obnov  v⌥etn  doprovodné zelen .
 Stávající i nov  navr⇣ené cesty budou dopl⌦ovány jednostrann✏mi stromo↵adími a pásy zelen  
veden✏mi v soub hu. Nejvhodn j�í jsou polopropustné pásy tvo↵ené stromy a ke↵i r�zn✏ch v✏�ek. ⌘Pro 
zalo⇣ení a dosadbu nutno pou⇣ít v✏hradn  domácí druhy d↵evin. V trná eroze bude ↵e�ena v Plánu 
spole⌥n✏ch za↵ízení KoPÚ Kostelní Lhota ⌥áste⌥n  v trolamy a organiza⌥ními a agrotechnick✏mi 
opat↵eními.
⌘ Dal�í protierozní opat↵ení lze dle pot↵eby budovat v⌘souladu se stanoven✏mi podmínkami 
vyu⇣ití ploch v⌘nezastav ném území.

 e.6) Ochrana p ed povodn⌥mi
 Pro ↵í⌥ku V✏rovku v úseku ústí – Doubrav⌥any, na území okres� Nymburk a Kolín, ⌘v ↵í⌥ním km 
0,00 a⇣ 40,00 ⌘je stanoveno záplavové území ⌘sd lením Krajského ú↵adu St↵edo⌥eského ú↵adu ze dne 
30.6.2008 v rozsahu Q5, Q20, Q100 a aktivní zóna záplavového území. Záplavové území se dot✏ká 
zastav ného území v⌘jihov✏chodní ⌥ásti obce, zastavitelného území Z13 v⌘oblasti Velké Peklo ⌘a 
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nezastav ného území ⌘- polní krajiny v⌘oblasti Luka ji⇣n  dálnice D11 a okolí V✏rovky mezi lesními porosty 
Borky a vodním tokem.
 Vodní tok ⌅embera má na území obce Kostelní Lhota stanovené záplavové území v⌥etn  aktivní 
zóny v úseku ↵. km 0,000 - 18,000; které bylo vyhlá�ené Krajsk✏m ú↵adem St↵edo⌥eského kraje a nabylo 
⌘ú⌥innosti 7. 2. 2006. Záplavové území se dot✏ká jihozápadního okraje zastav ného území obce a polní 
krajiny v⌘okolí toku.
 Krom  území ohro⇣eného vy��ími stavy a pr�toky vodních tok� p↵edstavují riziko p↵ívalové 
srá⇣ky a také dlouhotrvající de�t , kdy je povodí p↵esycené. Rozvodn ní mal✏ch tok� má p↵i 
dlouhotrvajících de�tích za následek i zv✏�ení hladiny V✏rovky a ⌅embery. P↵i povodni je ohro⇣ováno 
zhruba 45 budov, které trvale ob✏vá zhruba 105 obyvatel, ⌘v záplavovém území obce se nachází 3 
ohro⇣ující objekty, které by mohly b✏t p↵i povodni zdrojem ohro⇣ení (nap↵. vlivem úniku nebezpe⌥n✏ch 
látek ⌥i uvoln ní v t�ího mno⇣ství materiálu do vodního toku).

Návrh protipovod⌦ov✏ch opat↵ení:
-  do záplavového území (rozlivové plochy Q100) jsou navr⇣eny zm ny Z13, Z14, Z16:
 Z13 - plocha je p↵evzata z⌘p↵edchozí platné územn  plánovací dokumentace. Lokalita pro 

bydlení – rodinné domy v zahradách (BI) je pouze podmíne⌥n  vhodná.
 Z14 – plocha pro intenzifikaci �OV Kostelní Lhota, technická infrastruktura (TI)
 Z16 – plocha ob⌥anského vybavení (OM) ur⌥ená pro slu⇣by, opravárenství. Plocha p↵esunuta z 

nevhodné polohy z centra obce na okraj obce do proluky mezi stávající zástavbou a �OV.
 Realizace v t chto plochách bude podmín na souhlasem p↵íslu�ného vodoprávního ú↵adu, 

p↵i⌥em⇣ objekty zasahující do záplavového území Q100 budou nepodsklepené a spodní stavba, 
která bude pod úrovní kóty hladiny Q100, bude zhotovena z materiál�, které odolají 
dlouhodobému p�sobení vody, kóty podlah obytn✏ch místností budou umíst ny min. 30 cm 
nad hladinou Q100;

 Podmínky pro nezbytnost umíst ní technické infrastruktury budou zapracovány do 
Povod⌦ového plánu �OV. ⌘⇤e�eno by m lo b✏t zejména: osazení vodot sn✏ch poklop� ve 
stanoven✏ch ⌥ástech území, zaji�t ní ⌥erpání vnit↵ních vod za povodn  do V✏rovky; osazení 
stabilních ⌥erpadel a zaji�t ní mobilních ⌥erpadel .... ⌘

-  povolení z↵ízení jakékoliv stavby v⌘záplavovém území m�⇣e b✏t ud leno pouze tehdy, jestli 
zám r nebude mít negativní vliv na povod⌦ovou retenci, tzn: nep↵ízniv  neovlivní vodní stav a 
odtok p↵i povodni, negativn  neovlivní stávající ochranu p↵ed povodn mi, bude realizován 
s⌘p↵izp�sobením pro p↵ípad povodn ; V�echny zm ny v⌘záplavovém území Q100 nutno 
pod↵ídit schválení Povodím Labe a p↵íslu�ného vodohospodá↵ského orgánu;

-  v p↵ípad  nezbytnosti situování staveb (v rámci zastav ného území) do území ohro⇣eném 
povodn mi, musí stavebn -technická opat↵ení stanovit odpovídající rozsah, konstruk⌥ní ↵e�ení 
a zp�sob v✏stavby;

- navr⇣ena jsou krajiná↵ská opat↵ení – plochy pro realizaci p↵írod  blízk✏ch protipovod⌦ov✏ch 
opat↵ení (PPO):

 K6 Pekelské louky - ⌘odsazení ochrann✏ch hrází, rozvoln ní vodote⌥e, zatravn ní, zalo⇣ení t�n k 
a dal�ích prvk� s vodními spole⌥enstvy;

 K7 Luka - ⌘odsazení ochrann✏ch hrází, ⌘rozvoln ní vodote⌥e, vytvo↵ení prostoru pro polosuch✏ 
poldr.

- Komplexní ↵e�ení v t chto p↵ípadech p↵edstavuje zm na ⌥len ní nivního území, které bude 
dosa⇣eno roz�í↵ením povod⌦ového pr�to⌥ného koridoru, zv t�ením reten⌥ního prostoru. 
Nutn✏m opat↵ením je odsazení ochrann✏ch hrází, které umo⇣ní revitalizaci toku a dal�í 
krajinotvorná opat↵ení, která budou v krajin  plnit dal�í ekologické funkce (mok↵ady, t�n , 
men�í vodní plochy s doprovodnou zelení). Realizaci PPO bude nutno koordinovat se záv⇥ry 
"Studie odtokov⌃ch pom⇥r⇧ v�etn⇥ návrh⇧ mo⌥n⌃ch protipovod⇤ov⌃ch opat⌅ení v povodí 
vodního toku V⌃rovka" (probíhá zadávací ⌅ízení ve⌅ejné zakázky, zadavatel Krajsk⌃ ú⌅ad 
St⌅edo�eského kraje, p⌅edpokládan⌃ termín ukon�ení pln⇥ní ve⌅ejné zakázky: 31. 12. 2020)

- záplavové území je p↵evá⇣n  sou⌥ástí plochy zem d lské – nivy (NZ1), kde prioritou je ochrana 
p↵írodního charakteru zem d lsk✏ch p�d (trval✏ch travních porost� a extenzivn  vyu⇣ívan✏ch 
polí) v údolních nivách vodních tok�;

- 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 (NZ1 plochy zem d lské – nivy, NSp – 
krajinná zele⌦), v⌘plochách biocenter (NP – plochy p↵írodní). V plochách smí�eného 
nezastav ného území s indexem p - p↵írodní budou ve vy��í mí↵e uplatn ny prvky zvy�ující 
reten⌥ní kapacitu území, tzn. trvalé travní porosty, liniové porosty a rozpt✏lená zele⌦;

- v⌘území ur⌥eném k⌘zástavb  je t↵eba zabezpe⌥it, aby odtokové pom ry z⌘povrchu 
urbanizovaného území byly po v✏stavb  srovnatelné se stavem p↵ed ní. Odvodn ní nutno ↵e�it 
kombinovan✏m systémem p↵irozené a um lé retence, nap↵. vsakem na pozemcích, odvedením 
obvodov✏m drená⇣ním systémem do jímek v⌘nejni⇣�ím míst  plochy (regulovan✏ odtok do 
recipientu, pop↵. následné vyu⇣ití vody pro zálivku v⌘dob  p↵ísu�ku);⌘

- podél koryt vodních tok� je ⇣ádoucí zachovat volné nezastav né a neoplocené území o �í↵i 
min. 8 m (v✏znamné vodní toky) / min. 6 m podél drobn✏ch vodních tok� a HMZ od b↵ehové 
hrany na ob  strany (tzv. poto⌥ní koridory) - pro pr�chod velk✏ch vod a zárove⌦ jako 
manipula⌥ní pruh pro ú⌥el správy a údr⇣by vodního toku;

- v lokalitách, kde byly provedeny investice do p�dy (odvodn ní) a které jsou sou⌥ástí 
rozvojov✏ch ploch, je t↵eba p↵íslu�n✏mi opat↵eními zajistit funk⌥nost zb✏vajících ⌥ástí t chto 
za↵ízení na okolních pozemcích. V rámci budoucí realizace staveb je nutno drená⇣ní systém 
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podchytit vn  zájmového území záchytn✏mi drény a svést vody do nejbli⇣�ích recipient�, 
p↵ípadn  provést rekonstrukci odvod⌦ovacího systému;

- v ↵e�eném území byl vybudován závlahov✏ systém, kter✏ byl sou⌥ástí rozsáhlej�í závlahové 
soustavy. Závlahov✏ systém v sou⌥asnosti ⌘není ji⇣ v provozu a nep↵edpokládá se jeho obnova. 
Je v�ak nutno po⌥ítat s tím, ⇣e v zemi z�stalo ve�keré za↵ízení závlahové soustavy (závlahové 
↵ady, kalníky, vzdu�níky, hydranty apod.);

- pro stavby ohro⇣ené povodn mi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhor�it 
pr�b h povodn , zpracovávají povod⌦ové plány obce jejich vlastníci pro svou pot↵ebu a pro 
sou⌥innost s povod⌦ov✏m orgánem. V�echny povod⌦ové plány, jak od ob⌥an�, tak od 
právnick✏ch osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, budou ulo⇣eny na obecním 
ú↵ad  Kostelní Lhota u p↵edsedy povod⌦ové komise obce.

 e.7) Rekreace
 Rekreace se p↵íle⇣itostn  uskute⌥⌦uje formou pobytové krátkodobé rekreace (chata↵ení, 
chalupa↵ení). Rekrea⌥ní aktivity spo⌥ívají p↵edev�ím v⌘turistice a cykloturistice. ⌘

-  Územním plánem jsou vymezeny plochy ur⌥ené pro ve↵ejnou zele⌦ (par⌥ík, d tské h↵i�t ) ⌘v 
rámci ploch ve↵ejn✏ch prostranství (PV)

-  Územním plánem jsou vymezeny plochy smí�ené obytné - rekrea⌥ní (SR) za ú⌥elem zaji�t ní 
podmínek pro bydlení a ka⇣dodenní pobytovou rekreaci a relaxaci obyvatel;

-  Je zva⇣ována rekonstrukce stávajícího sportovního areálu - parkovi�t , nové sportovní plochy, 
zázemí pro sportovce, ale i alternativní vyu⇣ití pro letní spole⌥enské zábavy, koncerty apod. Pro 
sportovní plochu jsou navr⇣eny odpovídající regulativy (viz. kap. f). 

-  Územním plánem jsou vymezeny plochy zem d lské – areály chovu zví↵at (NZ3) a plochy 
p↵estavbové P3 – plochy v✏roby a skladování – agroturistika (VA); ⌘plochy jsou ur⌥ené p↵evá⇣n  
pro vyu⇣ití pozemk� pro agroturistiku (louky, pastviny) a stavby související s mimoproduk⌥ním 
chovem zví↵at;

-  Územním plánem jsou vymezeny plochy krajiná↵sk✏ch úprav za ú⌥elem rekreace, relaxace 
s⌘mo⇣ností posezení v⌘krajin  (K1 U pramene, K2 Rozcestí, K3 Humna za farou, K4 Louky 
Brzi��ata).

-  Návrh ÚP Kostelní Lhota vymezuje plochy k realizaci p↵írod  blízk✏ch protipovod⌦ov✏ch 
opat↵ení (K6, K7), které v dob  nízkého stavu vody mohou slou⇣it jako povod⌦ov✏ krajiná↵sk✏ 
park k rekrea⌥nímu vyu⇣ití obyvatel

-  Návrh ÚP Kostelní Lhota vymezuje / ⌥i k⌘obnov  navrhuje ú⌥elové komunikace v krajin  (C1 – 
C7). Cesty krom  hospodá↵ského vyu⇣ití ⌘budou cesty plnit dal�í funkce v krajin , tzn. 
p�doochranou, vodohospodá↵skou, ekologickou, zajistí lep�í prostupnost krajiny. Cesty mohou 
b✏t vyu⇣ity i jako vycházkové ⌥i cyklistické stezky.

 V⌘nezastav ném území (v krajin ) není mo⇣né umis�ovat ⇣ádné stavby pro rodinnou ani 
hromadnou rekreaci. Nezastav né území bude i nadále slou⇣it pro nepobytovou rekreaci - p �í turistiku a 
cyklistiku, pro kterou budou vyu⇣ívány ú⌥elové cesty v⌘krajin .

 e.8) Dob�vání lo�isek nerostn�ch surovin
 Ve správním území obce Kostelní Lhota se nenacházejí ⇣ádná lo⇣iska nerostn✏ch surovin, 
dob✏vací prostory ani poddolovaná ⌥i sesuvná území.

f) Stanovení podmínek pro vyu�ití ploch s rozdíln�m zp�sobem vyu�ití
 Územní plán Kostelní Lhota vymezuje z hlediska funk⌥ního vyu⇣ití tyto druhy ploch a podmínky 
jejich vyu⇣ití:

 Plochy smí⌦ené obytné - venkovské/historické jádro (SVH)
Hlavní vyu⇣ití: stavby pro bydlení a hospoda↵ení na venkov , související dvory a 

zahrady, dal�í zem d lské pozemky.
P↵ípustné vyu⇣ití: stavby pro rodinnou rekreaci,
  ve↵ejná prostranství,
  související dopravní a technická infrastruktura.
Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: ob⌥anské vybavení (nap↵. ubytovací za↵ízení - penzion) a neru�ící 

v✏roba se stavbami a za↵ízeními, které:
 - sv✏m provozováním a technick✏m za↵ízením   

 nenaru�ují u⇣ívání staveb a za↵ízení ve svém okolí,
 - nesni⇣ují kvalitu prost↵edí souvisejícího území,
 - sv✏m charakterem a kapacitou nezvy�ují dopravní   

 zát ⇣ v území,
 - spl⌦ují po⇣adavky obecn  platn✏ch p↵edpis� na   

 umís�ování staveb a za↵ízení v plochách s    
 p↵eva⇣ujícím obytn✏m vyu⇣itím.

Nep↵ípustné vyu⇣ití: ve�keré stavby a ⌥innosti neslu⌥itelné s bydlením, zejména ⌥erpací 
stanice pohonn✏ch hmot, nákladní dopravu, budovy obchodního 
prodeje o v✏m ↵e v t�í ne⇣ 1 000 m2,

 ve�keré stavby a ⌥innosti, jejich⇣ negativní ú⌥inky na ⇣ivotní prost↵edí 
p↵ekra⌥ují na pozemku, na kterém je stavba umíst na, limity uvedené 
v p↵íslu�n✏ch p↵edpisech.
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Prostorové uspo↵ádání:  Eventuální nová v✏stavba v zastav ném území bude p↵izp�sobena 
p�vodní struktu↵e a charakteru zástavby se zachováním v✏�kové 
hladiny. U p↵estaveb objekt� obracejících se do ve↵ejného prostranství 
bude kladen d�raz na zachování, vhodné dopln ní a obnovu jejich 
architektonick✏ch hodnot.

 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.

 Plochy smí⌦ené obytné - venkovské (SV)
Hlavní vyu⇣ití: stavby pro bydlení a hospoda↵ení na venkov , související dvory a 

zahrady, dal�í zem d lské pozemky.
P↵ípustné vyu⇣ití: stavby pro rodinnou rekreaci,
  ve↵ejná prostranství,
  související dopravní a technická infrastruktura.
Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: ob⌥anské vybavení (nap↵. ubytovací za↵ízení - penzion) a neru�ící 

v✏roba se stavbami a za↵ízeními, které:
 - sv✏m provozováním a technick✏m za↵ízením   

 nenaru�ují u⇣ívání staveb a za↵ízení ve svém okolí,
 - nesni⇣ují kvalitu prost↵edí souvisejícího území,
 - sv✏m charakterem a kapacitou nezvy�ují dopravní   

 zát ⇣ v území,
 - spl⌦ují po⇣adavky obecn  platn✏ch p↵edpis� na   

 umís�ování staveb a za↵ízení v plochách s    
 p↵eva⇣ujícím obytn✏m vyu⇣itím.

Nep↵ípustné vyu⇣ití: ve�keré stavby a ⌥innosti neslu⌥itelné s bydlením, zejména ⌥erpací 
stanice pohonn✏ch hmot, nákladní dopravu, budovy obchodního 
prodeje o v✏m ↵e v t�í ne⇣ 1 000 m2,

 ve�keré stavby a ⌥innosti, jejich⇣ negativní ú⌥inky na ⇣ivotní prost↵edí 
p↵ekra⌥ují na pozemku, na kterém je stavba umíst na, limity uvedené 
v p↵íslu�n✏ch p↵edpisech.

Prostorové uspo↵ádání: Nástavby staveb jsou nep↵ípustné, pokud by mohlo navrhovan✏mi 
úpravami dojít k naru�ení dochovan✏ch historick✏ch, urbanistick✏ch a 
architektonick✏ch hodnot daného místa nebo k naru�ení 
architektonické jednoty celku.

 Plochy smí⌦ené obytné - rekrea⌃ní (SR) 
Hlavní vyu⇣ití: stavby rodinn✏ch dom�, stavby pro rodinnou rekreaci,
P↵ípustné vyu⇣ití: související zahrady a dal�í zem d lské pozemky,
  ve↵ejná prostranství,
  související dopravní a technická infrastruktura.
Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: ob⌥anské vybavení se stavbami a za↵ízeními, které:

- sv✏m provozováním a technick✏m za↵ízením nenaru�ují u⇣ívání staveb 
a za↵ízení ve svém okolí,

- nesni⇣ují kvalitu prost↵edí souvisejícího území,
-  sv✏m charakterem a kapacitou nezvy�ují dopravní zát ⇣ v území,
- spl⌦ují po⇣adavky obecn  platn✏ch p↵edpis� na umís�ování staveb a 

za↵ízení v plochách s p↵eva⇣ujícím obytn✏m vyu⇣itím.
-  stavby pro bydlení lze umis�ovat a⇣ na základ  prokázání budoucím 

investorem, v⌘rámci ⌘navazujícího správního ↵ízení, dodr⇣ení spln ní 
hygienick✏ch limit� hluku

Nep↵ípustné vyu⇣ití: ve�keré stavby a ⌥innosti neslu⌥itelné s bydlením, zejména stavby pro 
v✏robu a skladování, zem d lské stavby, ⌥erpací stanice pohonn✏ch 
hmot, nákladní dopravu, budovy obchodního prodeje o v✏m ↵e v t�í 
ne⇣ 1 000 m2,

 ve�keré stavby a ⌥innosti, jejich⇣ negativní ú⌥inky na ⇣ivotní prost↵edí 
p↵ekra⌥ují na pozemku, na kterém je stavba umíst na, limity uvedené 
v p↵íslu�n✏ch p↵edpisech.

Prostorové uspo↵ádání:  Nová v✏stavba v zastav ném území bude objemov  p↵izp�sobena 
p�vodní okolní zástavb .

 
 Plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
Hlavní vyu⇣ití: stavby rodinn✏ch dom�, 
P↵ípustné vyu⇣ití: související zahrady a dal�í zem d lské pozemky. 
 stavby pro rodinnou rekreaci,
  ve↵ejná prostranství,
  související dopravní a technická infrastruktura.
Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: ob⌥anské vybavení se stavbami a za↵ízeními, které:

 - sv✏m provozováním a technick✏m za↵ízením   
 nenaru�ují u⇣ívání staveb a za↵ízení ve svém okolí,

 - nesni⇣ují kvalitu prost↵edí souvisejícího území,
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 - sv✏m charakterem a kapacitou nezvy�ují dopravní   
 zát ⇣ v území,

 - spl⌦ují po⇣adavky obecn  platn✏ch p↵edpis� na umís�ování  
 staveb a za↵ízení v plochách s p↵eva⇣ujícím obytn✏m vyu⇣itím.

 -  stavby pro bydlení lze umis�ovat a⇣ na základ  prokázání  
  budoucím investorem, v⌘rámci ⌘navazujícího správního ↵ízení,  
  dodr⇣ení spln ní hygienick✏ch limit� hluku

Nep↵ípustné vyu⇣ití: ve�keré stavby a ⌥innosti neslu⌥itelné s bydlením, zejména stavby pro 
v✏robu a skladování, zem d lské stavby, ⌥erpací stanice pohonn✏ch 
hmot, nákladní dopravu, budovy obchodního prodeje o v✏m ↵e v t�í 
ne⇣ 1 000 m2,

 ve�keré stavby a ⌥innosti, jejich⇣ negativní ú⌥inky na ⇣ivotní prost↵edí 
p↵ekra⌥ují na pozemku, na kterém je stavba umíst na, limity uvedené 
v p↵íslu�n✏ch p↵edpisech.

Prostorové uspo↵ádání: Nová v✏stavba v zastav ném území bude p↵izp�sobena p�vodní okolní 
zástavb  a uli⌥ní front . Pozemky d lit a dodate⌥n  zastavovat v 
zastav ném území je mo⇣né pouze za p↵edpokladu, ⇣e bude 
respektována minimální v✏m ra stavební parcely 600m2.

 Nástavby staveb jsou nep↵ípustné, pokud by mohlo navrhovan✏mi 
úpravami dojít k naru�ení dochovan✏ch historick✏ch, urbanistick✏ch a 
architektonick✏ch hodnot daného místa nebo k naru�ení 
architektonické jednoty celku.

 Plochy bydlení - rodinné domy v zahradách (BI)
Hlavní vyu⇣ití: stavby rodinn✏ch dom�, 
P↵ípustné vyu⇣ití: související zahrady a dal�í zem d lské pozemky. 
 stavby pro rodinnou rekreaci,
  ve↵ejná prostranství,
  související dopravní a technická infrastruktura.
Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: ob⌥anské vybavení se stavbami a za↵ízeními, které:

 - sv✏m provozováním a technick✏m za↵ízením   
 nenaru�ují u⇣ívání staveb a za↵ízení ve svém okolí,

 - nesni⇣ují kvalitu prost↵edí souvisejícího území,
 - sv✏m charakterem a kapacitou nezvy�ují dopravní   

 zát ⇣ v území,
 - spl⌦ují po⇣adavky obecn  platn✏ch p↵edpis� na umís�ování  

 staveb a za↵ízení v plochách s p↵eva⇣ujícím obytn✏m vyu⇣itím.
 -  stavby pro bydlení lze umis�ovat a⇣ na základ  prokázání  

  budoucím investorem, v⌘rámci ⌘navazujícího správního ↵ízení,  
  dodr⇣ení spln ní hygienick✏ch limit� hluku

Nep↵ípustné vyu⇣ití: ve�keré stavby a ⌥innosti neslu⌥itelné s bydlením, zejména stavby pro 
v✏robu a skladování, zem d lské stavby, ⌥erpací stanice pohonn✏ch 
hmot, nákladní dopravu, budovy obchodního prodeje o v✏m ↵e v t�í 
ne⇣ 1 000 m2,

 ve�keré stavby a ⌥innosti, jejich⇣ negativní ú⌥inky na ⇣ivotní prost↵edí 
p↵ekra⌥ují na pozemku, na kterém je stavba umíst na, limity uvedené 
v p↵íslu�n✏ch p↵edpisech.

Prostorové uspo↵ádání: Nová v✏stavba v zastav ném území bude p↵izp�sobena p�vodní okolní 
zástavb  a uli⌥ní front . Pozemky d lit a dodate⌥n  zastavovat v 
zastav ném území je mo⇣né pouze za p↵edpokladu, ⇣e bude 
respektována minimální v✏m ra stavební parcely 800m2. Nová ↵adová 
zástavba je nep↵ípustná.

Prostorové uspo↵ádání pro plochy 
návrhu:
Ozna⌥ení plochy: pro v�echny zastavitelné plochy
  min. velikost stavební parcely 1000 m2

Max. zastav ná plocha/parcela:  250 m2

V✏�ková regulace: max. 2 nadzemní podla⇣í resp. 7 m od rostlého terénu

 Plochy bydlení - bytové domy (BH)
Hlavní vyu⇣ití: stavby bytov✏ch dom� (pouze stávající),
P↵ípustné vyu⇣ití: ve↵ejná prostranství, v⌥etn  d tsk✏ch h↵i��, 
 související zem d lsky vyu⇣ívané pozemky (zahrady a záhumenky),
  související dopravní a technická infrastruktura, v⌥etn  samostatn  

stojících gará⇣í pro osobní automobily.
Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: ob⌥anské vybavení se stavbami a za↵ízeními, které:

 - sv✏m provozováním a technick✏m za↵ízením   
 nenaru�ují u⇣ívání staveb a za↵ízení ve svém okolí,

 - nesni⇣ují kvalitu prost↵edí souvisejícího území,
 - sv✏m charakterem a kapacitou nezvy�ují dopravní   

 zát ⇣ v území.
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Nep↵ípustné vyu⇣ití: ve�keré stavby a ⌥innosti neslu⌥itelné s bydlením, zejména stavby pro 
v✏robu a skladování, zem d lské stavby, ⌥erpací stanice pohonn✏ch 
hmot, nákladní dopravu, budovy obchodního prodeje o v✏m ↵e v t�í 
ne⇣ 1 000 m2,

 ve�keré stavby a ⌥innosti, jejich⇣ negativní ú⌥inky na ⇣ivotní prost↵edí 
p↵ekra⌥ují na pozemku, na kterém je stavba umíst na, limity uvedené 
v p↵íslu�n✏ch p↵edpisech.

Prostorové uspo↵ádání:  Nástavby staveb jsou nep↵ípustné, pokud by mohlo navrhovan✏mi 
úpravami dojít k naru�ení architektonické jednoty celku. 

 Plochy ob⌃anského vybavení - ve ejná infrastruktura (OV)
Hlavní vyu⇣ití: stavby a za↵ízení ob⌥anského vybavení ve↵ejného charakteru (slou⇣ící 

nap↵íklad pro vzd lávání a v✏chovu, sociální slu⇣by a pé⌥i o rodiny, 
zdravotní slu⇣by, kulturu, ve↵ejnou správu, ochranu obyvatelstva)

Dal�í p↵ípustné vyu⇣ití: ve↵ejná prostranství (v⌥etn  d tsk✏ch h↵i��, ve↵ejné zelen  ap.),
  související dopravní a technická infrastruktura,
Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: stavby byt� slu⇣ebních a majitel� za↵ízení, pokud charakter této plochy 

a její uspo↵ádání dovoluje umíst ní staveb pro bydlení. 
Nep↵ípustné vyu⇣ití: ve�keré stavby a ⌥innosti, jejich⇣ negativní ú⌥inky na ⇣ivotní prost↵edí 

p↵ekra⌥ují na pozemku, na kterém je stavba umíst na, limity uvedené 
v p↵íslu�n✏ch p↵edpisech.

Prostorové uspo↵ádání:  Nové stavby a zm ny staveb nesmí p↵ev✏�it nejvy��í p↵ilehlé objekty 
(mezi p↵ilehlé objekty pat↵í v�echny obytné stavby ur⌥ující charakter 
místa).

 Plochy ob⌃anského vybavení - komer⌃ní za ízení malá a st ední (OM)
Hlavní vyu⇣ití: stavby a za↵ízení ob⌥anského vybavení komer⌥ní ob⌥anské vybavenosti 

(slou⇣ící nap↵íklad pro obchodní prodej, administrativu, ubytování, 
stravování, slu⇣by).

P↵ípustné vyu⇣ití: ve↵ejná prostranství (v⌥etn  d tsk✏ch h↵i��, ve↵ejné zelen  ap.),
  související dopravní a technická infrastruktura,
Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: Za↵ízení pro malov✏robu, ↵emeslnou ⌥i p↵idru⇣enou v✏robu, 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.    
Byty slu⇣ební a byty 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 a na základ  prokázání dodr⇣ení spln ní 
hygienick✏ch limit� hluku.

Nep↵ípustné vyu⇣ití: ve�keré stavby a ⌥innosti, jejich⇣ negativní ú⌥inky na ⇣ivotní prost↵edí 
p↵ekra⌥ují na pozemku, na kterém je stavba umíst na, limity uvedené 
v p↵íslu�n✏ch p↵edpisech.

Prostorové uspo↵ádání: Nové stavby a zm ny staveb nesmí p↵ev✏�it nejvy��í p↵ilehlé objekty 
(mezi p↵ilehlé objekty pat↵í v�echny obytné stavby ur⌥ující charakter 
místa).

Prostorové uspo↵ádání pro plochy 
návrhu:
Ozna⌥ení plochy: Z 16
Intenzita zastav ní  30%
V✏�ková regulace: max. 2 nadzemní podla⇣í

 Plochy ob⌃anského vybavení - h bitovy a církevní stavby (OH)
Hlavní vyu⇣ití: ve↵ejná poh↵ebi�t , církevní a jiné nábo⇣enské stavby.
P↵ípustné vyu⇣ití: ve↵ejná prostranství, v⌥etn  ve↵ejn  p↵ístupné a ochranné zelen ,
 pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
Nep↵ípustné vyu⇣ití: ve�keré stavby a ⌥innosti, jejich⇣ negativní ú⌥inky na ⇣ivotní prost↵edí 

p↵ekra⌥ují na pozemku, na kterém je stavba umíst na, limity uvedené 
v p↵íslu�n✏ch p↵edpisech.

Prostorové uspo↵ádání: Podmínky nejsou stanoveny.

 Plochy ob⌃anského vybavení - sport a rekreace (OS)
Hlavní vyu⇣ití: Stavby a za↵ízení ob⌥anského vybavení pro aktivní nebo pasivní 

sportovní ⌥innosti a regeneraci organismu,
P↵ípustné vyu⇣ití: stavby a za↵ízení dal�ích druh� ob⌥anského vybavení slu⌥iteln✏ch s 

hlavním vyu⇣itím (nap↵. penziony, za↵ízení ve↵ejného stravování, 
alternativní vyu⇣ití pro letní spole⌥enské zábavy, venkovní koncerty), 

  ve↵ejná prostranství, v⌥etn  ploch ve↵ejn  p↵ístupné zelen  a d tsk✏ch 
h↵i��,

 doprovodná a ochranná/izola⌥ní zele⌦,
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  související dopravní a technická infrastruktura v⌥etn  ploch pro 
dopravu v klidu.

Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: stavby byt� slu⇣ebních a majitel� za↵ízení, pokud charakter této plochy 
a její uspo↵ádání dovoluje umíst ní staveb pro bydlení.

Nep↵ípustné vyu⇣ití: ve�keré stavby a ⌥innosti, jejich⇣ negativní ú⌥inky na ⇣ivotní prost↵edí 
p↵ekra⌥ují na pozemku, na kterém je stavba umíst na, limity uvedené 
v p↵íslu�n✏ch p↵edpisech.

Prostorové uspo↵ádání: Podmínky nejsou stanoveny

 Plochy v�roby a skladování - zem⌥d⌥lská v�roba (VZ)
Hlavní vyu⇣ití: stavby pro zem d lskou v✏robu a skladování,
P↵ípustné vyu⇣ití: stavby pro lesnickou a rybá↵skou v✏robu a p↵idru⇣enou drobnou 

v✏robu, 
 související dopravní a technická infrastruktura,
 pozemky a za↵ízení ob⌥anské vybavenosti (zejména stavby pro 

maloobchodní prodej, administrativní a správní budovy a za↵ízení),
 pozemky izola⌥ní a ochranné zelen ,
 pozemky a za↵ízení pro: technické a úklidové slu⇣by; sb rn✏ dv�r; 

kompostárnu; recyklaci a likvidaci stavebního odpadu,
 pozemky zahradnictví.
Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: Chovy zví↵at v rozsahu, kdy pachová zóna nezasahuje okolní stavby pro 

bydlení. 
 Do ploch lze zahrnout stavby byt� slu⇣ebních a majitel� za↵ízení, 

pokud charakter této plochy a její uspo↵ádání dovoluje umíst ní 
staveb pro bydlení.

 Investor je v navazujícím správním ↵ízení povinen prokázat, ⇣e nov✏ 
zám r neovlivní negativn  stavby pro bydlení.

Nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní. 
Prostorové uspo↵ádání: Nové objekty musí ⌥len ním stavebních forem a zejména celkov✏m 

objemem zástavby respektovat m ↵ítko a kontext okolí, hodnotnou 
zele⌦.

 Plochy v�roby a skladování - agroturistika (VA)
 Hlavní vyu⇣ití: pozemky ur⌥ené pro agroturistiku,
P↵ípustné vyu⇣ití:  stavby související s mimoproduk⌥ním chovem zví↵at -   
  agroturistikou (nap↵. kryté jízdárny, sklady krmiv, stáje),
  pozemky ve↵ejn✏ch prostranství v⌥etn  ve↵ejné zelen ,
  pozemky ochranné zelen ,
  pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury,
  pozemky související ob⌥anské vybavenosti a zázemí pro   
  klienty (nap↵. stavby a za↵ízení lokální administrativy,   
  �kolící za↵ízení, za↵ízení p↵echodného ubytování)
Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití:  Chovy zví↵at v rozsahu, kdy pachová zóna nezasahuje   
  okolní stavby pro bydlení. 
 Do ploch lze zahrnout stavby byt� slu⇣ebních a majitel� za↵ízení, 

pokud charakter této plochy a její uspo↵ádání dovoluje umíst ní 
staveb pro bydlení.

 Investor je v navazujícím správním ↵ízení povinen prokázat, ⇣e nov✏ 
zám r neovlivní negativn  stavby pro bydlení.

Nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní.
Prostorové uspo↵ádání:  P↵i p↵estavbách dbát na zachování stávajících architektonick✏ch  
  hodnot. 
  Nástavby staveb jsou nep↵ípustné, pokud by mohlo navrhovan✏mi  
  úpravami dojít k naru�ení architektonické jednoty celku. Nové objekty  
  musí ⌥len ním stavebních forem a zejména celkov✏m objemem  
  zástavby respektovat m ↵ítko a kontext okolí.
Prostorové uspo↵ádání pro plochy 
návrhu:
Ozna⌥ení plochy: P3
Zastav nost:  max. v rozsahu stávajících katastráln  evidovan✏ch zbo↵eni��.
V✏�ková regulace: max. 9 m od rostlého terénu

 Plochy v�roby a skladování - drobná v�roba (VD)
Hlavní vyu⇣ití: stavby a za↵ízení pro malov✏robu, ↵emeslnou ⌥i p↵idru⇣enou v✏robu, 

v✏robní i nev✏robní slu⇣by v⌥etn  p↵idru⇣eného skladování,
P↵ípustné vyu⇣ití: ve↵ejná prostranství,
 související dopravní a technická infrastruktura,
 stavby a za↵ízení ob⌥anské vybavenosti (zejména stavby pro 

maloobchodní prodej, administrativní a správní budovy a za↵ízení),
 ochranná a izola⌥ní zele⌦.
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Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: Do ploch lze zahrnout stavby byt� slu⇣ebních a majitel� za↵ízení, 
pokud charakter této plochy a její uspo↵ádání dovoluje umíst ní 
staveb pro bydlení.

 Investor je v navazujícím správním ↵ízení povinen prokázat, ⇣e nov✏ 
zám r neovlivní negativn  stavby pro bydlení.

Nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní.
Prostorové uspo↵ádání: P↵i zm nách dokon⌥en✏ch staveb nep↵ekro⌥it v✏�kovou hladinu  

 zástavby danou sousedními hlavními stavbami v dané plo�e. 

 Plochy technické infrastruktury (TI)
Hlavní vyu⇣ití: staveb a vedení technické infrastruktury a s nimi provozn  

souvisejících za↵ízení (vodovod�, vodojem�, kanalizace, ⌥istíren 
odpadních vod, staveb a za↵ízení pro nakládání s odpady, trafostanic, 
energetick✏ch vedení, komunika⌥ních vedení a za↵ízení ve↵ejné sít , 
plynovod�),

P↵ípustné vyu⇣ití: související dopravní a technická infrastruktura,
 pozemky ur⌥ené pro p↵eva⇣ující vodohospodá↵ské vyu⇣ití (nap↵. 

ochranné hráze p↵ed záplavou, OP vodních zdroj� I. stupn )
 ve↵ejná prostranství,
 ochranná a izola⌥ní zele⌦.
Nep↵ípustné vyu⇣ití: v�e ostatní.
Prostorové uspo↵ádání: Podmínky nejsou stanoveny.

 Plochy ve ejn�ch prostranství (PV)
Hlavní vyu⇣ití: ve↵ejná prostranství, v⌥etn  ve↵ejn  p↵ístupné zelen .
P↵ípustné vyu⇣ití: související dopravní a technická infrastruktura.
Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití:  pozemky staveb a za↵ízení ob⌥anského vybavení slu⌥itelné s ú⌥elem 

ve↵ejn✏ch prostranství.
Nep↵ípustné vyu⇣ití: v�e ostatní.
Prostorové uspo↵ádání: Pro umís�ování nov✏ch staveb v zastav ném území platí omezení  
 velikosti zastav né plochy stavbou do 25 m2.

 Plochy sídelní zelen⌥ - soukromá a vyhrazená zele� (ZS)
Hlavní vyu⇣ití: zahrady a dal�í zem d lská ⌥i zalesn ná p�da související s obytn✏m 

územím.
P↵ípustné vyu⇣ití: dopl⌦kové stavby ke stavb  hlavní slou⇣ící k rekrea⌥nímu pobytu na 

zahrad  a drobné p stitelské ⌥innosti (skleníky, pergoly, altány, bazény, 
zahrádká↵ské chaty, k�lny, sklady ná↵adí),

 dal�í stavby, za↵ízení a jin✏ch opat↵ení pro zem d lství v rozsahu, kter✏ 
odpovídá velikosti souvisejících pozemk�, 

 oplocení, 
 ochranná a izola⌥ní zele⌦,
 související dopravní a technická infrastruktura.
Nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní.
Prostorové uspo↵ádání: Podmínky nejsou stanoveny.

 Plochy dopravní infrastruktury - dráhy (DZ)
Hlavní vyu⇣ití: pozemky dráhy (v⌥etn  násp�, zá↵ez�, op rn✏ch zdí, most�, koleji�� a 

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

nástupi�t  a p↵ístupové cesty, provozní budovy a pozemky dep, 
opraven, vozoven, p↵ekladi�� a správních budov),

  pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
Nep↵ípustné vyu⇣ití: v�e ostatní.
Prostorové uspo↵ádání: Podmínky nejsou stanoveny.

 Plochy dopravní infrastruktury - dálnice a silnice (DS)
Hlavní vyu⇣ití: pozemky dálnic, silnic a vybran✏ch místních komunikací (v⌥etn  

pozemk�, na kter✏ch jsou umíst ny sou⌥ásti komunikace jako náspy, 
zá↵ezy, op rné zdi, mosty a doprovodná a izola⌥ní zele⌦, protihluková 
opat↵ení).

P↵ípustné vyu⇣ití: stavby dopravních za↵ízení a dopravního vybavení (zejména 
autobusové zastávky, odstavné a parkovací plochy), dopravn -
bezpe⌥nostních opat↵ení p↵i ↵e�ení silni⌥ního pr�tahu obcí;

 stavby a za↵ízení související technické infrastruktury.
Nep↵ípustné vyu⇣ití: v�e ostatní.
Prostorové uspo↵ádání: Podmínky nejsou stanoveny.

 Plochy dopravní infrastruktury - místní a p ístupové komunikace (DS1)
Hlavní vyu⇣ití: místní a místní ú⌥elové komunikace (v⌥etn  pozemk�, na kter✏ch jsou 

umíst ny sou⌥ásti komunikace jako náspy, zá↵ezy, op rné zdi, mosty a 
doprovodná a izola⌥ní zele⌦).
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P↵ípustné vyu⇣ití: stavby dopravních za↵ízení a dopravního vybavení (zejména 
autobusové zastávky, odstavné a parkovací plochy),

 stavby a za↵ízení související technické infrastruktury.
Nep↵ípustné vyu⇣ití: v�e ostatní.
Prostorové uspo↵ádání: Podmínky nejsou stanoveny.

 Plochy p írodní (NP)
Hlavní vyu⇣ití: pozemky biocenter ÚSES a dal�ích zvlá�t  chrán n✏ch a chrán n✏ch 

⌥ástí p↵írody.
Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury a ve↵ejn✏ch 

prostranství (v⌥etn  tras turistick✏ch stezek, cyklostezek a nau⌥n✏ch 
stezek) slu⌥itelné s ú⌥elem ochrany p↵írody a krajiny.

 dal�í liniové stavby za podmínky prokázání, ⇣e vedení jinou trasou by 
bylo technicky a ekonomicky nep↵im ↵en  náro⌥né

Nep↵ípustné vyu⇣ití: v�e ostatní.

 Plochy lesní (NL)
Hlavní vyu⇣ití: pozemky ur⌥ené k pln ní funkcí lesa.
Dal�í p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky ostatních ploch a krajinné zelen ,
 pozemky staveb a za↵ízení lesního hospodá↵ství,
  pozemky staveb a za↵ízení související dopravní a technické 

infrastruktury.
 stavby, za↵ízení a jiná opat↵ení pro ochranu p↵írody a krajiny, pro 

sni⇣ování nebezpe⌥í ekologick✏ch a p↵írodních katastrof a pro 
odstra⌦ování jejich d�sledk�,

 opat↵ení ke sni⇣ování erozního ohro⇣ení a zvy�ování reten⌥ních 
schopností území,

 revitalizace vodních tok�, mal✏ch vodních nádr⇣í ⌥i vytvá↵ení jin✏ch 
ekologicky stabilních ploch.

Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: dal�í liniové stavby za podmínky prokázání, ⇣e vedení jinou trasou by 
bylo technicky a ekonomicky nep↵im ↵en  náro⌥né

Nep↵ípustné vyu⇣ití: v�e ostatní.

 Plochy smí⌦ené - p írodní a lesní zele� (NSpl)
Hlavní vyu⇣ití: pozemky ur⌥ené k pln ní funkcí lesa (biokoridory, interak⌥ní prvky na 

pozemcích PUPFL), lesní lemy, porosty charakteru lesa na zem d lské 
p�d , ⌘

 ostatní plochy krajinné zelen ;
Dal�í p↵ípustné vyu⇣ití: b↵ehové porosty, ochranná zele⌦;
 pozemky vodních ploch a vodních tok�, dal�í plochy 

s⌘vodohospodá↵skou funkcí (nivy vodních tok�, plochy záplavov✏ch 
území, plochy zahrnuté do ochrann✏ch pásem vodních zdroj� ap.),

 pozemky p↵irozen✏ch a p↵írod  blízk✏ch ekosystém�,
 pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury (v⌥etn  

tras turistick✏ch stezek, cyklostezek a nau⌥n✏ch stezek) slu⌥itelné s 
ú⌥elem ochrany p↵írody a krajiny,

 stavby, za↵ízení a jiná opat↵ení pro ochranu p↵írody a krajiny, pro 
sni⇣ování nebezpe⌥í ekologick✏ch a p↵írodních katastrof a pro 
odstra⌦ování jejich d�sledk�,

 opat↵ení ke sni⇣ování erozního ohro⇣ení a zvy�ování reten⌥ních 
schopností území,

 revitalizace vodních tok�, mal✏ch vodních nádr⇣í ⌥i vytvá↵ení jin✏ch 
ekologicky stabilních ploch.

Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: vybrané stavby a za↵ízení pro nepobytovou rekreaci (nap↵. 
odpo⌥inkové altány a p↵íst↵e�ky, vyhlídky, informa⌥ní prvky nau⌥n✏ch 
stezek)

 zm ny kultury na pozemky ur⌥ené k pln ní funkcí lesa na základ  
prokázání, ⇣e zm ny budou umis�ovány na p�dách nevhodn✏ch pro 
zem d lskou rostlinnou v✏robu a za podmínky návaznosti na stávající 
pozemky ur⌥ené k pln ní funkcí lesa.

 dal�í liniové stavby za podmínky prokázání, ⇣e vedení jinou trasou by 
bylo technicky a ekonomicky nep↵im ↵en  náro⌥né

Nep↵ípustné vyu⇣ití: v�e ostatní.

 Plochy smí⌦ené nezastav⌥ného území - p írodní krajinná zele� (NSp)
Hlavní vyu⇣ití: ostatní plochy krajinné zelen , extenzivní vyu⇣ívané sady a zahrady s 

travním krytem, louky v nivách vodních tok� a b↵ehové porosty, 
ochranná zele⌦;

Dal�í p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky zem d lského p�dního fondu s up↵ednostn ním 
mimoproduk⌥ních funkcí, v⌥etn  ú⌥elov✏ch komunikací slou⇣ících k 
jejich obhospoda↵ování,
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  pozemky vodních ploch a vodních tok�, dal�í plochy 
s⌘vodohospodá↵skou funkcí (nivy vodních tok�, plochy záplavov✏ch 
území, plochy zahrnuté do ochrann✏ch pásem vodních zdroj� ap.),

 plochy les�,
  pozemky p↵irozen✏ch a p↵írod  blízk✏ch ekosystém�,
  pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury (v⌥etn  

tras turistick✏ch stezek, cyklostezek a nau⌥n✏ch stezek) slu⌥itelné s 
ú⌥elem ochrany p↵írody a krajiny,

Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: vybrané stavby a za↵ízení pro nepobytovou rekreaci (nap↵. 
odpo⌥inkové altány a p↵íst↵e�ky, vyhlídky, informa⌥ní prvky nau⌥n✏ch 
stezek)

 Oplocování pozemk� zem d lského p�dního fondu je p↵ípustné v 
od�vodn n✏ch p↵ípadech (vymezení ochrann✏ch pásem vodních 
zdroj�, z↵izování pastevních areál� ap.) jen pokud nezasahují do 
vymezeného systému ekologické stability, nenaru�ují sí� místních a 
ú⌥elov✏ch komunikací a nebrání volné migraci ⇣ivo⌥ich�.

 dal�í liniové stavby za podmínky prokázání, ⇣e vedení jinou trasou by 
bylo technicky a ekonomicky nep↵im ↵en  náro⌥né

Nep↵ípustné vyu⇣ití: v�e ostatní.

 Plochy zem⌥d⌥lské (NZ)
 Plochy zem d lské jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro p↵eva⇣ující zem d lské 
vyu⇣ití. Plochy zem d lské jsou v závislosti na celkovém charakteru prost↵edí d leny na:
- plochy zem⌥d⌥lské – intenzivn⌥ vyu�ívaná zem⌥d⌥lská p�da (NZ)
- plochy zem⌥d⌥lské - nivy (NZ1)
- plochy zem⌥d⌥lské - zahrady a sady, záhumenky (NZ2)
- plochy zem⌥d⌥lské - areály chovu zví at (NZ3)

 Plochy zem d lské – intenzivn  vyu⇣ívaná zem d lská p�da (NZ)
Hlavní vyu⇣ití: pozemky zem d lského p�dního fondu obhospoda↵ované zejména 

velkov✏robním zp�sobem.
Dal�í p↵ípustné vyu⇣ití: plochy krajinné a doprovodné liniové zelen ;
 pozemky související technické a dopravní infrastruktury (ú⌥elové 

komunikace slou⇣ící zejména k obhospoda↵ování zem d lsk✏ch 
pozemk� v⌥etn  tras turistick✏ch stezek, cyklostezek a nau⌥n✏ch 
stezek);

 stavby a jiná opat↵ení pot↵ebná ke zp↵ístupn ní pozemk�, k ochran  a 
zúrodn ní p�dního fondu, k ochran  ⇣ivotního prost↵edí, zvelebení 
krajiny a zv✏�ení ekologické stability (i dle schválen✏ch pozemkov✏ch 
úprav);

 stavby, za↵ízení a jiná opat↵ení pro ochranu p↵írody a krajiny, pro 
sni⇣ování nebezpe⌥í ekologick✏ch a p↵írodních katastrof a pro 
odstra⌦ování jejich d�sledk�;

 opat↵ení ke sni⇣ování erozního ohro⇣ení a zvy�ování reten⌥ních 
schopností území;

 revitalizace vodních tok�, mal✏ch vodních nádr⇣í ⌥i vytvá↵ení jin✏ch 
ekologicky stabilních ploch;

Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky staveb, za↵ízení a jin✏ch opat↵ení pro zem d lství v rozsahu, 
kter✏ odpovídá pot↵eb  obhospoda↵ování okolních pozemk� a kter✏:

 - ⌘umo⇣⌦uje dodr⇣ovat základní principy pro udr⇣ení ekologické 
stability krajiny,

 - ⌘spl⌦uje po⇣adavky obecné ochrany p↵írody, krajiny a krajinného 
rázu;

 - ⌘spl⌦uje po⇣adavky zákona o ochran  ZPF (nap↵. nezhor�uje vodní 
re⇣im v p�d  i v území, chrání p�du p↵ed erozním zatí⇣ením, zvy�uje 
podíl zatravn n✏ch ploch nebo krajinné zelen  v území).

 vybrané stavby a za↵ízení pro nepobytovou rekreaci (nap↵. 
odpo⌥inkové altány a p↵íst↵e�ky, vyhlídky, informa⌥ní prvky nau⌥n✏ch 
stezek);

 Oplocování pozemk� zem d lského p�dního fondu je p↵ípustné v 
od�vodn n✏ch p↵ípadech (vymezení ochrann✏ch pásem vodních 
zdroj�, z↵izování pastevních areál� ap.) jen pokud nezasahují do 
vymezeného systému ekologické stability, nenaru�ují sí� místních a 
ú⌥elov✏ch komunikací a nebrání volné migraci ⇣ivo⌥ich�.

Nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní.

 Plochy zem d lské – nivy (NZ1)
Hlavní vyu⇣ití: pozemky zem d lského p�dního fondu – trval✏ travní porost a 

extenzivn  vyu⇣ívaná pole v údolních nivách vodních tok�.
Dal�í p↵ípustné vyu⇣ití: pé⌥e a ochrana chrán n✏ch prvk� p↵írody;
 plochy krajinné a doprovodné liniové zelen ;
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 pozemky související technické a dopravní infrastruktury (ú⌥elové 
komunikace slou⇣ící zejména k obhospoda↵ování zem d lsk✏ch 
pozemk�) a stavby a jiná opat↵ení pot↵ebná ke zp↵ístupn ní pozemk� 
⌘bez um lého zvy�ování terénu nebo jin✏ch p↵eká⇣ek odtoku vody a 
bránících záplav ;

 stavby k ochran  a zúrodn ní p�dního fondu, k ochran  ⇣ivotního 
prost↵edí, zvelebení krajiny a zv✏�ení ekologické stability (i dle 
schválen✏ch pozemkov✏ch úprav);

 stavby, za↵ízení a jiná opat↵ení pro ochranu p↵írody a krajiny, pro 
sni⇣ování nebezpe⌥í ekologick✏ch a p↵írodních katastrof a pro 
odstra⌦ování jejich d�sledk�;

 opat↵ení ke sni⇣ování erozního ohro⇣ení a zvy�ování reten⌥ních 
schopností území;

 revitalizace vodních tok�, mal✏ch vodních nádr⇣í ⌥i vytvá↵ení jin✏ch 
ekologicky stabilních ploch;

 obnova extenzivních pastvin a luk s p↵irozenou druhovou skladbou
Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití:   pozemky staveb, za↵ízení a jin✏ch opat↵ení pro zem d lství v rozsahu, 

kter✏ odpovídá pot↵eb  obhospoda↵ování okolních pozemk� – bez 
um lého navy�ování terénu a bez podsklepení a kter✏:

 - ⌘umo⇣⌦uje dodr⇣ovat základní principy pro udr⇣ení ekologické 
stability krajiny,

 - ⌘spl⌦uje po⇣adavky obecné ochrany p↵írody a krajiny,
 - ⌘spl⌦uje po⇣adavky zákona o ochran  ZPF (nap↵. nezhor�uje vodní 

re⇣im v p�d  i v území, chrání p�du p↵ed erozním zatí⇣ením, zvy�uje 
podíl zatravn n✏ch ploch nebo krajinné zelen  v území).

Nep↵ípustné vyu⇣ití: jakékoliv nové stavby a stavební ⌥innost nesouvisející s p↵ípustn✏m 
vyu⇣itím,

 úpravy terénu, které mohou ovlivnit vodní re⇣im území nebo zvy�ují 
um le terén,

 zm na stávající kultury trval✏ch travních porost� na ornou p�du,
 zm ny vodního re⇣imu (odvod⌦ování),
 vykopávky i ukládání a skladování stavebního materiálu

 Plochy zem d lské – zahrady a sady, záhumenky  (NZ2)
Hlavní vyu⇣ití:  malov✏robn  obhospoda↵ované plochy zem d lského   
   p�dního fondu (zahrady, sady, záhumenky), s cílem zaji��ování  
   zem d lské produkce mal✏ch a drobn✏ch soukrom✏ch zem d lsk✏ch  
   subjekt� / maloplo�né p�dní celky 
Dal�í p↵ípustné vyu⇣ití:      drobná p stitelská a chovatelská ⌥innost;
        plochy krajinné a doprovodné liniové zelen ,
 nezbytn  nutná vedení liniov✏ch staveb a za↵ízení technické 

vybavenosti
 pozemky související dopravní infrastruktury (ú⌥elové komunikace 

slou⇣ící zejména k obhospoda↵ování zem d lsk✏ch pozemk�) a stavby 
a jiná opat↵ení pot↵ebná ke zp↵ístupn ní pozemk� 

 opat↵ení ke sni⇣ování erozního ohro⇣ení a zvy�ování reten⌥ních 
schopností území,

 revitalizace vodních tok�, mal✏ch vodních nádr⇣í ⌥i vytvá↵ení jin✏ch 
ekologicky stabilních ploch.

Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití:     chovatelská samozásobitelská ⌥innost drobn✏ch u⇣itkov✏ch 
hospodá↵sk✏ch zví↵at na pozemcích navazujících⌘bezprost↵edn  na 
zastav né území  p↵i zachování p↵íslu�n✏ch hygienick✏ch p↵edpis�

 p↵evád ní zahrad, sad� a trval✏ch travních porost� na ornou p�du 
(extenzivn  vyu⇣ívaná polí⌥ka) – ne celoplo�n , nutno zachovat 
ekologickou stabilitu území;

 oplocování ploch zem d lského p�dního fondu v drobné dr⇣b  ve 
volné krajin  pouze v bezprost↵ední návaznosti na sou⌥asn  zastav né 
území;

 pozemky staveb, za↵ízení a jin✏ch opat↵ení pro zem d lství v rozsahu, 
kter✏ odpovídá pot↵eb  obhospoda↵ování okolních pozemk� a kter✏:

- umo⇣⌦uje dodr⇣ovat základní principy pro udr⇣ení ekologické stability 
krajiny,

- spl⌦uje po⇣adavky obecné ochrany p↵írody a krajiny,
- spl⌦uje po⇣adavky zákona o ochran  ZPF (nap↵. nezhor�uje vodní 

re⇣im v p�d  i v území, chrání p�du p↵ed erozním zatí⇣ením, zvy�uje 
podíl zatravn n✏ch ploch nebo krajinné zelen  v území).

Nep↵ípustné vyu⇣ití: realizace staveb, s v✏jimkou drobné architektury jako p↵íst↵e�ky, altány, 
skleníky;

  zahrádká↵ská ⌥innost  s⌘v✏stavbou ú⌥elov✏ch staveb – zahradních 
domk�

 rekrea⌥ní objekty nebo provizorní stavby, vrakovi�t ;
 zpev⌦ování ploch mimo nezbytné komunikace;
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  kácení vzrostlé doprovodné nebo rozpt✏lené zelen  s   
 protierozní funkcí;

 celoplo�ná zm na kultury na ornou p�du.

 Plochy zem d lské - areály chovu zví↵at (NZ3)– plochy trval✏ch travních porost� (pastvin) 
ur⌥ené k v✏b hu hospodá↵sk✏ch zví↵at a koní ve vazb  na zastav né území a zem d lské areály.
Hlavní vyu⇣ití:             pozemky zem d lského p�dního fondu – trvalé travní   

   porosty (pastviny) ur⌥ené k v✏b hu hospodá↵sk✏ch zví↵at   
   a koní

Dal�í p↵ípustné vyu⇣ití: plochy krajinné a doprovodné liniové zelen ,
 nezbytn  nutná vedení liniov✏ch staveb a za↵ízení technické 

vybavenosti
 pozemky související dopravní infrastruktury (ú⌥elové komunikace 

slou⇣ící zejména k obhospoda↵ování zem d lsk✏ch pozemk�) a stavby 
a jiná opat↵ení pot↵ebná ke zp↵ístupn ní pozemk� 

 opat↵ení ke sni⇣ování erozního ohro⇣ení a zvy�ování reten⌥ních 
schopností území,

 revitalizace vodních tok�, mal✏ch vodních nádr⇣í ⌥i vytvá↵ení jin✏ch 
ekologicky stabilních ploch.

Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: stavby, za↵ízení a jiná opat↵ení  pro zem d lskou prvov✏robu 
související v✏lu⌥n  s⌘provozem pastevního areálu (studna, sala�, 
p↵íst↵e�ek, seník, zimovi�t );

 za↵ízení a opat↵ení související s⌘provozem pastevního areálu a 
p stováním zem d lsk✏ch plodin (oplocení uzav↵en✏ch areál�,  
napajedlo, vodní plocha);

 terénní úpravy, které nenaru�í nebo dokonce zlep�í organizaci  
zem d lského p�dního fondu a p↵itom neohrozí vodní re⇣im území,  
kvalitu podzemních vod a obecnou ochranu p↵írody a krajiny;

 pozemky staveb a za↵ízení zem d lského hospodá↵ství jsou 
podmín n  p↵ípustné na základ  prokázání jejich vhodnosti v 
navazujícím správním ↵ízení;

 ve�keré ⌥innosti nesmí zhor�ovat ⇣ivotní prost↵edí nad p↵ípustnou míru 
a musí respektovat vyhlá�ená ochranná a bezpe⌥nostní pásma; 
sou⌥ástí pastevních areál�, zejména v sousedství obytné zástavby a 
volné krajiny musí b✏t izola⌥ní zele⌦;

 speciální technická za↵ízení (p↵ed⌥i�t ní odpadních vod); samostatné 
M�OV. Tato ⌥innost nesmí negativn  ovliv⌦ovat sousední pozemky a 
p↵írodní prost↵edí - hlukem, pachem, pra�ností a nár�stem dopravy;

 trvalá polní hnoji�t  mohou b✏t umíst na minimáln  500 m od 
obytné zástavby, 100 m od potok�, 10 m od souvislé zelen , na 
zpevn né plo�e s jímkou. Do⌥asné polní hnoji�t  (umíst ní minimáln  
50 m od obytné zástavby, na dobu max. 3 m síce) musí b✏t upraveno 
tak, aby nedocházelo k roztékání mo⌥�vky do okolí. 

Nep↵ípustné vyu⇣ití:  Je nep↵ípustné realizovat novostavby jiné ne⇣ v✏�e uvedené jako  
   p↵ípustné a podmín n  p↵ípustné, realizovat stavby a funkce, které  
   jsou v rozporu s regulativy p↵ípustného funk⌥ního vyu⇣ití a   
   podmín ného funk⌥ního vyu⇣ití.

 Plochy vodní a vodohospodá ské (VV)
Hlavní vyu⇣ití: pozemky vodních ploch,
  pozemky koryt vodních tok� v⌥etn  doprovodn✏ch porost�.
Dal�í p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky ur⌥ené pro p↵eva⇣ující vodohospodá↵ské vyu⇣ití.
Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: dal�í liniové stavby za podmínky prokázání, ⇣e vedení jinou trasou by 

bylo technicky a ekonomicky nep↵im ↵en  náro⌥né.
Nep↵ípustné vyu⇣ití: v�e ostatní.

 Uspo↵ádání funk⌥ního vyu⇣ití ploch je vymezeno ve v✏kresu ⌥. 2 (Hlavní v✏kres). Dal�í 
podmínky prostorového uspo↵ádání a po⇣adavky na umis�ování staveb pro jednotlivé zastavitelné plochy 
a plochy p↵estavby jsou uvedeny v kapitole c) Urbanistická koncepce.

g) Vymezení ve ejn⌥ prosp⌥⌦n�ch staveb, opat ení s právem vyvlastn⌥ní 

 Územním plánem jsou vymezeny tyto ve↵ejn  prosp �né stavby s právem vyvlastn ní: 
Vymezené ve↵ejn  prosp �né stavby - dopravní infrastruktura

VD1 místní komunikace pro dopravní obsluhu lokality Z1
VD2 místní komunikace pro dopravní obsluhu lokality Z3b
VD3  ú⌥elové komunikace v krajin  v⌥etn  ozelen ní – C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
D154 Návrh vypl✏vající ze ZÚR SK:
  - obchvat Sadské - koridor silnice II/330
 Koridor zasahuje nepatrn  do západní ⌥ásti ↵e�eného území.
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 Územním plánem jsou vymezena ve↵ejn  prosp �ná opat↵ení s právem vyvlastn ní bez  
 p↵edkupního práva:
 Ve↵ejn  prosp �ná opat↵ení - ÚSES
VU1  ÚSES ⌘(biokoridory k zalo⇣ení) – LBK 3, LBK 4, LBK 5 (nefunk⌥ní ⌥ásti)
VU2  ÚSES (biocentra k zalo⇣ení) – BC 6 (⌥ást), LBC 3 (⌥ást), LBC 4 (⌥ást), LBC 5 (⌥ást) LBC 6 (⌥ást); 
⌘ LBC 7 (⌥ást); LBC 10
 Ve↵ejn  prosp �ná opat↵ení – plochy zm n v krajin 
VK1  p↵írodn  krajiná↵ská opat↵ení – K1, K2, K3, K4
VK2  návrh zalesn ní – K5
VK3  plochy ur⌥ené pro realizaci protipovod⌦ov✏ch opat↵ení – K6, K7

 Rozsah ve↵ejn  prosp �n✏ch staveb a opat↵ení 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
 Územním plánem nejsou vymezeny.

i)  Vymezení ploch a koridor� územních rezerv
 Územním plánem nejsou tyto plochy vymezeny.

j) Vymezení ploch s podmínkou dohody o parcelaci 
 Územním plánem nejsou tyto plochy vymezeny.

k) Vymezení ploch, ve kter�ch je po ízení a vydání regula⌃ního plánu podmínkou pro 
rozhodování o zm⌥nách jejich vyu�ití 

 Územním plánem nejsou tyto plochy vymezeny.
 
l) Vymezení ploch s prov⌥ ením zm⌥n jejich vyu�ití územní studií
 Územním plánem je vymezena plocha Z1 s prov ↵ením zm n vyu⇣ití územní studií.

Ozna⌥ení plochy: Z1
Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy bydlení - rodinné domy v zahradách (BI)
 plochy ve↵ejn✏ch prostranství (PV)
Popis: Prioritní rozvojová plocha v severozápadní ⌥ásti Kostelní Lhoty ur⌥ená  
 p↵evá⇣n  pro bydlení v rodinn✏ch domech s privátními zahradami.
P↵edm t ↵e�ení:  P↵edm tem ↵e�ení územní studie bude ⌥len ní lokality na stavební  
 pozemky tak, aby byla zaji�t na koordinace po⇣adavk� vlastník�  
 pozemk� a zaji�t na mo⇣nost dopravní a technické obsluhy v rozsahu  
 celé plochy a zárove⌦ byly zohledn ny omezující podmínky.
Omezující podmínky: v plo�e respektovat/zp↵esnit navr⇣enou VPS VD1
 v plo�e vymezit ve↵ejnou zele⌦ (obecní “palou⌥ek”) o v✏m ↵e 

minimáln  1000 m2
 vytvo↵it územní podmínky pro umíst ní ú⌥elové cesty podél lesních 

pozemk� na západní hran  lokality
 50 m od hranice lesa
Lh�ta: Lh�ta pro po↵ízení územní studie a pro vlo⇣ení dat o této studii do  
 evidence územn  plánovací ⌥innosti je stanovena na 6 let od vydání  
 územního plánu.
 

m) Údaje o po⌃tu list� územního plánu a po⌃tu v�kres�
 Textová ⌥ást návrhu územního plánu Kostelní Lhota má 28 ⌥íslovan✏ch stran (z toho 25 stran 
textu) a titulní list. První t↵i ⌥íslované strany obsahují informaci o po↵izovateli, projektantovi a obsahu. 
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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