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 ÚZEMNÍ PLÁN ⇧ITOVLICE - TEXTOVÁ �ÁST

a) Vymezení zastav⌥ného území

 a.1) Vymezení  e⌦eného území
 ⇤e�ené území je toto⇣né s územím obce ⌃itovlice, které sestává ze dvou katastrálních území: 
k.ú. Pojedy a k.ú. ⌃itovlice. Ve správním území se nachází 2 základní sídelní jednotky: Pojedy a ⌃itovlice. 

 a.2) Vymezení zastav⌥ného území
 Na území obce ⌃itovlice jsou k datu 10. 2. 2022 vymezena dv  zastav ná území. Vymezení 
zastav ného území je znázorn no ve v✏kresové ⌥ásti územního plánu: v✏kres základního ⌥len ní území (1) 
a hlavní v✏kres (2).

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

 b.1) Základní rozvojové p edpoklady
 Zájmové území se nachází v severní okrajové poloze okresu Nymburk resp. v severov✏chodní 
okrajové poloze St↵edo⌥eského kraje a to v t ⇣i�ti trojúhelníku jeho⇣ vrcholy vzdálené cca 30 km 
p↵edstavují m sta Pod brady, Ji⌥ín a Mladá Boleslav. 
 Nejblí⇣e zájmovému území z regionálních center je m sto Nymburk vzdálené cca 18 km 
jihozápadním sm rem. Obec spáduje k sousednímu m ste⌥ku Ro⇣�alovice (SV) a m stysu K↵inec (J), 
které jsou subcentry k centr�m regionálním. 
 Obec o rozloze 658 ha má k✓1. 1. 2020 183 obyvatel soust↵ed n✏ch ve dvou venkovsk✏ch 
sídlech ⌃itovlice a Pojedy. Ob  venkovská sídla plní zejména funkci obytnou a rekrea⌥ní (chalupa↵ení). 
Vybavenost ve↵ejnou infrastrukturou je na úrovni odpovídající velikosti vesnic. Na okraji Pojed je rozsáhl✏ 
areál ⇣ivo⌥i�né v✏roby s chovem skotu.
 Celé území spadá do regionu lidové architektury Nymbursko a M stecko, kde jsou vymezeny  
vesnické památkové zóny Pojedy, Sovenice a vesnická památková rezervace Bo�ín  - plo�n  chrán ná 
území vesnic s dochovanou lidovou architekturou. 
 V krajin  se v✏znamn  se projevuje zem d lské hospoda↵ení (rostlinná produkce, pastevectví) a 
rybá↵ské hospoda↵ení (sestava men�ích rybník�, vodních nádr⇣í). 

 b.2) Koncepce rozvoje  e⌦eného území
 Koncepce rozvoje obce spo⌥ívá v uvá⇣livém rozvoji p↵evá⇣n  obytné funkce tak, aby byly 
zachovány a dále kultivovány stávající historické, kulturní, urbanisticko-architektonické a krajiná↵sko-
p↵írodní hodnoty území. 
 Konkrétn  se jedná o:
-  pé⌥e o obraz autentické venkovské zástavby se souborem lidové architektury,
- návrh dostavby díl⌥ích enkláv v zastav ném území pro venkovské bydlení,
- návrh p↵im ↵eného rozvoje venkovského bydlení mimo rámec sídla, av�ak v logice jeho v✏voje, 

se z↵etelem na dominanty krajin , pohledové osy a horizonty,
- návrh p↵estavby brownfieldu v jádru ⌃itovlic pro ve↵ejnou ob⌥anskou vybavenost s navazující 

klidovou zónou,
- stabilizace a rozvoj ú⌥elov✏ch cest v krajin ,
- návrh prvk� ekologické stability a dal�ích krajiná↵sk✏ch opat↵ení nestavební povahy s cílem 

zadr⇣ování vody v krajin , protierozní opat↵ení, 
- zu�lech�ování bezprost↵edního okolí obce, doprovázené rozvojem �etrné nepobytové rekreace v 

krajin .

 b.3) Ochrana a rozvoj hodnot území

 Kulturní hodnoty
 Územní plán ⌃itovlice 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. (pozn.: bli⌥⌅í popis je obsa⌥en v �ásti od⇧vodn⇥ní, v grafick⌃ch p⇤ílohách a 
schematu a v koordina�ním v⌃krese)

 Archeologické nálezy
- V ⌃itovlicích je evidována v✏znamná archeologická lokalita I. kategorie (území s✓pozitivn   
 prokázan✏m v✏skytem archeologick✏ch nález�) zahrnující intravilán obce. V Pojedech spadá  
 vymezené st↵edov ké a novov ké jádro obce do v✏znamné archeologické lokality II. kategorie.
- Na celé území SO ORP Nymburk je nutno nahlí⇣et jako na území s ur⌥itou pravd podobností  
 archeologick✏ch nález�.

 Nemovité kulturní památky
 V zájmovém území se nacházejí nemovité kulturní památky:
 areál  kostel sv. Václava
  ⌃itovlice
  katalogové ⌥íslo: 1000146467
  ⌥íslo ÚSKP: 34733/2-1976
  Areál barokního h↵bitovního kostela z let 1769-1772. Kolem kostela je zru�en✏  
  h↵bitov ohrani⌥en✏ historickou ohradní zdí s branami.
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 areál venkovská usedlost, ⌥.p. 24
  ⌃itovlice
  katalogové ⌥íslo: 1630884924
  ⌥íslo ÚSKP: 103723
  Usedlost s rouben✏m domem z poloviny 18. století, obsahujícím ⌥ásti hrázd né  
  stavby ze 16. století.
 objekt  venkovsk✏ d�m
  Pojedy, ⌥.p. 4
  katalogové ⌥íslo: 1000162806
  ⌥íslo ÚSKP: 49755/2-4386
  P↵ízemní zd n✏ d�m z roku 1892 na návsi.
 soubor zvoni⌥ka s k↵í⇣em
  Pojedy - náves
  katalogové ⌥íslo: 1000162821
  ⌥íslo ÚSKP: 49770/2-4384
  Pozdn  barokní zvoni⌥ka s kamenn✏m k↵í⇣em dominují návsi.
 objekt  venkovsk✏ d�m
  Pojedy, ⌥.p. 36
  katalogové ⌥íslo: 1000162807
  ⌥íslo ÚSKP: 49756/2-4385
  Drobn✏ p↵ízemní rouben✏ domek z 19. století situovan✏ u vjezdu do obce.

 Region lidové architektury
 Celé území spadá do regionu lidové architektury Nymbursko a M stecko, kde jsou vymezeny  
 vesnické památkové zóny Pojedy, Sovenice a vesnická památková rezervace Bo�ín. Jedná se o  
 vesnice s dochovanou lidovou architekturou. 

 Krajinná památková zóna K↵inecko - p↵evzato ze ZÚR SK
 Navrhovaná Krajinná památková zóna K↵inecko v✓ní⇣inaté krajin  Polabí na Nymbursku je 

oblastí dlouhodob  tradi⌥n  kultivované venkovské krajiny s charakteristickou sídelní 
strukturou.

 Je to krajina le⇣ící mimo zájem ochrany p↵írody, proto⇣e je odlesn ná a  zem d lsky  intenzivn   
vyu⇣ívaná.  Krajina je v�ak dokladem historické organizace vyu⇣ívání zem d lského p�dního 
fondu a utvá↵ení produk⌥ní zem d lské krajiny v✓18. – 19. století.

 Památková zóna
 území Pojedy - vesnická památková zóna  
  katalogové ⌥íslo: 1000084729
  ⌥íslo ÚSKP: 2229
  Ves st↵edov kého p�vodu s obdélnou návsí zalo⇣ená ve 14. století severn  od K↵ince. 

Zástavbu tvo↵í p↵evá⇣n  �títov  orientovaná z⌥ásti dosud roubená zástavba, na severním okraji 
obce je rozsáhl✏ a funk⌥ní hospodá↵sk✏ dv�r. Vesnice Pojedy je z urbanistického i 
architektonického hlediska velmi hodnotn✏m sídlem s vysokou památkovou hodnotou.

 Mezi hodnotné stavby (vyjma nemovit✏ch kulturních památek) nále⇣í zejména:
 - hospodá↵sk✏ dv�r ⌥.p. 1 ve hmot  ⌥áste⌥n  zachovány p�vodní budovy dvora, v  

 rámci areálu je ⌥itelná p�dorysná stopa b✏valého hospodá↵ského dvora v⌥etn   
 p↵ístupov✏ch cest

 - kovárna ⌥.p. 19
 - objekty ⌥.p. 8, 9, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 28, 53.

 Ochrana charakteru zástavby ⌃itovlic (regulativy kapitola f):
- ⌃itovlice je ves st↵edov kého p�vodu s obdélnou návsí zalo⇣ená ve 14. století severn  od  

K↵ince. Jádro ⌃itovlic tvo↵í podéln✏ návesní prostor s dominantou kostela sv. Václava   
situovaném na mírném návr�í, s radnicí (p�vodn  �kola) poblí⇣ kostela v severní front , s  
navazující zástavbou p�vodních venkovsk✏ch usedlostí. Z↵etelná forma návesního prostranství  
byla naru�ena p↵estavbami usedlostí na bytové domy. Jádro je dopln no navazující uli⌥ní, 
p↵evá⇣n  �títov  orientovanou a hmotov  tradi⌥ní zástavbou podél navazující cestní sít . 

 I p↵es zásahy do struktury p�vodní zástavba je vesnice ⌃itovlice z urbanistického i 
architektonického hlediska hodnotn✏m sídlem s památkovou hodnotou.

- Chránit charakter zástavby (zejména m ↵ítko a hmoty) p↵i architektonickém v✏razu 
korespondujícím s dochovanou architekturou. Mezi hodnotné stavby (vyjma nemovit✏ch 
kulturních památek) nále⇣í zejména objekt myslivny ⌥.p. 20, objekt fary ⌥.p. 12, d�m ⌥.p. 19 a 
h↵bitovní kaple.

-  Chránit dochovanou siluetu sídla a jeho vizuální projev v krajin  (jsou vylou⌥eny   
stavby, které by m ↵ítkem, formou, materiálem nebo barevností vytvá↵ely nov✏ znak   
vizuálního projevu sídla v krajin ).

- Drobné sakrální památky, pietní místa:
 - Na území obce se nachází drobné sakrální památky:
  V ⌃itovlicích se nacházejí dva kamenné k↵í⇣e - na návsi a u h↵bitova za obcí. 
  Za obcí u silnice do Ro⇣�alovic se nachází ⇣elezn✏ k↵í⇣ na kamenném podstavci.
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  V ⌃itovlicích na pozemku 773/4 je nevhodn  umíst n ⇣elezn✏ k↵í⇣ na kamenném  
 podstavci - ten je z↵ejm  p↵enesen a m l by nadále b✏t sou⌥ástí kamenného  
 podstavce (bez k↵í⇣e) , kter✏ se nachází na rozcestí na západním okraji ⌃itovlic. Je  
 nutno tuto drobnou památku uvést do p�vodní situace a stavu.

 - Pietní místa: 
  Na jihov✏chodním vyv✏�eném okraji ⌃itovlic se nachází h↵bitov z 19. století s kaplí. 
  Na návsi v Pojedech se nachází pomník padl✏m v 1. sv tové válce (⌥. CZE   

 2118-26720) z roku 1936.

 P írodní hodnoty
 Územní plán ⌃itovlice vytvá↵í podmínky pro ochranu v�ech p↵írodních hodnot v✓území, které 
v✓zásad  respektuje a je s✓nimi koordinován. V t�ina dochovan✏ch p↵írodních prvk� je územním plánem 
zapojena do systému ÚSES (biocentra, biokoridory, interak⌥ní prvky).

Územním plánem je respektováno základní krajinné ⌥len ní ↵e�eného území:
-  krajinn✏ celek zahrnující odlesn nou intenzivn  vyu⇣ívanou krajinu s drobn✏mi vodote⌥emi 

(Koza⌥ka, Seletick✏ potok) a vodními plochami (⌃itovlick✏ rybník, Pojedsk✏ rybník),✓ loukami, 
pastvinami a ornou p�dou, s ojedin l✏mi lesními porosty (Hájek a Lesík) a s historickou cestní 
sítí s doprovodn✏mi liniov✏mi porosty;

- kulturn  historick✏ potenciál krajiny.

V✓↵e�eném území jsou respektovány a chrán ny tyto hodnoty:
- památné stromy – jírovce u ⌃itovlic, skupina  t↵í strom�; 
- v✏znamné krajinné prvky (VKP) ze zákona - lesy, rybníky, vodní toky a údolní nivy;
- ⌅ustrák v oblasti Na kamenci  (zaniklá pískovna s vodní plochou a vzrostlou zelení);
- ⌅t pnice  -  fragment historického  ovocného sadu v Pojedech;
- sí� historick✏ch polních cest;
- p↵írodní biotopy;
-  liniové prvky doprovodné zelen ;
- katastráln  neevidované drobné vodote⌥e a malé vodní nádr⇣e v krajin ;
- t�⌦ na parc. ⌥. 54 v k.ú. ⌃itovlice v⌥etn  vrstevn✏ch pramen�;
- ochranné pásmo II. stupn  p↵írodních lé⌥iv✏ch zdroj� láze⌦sk✏ch míst Pod brady a Sadská

c) Urbanistická koncepce v⌃etn⌥ urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdíln�m 
zp�sobem vyu�ití, zastaviteln�ch ploch, ploch p estavby a systému sídelní zelen⌥

 Principy urbanistické koncepce a urbanistické kompozice
 Územní rozvoj obce se bude ↵ídit následujícími urbanistick✏mi principy a zásadami, které jsou 
uplatn ny v územním plánu a budou respektovány v jeho zm nách a p↵i rozhodování o zm nách v území:
- stabilizovat urbanistickou strukturu sídla, s v✏jimkou dostavby proluk nezvy�ovat hustotu  
 zástavby v zastav ném území, 
- s respektem ke stávající urbanistické struktu↵e vhodn  dopl⌦ovat mo⇣nosti pro novou v✏stavbu  
 v plochách navazujících na zastav né území,
- stabilizovat vyu⇣ití stávající zástavby pro venkovské bydlení a rekreaci,
- stabilizovat vyu⇣ití stávající zástavby v podob  novodob j�ích rodinn✏ch dom� pro bydlení,
- stabilizovat stávající za↵ízení ob⌥anského a sportovního vybavení,
- stavby pro v✏robu a za↵ízení p↵ípadn  rozvíjet v rámci stabilizovan✏ch ploch v✏roby s   
 ohledem na vymezení v památkov  plo�n  chrán ném území,
- stabilizovat a zkvalit⌦ovat ve↵ejná prostranství v obci s prioritou návsi, co by centrálního  
 ve↵ejného prostranství s dochovan✏mi kulturními hodnotami,
- dopl⌦ovat ve↵ejná prostranství v nov✏ch zastaviteln✏ch plochách, 
- provázat ve↵ejná prostranství v systém zaji��ující prostupnost celého území obce zejména pro  
 chodce, eventuáln  cyklisty.

⌃itovlice
 Jádro vesnice tvo↵í protáhl✏ návesní prostor s dominantou h↵bitovního kostela sv. Václava 
situovaném na mírném návr�í, s radnicí poblí⇣ kostela v severní front  návsi, s navazující venkovskou 
p↵evá⇣n  uli⌥ní zástavbou. Severov✏chodní okraj vesnice je od jádra odd len hrází ⌃itovlického rybníka.  
 Obec se v sou⌥asnosti rozvíjí v okrajové jihov✏chodní poloze (pod h↵bitovem).
 I p↵es zásahy do struktury p�vodní zástavba je vesnice ⌃itovlice z urbanistického i 
architektonického hlediska hodnotn✏m sídlem s památkovou hodnotou.
- Pro novou v✏stavbu je navr⇣eno p↵ednostn  vyu⇣ívat parcel zanikl✏ch objekt� a ideáln  

vycházet i z jejich p�dorysného ↵e�ení. P↵i p↵estavbách v historickém jádru sídla bude 
respektován p�vodní tvar návesního prostoru (jednotné dodr⇣ení stavební ⌥áry).

- Dal�í zastavitelné plochy jsou vymezeny v p↵irozen✏ch prostorov✏ch rezervách v existující
 zástavb  tak, aby nebyla naru�ena historická p�dorysná forma sídla.
- Nové rozvojové plochy jsou vymezeny pouze v rozsahu odpovídajícím velikosti sídla v 

návaznosti na nejnov j�í zástavbu a na provedené investice do ve↵ejné infrastruktury.
- Návrh nov✏ch zastaviteln✏ch ploch respektuje a navazuje na p�dorysnou formu vesnice.
- U nov✏ch rozvojov✏ch ploch jsou dány regulativy s ohledem na respektování tradi⌥ního
 charakteru venkovské zástavby.
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Pojedy
 Návesní vesni⌥ka s unikátním souborem lidové architektury a pásem zahrad je sou⌥ástí 
vymezené vesnické památkové  zóny. Slou⇣í pro trvalé bydlení, chalupa↵ení a ojedin le i pro venkovské 
hospoda↵ení. Potenciál rozvojov✏ch mo⇣ností je minimální, stavební rozvoj se soust↵edí na obnovu 
zástavby na návsi s cílem zachovat její urbanistické a architektonické hodnoty. Stávající areály zem d lské 
v✏roby na jejím severním okraji budou zachovány v sou⌥asném rozsahu. 

 Vymezení ploch s rozdíln✏m zp�sobem vyu⇣ití
 Urbanizované území obce je ⌥len no na následující typy ploch s rozdíln✏m zp�sobem vyu⇣ití.
 Plochy v rámci plo�n  chrán ného území VPZ Pojedy jsou podrobn ji specifikovány tj. mají p↵ídomek 
“památkov  plo�n  chrán né území”. P↵íslu�né regulativy zohled⌦ují specifick✏ charakter a hodnoty 
dot⌥eného památkov  chrán ného území VPZ Pojedy.  
 - bydlení venkovské (BV)
 - bydlení venkovské - památkové plo�n  chrán né území (BV_p)
 - bydlení individuální (BI)
 - bydlení hromadné (BH)
 - ob⌥anské vybavení ve↵ejné (OV)
 - ob⌥anské vybavení - sport (OS)
 - ob⌥anské vybavení - h↵bitovy (OH)
 - vybraná ve↵ejná prostranství s p↵evahou zpevn n✏ch ploch (PP)
 - vybraná ve↵ejná prostranství s p↵evahou zelen  (PZ)
 - vybraná ve↵ejná prostranství s p↵evahou zelen  - památkov  plo�n  chrán né území  
  (PZ_p)
 - zele⌦ - zahrady a sady (ZZ)
 - zele⌦ - zahrady a sady - památkov  plo�n  chrán né území (ZZ_p)
 - zele⌦ ochranná a izola⌥ní (ZO)
 - smí�ené obytné centrální (SC)
 - doprava silni⌥ní
 -   ú⌥elové komunikace / polní cesty (DX)
 - v✏roba zem d lská a lesnická - památkov  plo�n  chrán né území (VZ_p)

 Vymezení ploch s rozdíln✏m zp�sobem vyu⇣ití je zakresleno ve v✏kresu 2 Hlavní v✏kres.

 c.1) Vymezení zastaviteln�ch ploch
 Územním plánem ⌃itovlice jsou vymezeny zastavitelné plochy (plochy ur⌥ené k zastav ní). Pro 
tyto plochy jsou dány závazné prvky v podrobnosti regula⌥ního plánu.

Ozna⌥ení plochy: Z1
Funk⌥ní vyu⇣ití: bydlení venkovské (BV) 
Hlavní vyu⇣ití: Proluka na západním okraji ⌃itovlic ur⌥ená p↵evá⇣n  pro venkovské 

bydlení v rodinn✏ch domech s privátními zahradami. 

 Prostorové uspo↵ádání:
�len ní plochy pro hlavní vyu⇣ití: dv  stavební parcely
V✏�ková regulace: p↵ízemní domy s eventuálním vestav n✏m podkrovím

 Limity:
 V navazujícím ↵ízení prov ↵it zástavbu s ohledem na mo⇣n✏ v✏skyt 

vysoké hladiny podzemních vod (hydrogeologick✏ pr�zkum).

 
Ozna⌥ení plochy: Z2
Funk⌥ní vyu⇣ití: bydlení venkovské (BV) 
Hlavní vyu⇣ití: Proluka na západním okraji ⌃itovlic ur⌥ená p↵evá⇣n  pro venkovské 

bydlení v rodinn✏ch domech s privátními zahradami. 

 Prostorové uspo↵ádání:
�len ní plochy pro hlavní vyu⇣ití: dv  stavební parcely
V✏�ková regulace: p↵ízemní domy s eventuálním vestav n✏m podkrovím

 Limity:
 V navazujícím ↵ízení prov ↵it zástavbu s ohledem na mo⇣n✏ v✏skyt 

vysoké hladiny podzemních vod (hydrogeologick✏ pr�zkum).

Ozna⌥ení plochy: Z3
Funk⌥ní vyu⇣ití: bydlení venkovské (BV) 
Hlavní vyu⇣ití: Proluka v historickém jádru ⌃itovlic ur⌥ená p↵evá⇣n  pro venkovské 

bydlení v rodinn✏ch domech s privátními zahradami. 
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 Prostorové uspo↵ádání:
�len ní plochy pro hlavní vyu⇣ití: jedna - dv  stavební parcely
V✏�ková regulace: p↵ízemní domy s eventuálním vestav n✏m podkrovím

Ozna⌥ení plochy: Z4
Funk⌥ní vyu⇣ití: bydlení venkovské (BV) 
Hlavní vyu⇣ití: Plocha na jihov✏chodním okraji ⌃itovlic ur⌥ená p↵evá⇣n  pro 

venkovské bydlení v rodinn✏ch domech s privátními zahradami a 
p↵ístupovou komunikaci navazující na stávající dopravní systém. 

 Prostorové uspo↵ádání:
�len ní plochy pro hlavní vyu⇣ití: ur⌥í územní studie
V✏�ková regulace: p↵ízemní domy s eventuálním vestav n✏m podkrovím

Ozna⌥ení plochy: Z5
Funk⌥ní vyu⇣ití: bydlení venkovské (BV) 
 zele⌦ - zahrady a sady (ZZ)
Hlavní vyu⇣ití: Plocha na jihov✏chodním okraji ⌃itovlic ur⌥ená p↵evá⇣n  pro 

venkovské bydlení v rodinn✏ch domech s privátními zahradami a 
zahradu v koncové poloze.

 Prostorové uspo↵ádání:
�len ní plochy pro hlavní vyu⇣ití: jedna stavební parcela
V✏�ková regulace: p↵ízemní domy s eventuálním vestav n✏m podkrovím
 
Ozna⌥ení plochy: Z6
Funk⌥ní vyu⇣ití: bydlení venkovské - památkov  plo�n  chrán né území (BV_p) 
Hlavní vyu⇣ití: Proluka v centrální ⌥ásti vesnické památkové zóny Pojedy ur⌥ená 

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

 Prostorové uspo↵ádání:
�len ní plochy pro hlavní vyu⇣ití: obnova zástavby
V✏�ková regulace: p↵ízemní domy s eventuálním vestav n✏m podkrovím

 Zastavitelné plochy a jejich dal�í ⌥len ní jsou vymezeny graficky ve v✏kresech ⌥. 1 a 2 ÚP 
⌃itovlice (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.2) Vymezení ploch p estavby
 Územním plánem ⌃itovlice je vymezena plocha p↵estavby. Tím jsou zárove⌦ vytvo↵eny 
podmínky pro transformaci funkcí zanedban✏ch, nevyu⇣ívan✏ch nebo nevhodn  vyu⇣ívan✏ch ploch ⌥i 
ploch. Pro tuto plochu jsou dány závazné prvky v podrobnosti regula⌥ního plánu.
 
Ozna⌥ení plochy: P1
Funk⌥ní vyu⇣ití: Smí�ené obytné centrální (SC)
  Vybraná ve↵ejná prostranství s p↵evahou zelen  (PZ)
Hlavní vyu⇣ití: P↵estavba nefunk⌥ního objektu b✏valého hostince v historickém jádru 

⌃itovlic na Obecní d�m s p↵evahou sociálních slu⇣eb, pé⌥e o rodinu 
(startovací byty) apod.  Jedná se o návrh funkce odpovídající poloze 
na návsi (u kostela a v protilehlé poloze k Obecnímu ú↵adu). V zadním 
traktu, p↵i t�ni s prameni�t m bude zalo⇣ena ve↵ejná zele⌦ p↵írodního 
charakteru. P↵es lokalitu bude vedena ú⌥elová cesta spojující náves s 
odpo⌥inkovou plochou u vodní nádr⇣e.

 Plocha p↵estavby je vymezena graficky ve v✏kresech ⌥. 1 a 2 ÚP ⌃itovlice (V✏kres základního 
⌥len ní, Hlavní v✏kres). V charakteristice plochy je uvedeno pouze hlavní vyu⇣ití plochy, dal�í p↵ípustné, 
podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití a nep↵ípustné vyu⇣ití pro jednotlivé plochy je uvedeno v kapitole f) 
Stanovení podmínek pro vyu⇣ití ploch s rozdíln✏m zp�sobem vyu⇣ití.

 c.3) Vymezení systému sídelní zelen⌥
 P↵ímá spojitost vesnického sídla s okolní krajinou a zp tné prolínání p↵írodních krajinn✏ch prvk� 
(zele⌦, vodní prvky) jsou zásadní. 
 Zele⌦ hraje nezastupitelnou úlohu ve vztahu sídel k vn j�ímu krajinnému prost↵edí. V✏razn✏m 
rysem ve vztahu vesnického sídla  k jeho krajinnému prost↵edí je jeho plynulost. Ta je daná v p↵ípad  
pom rn  soust↵ed ného typu zástavby zejména prstenci záhumencích zahrad, navazujících na systém alejí  
ve volné krajin . Základní struktura zelen  ve venkovském prostoru by m la b✏t tvo↵ena domácími druhy 
d↵evin.
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 Systém sídelní zelen  tvo↵í zejména ve↵ejn  p↵ístupná zele⌦ na ve↵ejn✏ch prostranstvích v rámci 
ploch vybran✏ch ve↵ejn✏ch prostranství s p↵evahou zelen  (PZ). Jedná se o návesní prostranství ⌃itovlic a 
Pojed. Plocha vybran✏ch ve↵ejn✏ch prostranství s p↵evahou zelen  (PZ) je navr⇣ena v rámci p↵estavbové 
lokality P1.
 Územním plánem jsou dále vymezeny plochy:
 - zele⌦ - zahrady a sady (ZZ)
 - zele⌦ ochranná a izola⌥ní (ZO)
 Vymezením t chto ploch budou zaji�t ny podmínky pro ochranu sídelní zelen  p↵ed zástavbou. 
 Plocha zele⌦ - zahrady a sady (ZZ) je návrhem vymezena v rámci koncové lokality Z5 v 
⌃itovlicích.

 Pro takto vymezené plochy v zastav 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. 

d) Koncepce ve ejné infrastruktury, v⌃etn⌥ podmínek pro její umis↵ování, vymezení plocha  
koridor� pro ve ejnou infrastrukturu, v⌃etn⌥ stanovení podmínek pro jejich vyu�ití

 d.1) Dopravní infrastruktura
 Koncepce dopravní infrastruktury je zalo⇣ena zejména na stabilizaci silnic III. t↵ídy, místních a 
ú⌥elov✏ch komunikací a ve↵ejné hromadné dopravy a vytvo↵ení podmínek k zachování prostupnosti území 
obce a krajiny. Plochy pro ⇣elezni⌥ní, vodní a leteckou dopravu se na území obce nenachází.
  Koncepce dopravní infrastruktury je znázorn na v grafické ⌥ásti územního plánu ve v✏kresu 2 
Hlavní v✏kres. Ve�keré specifické prostorové nároky vypl✏vající z koncepce dopravní infrastruktury jsou 
zohledn ny v rámci vymezení ploch s rozdíln✏m zp�sobem vyu⇣ití. Podmínky pro vyu⇣ití t chto ploch jsou 
uvedeny v kapitole f).

 Letecká doprava
- Celé správní území obce je situováno ve vymezeném území Ministerstva obrany (leteck✏  
 koridor Milovice). 

 Silni⌃ní doprava
- Základní komunika⌥ní skelet �ir�ího území p↵edstavují v rámci ↵e�eného území dv  trasy silnic  
 III. t↵ídy:
 - III/27522 (K↵inec - Pojedy - ⌃itovlice - Ro⇣�alovice)
 - III/27952 (⌃itovlice - Doubravany)
 Ob  silnice se k↵í⇣í v ⌃itovlicích.
- Trasy silnic t↵etí t↵ídy je t↵eba ve správním území obce rovn ⇣ pova⇣ovat za dlouhodob   
 stabilizované.
- Sí� silnic je územním plánem sou⌥ástí vymezen✏ch ploch dopravní infrastruktury - doprava  
 silni⌥ní (DS).

 Sí↵ místních a ú⌃elov�ch komunikací
 Sí� místních a ú⌥elov✏ch komunikací v zastav ném území je územním plánem p↵evá⇣n  
sou⌥ástí vymezen✏ch ploch vybran✏ch ve↵ejn✏ch prostranství s p↵evahou zpevn n✏ch ploch (PP). 
- 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�. 

- Mezi ob ma sídly je po hran  silni⌥ního pozemku (podél pastevního areálu) navr⇣ena 
nezpevn ná cesta pro p �í. Podmínkou je posunutí ohradníku za hranici pozemku silnice.

- Na území VPZ Pojedy není p↵ípustné navy�ování stávající nivelety pozemních a ú⌥elov✏ch 
komunikací.

pozn.: Popis cestní sít  je obsa⇣en v kapitole e.4) Stanovení podmínek pro prostupnost krajiny.

 Doprava v klidu, dopravní vybavenost
- Územní plán respektuje sou⌥asné kapacity, které slou⇣í pro gará⇣ování, odstavování a  
 parkování vozidel obyvatel a náv�t vník� obce.
- Je nezbytné trvat na podmínce zaji�t ní parkovacích a odstavn✏ch stání na pozemcích  
 vlastník�/provozovatel� za↵ízení související zejména s areálem v✏roby (Farma Pojedy).
- P↵i realizaci nov  navrhovan✏ch objekt� je t↵eba po⌥ítat se zaji�t ním odpovídajících   
 pot↵ebn✏ch po⌥t� odstavn✏ch a parkovacích stání v✓rámci vlastních pozemk� a to dle skute⌥n   
 navrhovan✏ch kapacit objekt�.

ÚZEMNÍ PLÁN ⌃ITOVLICE

9



 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 v  
 obou sídlech.
  
pozn.:  Cykloturistika, p �í trasy v krajin  - viz. kapitola e.4)
pozn.:  Podmínky pro dopravní obsluhu, ochranná pásma jsou sou⌥ástí textové ⌥ásti od�vodn ní

 
 d.2) Technická infrastruktura
 Koncepce technické infrastruktury je zalo⇣ena na stabilizaci stávajících staveb a za↵ízení 
technické infrastruktury. Konkrétní prostorové nároky vypl✏vající z koncepce technické infrastruktury jsou 
zohledn ny v rámci vymezení ploch s rozdíln✏m zp�sobem vyu⇣ití. Podmínky pro jejich vyu⇣ití jsou 
uvedeny v kapitole f.).
 P↵i návrhu trasování sítí technické infrastruktury a umis�ování staveb a za↵ízení technické 
infrastruktury budou respektována pravidla koordinace vedení technického vybavení území.
 Za↵ízení a rozvody sítí technické infrastruktury se v zastaviteln✏ch plochách explicitn  
nevymezují. Budou up↵esn ny v rámci projektov✏ch dokumentací s ohledem na podrobné uspo↵ádání 
jednotliv✏ch pozemk�.
 
 Odvád⌥ní a likvidace odpadních vod
- Rozvoj systému odvád ní a likvidace odpadních vod bude realizován v souladu s Plánem 

rozvoje vodovod� a kanalizací St↵edo⌥eského kraje.
- Bude zachován stávající systém likvidace spla�kov✏ch odpadních vod. tj. rekonstrukce stávajících 

nebo v✏stavba nov✏ch akumula⌥ních jímek pro zachycování odpadních vod; ⌥i domovní �OV.
- De��ové vody ze zastaviteln✏ch ploch budou zachycovány a likvidovány p↵ímo na pozemcích 

jednotliv✏ch nemovitostí (vsak), p↵ípadn  jinak op tovn  vyu⇣ívány (akumulovány a následn  
vyu⇣ívány nap↵. pro zavla⇣ování apod.).

- De��ové vody z komunikací a ostatních zpevn n✏ch ploch ve↵ejn✏ch prostranství budou  
 zasakovány ve vhodn✏ch plochách co nejblí⇣e místu jejich spadu, p↵ípadn  bude vyu⇣it stávající 
 systém odvodu de��ov✏ch vod do vhodn✏ch recipient�.

 Ochrana vodních zdroj�
 Bude respektováno ochranné pásmo II. stupn  p↵írodních lé⌥iv✏ch zdroj� láze⌦sk✏ch míst 

Pod brady a Sadská, které zasahuje tém ↵ celé zájmové území vyjma okrajové severní 
nezastav né ⌥ásti.

 Zásobování pitnou vodou
- Rozvoj vodovodní sít  bude realizován v souladu s Plánem rozvoje vodovod� a kanalizací 

St↵edo⌥eského kraje. 
- Bude zachován stávající systém zásobování pitné vody ze skupinového vodovodu pro ve↵ejnou 

pot↵ebu Nymburk – Chotuc napojeného na skupinov✏ vodovod Pod brady. 
- U zastaviteln✏ch ploch bude zásobování pitnou vodou p↵ednostn  ↵e�eno prodlou⇣ením 

stávajících vodovodních ↵ad� a napojením na stávající vodovodní systém. 
- Obecní studny budou vyu⇣ívány pouze jako zdroje u⇣itkové vody.

 Nouzové zásobování pitnou a u�itkovou vodou
- Nouzové zásobování pitnou vodou bude zaji��ováno dopravou pitné vody v✓mno⇣ství  
 maximáln  15✓l/den⌘obyvatele cisternami ze zdroje Lou⌥e⌦. Zásobení pitnou vodou bude  
 dopl⌦ováno balenou vodou.
 Nouzové zásobování u⇣itkovou vodou bude zaji��ováno z✓vodovodu pro ve↵ejnou pot↵ebu. P↵i  
 vyu⇣ívání zdroj� pro zásobení u⇣itkovou vodou se bude postupovat podle pokyn� územn   
 p↵íslu�ného hygienika.

 Zásobování po�ární vodou
- Pot↵eba po⇣ární vody bude kryta kombinovan , tj. s vyu⇣itím hydrant� na ve↵ejném vodovodu  
 a odb rem vody z po⇣ární nádr⇣e. 

 Zásobování energiemi 
- Stávající systém zásobování elektrickou energií je stabilizován a bude zachován. 
- Energetická koncepce vymezen✏ch zastaviteln✏ch ploch bude zalo⇣ena na dvojcestném 

zásobování energiemi, a to na kombinaci elektrické energie a alternativního ekologického 
zdroje nezávislého na sítích technické infrastruktury. 

- S plynofikací obce ani s vyu⇣itím centrálního zásobování tepla se neuva⇣uje. 
- Nové distribu⌥ní trafostanice v⌥etn  p↵ívodních vedení pro zastavitelné plochy budou p↵ípadn  

umíst ny v plochách ve↵ejn✏ch prostranství p↵edev�ím v zastaviteln✏ch plochách, pro jejich⇣ 
obsluhu budou slou⇣it. Umíst ní trafostanic v⌥etn  p↵ívodních vedení musí b✏t up↵esn no v 
projektové dokumentaci. Nové distribu⌥ní trafostanice musí b✏t p↵ístupné z ve↵ejného 
prostranství pro stavební a po⇣ární techniku.
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 Spoje
 Územním plánem jsou respektována stávající podzemní telekomunika⌥ní vedení místní 
telekomunika⌥ní i dálkové sít . 
 Nejsou vymezeny ⇣ádné plochy pro umíst ní staveb a za↵ízení pro rozvoj systému 
elektronick✏ch komunikací.

 Radiokomunikace
 Bude respektováno vymezené území leteck✏ch zabezpe⌥ovacích za↵ízení Ministerstva obrany 
(radar Nepolisy), které zasahuje celé správní území obce.

 Ve ejné osv⌥tlení a místní rozhlas
 Rozvody VO a MR budou respektovány a postupn  rozvíjeny.

 d.3) Ob⌃anské vybavení
 Stávající funk⌥ní za↵ízení ob⌥anského vybavení ve↵ejné vybavenosti budou zachována.
 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. 
 Územní plán vymezuje tyto stávající plochy ob⌥anského vybavení:
- Ob⌥anské vybavení ve↵ejné (OV) -  
 kam spadá Obecní ú↵ad na návsi v ⌃itovlicích se spole⌥ensk✏m sálem, dv  po⇣ární zbrojnice, 

kostel sv. Václava
- Ob⌥anské vybavení - sport (OS) 
 kam spadá sportovní areál zahrnující fotbalové h↵i�t  se zázemím (�atny) a d tsk✏m h↵i�t m,  

situovan✏m mezi ob ma vesnicemi 
- Ob⌥anské vybavení - h↵bitovy (OH) 
 kam spadá h↵bitov u kostela a h↵bitov s kaplí na jihov✏chodním okraji ⌃itovlic.

 Územní plán nenavrhuje plochy ob⌥anského vybavení jako takové. V návrhové plo�e p↵estavby 
P1 v historickém jádru ⌃itovlic pro vyu⇣ití smí�ené obytné centrální (SC) bude rovn ⇣ rozvíjena ve↵ejná 
ob⌥anská vybavenost. Jedná se o návrh p↵estavby nefunk⌥ního objektu b✏valého hostince na Obecní d�m 
s p↵evahou sociálních slu⇣eb, pé⌥e o rodinu (startovací byty) apod.

 d.4) Ve ejná prostranství
- Územním plánem jsou vymezeny stávající plochy vybran⌃ch ve⇤ejn⌃ch prostranství s p⇤evahou 

zelen⇥ (PZ) zahrnující návesní prostranství Pojed a ⌃itovlic (lokalita pod hrází a náves u 
kostela).

- Plocha vybran✏ch ve↵ejn✏ch prostranství s p↵evahou zelen  (PZ) je navr⇣ena v rámci   
 ⌥ásti p↵estavbové lokality P1
- Územním plánem jsou vymezeny stávající plochy vybran⌃ch ve⇤ejn⌃ch prostranství s p⇤evahou 

zpevn⇥n⌃ch ploch (PP) zahrnující komunika⌥ní systém v zastav ném území obou sídel.

 Úprava prostoru stávajících komunikací se musí citliv  rozvá⇣it s ohledem na venkovsk✏ 
charakter sídel. Komunikace s mal✏m provozem je vhodné ponechat v existujícím profilu, s v p↵irozenou 
vazbou na terén a v klidovém re⇣imu smí�eného provozu (bez roz�í↵ení jízdních pruh�, bez samostatn✏ch 
zv✏�en✏ch chodník� s obrubníky apod.).
  K návrhu nov✏ch komunikací je ⇣ádoucí p↵istupovat obdobn✏m zp�sobem – hledat 
jednoduchá, minimalistická ↵e�ení, která jsou z hlediska dopravy dosta⌥ující a p↵itom nep�sobí ve 
vesnickém prostoru nepat↵i⌥n  (vyu⇣ít mo⇣ností, které p↵edpisy p↵ipou�t jí).
  Parkování v centrálním ⌥ásti a u ve↵ejn✏ch za↵ízení je nutné p↵izp�sobit, ideáln  p↵ímo pod↵ídit 
pln ní i ostatních funkcí ve↵ejného prostoru.
 P↵i úpravách na  návsi, je nutné p↵istupovat velmi citliv  a respektovat jejich jednoduché 
uspo↵ádání a vzhled. Pro vhodné ↵e�ení nelze stanovit obecná pravidla, ov�em v p↵ípad  dochování 
p�vodního charakteru v t�inou platí ⌥ím mén  tím lépe. ⌃ádoucí je v⇣dy zachovávat vzrostlé, listnaté 
solitéry, které jsou pro jádrové ve↵ejné prostory charakteristické, ⌥asto jako doprovod funk⌥n  specifick✏ch 
budov nebo drobn✏ch památek. P↵i jejich obnov  je ⇣ádoucí op t vysazovat místní druhy listnat✏ch d↵evin.
 Venkovskému prost↵edí je rovn ⇣ nutné p↵izp�sobit vzhled a umíst ní novodob✏ch, drobn✏ch 
ve↵ejn✏ staveb (zastávky, lavi⌥ky, p↵íst↵e�ky, informa⌥ní systémy, zábradlí, odpadní ko�e, kontejnery na 
t↵íd n✏ odpad apod.). Nejvhodn j�í b✏vají nad⌥asové, tvarov  jednoduché a nenápadné konstrukce z 
tradi⌥ních stavebních materiál�, umíst né mimo pohledov  exponovaná místa.

 d.5) Nakládání s odpady
 Stávající systém odvozu a likvidace komunálního odpad� je stabilizován a bude zachován. V 
↵e�eném území nejsou evidovány lokality s povolením k ukládání odpad�. Nové plochy, na kter✏ch by 
bylo p↵ípustné ukládání odpad�, nejsou územním plánem navr⇣eny.
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e) Koncepce uspo ádání krajiny v⌃en⌥ vymezení ploch s rozdíln�m zp�sobem vyu�ití, ploch 
zm⌥n v krajin⌥ a stanovení podmínek pro jejich vyu�ití, územního systému ekologické 
stability, prostupnosti krajiny, protierozních opat ení, ochrany p ed povodn⌥mi, rekreace, 
dob�vání lo�isek nerostn�ch surovin

 e.1) Nezastav⌥né území
 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:

DX -  ú⇤elové komunikace / polní cesty
jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní pr�chodnosti krajinou pro ú⌥ely zaji�t ní p↵ístupnosti vybran✏ch staveb, 
obsluhy souvisejících zem d lsk✏ch, lesních a dal�ích pozemk� a pro zaji�t ní rekrea⌥ních funkcí krajiny 
(vedení cyklistick✏ch a p �ích turistick✏ch tras a nau⌥n✏ch stezek).  Krom  zp↵ístupn ní pozemk� ostatní 
komunikace plní dal�í funkce v krajin , tzn. p�doochrannou, vodohospodá↵skou, ekologickou, zaji��ují 
lep�í prostupnost krajiny.

WT -  vodní plochy a toky
zahrnují zejména pozemky vodních ploch, koryt vodních tok� a pozemky ur⌥ené pro p↵eva⇣ující 
vodohospodá↵ské vyu⇣ití. Vymezením vodních ploch a tok� se zaji��ují územní podmínky pro nakládání s 
vodami, pro ochranu p↵ed suchem nebo p↵ed �kodliv✏mi ú⌥inky vod, pro ⇣ádoucí regulaci vodního re⇣imu 
území ⌥i pro pln ní dal�ích funkcí území, které stanovují právní p↵edpisy na úseku vod a ochrany p↵írody a 
krajiny.

LE - plochy lesní
vymezují se pro zaji�t ní územních podmínek pot↵ebn✏ch pro pln ní produk⌥ních a mimoproduk⌥ních 
funkcí lesa v ↵e�eném území. Sou⌥ástí plochy mohou b✏t pozemky staveb a za↵ízení lesního hospodá↵ství; 
pozemky související dopravní a technické infrastruktury; drobné vodní plochy a toky.

AZ - plochy zem⌅d⌅lské
produk⌥ní plochy zem d lského p�dního fondu u⇣ívané p↵evá⇣n  jako orná p�da, p↵ípadn  ostatní 
zem d lsky obhospoda↵ované plochy. Sou⌥ástí plochy mohou b✏t ú⌥elové komunikace, izola⌥ní a 
doprovodná zele⌦, drobné vodní plochy a toky, opat↵ení sni⇣ující erozní ohro⇣ení, protipovod⌦ová 
opat↵ení, a plochy nezbytné technické infrastruktury.

AL - louky a pastviny
produk⌥ní plochy zem d lského p�dního fondu u⇣ívané p↵evá⇣n  jako louky a pastviny, p↵ípadn  ostatní 
zem d lsky obhospoda↵ované plochy, které mohou zahrnovat ú⌥elové komunikace, izola⌥ní a 
doprovodnou zele⌦ a drobné vodní plochy a toky a dále nezbytnou technickou infrastrukturu.

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

NP - plochy p⇧írodní
vymezují se pro zaji�t ní územních podmínek pot↵ebn✏ch pro existenci a v✏voj p↵írodních a p↵írod  
blízk✏ch spole⌥enstev v ↵e�eném území. Do ploch p↵írodních se zejména zahrnují plochy po⇣ívající zvlá�tní 
ochranu ve smyslu zákona o ochran  p↵írody a krajiny. Do p↵írodní plochy lze v�ak také zahrnout kvalitní 
p↵írod  blízká spole⌥enstva, která dosud nepo⇣ívají zákonnou ochranu, ale je ⇣ádoucí, aby v ↵e�eném 
území funkce plochy p↵írodní plnila lokální biocentra navr⇣ená k zalo⇣ení). Sou⌥ástí plochy mohou b✏t 
ú⌥elové komunikace, drobné vodní plochy a toky a nezbytná liniová vedení technické infrastruktury.

MN - plochy smí⌃ené nezastav⌅ného území
zahrnují pozemky ur⌥ené k pln ní funkcí lesa, pozemky zem d lského p�dního fondu, p↵ípadn  pozemky 
vodních ploch a koryt vodních tok� bez rozli�ení p↵eva⇣ujícího zp�sobu vyu⇣ití. Do plochy smí�ené 
nezastav ného území lze zahrnout i pozemky p↵irozen✏ch a p↵írod  blízk✏ch ekosystém� a pozemky 
související dopravní a technické infrastruktury. Konkrétní specifikaci nekonfliktního vícefunk⌥ního vyu⇣ití 
plochy se stanovuje kombinací index� a popisem v rámci p↵íslu�ného regulativu.
 p – p⇧írodní priority - zejména ochrana p↵írodních a p↵írod  blízk✏ch spole⌥enstev, vymezení 

prvk� ÚSES, zájmy ochrany krajinného rázu … apod.;
 z – zem⌅d⌅lské vyu�ití - zem d lská produkce na pozemcích zem d lského p�dního fondu 

obvykle mimo intenzivní formy hospoda↵ení;
 l – lesnické vyu�ití - krajina s nesouvisl✏mi lesními porosty, lesíky a drobn✏mi lesními porosty, 

lesní lemy, apod.); p↵ipou�t jí se nezbytn  nutná opat↵ení a v✏stavba pro lesní produkci;
 w – vodohospodá⇧ské zájmy plochy s vodohospodá↵skou funkcí, území v✏znamn✏ch vodních 

tok�, plochy záplavov✏ch území, plochy zahrnuté do ochrann✏ch pásem vodních zdroj�, 
CHOPAV, p↵ípadn  dal�ích vodohospodá↵sky v✏znamn✏ch území;
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 o – ochrana proti ohro�ení území - území s protierozními opat↵eními, distan⌥ní území mezi 
potenciáln  neslu⌥iteln✏m vyu⇣itím blízce sousedících ploch, plochy charakteru izola⌥ní zelen ;

                  x – jiné specifické vyu�ití – jiné specifické vyu⇣ití; v ↵e�eném území se jedná více mén  o 
manipula⌥ní plochy ve vazb  na zem d lské a lesní plochy.

 Skladebné ⌥ásti územního systému ekologické stability  (biokoridory) jsou pokládány za 
sou⌥ást p↵írodní zóny (NP) a⌥koliv jsou tyto prvky s ohledem na jejich prostorové parametry zahrnuty do 
zóny smí�ené MN s kombinací index� p – p↵írodní priority, w – vodohospodá↵ské zájmy, z – zem d lské 
vyu⇣ití.
 Územním plánem jsou navr⇣eny (jako zm ny vyu⇣ití území nestavební povahy)  plochy 
opat↵ení slou⇣ící k zalo⇣ení prvk� územního systému ekologické stability (navr⇣ené plochy NP, MNpwz, 
MNpz)  a ú⌥elové komunikace / polní cesty p↵evzaté z Komplexních pozemkov✏ch úprav pro k.ú. 
Doubravany a ⌃itovlice (navr⇣ené plochy DX).
 Podíl zelen  ve v t�in  vymezen✏ch ploch nezastav ného území krajiny je t↵eba zvy�ovat, a to 
p↵i realizaci návrhu územního systému ekologické stability, v⌥etn  interak⌥ních prvk�, liniové doprovodné 
zelen  komunikací, vodote⌥í a mezí, zatravn ním nebo dopln ním ploch nelesní zelen  s p↵írodní funkcí. 
Rodová a druhová skladba zelen  musí vycházet z p�vodních rostlinn✏ch spole⌥enstev, tj. st↵emchová 
jasenina, místy v komplexu s mok↵adními ol�inami a ⌥ern✏�ová dubohab↵ina. 
 Vzhledem k ochran  krajinného rázu (panorama obce s kostelem, v✏hled na kostel v 
Ro⇣�alovicích) nejsou podmínky pro realizaci fotovoltaick✏ch systém� ani pro umis�ování v✏�kov✏ch 
staveb (vysíla⌥� apod.). Územní plán tyto soustavy nenavrhuje.

 Plochy s rozdíln✏m zp�sobem jsou vymezeny graficky ve v✏krese  2 ÚP ⌃itovlice (Hlavní v✏kres). 
Podmínky pro umis�ování staveb, za↵ízení a jin✏ch opat↵ení pro funk⌥ní plochy v nezastav ném území jsou 
uvedeny v kapitole f) Stanovení podmínek pro vyu⇣ití ploch s rozdíln✏m zp�sobem vyu⇣ití.

 e.2) Územní systém ekologické stability
 Územní plán ⌃itovlice závazn  vymezuje prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) 
na lokální úrovni.  Obec ⌃itovlice se nachází v ochranné zón  nadregionálního biokoridoru NRBK K 68/osa 
teplomilná doubravní a osa mezofilní hájová (T, MH)  ⇤epínsk✏ d�l - ⌃ehu⌦ská obora.
 Systém tvo↵í skladebné prvky - biocentra, biokoridory a na lokální úrovni té⇣ interak⌥ní prvky. 
Jedná se o vybranou soustavu vnit↵n  ekologicky stabiln j�ích segment� krajiny, ú⌥eln  rozmíst n✏ch na 
základ  funk⌥ních a prostorov✏ch kritérií. ÚSES se skládá z prvk� funk⌥ních a navr⇣en✏ch k zalo⇣ení.
 Minimální velikost lokálního biocentra by m la b✏t 3 ha, minimální �í↵ka lokálního biokoridoru 
15 m (spole⌥enstvo kombinované), 20 m (spole⌥enstvo lu⌥ní). Pro spole⌥enstvo kombinované (lu⌥ní a 
lesní) je mo⇣né p↵eru�ení do 50 m zastav nou plochou, 80 m ornou p�dou a 100 m p↵i ostatních 
kulturách. 

 Skladebné ⌥ásti ÚSES 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.
 Je nutné dodr⇣ovat zásadu, ⇣e pro v✏sadbu a p↵ípadné jiné zásahy do prvk� ÚSES se pou⇣ívá 
pouze geograficky p�vodních rostlinn✏ch druh�. Jako podklad pro tuto p�vodní skladu slou⇣í p↵edev�ím 
rekonstruované mapy p�vodních geobotanick✏ch jednotek a  mapy lesních typologick✏ch jednotek.
 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:
- revitalizace vodních tok� tak, aby po spln ní nezbytn✏ch vodohospodá↵sk✏ch funkcí plnily co 

nejv t�í m rou i funkce ekologické; v prvcích ÚSES u vodote⌥í budou zalo⇣eny ke↵ové a 
stromové porosty na vyv✏�en✏ch b↵ezích, v lokalitách voln  p↵ístupn✏ch b↵ehov✏ch partií budou 
vytvo↵eny podmínky pro posílení zelen ,

- v prvcích ÚSES vymezen✏ch na orné p�d  budou vytvo↵eny podmínky pro realizování porost� 
p↵irozené druhové skladby d↵evin dle stanovi�tních podmínek.

 Systém ÚSES propojuje ÚSESy navr⇣ené v Územních plánech sousedních m st Ro⇣�alovice a 
K↵inec a obcí Ko�ík,  Seletice a Doubravany.

Lokální biocentra (LBC)

LBC 1  Bejkovka
lokální biocentrum ⌥áste⌥n  funk⌥ní, rozloha 4,38 ha
Travní porost na orné p�d  (pastvina) v �iroké niv  u Seletického potoka v Pojedech.

LBC 2  Na jitrech
lokální biocentrum ⌥áste⌥n  funk⌥ní a⇣  nefunk⌥ní, rozloha 5,68 ha
Orná p�da, b↵ehov✏ a doprovodn✏ porost vodote⌥í u soutoku Seletického potoka a Koza⌥ky.
Návrh opat↵ení:  zalo⇣ení travní porostu na orné p�d .
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Lokální biokoridory (LBK)

LBK 3  Obora - Morák - Pojedy
lokální biokoridor nefunk⌥ní,  propojuje biocentra na území obce K↵inec s LBC 2 Na Jitrech v Pojedech. 
Biokoridor veden po hranicích s k.ú. Bo�ín a K↵inec;  na území  k.ú. Pojedy podél silnice a polní cesty  k 
Seletickému potoku. 
Návrh opat↵ení:  zalo⇣ení TTP v �. 20 m, dosadba d↵evin.

LBK 4  Seletick⌥ potok u Doubravan - Bejkovka
lokální biokoridor nefunk⌥ní, navazuje na LBK 28 v Doubravanech, trasován  podél Seletického potoka 
(meliora⌥ní strouhy), navazují travní porosty na orné p�d  (pastviny).
Návrh opat↵ení:  dosadba b↵ehov✏ch porost�, prostor pro revitalizaci toku . ⌅í↵ka biokoridoru min. 20 m. 

LBK 5  Bejkovka - Na jitrech
lokální biokoridor nefunk⌥ní, trasován podél Seletického potoka v úseku mezi LBC 1  a LBC 2. Regulovaná 
vodote⌥ procházející obcí Pojedy, mezi pastvinami a poli, tém ↵ bez doprovodné zelen .
Návrh opat↵ení:  na orné p�d  zalo⇣ení TTP, dosadba b↵ehov✏ch porost�, prostor pro revitalizaci toku . 
⌅í↵ka biokoridoru min. 20 m. 

LBK 6  Na jitrech - K⇧inec
lokální biokoridor funk⌥ní, trasován podél Koza⌥ky v úseku mezi lokálním biocentrem LBC 2 a  
regionálním biocentrem  RBC 1005 K↵inec p↵i hranici s k.ú. K↵inec a k.ú. Polu⇣any.  Biokoridor zahrnuje 
vodote⌥ s b↵ehov✏m a doprovodn✏m porostem, mok↵adní spole⌥enstva.

 Interak⌥ní prvky (IP)
 Jedná se o plo�nou, bodovou a liniovou zele⌦ v zem d lské krajin  (remízy, meze, ostr�vky 
zelen , strouhy, lemová spole⌥enstva les�, doprovodná zele⌦ podél polních cest,  atd.) ,  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. Jsou sou⌥ástí smí�en✏ch ploch nezastav ného území s indexem p – p↵írodní 
priorita (MN p ...).
 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.

 e.3) Stanovení podmínek pro prostupnost krajiny

Cestní sí�
 Plochy zem d lské a lesní jsou p↵ístupné historicky vzniklou sítí ú⌥elov✏ch komunikací. Tato sí� 
umo⇣⌦ující prostupnost krajiny a dostupnost okolních sídel je stabilizována, p↵ípadn  dopln na dal�ími 
cestami (obnova zanikl✏ch cest, cesty mezi pastvinami). 
 Z Komplexních pozemkov✏ch úprav jsou p↵evzaty t↵i dosud nerealizované cesty:
- Nov  navr⇣ené dopl⌦kové polní cesty  napojené na hlavní cestu (1) nad Koza⌥kou,  (2) u 

⌅utráku Na ml✏nsku, (3) u Hájku, v�echny  trasované  severozápadním sm rem k Sovoluskému 
potoku. Umo⇣⌦ují zp↵ístupn ní okolních zem d lsk✏ch pozemk�. Jsou navr⇣eny v kategorii 
dopl⌦ková polní cesta - P 3,5/30, nová v✏stavba, travnat✏ povrch.

 Krom  zp↵ístupn ní pozemk� cesty zvy�ují prostupnost krajiny a mohou b✏t vyu⇣ity i jako 
vycházkové ⌥i cyklistické trasy. Stávající systém ú⌥elov✏ch komunikací z�stane zachován.
 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 .

Cyklotrasy, turistické trasy a nau⌥né stezky 
 ⇤e�en✏m územím  neprocházejí ⇣ádné zna⌥ené cykloturistické trasy ani zna⌥ené turistické trasy.  

 Prostupnost krajinou nesmí b✏t naru�ena oplocením pozemk� v nezastav ném území (ve volné 
krajin ). Za „oplocení“ ✓nejsou pova⇣ovány oplocenky na PUPFL a oplocení pastvin pomocí ohradníku ⌥i 
d↵ev n✏ch bradel, tj. ohrazení pro pastvu hospodá↵sk✏ch zví↵at 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.

 
 e.4) Protierozní ochrana
 Funkci protierozní ochrany tvo↵í zejména prvky ÚSES, trvalé travní porosty katastráln  
evidované, trvalé travní porosty na orné p�d  vyu⇣ívané jako pastviny, ú⌥elové komunikace / polní cesty a 
tzv. úhory – travnaté pásy s d↵evinami rozd lující velké p�dní celky na men�í p�dní bloky. Úhory jsou 
za↵azeny do smí�ené plochy nezastav ného území s funkcí ochrannou proti ohro⇣ení území a 
zem d lsk✏m vyu⇣itím (MNoz ...).  
 Dal�í protierozní opat↵ení lze dle pot↵eby budovat v✓ souladu se stanoven✏mi podmínkami 
vyu⇣ití ploch v✓ nezastav ném území. Územním plánem jsou navr⇣eny (jako zm ny vyu⇣ití území 
nestavební povahy) plochy opat↵ení slou⇣ící k zalo⇣ení prvk� územního systému ekologické stability a 
zvy�ování ekologické stability krajiny.
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 V plochách smí�eného nezastav ného území s indexem p – p↵írodní priority, o – ochrana proti 
ohro⇣ení území, w – vodohospodá↵ské zájmy budou ve vy��í mí↵e uplatn ny prvky zvy�ující ekologickou 
stabilitu území, tzn. trvalé travní porosty, liniové porosty a rozpt✏lená zele⌦.

 e.5) Ochrana p ed povodn⌥mi
 Obcemi procházejí od severu k jihu Seletick✏ a Doubravansk✏ potok (Koza⌥ka), jejich⇣ vody 
napájejí ⌃itovlick✏ a Pojedsk✏ rybník. Vodní toky Koza⌥ka, Seletick✏ potok a Sovolusk✏ potok, v⌥etn  
ústících hlavních meliora⌥ních za↵ízení, nemají vyhlá�eno záplavové území. Toky jsou morfologicky 
degradovány stávajícími technick✏mi úpravami. 
 Na tocích, které se nachází na území obce ⌃itovlice, hrozí nebezpe⌥í povodní od srá⇣ek velké 
intenzity, které zp�sobují extrémn  rychl✏ odtok z území za krátk✏ ⌥asov✏ úsek. Tyto události jsou 
charakteristické velmi rychl✏m nár�stem pr�toku a hladin. Bohu⇣el se dají jen velmi obtí⇣né p↵edpovídat a 
tudí⇣ se nelze proti nim ú⌥inn  bránit. Na tocích v obci ⌃itovlice nejsou vybudována ⇣ádná 
protipovod⌦ová opat↵ení.
  V rámci Plánu Povodí Labe je  navrhována renaturace Koza⌥ky a p↵ítok�. Opat↵ení navrhuje 
zlep�ení morfologického stavu toku, zpomalení odtok� ve volné krajin  a zlep�ení pr�chodu povodní 
územími obcí. Dále obsahuje podporu p↵írodních prvk� vázan✏ch na vodní tok v ekologicky siln  
degradované krajin .

Jsou navr⇣ena opat↵ení pro zv✏�ení ochrany území p↵ed velk✏mi vodami:

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

- koryta tok� a svodnice je t↵eba ⌥istit a udr⇣ovat;
- je t↵eba zvy�ovat kapacitu pr�to⌥ného profilu koryt pod mostky;
- p↵i úpravách tok� je nutno pou⇣ívat nap↵. p↵i opevn ní b↵eh� p↵írodních materiál� namísto 

betonov✏ch prvk�;
- je zakázáno volné skladování odplaviteln✏ch látek podél toku.
- navr⇣ena jsou opat↵ení zvy�ující reten⌥ní kapacitu území - vyhrazení dostate⌥n  �irok✏ch pás� 

pozemk� podél vodote⌥e a v okolí obce smí�en✏m funkcím (index p – p↵írodní priority, w- 
vodohospodá↵ské zájmy). V plochách smí�eného nezastav ného území s indexy „p“, „w“, „o“ 
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 / 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);

- v lokalitách, kde bylo v minulosti provedeno systematické odvodn ní a které je 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.

- vodohospodá↵ské meliorace ur⌥ené k odvod⌦ování (a p↵íp. k zavla⇣ování) pozemk�, bez 
ohledu na vlastnictví, jsou plnohodnotn✏mi dokon⌥en✏mi a funk⌥ními stavbami vodních d l. 
Jakékoli zásahy do t chto existujících staveb (tj. jejich údr⇣ba, opravy, úpravy, zm ny, zm ny 
u⇣ívání, zru�ení nebo odstran ní) se ↵ídí p↵íslu�n✏mi zákonn✏mi ustanoveními.

 e.6) Rekreace
 Obec ⌃itovlice se nachází v zem d lské oblasti Ro⇣�alovicka v povodí Mrliny. Území s 
prstencovit  táhnoucími se lesy Ro⇣�alovicka a Jabkenicka  a rybni⌥ní soustavou pat↵í pro sv�j 
neopakovateln✏ p↵írodní kolorit mezi vyhledávané rekrea⌥ní a chalupá↵ské oblasti. 
 Zachoval✏ historick✏ odkaz v✏voje krajiny podtrhuje vyhlá�ení p↵írodn  cenn✏ch a hodnotn✏ch 
území - Pta⌥í oblasti Ro⇣�alovické rybníky, EVL Dymokursko v blízkosti zájmového území; obce  s ↵adou 
památkov  chrán n✏ch objekt� a vesnická památková zóna Pojedy.
 Ob  obce se tak vyzna⌥ují klidn✏m a tich✏m prost↵edím. Rekreace se uskute⌥⌦uje i formou 
pobytové krátkodobé rekreace (chalupa↵ení). V p↵ilehlém okolí jsou v✏borné podmínky pro✓p �í 
turistiku,✓cykloturistiku ⌥i houba↵ení. 

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

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

Ochrana a dob✏vání lo⇣isek nerostn✏ch surovin
 ⇤e�ené území se nachází mimo v✏hradní lo⇣iska u⇣itkov✏ch nerost�, chrán ná lo⇣isková území 
a dob✏vací prostory nerostn✏ch surovin ani tyto nejsou územním plánem navr⇣eny. 
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Poddolovaná území, hlavní d�lní díla
 V ↵e�eném území nejsou evidována poddolovaná území.

Sesuvná území
 V ↵e�eném území nejsou evidována sesuvná území. 

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

 
 Bydlení venkovské (BV)
 Bydlení venkovské - památkov⌥ plo⌦n⌥ chrán⌥né území (BV_p)
 Plochy s p↵eva⇣ující funkcí bydlení venkovského charakteru s ni⇣�í hustotou soust↵ed ní 
obyvatel, s nekomer⌥ním chovatelsk✏m a p stitelsk✏m zázemím pro samozásobení, dopln né ob⌥anskou 
vybaveností místního v✏znamu, p↵i zachování kvality obytného prost↵edí a pohody bydlení.
 Strukturou venkovské zástavby je urbánní struktura kombinující kompaktní zástavbu v jádru 
historické obce a navazující zástavbu samostatn✏ch budov ve vlastních zahradách. Eventuální nová 
v✏stavba v zastav ném území bude p↵izp�sobena p�vodní dochované a typické urbanistické struktu↵e a 
charakteru zástavby se zachováním v✏�kové hladiny a krajinného rámce (pás zahrad d lící zástavbu od 
volné krajiny).

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

 zem d lsk✏ch pozemk�.
Dal�í p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky staveb pro zem d lské hospoda↵ení na venkov , 
 pozemky staveb pro rodinnou rekreaci - chalupa↵ení,
  pozemky ve↵ejn✏ch prostranství,
  pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
 pozemky zelen  a mal✏ch vodních ploch a tok�.
Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: Do ploch lze zahrnout ob⌥anské vybavení, ⇣ivnostenské provozy 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, stavby a za↵ízení pro nákladní dopravu, 
budovy obchodního prodeje o v✏m ↵e v t�í ne⇣ 500 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: Struktura zástavby: uli⌥ní ⌥ára je ur⌥ena fasádami dom�, zdmi nebo 
oplocením, stavební ⌥ára je uzav↵ená nebo otev↵ená - nikoliv volná. 

  V p↵ípad , ⇣e okolní domy vytvá↵ejí sv✏m umíst ním uli⌥ní frontu, 
bude tomuto charakteru p↵izp�sobena i nová v✏stavba. 

 Nezastav né ⌥ásti stavebních blok� jsou zpravidla soukrom✏mi 
zahradami. V p↵ípad  d lení stavebních pozemk� v zastav ném území 
musí nov  odd len✏ pozemek mít minimální v✏m ru 700 m2 a 
zb✏vající ⌥ást pozemku, na které je umíst na stavba pro bydlení musí 
splnit minimální v✏m ru 700 m2.

 P↵i umis�ování staveb do proluk ⌥i p↵i p↵estavbách je zárove⌦ nutno 
respektovat stávající uli⌥ní frontu a v✏�kovou hladinu p↵eva⇣ující okolní 
zástavby a její charakter.

 Z d�vodu zachování stávající struktury zástavby je mo⇣no stavby pro 
bydlení a dal�í související stavby, v⌥etn  pr�⌥elí budov, v nich⇣ jsou 
okna obytn✏ch místností, umístit a⇣ na hranici pozemku nebo vozovky 
silnice (místní komunikace).

 U p↵estaveb objekt� hmotov  tradi⌥ních bude kladen d�raz na 
zachování, vhodné dopln ní a obnovu jejich architektonick✏ch hodnot. 
 V✏�ková regulace zástavby: v✏�kové uspo↵ádání je ustálené a je mo⇣né 
pouze jeho dopl⌦ování.

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

 Nové stavby a zm ny staveb v zastav ném území nesmí p↵ev✏�it 
nejvy��í p↵ilehlé objekty, mezi které pat↵í v�echny obytné stavby v 
okolí ur⌥ující charakter místa.
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 �ásti ÚP s prvky regula⇤ního plánu U1 (BV_p v rámci VPZ Pojedy)
 
 Z6: Obnova zástavby bude vycházet z p�vodního zp�sobu zastav ní a z 

podmínek dan✏ch v navazujícím ↵ízení (vesnická památková zóna).

 P�dorysné proporce staveb, p↵ístavby
 P�dorysné proporce budou voleny obdélníkové s pom rem stran 

minimáln  1:2 – 1:3, objekty mohou b✏t roz�í↵eny o kolmou p↵ístavbu, 
hlavní hmota by v�ak m la mít v✏razn  obdélné proporce (min 1:2). 

 Zcela nevhodné jsou p�dorysné proporce blí⇣ící se ⌥tverci s 
nepat↵i⌥n✏mi objemy p↵ipojen✏mi k hlavní hmot  objektu (polygonální 
ark✏↵e, apod.) ⌥i p�dorys p↵íli� ⌥lenit✏ apod.

 Eventuální p↵ístavby by m ly b✏t orientovány do pohledov  mén  
dominantních pozic a i mimo ve↵ejn✏ prostor. 

 Tvar a p↵esah st↵echy
 St↵echa by m la b✏t co mo⇣ná nejjednodu��ího tvaru u hlavních 

objekt� st↵echy sedlové, o sklonu od 40 do 45°, s mo⇣ností p↵esahu 
st↵echy na vstupní (podélné) stran  (zápra⇣í, pavla⌥); s minimálními 
p↵esahy ve �títu (ideáln  na �í↵i krokve ⌥i bez p↵esahu). 

 H↵eben st↵echy musí b✏t v⇣dy navr⇣en✏ v del�í ose stavby. 
 P↵ístavky, gará⇣e mohou mít pultové zast↵e�ení (není vhodné zvolen✏m 

zast↵e�ením p↵ístavku konkurovat hmot  hlavní stavby).
 
 Ploty
 Místn  tradi⌥ní formy oplocení, tj. d↵ev ná - la�ková nebo pla⌦ková, 

mohou b✏t také s kamenn✏mi sloupky, p↵ípadn  betonov✏mi, které 
v�ak svoji formou vycházejí z tvarosloví 1. poloviny 20. století a jsou v 
rámci interiéru vesnice zachovány (a jsou vhodn✏mi p↵íklady pro 
obnovu oplocení). 

 �ásti ÚP s prvky regula⇤ního plánu U2 (BV v rámci lokalit 
rozvoje) 

 
  Intenzita zástavby, umíst ní stavby
 Z1, Z2: Stavby situovat s co nejbli⇣�í vazbou na obslu⇣nou komunikaci.  

Hlavní stavbu umístit h↵ebenovou orientací v�⌥i uli⌥ní ⌥á↵e. Koeficient 
nezpevn n✏ch ozelen n✏ch ploch - procentuální hodnota pom ru 
nezpevn n✏ch ozelen n✏ch ploch pozemku ku jeho v✏m ↵e je minim. 
80%.

 Z3: Koeficient nezpevn n✏ch ozelen n✏ch ploch - procentuální 
hodnota pom ru nezpevn n✏ch ozelen n✏ch ploch pozemku ku jeho 
v✏m ↵e je minim. 80%

 Z4: Plochu d lit na stavební pozemky protáhlého - obdélníkovitého 
tvaru, krat�í stranou v⇣dy u komunikace. Stavby situovat s co nejbli⇣�í 
vazbou na obslu⇣nou komunikaci. Stavby umístit �títovou orientací 
v�⌥i uli⌥ní ⌥á↵e, blí⇣e ke komunikaci, nezastav né soukromé zahrady 
pak za zástavbou - sm rem do volné krajiny. Koeficient nezpevn n✏ch 
ozelen n✏ch ploch - procentuální hodnota pom ru nezpevn n✏ch 
ozelen n✏ch ploch pozemku ku jeho v✏m ↵e je minim. 80%.

 Z5: Stavby situovat s co nejbli⇣�í vazbou na obslu⇣nou komunikaci. 
Stavby umístit �títovou orientací v�⌥i uli⌥ní ⌥á↵e, blí⇣e ke komunikaci, 
nezastav né soukromé zahrady pak za zástavbou - sm rem do volné 
krajiny. Koeficient nezpevn n✏ch ozelen n✏ch ploch - procentuální 
hodnota pom ru nezpevn n✏ch ozelen n✏ch ploch pozemku ku jeho 
v✏m ↵e je minim. 80%.

 P�dorysné proporce staveb, p↵ístavby
 P�dorysné proporce budou voleny obdélníkové s pom rem stran 

minimáln  1:2 – 1:3, objekty mohou b✏t roz�í↵eny o kolmou p↵ístavbu, 
hlavní hmota by v�ak m la mít v✏razn  obdélné proporce (min 1:2). 

 Zcela nevhodné jsou p�dorysné proporce blí⇣ící se ⌥tverci s 
nepat↵i⌥n✏mi objemy p↵ipojen✏mi k hlavní hmot  objektu (polygonální 
ark✏↵e, apod.) ⌥i p�dorys p↵íli� ⌥lenit✏ apod.

 Eventuální p↵ístavby by m ly b✏t orientovány do pohledov  mén  
dominantních pozic a i mimo ve↵ejn✏ prostor. 

 Tvar a p↵esah st↵echy
 St↵echa by m la b✏t co mo⇣ná nejjednodu��ího tvaru u hlavních 

objekt� st↵echy sedlové, o sklonu od 38 do 45°, s mo⇣ností p↵esahu 
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st↵echy na vstupní (podélné) stran  (zápra⇣í, pavla⌥); s minimálními 
p↵esahy ve �títu (ideáln  na �í↵i krokve ⌥i bez p↵esahu). 

 H↵eben st↵echy musí b✏t v⇣dy navr⇣en✏ v del�í ose stavby. 
 P↵ístavky, gará⇣e mohou mít rovné ⌥i pultové zast↵e�ení (není vhodné 

zvolen✏m zast↵e�ením p↵ístavku konkurovat hmot  hlavní stavby). 

 Ploty
 Zp�sob oplocení novostaveb ⌥i p↵i rekonstrukci oplocení se bude 

vycházet z tradi⌥ního oplocení p�vodní historické zástavby - p↵eva⇣ují 
d↵ev né la�ové ⌥i pla⌦kové ploty bez podezdívky ⌥i s nízkou 
podezdívkou (beton, kámen). 

 Nevhodné jsou ploty s plotov✏ch tvarovek, ploty s vysokou 
podezdívkou, s v✏razn✏mi kamenn✏mi ⌥i zd n✏mi sloupky (import z 
m stského prost↵edí), plotové dílce z prefabrikovan✏ch panel� ⌥i 
ková↵sky p↵ezdobené apod.

  

 Bydlení individuální (BI)
 Plochy p↵evá⇣n  rodinn✏ch dom� s dominantní funkcí bydlení, dopln né ob⌥anskou 
vybaveností místního v✏znamu, p↵i zachování kvality obytného prost↵edí a pohody bydlení.
 Jedná se o urbánní strukturu samostatn✏ch budov, zpravidla rodinn✏ch dom� a vil, umíst n✏ch 
ve vlastních zahradách.

  Rozd lení plochy dle ur⌥ení vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití: pozemky rodinn✏ch dom�, souvisejících zahrad a dal�ích
  zem d lsk✏ch pozemk�.
Dal�í p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky ve↵ejn✏ch prostranství,
  pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: Do ploch lze zahrnout pozemky ob⌥anského vybavení se stavbami a 

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

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

za↵ízení v plochách s p↵eva⇣ujícím obytn✏m vyu⇣itím.
Nep↵ípustné vyu⇣ití: v�e ostatní.
Prostorové uspo↵ádání: Struktura zástavby: Zástavba je obvykle tvo↵ena samostatn  stojícími 

rodinn✏mi domy v zahradách, zpravidla bez vazby na historickou 
strukturu sídla. Zahrada obklopuje d�m ze v�ech stran, jednotlivé 
pozemky rodinn✏ch dom� na sebe navazují.

 V✏�ková regulace zástavby: 
 Nové stavby a zm ny staveb v zastav ném území nesmí p↵ev✏�it 

nejvy��í p↵ilehlé objekty, mezi které pat↵í v�echny obytné stavby v 
okolí ur⌥ující charakter místa. 

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

  Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití: pozemky bytov✏ch dom� a souvisejících zahrad a dal�ích
  zem d lsk✏ch pozemk�. 
Dal�í p↵ípustné vyu⇣ití: souvisejících pozemky lokálních ve↵ejn✏ch prostranství, v⌥etn  

d tsk✏ch h↵i��,
  pozemky související dopravní a technické infrastruktury, v⌥etn  

samostatn  stojících gará⇣í pro osobní automobily.
Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: Do ploch bydlení - bytové domy lze zahrnout pozemky ob⌥anského
  vybavení se stavbami a za↵ízeními, které:

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

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

za↵ízení v plochách s p↵eva⇣ujícím obytn✏m vyu⇣itím.
Nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní.
Prostorové uspo↵ádání:  V✏�ková regulace zástavby: Nástavby staveb jsou nep↵ípustné. 
 Nové stavby nesmí p↵ev✏�it nejvy��í p↵ilehlé objekty, mezi které pat↵í 

v�echny obytné stavby ur⌥ující charakter místa.
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 Ob⌃anské vybavení ve ejné (OV)
 Plochy jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro p↵im ↵ené umíst ní, dostupnost a 
vyu⇣ívání staveb ob⌥anského vybavení a k zaji�t ní podmínek pro jejich u⇣ívání v souladu s jejich ú⌥elem.

  Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití: Plochy p↵evá⇣n  nekomer⌥ní ob⌥anské vybavenosti zahrnující druhy 

ve↵ejné vybavenosti v oblastech v✏chovy a vzd lávání, sociálních 
slu⇣eb a pé⌥e o rodinu, zdravotních slu⇣eb, kultury, ve↵ejné správy a 
ochrany obyvatelstva. Specifikace plochy je uvedena v koordina⌥ním 
v✏kresu.

Dal�í p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky souvisejících ve↵ejn✏ch prostranství, zelen  a d tsk✏ch h↵i��,
  pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
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: v�e ostatní.

 Ob⌃anské vybavení - sport (OS)
 Plochy ob⌥anského vybavení - sport a rekreace jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek 
pro p↵im ↵ené umíst ní, dostupnost a vyu⇣ívání sportovních a rekrea⌥ních staveb a za↵ízení.

  Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití: Plochy pro umíst ní sportovních a t lov✏chovn✏ch za↵ízení. Specifikace 

plochy je uvedena v koordina⌥ním v✏kresu.
Dal�í p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky souvisejících ve↵ejn✏ch prostranství, doprovodné a izola⌥ní 

zelen , rekrea⌥ních luk a d tsk✏ch h↵i��,
  pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
Nep↵ípustné vyu⇣ití: v�e ostatní.
Prostorové uspo↵ádání: Je p↵ípustná pouze dal�í novostavba v objemu odpovídajícím stávající 

stavb .

 Ob⌃anské vybavení - h bitovy (OH)
 Plochy ob⌥anského vybavení - h↵bitovy a církevní stavby jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní 
podmínek pro p↵im ↵ené umíst ní, dostupnost a vyu⇣ívání h↵bitov� a poh↵ebi��.

  Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití: Plochy ve↵ejn✏ch i vyhrazen✏ch h↵bitov� a poh↵ebi�� které zahrnují 

stavby a za↵ízení slou⇣ící v✏hradn  pro jejich pot↵eby, v⌥etn  
kolumbárií a smute⌥ních ob↵adních síní.

Dal�í p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky souvisejících ve↵ejn✏ch prostranství, doprovodné a izola⌥ní 
zelen ,

 pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
Nep↵ípustné vyu⇣ití: v�e ostatní.
Prostorové uspo↵ádání: není ur⌥eno

 Vybraná ve ejná prostranství s p evahou zpevn⌥n�ch ploch (PP)
 Plochy ve↵ejn✏ch prostranství jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro p↵im ↵ené 
umíst ní, rozsah a dostupnost pozemk� ve↵ejn✏ch prostranství a k zaji�t ní podmínek pro jejich u⇣ívání v 
souladu s jejich v✏znamem a ú⌥elem.

 Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití: pozemky vybran✏ch ve↵ejn✏ch prostranství s p↵eva⇣ující komunika⌥ní 

funkcí s p↵evá⇣n  zpevn n✏m povrchem s p↵edpoklady pro zaji�t ní 
komfortu a bezbariérového pohybu p �ích.

Dal�í p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky doprovodné zelen , 
 pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
Nep↵ípustné vyu⇣ití: v�e ostatní.
Prostorové uspo↵ádání: Na území VPZ Pojedy není p↵ípustné navy�ování stávající nivelety 

komunikací.

 Vybraná ve ejná prostranství s p evahou zelen⌥ (PZ)
 Vybraná ve ejná prostranství s p evahou zelen⌥ - památkov⌥ plo⌦n⌥ chrán⌥né území  
 (PZ_p)
 Plochy ve↵ejn✏ch prostranství jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro p↵im ↵ené 
umíst ní, rozsah a dostupnost pozemk� ve↵ejn✏ch prostranství a k zaji�t ní podmínek pro jejich u⇣ívání v 
souladu s jejich v✏znamem a ú⌥elem.

 Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití: pozemky vybran✏ch ve↵ejn✏ch prostranství s p↵eva⇣ující prostorovou 

funkcí s p↵evá⇣n  nezpevn n✏m povrchem,
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 pozemky p↵írodní i cílen  zalo⇣ené zelen  (parky) dopln né systémem 
cestní sít  s p↵edpoklady pro zaji�t ní komfortu a bezbariérového 
pohybu p �ích

Dal�í p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky staveb a za↵ízení ob⌥anského vybavení slu⌥itelné s ú⌥elem 
ve↵ejn✏ch prostranství (nap↵. prvky drobné architektury - pomníky, 
k↵í⇣e, kapli⌥ky, um lecká díla),

 malé vodní plochy a toky,
 pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
Nep↵ípustné vyu⇣ití: v�e ostatní.
Prostorové uspo↵ádání: Druhovou skladbu v✏sadby je t↵eba volit v✏hradn  z  d↵evin obvykl✏ch, 

které jsou v regionu domácí.
 V památkov  chrán ném území neumis�ovat stavby a za↵ízení, které 

budou v rámci klidného, hodnotného prostoru ru�iv  - altány, fontány 
atp., které evokují m stské prost↵edí. Zachovat st↵ídmost a 
jednoduchost t chto prostor�.

 Na území VPZ Pojedy není p↵ípustné navy�ování stávající nivelety 
komunikací.

 Plocha P1: Zázemí  bude ve form   ve↵ejné zelen  p↵írodního 
charakteru , p↵es kterou povede ú⌥elová komunikace s vazbou na 
vodní plochy (t�⌦, po⇣ární nádr⇣). Cílem vegeta⌥ních úprav 
(revitalizace)  bude zachování a ochrana t�n , prameni�� a mokr✏ch 
luk jako v✏znamn✏ch forem povrchové vody. Úprava bude spo⌥ívat v 
jednorázovém odstran ní náletu a sta↵iny  a dále v obnov  travního 
porostu pravideln✏m se⌥ením (1-2x ro⌥n ), nutné je rovn ⇣ 
zabezpe⌥ení studny poklopem. D�vodem citlivého p↵ístupu k úpravám 
je zachování  vodního re⇣imu v území. Náro⌥n j�í zp�sob revitalizace 
(nap↵. terénní úpravy, zm na konfigurace území apod.)  by m l 
vycházet z anal✏zy aktuálního stavu  a podrobného hydrologického 
pr�zkumu.

 
 
 Zele� - zahrady a sady (ZZ)
 Zele� - zahrady a sady - památkov⌥ plo⌦n⌥ chrán⌥né území (ZZ_p)
 Plochy zelen , které sv✏m charakterem ⌥i funkcí odpovídají sad�m nebo zahradám. Jde o 
plochy, které se v✏znamn  podílejí na utvá↵ení charakteru zastav ného území, p↵ízniv  ovliv⌦ují vodní 
re⇣im v zastav ném území a jeho mikroklimatické podmínky.

 Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití: zahrady, sady a dal�í zem d lská p�da související s obytn✏m územím
Dal�í 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), 

 oplocení,
 související dopravní a technická infrastruktura.
Nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní.
Prostorové uspo↵ádání: Hladina zástavby je stanovena obecn : jedno nadzemní podla⇣í.
 Koeficient nezpevn n✏ch ozelen n✏ch ploch = 0,9. Stavby se sv✏m 

objemov✏m a materiálov✏m ↵e�ením budou co nejmén  uplat⌦ovat z 
dálkov✏ch pohled�.

 V památkov  chrán ném území neumis�ovat v exponované poloze 
tedy v pohledov✏ch souvislostech s ve↵ejn✏m prostranstvím, nebo v 
okrajov✏ch ⌥ástech sídla (zahrad) stavby a za↵ízení, které budou 
p�sobit v daném kontextu ru�iv  - velké altány, bazény, skleníky atp., 
evokující spí�e m stské prost↵edí.

 Zele� ochranná a izola⌃ní (ZO)
 Plochy jsou vymezeny zejména za ú⌥elem zachování ⌥i zalo⇣ení plochy zelen  s d�razem na její 
izola⌥ní ⌥i ochrannou funkci v dané ⌥ásti území.

 Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití: pozemky ochranné a izola⌥ní zelen ,
Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: za podmínky prokázání, ⇣e tyto se nedají realizovat v jin✏ch plochách 

funk⌥ního vyu⇣ití území v zastav ném území:
 pozemky související technické a dopravní infrastruktury,
  pozemky ve↵ejn✏ch prostranství slou⇣ící ke zp↵ístupn ní pozemk� a 

staveb v území.
Nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní.
Prostorové uspo↵ádání: Druhovou skladbu v✏sadby je t↵eba volit v✏hradn  z  d↵evin obvykl✏ch, 

které jsou v regionu domácí.
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 Smí⌦ené obytné centrální (SC)
 Plochy jsou vymezeny v centru sídla pro obslu⇣nou sféru místního v✏znamu s dopl⌦kovou 
funkcí bydlení.

  Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití: byty s pe⌥ovatelskou slu⇣bou, startovací byty, nebytové prostory 

ur⌥ené pro slu⇣by, komunitní centrum s víceú⌥elov✏m sálem slou⇣ícím 
pro kulturní a sportovní vyu⇣ití apod.

Dal�í p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky souvisejících ve↵ejn✏ch prostranství, zelen  a d tsk✏ch h↵i��,
  pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
Nep↵ípustné vyu⇣ití: v�e ostatní.
Prostorové uspo↵ádání:  Plocha p↵estavby P1:  P↵i p↵estavb  bude zachován stávající objem 

stavby a její poloha formující ji⇣ní hranu návsi, v zadním traktu je 
p↵ípustná dostavba v p�vodním rozsahu dle evidence KN. P↵i 
p↵estavb  je nezbytné respektovat ⌥i obnovit architektonické ⌥len ní 
fasády orientované do návsi z d�vod� zachování architektonick✏ch 
hodnot.

 Doprava silni⌃ní (DS)
 Plochy jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní vyu⇣ití pozemk� silni⌥ních dopravních staveb a 
za↵ízení a k zaji�t ní dopravní p↵ístupnosti jin✏ch ploch.

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

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

Dal�í p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky staveb dopravních za↵ízení a dopravního vybavení (zejména 
autobusové zastávky, odstavné a parkovací plochy),

 související za↵ízení technické infrastruktury.
Nep↵ípustné vyu⇣ití: v�e ostatní.
Prostorové uspo↵ádání: Na území VPZ Pojedy není p↵ípustné navy�ování stávající nivelety 

komunikací.

 Ú⌃elové komunikace/polní cesty (DX)
 Plochy jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní pr�chodnosti krajinou pro ú⌥ely zaji�t ní p↵ístupnosti 
vybran✏ch staveb, obsluhy souvisejících zem d lsk✏ch, lesních a dal�ích pozemk� a pro zaji�t ní 
rekrea⌥ních funkcí krajiny (vedení cyklistick✏ch a p �ích turistick✏ch tras a nau⌥n✏ch stezek).  Krom  
zp↵ístupn ní pozemk� ostatní komunikace plní dal�í funkce v krajin , tzn. p�doochrannou, 
vodohospodá↵skou, ekologickou, zaji��ují lep�í prostupnost krajiny.

 Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití: místní ú⌥elové komunikace  zpevn né i nezpevn né (v⌥etn  pozemk�, 

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

P↵ípustné vyu⇣ití: turisticky zna⌥ené trasy a cyklotrasy, cyklostezky, nau⌥né stezky
 mobiliá↵ pro relaxaci a dal�í prvky drobné architektury
 stavby a za↵ízení související technické infrastruktury.
Nep↵ípustné vyu⇣ití: v�echny ⌥innosti, které nesouvisejí s vymezen✏m hlavním nebo 

p↵ípustn✏m vyu⇣itím nebo jsou v rozporu se stabilizací p↵írodní slo⇣ky 
v nezastav ném území

Prostorové uspo↵ádání: podmínky nejsou stanoveny.

 V�roba zem⌥d⌥lská a lesnická - památkov⌥ plo⌦n⌥ chrán⌥né území (VZ_p)
 Plochy jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní vyu⇣ití pozemk� zem d lsk✏ch staveb v p↵ípadech, 
kdy z d�vodu negativních vliv� t chto staveb je vylou⌥eno za⌥len ní pozemk� s t mito vlivy do ploch 
jiného zp�sobu vyu⇣ití.
 Pro stavby a za↵ízení platí, ⇣e negativní ú⌥inky a vlivy t chto staveb a za↵ízení nesmí naru�ovat 
provoz a u⇣ívání staveb a za↵ízení ve svém okolí (zejména pak staveb pro bydlení) nad p↵ípustnou míru, 
danou obecn  platn✏mi p↵edpisy.

  Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
Hlavní a p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky staveb a za↵ízení pro zem d lskou a lesnickou v✏robu a 

skladování,
Dal�í p↵ípustné vyu⇣ití:  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. 
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 Do ploch lze zahrnout stavby byt� (slu⇣ebních, pohotovostních a 
vlastníka provozovny), pokud charakter této plochy a její uspo↵ádání 
dovoluje umíst ní staveb pro bydlení. Ubytovny jsou nep↵ípustné.

Nep↵ípustné vyu⇣ití: v�e ostatní.
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.

  P↵i p↵estavbách musí ⌥len ním stavebních forem a zejména celkov✏m  
  objemem zástavby b✏t respektováno m ↵ítko a kontext okolí a  
  chrán ny pohledov  exponované horizonty historick✏ch jader obcí  
  Pojedy a ⌃itovlice. 
  V rámci exponované polohy p↵i okraji Pojed a v sousedství hodnotn✏ch 
  p�vodních objekt� je dal�í zástavba nep↵ípustná. 

 Vodní plochy a toky (WT)
 Plochy zahrnují zejména pozemky vodních ploch, koryt vodních tok� a pozemky ur⌥ené pro 
p↵eva⇣ující vodohospodá↵ské vyu⇣ití. Vymezením vodních ploch a tok� se zaji��ují územní podmínky pro 
nakládání s vodami, pro ochranu p↵ed suchem nebo p↵ed �kodliv✏mi ú⌥inky vod, pro ⇣ádoucí regulaci 
vodního re⇣imu území ⌥i pro pln ní dal�ích funkcí území, které stanovují právní p↵edpisy na úseku vod a 
ochrany p↵írody a krajiny.

 Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití: pozemky vodních ploch,
 pozemky koryt vodních tok� v⌥etn   b↵ehov✏ch a doprovodn✏ch 

porost�.
P↵ípustné vyu⇣ití: pozemky ur⌥ené pro p↵eva⇣ující vodohospodá↵ské vyu⇣ití a reten⌥ní 

opat↵ení;
 související vodohospodá↵ské stavby (nap↵. hráze, jezy, zdr⇣e); 

 stavby slou⇣ící k ochran  p↵ed povodn mi a k ochran  p↵ed suchem;
 stavby dopravní infrastruktury (nap↵. mosty, lávky, op rné zdi);
 v✏stavba liniov✏ch in⇣en✏rsk✏ch sítí, jejích⇣ trasování mimo vodní toky 

by neúm rn  zv✏�ilo náklady na jejich realizaci;
 v✏ústní objekty liniov✏ch staveb technické infrastruktury na odvád ní 

p↵e⌥i�t n✏ch odpadních vod a de��ov✏ch vod;
 prvky územního systému ekologické stability na b↵ehov✏ch plochách 

p↵iléhajících k vodote⌥i;
 revitalizace vodních ploch a tok� p↵írod  blízk✏m zp�sobem - p↵írod  

blízká rozvoln ní, náhrada tvrd✏ch opevn ní p↵írod  blízk✏mi 
strukturami, podpora ⌥lenitosti dna koryta;

 stavby slou⇣ící k✓pozorování stavu povrchov✏ch nebo podzemních vod.
Nep↵ípustné vyu⇣ití: ⌥innosti, které nesouvisejí s vymezen✏m hlavním nebo p↵ípustn✏m 

vyu⇣itím a které by omezovaly základní funkci a úlohu vodních tok� a 
ploch v krajin ;

 meliora⌥ní opat↵ení, pokud nejsou v zájmu ochrany p↵írody a krajiny;
 terénní úpravy, kter✏mi se podstatn  m ní vodní pom ry nebo vzhled 

prost↵edí;
 zatrub⌦ování vodote⌥í a za↵ízení, jejich⇣ ú⌥elem je odvod povrchov✏ch 

vod; (krom  zatrub⌦ování pro pot↵eby dopravy projednaného a 
povoleného vodoprávním orgánem).

 Plochy lesní (LE)
 Plochy lesní se vymezují pro zaji�t ní územních podmínek pot↵ebn✏ch pro pln ní produk⌥ních 
a mimoproduk⌥ních funkcí lesa v ↵e�eném území. Sou⌥ástí plochy mohou b✏t pozemky staveb a za↵ízení 
lesního hospodá↵ství; pozemky související dopravní a technické infrastruktury; drobné vodní plochy a toky.

 Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití: pozemky ur⌥ené k pln ní funkcí lesa v souladu s lesním 

hospodá↵sk✏m plánem nebo lesní osnovou.
P↵ípustné vyu⇣ití: pozemky ostatních ploch a krajinné zelen ,
 pozemky staveb a za↵ízení související dopravní a technické 

infrastruktury,
 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, opat↵ení proti suchu
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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

 stavby pro myslivost (posedy, krmelce),
 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);

 v⌥elnice a v⌥elníky;
Nep↵ípustné vyu⇣ití: v�e ostatní mimo staveb uveden✏ch v p↵ípustném a podmíne⌥n  

p↵ípustném vyu⇣ití.

 Plochy zem⌥d⌥lské (AZ)
 Produk⌥ní plochy zem d lského p�dního fondu u⇣ívané p↵evá⇣n  jako orná p�da, p↵ípadn  
ostatní zem d lsky obhospoda↵ované plochy. Sou⌥ástí plochy mohou b✏t ú⌥elové komunikace, izola⌥ní a 
doprovodná zele⌦, drobné vodní plochy a toky, opat↵ení sni⇣ující erozní ohro⇣ení, protipovod⌦ová 
opat↵ení, a plochy nezbytné technické infrastruktury.

 Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití: zem d lská  prvov✏roba na zem d lském p�dním fondu v⌥etn  

intenzivních forem 
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, opat↵ení proti suchu; 

 zem d lské ú⌥elové stavby pro zem d lskou prvov✏robu (polní  
hnoji�t ,  odstavné  plochy, za↵ízení  pro uskladn ní silá⇣e);

Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: za↵ízení a jiná 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);

 stavby pro myslivost (posedy);
 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 mimo staveb uveden✏ch v p↵ípustném a podmíne⌥n  
p↵ípustném vyu⇣ití.

 Louky a pastviny (AL)
 Produk⌥ní plochy zem d lského p�dního fondu u⇣ívané p↵evá⇣n  jako louky a pastviny, 
p↵ípadn  ostatní zem d lsky obhospoda↵ované plochy, které mohou zahrnovat ú⌥elové komunikace, 
izola⌥ní a doprovodnou zele⌦ a drobné vodní plochy a toky a dále nezbytnou technickou infrastrukturu.

 Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití: louky pro senose⌥ a pastviny slou⇣ící pro pastvu a v✏b h 

hospodá↵sk✏ch zví↵at, trval✏ travní porost na orné p�d ; orná p�da
P↵ípustné vyu⇣ití: plochy krajinné a doprovodné liniové zelen  (remízy, meze, 

stromo↵adí);
 zm na kultury orná p�da na trvalé travní porosty; 
 pozemky dopravní infrastruktury (komunikace slou⇣ící zejména k 

obhospoda↵ování zem d lsk✏ch pozemk�,  stezky pro zahán ní zví↵at 
na/z pastvy);
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 ohrazení luk a pastvin;
 opat↵ení  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;
 zem d lské ú⌥elové stavby pro zem d lskou prvov✏robu (polní  

hnoji�t ,  odstavné  plochy, za↵ízení  pro uskladn ní silá⇣e, letní 
p↵íst↵e�ky pro pastevní odchov dobytka,  pastevní areály apod.);

Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: oplocování pozemk� zem d lského p�dního fondu je p↵ípustné v 
od�vodn n✏ch p↵ípadech (z↵izování pastevních areál� ) jen pokud 
nezasahují do vymezeného systému ekologické stability,  ú⌥elov✏ch 
komunikací a do koryt vodních tok�;

Nep↵ípustné vyu⇣ití: ve�keré stavby, za↵ízení a ⌥innosti nesouvisející s hlavním nebo 
p↵ípustn✏m  vyu⇣itím. 
 
 Sady, zahrady a záhumenky (AX)
 Plochy 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.

  Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití: malov✏robn  obhospoda↵ované plochy zem d lského p�dního fondu 

(sady, zahrady, 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 

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 a samozásobitelská ⌥innost, chov drobn✏ch u⇣itkov✏ch 
hospodá↵sk✏ch zví↵at na pozemcích navazujících✓bezprost↵edn  na 
zastav né území  za podmínky zaji�t ní 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;

Nep↵ípustné vyu⇣ití: realizace staveb, s v✏jimkou drobné architektury jako p↵íst↵e�ky, altány, 
skleníky (ty ale pouze za podmínky, pokud jsou mimo vymezenou VPZ 
Pojedy);

  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;
  kácení vzrostlé doprovodné nebo rozpt✏lené zelen  s protierozní  

 funkcí;
 celoplo�ná zm na kultury na ornou p�du.
  
 Plochy p írodní (NP)
 Plochy p↵írodní se vymezují pro zaji�t ní územních podmínek pot↵ebn✏ch pro existenci a v✏voj 
p↵írodních a p↵írod  blízk✏ch spole⌥enstev v ↵e�eném území. Do ploch p↵írodních se zejména zahrnují 
plochy po⇣ívající zvlá�tní ochranu ve smyslu zákona o ochran  p↵írody a krajiny. Do p↵írodní plochy lze 
v�ak také zahrnout kvalitní p↵írod  blízká spole⌥enstva, která dosud nepo⇣ívají zákonnou ochranu, ale je 
⇣ádoucí, aby v ↵e�eném území funkce plochy p↵írodní plnila lokální biocentra navr⇣ená k zalo⇣ení). 
Sou⌥ástí plochy mohou b✏t ú⌥elové komunikace, drobné vodní plochy a toky a nezbytná liniová vedení 
technické infrastruktury.

 Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití: územní ochrana územního systému ekologické stability (pozemky 

biocenter)  a dal�ích ekologicky cenn✏ch ⌥ástí území - zejména 
ekologické kostry území;    
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P↵ípustné vyu⇣ití: ⌥innosti k zachování ⌥i zlep�ení p↵írod  blízkého stavu lokality a 
posílení jejich krajinotvorné a ekologicko-stabiliza⌥ní funkce;

Podmíne⌥n  p↵ípustné vyu⇣ití: 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 sní⇣ení erozního ohro⇣ení a zvy�ování reten⌥ních 
schopností území, opat↵ení proti suchu;

 úprava (obnova a v✏stavba) vodních ploch a tok� p↵írod  blízk✏m 
zp�sobem;

 vybraná opat↵ení a za↵ízení pro turistiku a nepobytovou(!) rekreaci - 
turistické cesty, nau⌥né stezky, odpo⌥ivadla, vyhlídky (za p↵edpokladu 
ov ↵ení vlivu stavby na krajinn✏ ráz v navazujících ↵ízeních);

 v✏stavba nezbytn  nutn✏ch ú⌥elov✏ch komunikací zejména pro 
obhospoda↵ování zem d lsk✏ch a lesních pozemk�;

 v✏stavba liniov✏ch in⇣en✏rsk✏ch sítí, jejich⇣ trasování mimo p↵írodní 
plochu by neúm rn  zv✏�ilo náklady na jejich realizaci;

 oplocování pastevních areál� pasteveck✏mi ohradníky.
Nep↵ípustné vyu⇣ití: ve�keré stavby, za↵ízení a ⌥innosti nesouvisející s hlavním nebo 

p↵ípustn✏m vyu⇣itím.
 
 Plochy smí⌦ené nezastav⌥ného území  (MN ...)
 Plochy smí�ené nezastav ného území zahrnují pozemky ur⌥ené k pln ní funkcí lesa, pozemky 
zem d lského p�dního fondu, p↵ípadn  pozemky vodních ploch a koryt vodních tok� bez rozli�ení 
p↵eva⇣ujícího zp�sobu vyu⇣ití. Do plochy smí�ené nezastav ného území lze zahrnout i pozemky 
p↵irozen✏ch a p↵írod  blízk✏ch ekosystém� a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. 
Konkrétní specifikaci nekonfliktního vícefunk⌥ního vyu⇣ití plochy se stanovuje kombinací index� a 
popisem v rámci p↵íslu�ného regulativu.
 p – p⇧írodní priority - zejména ochrana p↵írodních a p↵írod  blízk✏ch 

spole⌥enstev, vymezení prvk� ÚSES, zájmy ochrany krajinného rázu … 
apod.;

 z – zem⌅d⌅lské vyu�ití - zem d lská produkce na pozemcích 
zem d lského p�dního fondu obvykle mimo intenzivní formy 
hospoda↵ení;

 l – lesnické vyu�ití - krajina s nesouvisl✏mi lesními porosty, lesíky a 
drobn✏mi lesními porosty, lesní lemy, apod.); p↵ipou�t jí se nezbytn  
nutná opat↵ení a v✏stavba pro lesní produkci;

 w – vodohospodá⇧ské zájmy plochy s vodohospodá↵skou funkcí, 
území v✏znamn✏ch vodních tok�, plochy záplavov✏ch území, plochy 
zahrnuté do ochrann✏ch pásem vodních zdroj�, CHOPAV, p↵ípadn   
dal�ích vodohospodá↵sky v✏znamn✏ch území;

 o – ochrana proti ohro�ení území - území s protierozními 
opat↵eními, distan⌥ní území mezi potenciáln  neslu⌥iteln✏m vyu⇣itím 
blízce sousedících ploch, plochy charakteru izola⌥ní zelen ;

                   x – jiné specifické vyu�ití – jiné specifické vyu⇣ití; v ↵e�eném území 
se jedná více mén  o manipula⌥ní plochy ve vazb  na zem d lské a 
lesní plochy.

 Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
Hlavní vyu⇣ití: ostatní plochy krajinné zelen , extenzivní vyu⇣ívané sady a zahrady s 

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

Dal�í p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky zem d lského p�dního fondu s up↵ednostn ním 
mimoproduk⌥ních funkcí, v⌥etn  ú⌥elov✏ch komunikací slou⇣ících k 
jejich obhospoda↵ování,

 pozemky vodních ploch a vodních tok�, dal�í plochy 
s✓vodohospodá↵skou funkcí (nivy vodních tok�, plochy záplavov✏ch 
území, plochy zahrnuté do ochrann✏ch pásem vodních zdroj� ap.),

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

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

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

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

Nep↵ípustné vyu⇣ití: v�e ostatní.
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 Skladebné ⇤ásti územního systému ekologické stability  (biokoridory) jsou pokládány za 
sou⌥ást p↵írodní zóny (NP) a⌥koliv jsou tyto prvky s ohledem na jejich prostorové parametry zahrnuty do 
zóny smí�ené MN s kombinací index� p – p↵írodní priority, w – vodohospodá↵ské zájmy, z – zem d lské 
vyu⇣ití.

Biocentra
Hlavní vyu⇣ití: plocha p↵írodní zaji��ující podmínky pro ochranu p↵írody a krajiny
P↵ípustné vyu⇣ití: vyu⇣ití zaji��ující p↵irozenou druhovou skladbu bioty odpovídající 

trval✏m stanovi�tním podmínkám;
 jiné vyu⇣ití jen pokud nezhor�í ekologickou stabilitu. Zm nami nesmí 

docházet ke znemo⇣n ní navrhovaného vyu⇣ití nebo zhor�ení p↵írodní 
funkce sou⌥asn✏ch ploch ÚSES;

 lesní plochy pouze v p↵ípad , ⇣e se jedná o lesní biocentra a lesy 
p↵evá⇣n  s p↵irozenou skladbou d↵evin, a extenzivní zem d lské 
vyu⇣ití (TTP) v plo�n  omezeném rozsahu, vodní toky;

Podmíne⌥n  p↵ípustné vyu⇣ití: pouze nezbytn  nutné liniové stavby, vodohospodá↵ská za↵ízení, �OV 
atd., za podmínky nenaru�ení funk⌥nosti biocentra; v p↵ípad  k↵í⇣ení s 
dopravní stavbou musí b✏t zaji�t na pr�chodnost, p↵ípadn  adekvátní 
migrace organism� dle standardní metodiky ÚSES

Nep↵ípustné vyu⇣ití: zm ny funk⌥ního vyu⇣ití, které by sni⇣ovaly sou⌥asn✏ stupe⌦ 
ekologické stability daného území za↵azeného do ÚSES (zm na druhu 
pozemku s vy��ím stupn m ekologické stability na druh s ni⇣�ím 
stupn m ekologické stability, nap↵. z louky na ornou p�du); 

 jakékoliv zm ny funk⌥ního vyu⇣ití, které by znemo⇣nily ⌥i ohrozily 
funk⌥nost biocenter nebo územní ochranu ploch navrhovan✏ch k 
za⌥len ní do nich;

 ru�ivé ⌥innosti jako je umis�ování staveb, odvod⌦ování pozemk�, 
úpravy tok�, intenzifikace obhospoda↵ování, odles⌦ování, t ⇣ba 
nerostn✏ch surovin apod., mimo ⌥innosti podmín né.

Biokoridory
Hlavní vyu⇣ití: plocha p↵írodní zaji��ující podmínky pro ochranu p↵írody a krajiny
P↵ípustné vyu⇣ití: sou⌥asné vyu⇣ití;
 vyu⇣ití zaji��ující p↵irozenou druhovou skladbu bioty odpovídající 

trval✏m stanovi�tním podmínkám p↵i b ⇣ném extenzivním 
zem d lském nebo lesnickém hospoda↵ení (trvalé travní porosty, 
extenzivní sady, lesy apod.);

 jiné vyu⇣ití jen pokud nezhor�í ekologickou stabilitu. Zm nami nesmí 
docházet ke znemo⇣n ní navrhovaného vyu⇣ití nebo zhor�ení p↵írodní 
funkce sou⌥asn✏ch ploch ÚSES;

 lesní plochy pouze v p↵ípad , ⇣e se jedná o lesní biokoridory, vodní 
toky;

Podmíne⌥n  p↵ípustné vyu⇣ití: pouze nezbytn  nutné liniové stavby, vodohospodá↵ská za↵ízení, �OV 
atd.  jen p↵i co nejmen�ím zásahu a naru�ení funk⌥nosti biokoridoru; v 
p↵ípad  k↵í⇣ení s dopravní stavbou musí b✏t zaji�t na pr�chodnost, 
p↵ípadn  adekvátní migrace organism� dle standardní metodiky ÚSES

Nep↵ípustné vyu⇣ití: zm ny funk⌥ního vyu⇣ití, které by sni⇣ovaly sou⌥asn✏ stupe⌦ 
ekologické stability daného území za↵azeného do ÚSES (zm na druhu 
pozemku s vy��ím stupn m ekologické stability na druh s ni⇣�ím 
stupn m ekologické stability, nap↵. z louky na ornou p�du); 

 jakékoliv zm ny funk⌥ního vyu⇣ití, které by znemo⇣nily ⌥i ohrozily 
územní ochranu a zalo⇣ení chyb jících ⌥ástí biokoridor�;

 ru�ivé ⌥innosti jako je umis�ování staveb, odvod⌦ování pozemk�, 
úpravy tok�, intenzifikace obhospoda↵ování, odles⌦ování, t ⇣ba 
nerostn✏ch surovin apod., mimo ⌥inností podmín n✏ch.

 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 ÚP ⌃itovlice.

g) Vymezení ve ejn⌥ prosp⌥⌦n�ch staveb a opat ení, staveb a opat ení k zaji⌦↵ování obrany a 
bezpe⌃nosti státu a ploch pro asanaci s právem vyvlastn⌥ní

 Vymezené plochy ve↵ejn  prosp �n✏ch opat↵ení
 
 VU – zalo⇣ení prvk� územního systému ekologické stability:
 VU1 lokální biocentrum  LBC 1 Bejkovka
 VU2 lokální biocentrum  LBC 2 Na jitrech
 VU3 lokální biokoridor  LBK 3 Obora – Morák – Pojedy
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 VU4 lokální biokoridor  LBK 4  Seletick✏ potok u Doubravan – Bejkovka
 VU5 lokální biokoridor  LBK 5  Bejkovka – Na jitrech 

 Vymezené plochy ve↵ejn  prosp �n✏ch staveb

 WD – dopravní infrastruktura:
 WD1 ú⌥elová komunikace/polní cesta - (1) Nad Koza⌥kou
 WD2 ú⌥elová komunikace/polní cesta – (2) u ⌅utráku Na Ml✏nsku
 WD3 ú⌥elová komunikace/polní cesta – (3) u Hájku

h) Vymezení ve ejn⌥ prosp⌥⌦n�ch staveb a prostranství s p edkupním právem
 Územním plánem nejsou tyto plochy vymezeny.

i) Stanovení kompenza⌃ních opat ení podle §50 odst. 6 stavebního zákona
 Kompenza⌥ní opat↵ení nebyla po⇣adována.

j)  Vymezení ploch a koridor� územních rezerv a stanovení mo�ného budoucího vyu�ití, 
v⌃etn⌥ podmínek pro jeho prov⌥ ení

 Územním plánem je vymezena plocha územní rezervy (vymezená plocha, kde dosavadní vyu⇣ití 
nesmí b✏t m n no zp�sobem, kter✏ by znemo⇣nil nebo podstatn  ztí⇣il budoucí vyu⇣ití).

Ozna⌥ení plochy: R1
Mo⇣né budoucí vyu⇣ití: územní rezerva ur⌥ená p↵evá⇣n  pro bydlení venkovské (BV) v 

návaznosti na zastavitelnou plochu Z4 v ⌃itovlicích,
 návrh opat↵ení proti nátoku vod do intravilánu.

 Rozsah plochy územní rezervy je vyzna⌥en graficky ve v✏kresu ⌥. 1 územního plánu (V✏kres 
základního ⌥len ní území) a ve v✏kresu ⌥. 2 územního plánu (Hlavní v✏kres).

k) Vymezení ploch a koridor�, ve kter�ch je rozhodování o zm⌥nách v území podmín⌥no  
zpracováním územní studie

 Územním plánem je vymezena plocha US1 s prov ↵ením zm n vyu⇣ití územní studií. Plocha 
zahrnuje zastavitelnou plochu Z4 a plochu územní rezervy R1. 
 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 komfortní mo⇣nost dopravní a technické 
obsluhy v rozsahu celé plochy US1. Zárove⌦ budou zohledn ny omezující podmínky (kapitola c.1, f) a 
dány závazné podmínky pro v✏stavbu tak, aby vznikl urbanisticky hodnotn✏ celek kryt✏ zelení tak, aby se z 
dálkov✏ch pohled� vizuáln  neuplat⌦oval.
  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.

l) Údaje o po⌃tu list� územního plánu a po⌃tu v�kres�
 Vlastní textová ⌥ást územního plánu ⌃itovlice má 24 ⌥íslovan✏ch stran. 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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