OPAT ENÍ OBECNÉ POVAHY . 2/2008
o vydání Územního plánu Ž ár nad Metují
Zastupitelstvo obce Ž ár nad Metují, p íslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona .
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), v platném zn ní, za
použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona . 500/2004 Sb. správní
ád, § 13 a p ílohy . 7 vyhlášky
. 500/2006 Sb., o územn analytických podkladech,
územn plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací innosti

vydává

3 objekty resp. usedlosti severn od zastav ného území Ž áru n/Met.
zem d lský areál severn od komunikace II/301 sm rem k Polici nad Metují
zem d lský areál jihozápadn od Ž áru n/Met. – za tratí
lokality zástavby Police nad Metují, které leží v ešeném území (zahrádkové osady)
areál koupališt
lokalita pod lesem jižn od Ostaše
lokalita (obytná a rekrea ní) na východní stran Ostaše

b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
Hlavními úkoly územního plánu je vytvá et podmínky:
pro zachování krajinného rázu, ochranu p írodních hodnot v území

Územní plán Ž ár nad Metují

pro ochranu, obnovu a regeneraci p írodního prost edí, ochranu a posílení
ekostabiliza ních funkcí v ešeném území

a) Vymezení zastav ného území
Územní plán eší správní území obce Ž ár nad Metují, které tvo í jedno katastrální
území – Ž ár nad Metují o rozloze 816 ha.
Obec tvo í vlastní sídlo Ž ár nad Metují, lokalita východn od Ostaše, která má
p edevším funkci obytnou a rekrea ní, do ešeného území vstupují na východním okraji i
lokality, které jsou funk n sou ástí Police nad Metují, ale polohou v katastrálním území
náleží do ešeného území.
Ž ár nad Metují leží západn od Police nad Metují na komunikaci II/301 Police nad
Metují – Trutnov. Severní ást katastru tvo í výrazná a charakteristická dominanta ešeného
území – stolová hora Ostaš. Východní hranice ešeného území svým velmi lenitým vedením
zasahuje až k urbanizovanému území sousedních sídel Bukovice a Police nad Metují
(n které jejich okrajové ásti leží v katastru Ž áru n/Met.). Jižní hranice je tvo ena liniemi
tok Dunajky (P kovského potoka) a Metuje. Západní hranice katastru hrani í s k.ú. Maršov
nad Metují, Metujka, eská Metuje a D dov.
Zastav né území sídla Ž ár nad Metují je tvo eno pom rn kompaktní zástavbou –
východní ást je tvo ena p edevším p vodní zástavbou podél toku P kovského potoka a
místních komunikací procházejících sídlem ve sm ru S – J. Západní ást, resp. jihozápadní
ást sídla je tvo ena novou zástavbou a práv sem se sm ován i budoucí možný rozvoj.
Pro vymezení zastav ného území byla výchozím podkladem hranice intravilánu dle
map KN. Další úpravy byly provedeny na základ konfrontace s údaji KN a vlastních
pr zkum v terénu (zjišt ní skute ného stavu v území).
Zastav né území je vymezeno k datu 08/2007 a je zakresleno ve všech grafických
p ílohách územního plánu (s výjimkou výkresu širších vztah ) v souladu s § 58 zákona .
183/2006 Sb. (stavební zákon). Hranice zastav ného území na východním okraji kopíruje
hranici intravilánu, protože v této ásti sídla nedošlo k podstatným zm nám. Úpravy, kdy je
hranice vedena mimo intravilán, jsou v t chto lokalitách – rozší ení zastav ného území o:
celou jihozápadní ást, která byla vybudována v posledních letech a stále se zde
staví
obytný (rodinný) d m západn od místní komunikace vedené od h išt k zastávce
plochu h išt
nový obytný (rodinný) d m severozápadn od obecního ú adu
zem d lský areál na severovýchodním okraji sídla.
Dále byla vymezena hranice zastav né území kolem areál a staveb, kde hranice
intravilánu stanovená (vyzna ená) v bec nebyla. Jedná se o tyto lokality:

respektován bude ochranný režim vyplývající z polohy ešeného území v CHKO
Broumovsko v etn režim jednotlivých zón CHKO
pro možnosti rekrea ního (turistika – p ší a cyklo) využití p írodního potenciálu
ešeného území
pro stabilizaci a rozvoj hlavní funkce sídla – bydlení
pro udržitelný rozvoj sídla – vymezovány budou rozvojové plochy po hlavní funkci –
bydlení, s ohledem na možnost umíst ní za ízení ob anského vybavení budou
stanoveny funk ní regulativy ostatních funk ních ploch, respektovány budou stávající
výrobní (i zem d lské) areály
pro ochranu stávajících architektonických a urbanistických hodnot v území
respektování a ochranu svých specifik a hlavních znak své identity – respektování
dominantního postavení Ostaše v ešeném území (je stanovena hranice budoucí
možné urbanizace), ochrana p írodních a krajiná sky cenných lokalit, respektování
typického hmotového ešení obytných staveb

c) Urbanistická koncepce v etn
p estavby a systém sídelní zelen
c.1. Urbanistická koncepce

Územní plán stanovil tyto zásady urbanistické koncepce:
obec bude nadále sídlem s p evládající funkcí bydlení
p i svém dalším vývoji bude obec respektovat a chránit typické a základní znaky –
urbanistickou strukturu, architektonické hodnoty, stavby a lokality v režimu památkové
ochrany (NKP) i neevidovaných staveb a soliter (objekty lokální historické hodnoty),
které jsou pro specifický výraz obce d ležité
respektována bude obvyklá hustota zástavby a odpovídající forma i m ítko zástavby
bydlení bude rozvíjeno v kategorii individuálního bydlení a v m ítku rodinného domu
venkovského typu (obdélníkový p dorys, 1 NP s obytným podkrovím, sedlová
st echa). V m ítku rodinného domu event. ve struktu e p vodních usedlostí budou
realizovány i stavby pro bydlení specifického charakteru (domy s nájemním bydlením,
sociálním, azylovým, penziony).
rozvojové plochy pro bydlení budou svým umíst ním posilovat kompaktnost sídla
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výrobní aktivity budou pro svou innost p ednostn využívat stávajících areál , vždy
zp sobem, který neohrozí životní a obytné prost edí; vymezená rozvojová plocha pro
podnikatelské aktivity je v lokalit s dobrým dopravním napojením a mimo hust
zastav né obytné plochy

Kód plochy
a.1.2.

Charakteristika území
lokalita
funk ní vymezení
lokální podmínky

Kód plochy
a.2.

Charakteristika území
lokalita
funk ní vymezení
lokální podmínky

Kód plochy
a.3.

Charakteristika území
lokalita
funk ní vymezení
lokální podmínky

Kód plochy
a.4.

Charakteristika území
lokalita
funk ní vymezení
lokální podmínky

Kód plochy
a.5.

Charakteristika území
lokalita
funk ní vymezení
lokální podmínky

Kód plochy
a.6.

Charakteristika území
lokalita
funk ní vymezení
lokální podmínky

Kód plochy
a.7.

Charakteristika území
lokalita

výrobní aktivity na bázi emesel a služeb, které negativn neovlivní sousední obytné
plochy, obslužné a komer ní aktivity mohou být integrovány do obytných zón
stávající výrobní areály jsou respektovány, jsou za azeny do ploch smíšené výroby,
aby bylo zajišt no široké spektrum možností jejich využití za p edpokladu, že vliv
inností v nich provozovaných negativn neovlivní životní a obytné prost edí
v okolních funk ních plochách
pro pobytovou rekreaci bude krom individuální rekreace v soukromých objektech
využívána i forma agroturistiky; za p edpokladu dodržení stanovené regulace budou
jako podmín n p ípustné v území umožn no provozování tábo iš , v lokalitách
vymezených územním plánem
krom vymezených zastavitelných ploch bude v sídlech možná výstavba uvnit
zastav ného území, pokud splní podmínky § 95 a 96 stavebního zákona
respektováno bude umíst ní obce v CHKO Broumovsko v etn
jednotlivých zón

režim

jejích

respektováno bude umíst ní obce v CHOPAV Polická pánev
respektována bude linie budoucí urbanizace, která vymezuje hranici zastavitelnosti
ve výhledu a je s výjimkou nezbytných technických za ízení nep ekro itelná
funk ní a prostorové regulativy vymezují s maximálním d razem p ípustné a
nep ípustné využívání jednotlivých funk ních ploch v ešeném území (vymezených
podle p evládající funkce)
územní plán svým ešením vytvá í podmínky pro posílení vazeb vnitrosídelní zelen
se systém krajinné zelen v souladu se systémem ekologické stability, jehož
skladebné prvky územní plán vymezuje jako závazné v etn ochranného režimu
vymezovány jsou plochy dopravní infrastruktury (drážní a silni ní), vymezovány jsou
plochy pro dopravu v klidu (pro vstup do p írodních a rekrea ních lokalit)
pro obec je navržen systém zneškod ování a išt ní odpadních vod; navrženo je
rozší ení stávajících systém inženýrských sítí do lokalit vymezených pro rozvoj
územní rezerva pro vodní nádrž Vl inec je v územním plánu vymezena v souladu
s ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko
pro zvýšení reten ní schopnosti území jsou vymezeny plochy pro vybudování
protierozních opat ení
c.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch p estavby
pro funkci bydlení
Zastavitelné plochy:
Kód plochy
a.1.1.

Charakteristika území
lokalita
funk ní vymezení
lokální podmínky

funk ní vymezení
lokální podmínky
západní okraj sídla, západn od místní komunikace
SV – plochy smíšeného bydlení venkovského
Izolované rodinné domy obdélníkového p dorysu,
1 n.p., využité podkroví, sedlová st echa event. s
polovalbou, koef. zastav ní 0,3
Trasa a OP nadzemního vedení elektro VN
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vymezení zastavitelných ploch, ploch

západní okraj sídla, východn od místní komunikace
BV – plochy bydlení v rodinných domech -venkovské
Izolované rodinné domy, 1 n.p., využité podkroví,
sklonitá st echa (sedlo, valba), koef. zastav ní 0,45
Trasa a OP nadzemního vedení elektro VN
východní okraj sídla v míst po demolici
BV – plochy bydlení v rodinných domech -venkovské
1 izolovaný rodinný d m, 1 n.p., využité podkroví,
sklonitá st echa, koef. zast. 0,5
západní okraj sídla, severn od komunikace II/301
BP – plochy bydlení v rodinných domech - p ím stské
Izolované rodinné domy, 1 n.p., využité podkroví,
sedlová st echa event. s polovalbou, koef. zast. 0,4
západní okraj sídla, jižn od komunikace II/301
BP – plochy bydlení v rodinných domech - p ím stské
Izolované rodinné domy, 1 n.p., využité podkroví,
sklonitá st echa (sedlo, valba), koef. zast. 0,4
Jihovýchodní okraj sídla, severn od železni ní trat
BP – plochy bydlení v rodinných domech - p ím stské
Izolované rodinné domy, 1 n.p., využité podkroví,
sklonitá st echa (sedlo, valba), koef. zast. 0,4
Trasa a OP nadzemního vedení elektro VN
východní okraj sídla, severn od komunikace II/301
SV – plochy smíšeného bydlení venkovského
Izolované rodinné domy, obdélníkového p dorysu,
1 n.p., využité podkroví, sedlová st echa (p ípadn
s polovalbou), sm r h ebene rovnob žn s vrstevnicí,
koef. zast. 0,3
Trasa OP nadzemního vedení elektro VN
východní okraj ešeného území, ve vazb na zástavbu
Police n/Metují
BP – plochy bydlení v rodinných domech - p ím stské
Izolované rodinné domy, 1 n.p., využité podkroví,
sklonitá st echa , koef. zast. 0,4, požadavky na
prostorové uspo ádání budou koordinovány dle
navazující zástavby na kú Police n/M.

pro funkci smíšenou výrobní
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Zastavitelné plochy:
Kód plochy
c.1.

Kód plochy
c.2.

Charakteristika území
lokalita
funk ní vymezení
lokální podmínky

Charakteristika území
lokalita
funk ní vymezení
lokální podmínky

Zastavitelné (rozvojové) plochy:

Východní okraj sídla, jižn od komunikace II/301
VS – plochy smíšené výroby
Max. 2 n.p., výška ímsy max. 5 m, pom r výšky:delší
stran obdélníka (p dorysu) max. 1:4, sklonitá st echa,
izola ní zele po obvodu areálu

Jihozápadní okraj sídla, severn od železni ní zastávky
VS – plochy smíšené výroby
Max. 1 n.p., výška ímsy max. 4m, sklonitá st echa,
izola ní zele po obvodu areálu

Plochy p estavby:
Kód plochy
c.2.p

Charakteristika území
lokalita
funk ní vymezení
lokální podmínky

Jihozápadní okraj sídla, severn od železni ní zastávky
VS – plochy smíšené výroby
Max. 1 n.p., výška ímsy max. 4m, sklonitá st echa,
izola ní zele po obvodu areálu, separa ní dv r

Charakteristika území
lokalita
funk ní vymezení
lokální podmínky

Východní okraj ešeného území ve vazb na Polici nad
Metují
RP – plochy rekreace na plochách p írodního charakteruochy
Lyža ský vlek a jeho nezbytné technické a provozní
zázemí

pro funkci dopravní infrastruktury:
Kód plochy
f.1.

Charakteristika území
lokalita
funk ní vymezení
lokální podmínky

Východní strana Ostaše
DSp – plochy silni ní dopravy – dopravní plochy
Rozší ení stávajícího parkovišt

Kód plochy
f.2.

Charakteristika území
lokalita
funk ní vymezení
lokální podmínky

Severozápadní okraj sídla
DSp – plochy silni ní dopravy – dopravní plochy
Parkovišt p i západní stran místní komunikace

Charakteristika území
lokalita
funk ní vymezení
lokální podmínky

Severn od železni ní zastávky
DSp – plochy silni ní dopravy – dopravní plochy
Parkovišt západn komunikace III/30122,OP železnice

Kód plochy
f.3.

Charakteristika území
lokalita
funk ní vymezení
lokální podmínky

pro ostatní funkce v urbanizovaném území nejsou zastavitelné plochy navrhovány
pro plochy vodní a vodohospodá ské

c.3. Systém sídelní zelen
Územní plán respektuje stávající plochy sídelní zelen . V sídle nejsou plošn
významné plochy ve ejné zelen . Stávající plochy zahrnuje územní plán do funk ních ploch
bydlení.
Nedílnou sou ástí systému sídelní zelen jsou plochy vyhrazené zelen (zahrad),
které jsou územním plánem v tšinou zahrnuty do funk ních ploch bydlení. Uvnit sídla mají
zahrady charakter okrasné a užitkové zahrady. V okrajových partiích se pak jedná spíš o
travnaté plochy, extenzivní sady, které nejsou v tšinou ani oplocené.
V sídle se nachází množství kvalitní vzrostlé stromové zelen , a už solitérní nebo
skupinové. Tyto budou i nadále chrán ny.

d) Koncepce ve ejné infrastruktury v etn podmínek pro její umis ování
d.1. Dopravní infrastruktura

Stávající komunika ní systém je územním plánem respektován (pr jezd komunikace
II/301 a z ní k jihu odbo ující III/30122) a do budoucna nebude m n n. Ostatní
komunikace v obci mají charakter místních obslužných.
Nejvýrazn jší dopravní závadu v obci – malý polom r oblouku v centru – není možno
vzhledem k prostorovým podmínkám bez asana ních zásah ešit, navrženo je tedy
ešení dopravním opat ením – snížením rychlosti v ozna eném úseku
Územní plán vymezuje d ležité místní obslužné a ú elové komunikace jako funk ní
plochu – plochy místních, obslužných a ú elových komunikací a vyzna il turistické
trasy a cyklotrasy.
Nevyhovující ší kové parametry stávajících obslužných komunikací není možno bez
asana ních zásah resp. bez zásah do pozemk soukromých vlastník ešit. Proto
je navrženo v sídle ešení dopravním opat ením – místní úprava – jednosm rný
provoz.
Na trase místní komunikace Ž ár nad Metují – Bukovice jsou jako ešení
nedostate ného ší kového uspo ádání p i obousm rném provozu navrženy výhybny.
Rozvojové lokality navržené návrhem územního plánu jsou dopravn
napojitelné p ímo na stávající systém pozemních komunikací – zastavitelné plochy
p iléhají ke komunikacím.
Plochy pro dopravu v klidu jsou navrhovány:
v návaznosti na železni ní zastávku p i komunikaci III/30122
v souvislosti s rozší ením možností rekrea ního využití území pro vstup do
p írodních partií ešeného území (Ostaš)
na severozápadním okraji sídla
rozší ením stávající dopravní plochy na východní stran Ostaše
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Železni ní doprava:

stávajících trafostanic ve spojení s novými kabelovými vývody.

Územní plán respektuje a jako funk ní plochu drážní dopravy vymezuje plochy
železni ní trat 026 Týništ nad Orlicí – Mezim stí – Otovice zastávka.
P i vymezování zastavitelných ploch p edevším pro funkce bydlení je respektováno
ochranné pásmo železnice.
P ší a cyklistická doprava:
Podél pr jezdu komunikace II/301 a III/30122 k železni ní zastávce budou dle
prostorových možností vybudovány alespo jednostranné chodníky.
Pro vedení turistických tras a cyklotras je využíváno stávajících pozemních a
ú elových komunikací. Územní plán nevymezuje nové plochy ani koridory pro vedení
p ších a cyklistických komunikací.

Územní plán respektuje stávající trasy STL plynovodu. Pro
navrhované zastavitelné plochy je navrženo dopln ní zásobní sít – st edotlaká
plynovodní sí .
Územní plán respektuje trasy komunika ních vedení.
Nakládání s odpady
Odstra ování odpad je zajišt no stávajícím vyhovujícím zp sobem.
Stejný zp sob bude uplatn n i pro rozvojová území.
I nadále bude zajiš ována separace odpadu, sb r velkoobjemového a
nebezpe ného odpadu.
V lokalit u železni ní zastávky vyzna uje územním plán plochu
stávajícího separa ního dvora. Jelikož je na drážním pozemku, je plocha vyzna ena
jako plocha p estavby s funk ním za azením plochy smíšené výrobní.

d.2. Technická infrastruktura
Vodní hospodá ství
Územní plán respektuje stávající vodní plochy a toky v ešeném území v etn jejich
ochranných resp. manipula ních pásem.
Do ochranného pásma vodních tok nebudou umis ovány žádné stavby, které by
mohly ovlivnit odtokové pom ry v území.
Územní plán respektuje stávající systém zásobování obce pitnou vodou, vymezuje
trasy stávajících vodovod a ploch za ízení a navrhuje dopln ní zásobní sít pro
navrhované zastavitelné plochy.
Územní plán navrhuje koncepci odstra ování (likvidace) odpadních vod
-

v západní ásti vybudování deš ové kanalizace (se zaúst ními z domovních
OV), spolu s odvád ním odpadních vod do do iš ovací nádrže

-

ve východní ásti rekonstrukce stávající kanalizace s dopln ním chyb jících
úsek a vybudování skupinových domovních istíren

Územní plán respektuje režimy ochranného pásma I. a II. stupn
které se dotýkají ešeného území.

vodního zdroje,

Podmínkou dalšího rozvoje sídla Ž ár nad Metují je dodržení kvality (hodnoty BSK)
vody v Dunajce
Územní plán respektuje území spole né ochrany spo ívající v ochran lokalit
vhodných pro akumulaci povrchových vod a významných z hlediska ochrany p írody
a krajiny - lokalitu Vl inec na Metují:
o

Území s ochranou p írody a krajiny vyplývající ze zákona . 114/1992 Sb., o
ochran p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis - §5 odst. (1), §26,
§49 a §50

o

Území výhledové akumulace povrchových vod dle § 127
254/2001 Sb., o vodách, ve zn ní pozd jších p edpis ve
„Sm rný vodohospodá ský plán . 34“ a Na ízení vlády
chrán ných oblastech p irozené akumulace vod Polická
vlády . 132/2005 Sb.

Energetika

Jižn od sídla, východn od železnice
plochy vodní a vodohospod. – W – vodní plochy a toky
do iš ovací nádrž
Leží v LBC, v ochranném pásmu železnice

Silni ní doprava a doprava v klidu:

pro funkci rekreace
Kód plochy
d.1.

Kód plochy
g.1.

odst. 15 zákona .
vazb na publikaci
. 40/1978 Sb., o
pánev a na ízení

Územní plán respektuje stávající systém zásobování obce elektrickou
energií, umíst ní jednotlivých trafostanic a vedení v etn jejich ochranných pásem.
P ípadný nár st pot eb elektrické energie bude zajišt n p ezbrojením

7

d.3. Ob anské vybavení
Územním plánem nejsou vymezovány samostatn zastavitelné plochy
pro ob anské vybavení komer ní ani ve smyslu §2 odst.1, k) 3. Umíst ní staveb a
za ízení ob anského vybavení umož ují funk ní regulativy ostatních funk ních ploch
v urbanizovaném území.
d.4. Ve ejná prostranství
Územní plán vymezuje jako ve ejná prostranství p edevším uli ní
prostory – místní komunika ní sí , která charakterizuje urbanistickou strukturu sídla.

e) Koncepce uspo ádání krajiny v etn vymezení ploch a stanovení podmínek
pro zm ny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost
krajiny, protierozní opat ení, ochranu p ed povodn mi, rekreaci, dobývání
nerost a podobn
e.1. Návrh uspo ádání krajiny
Respektovány a chrán ny budou krajinné hodnoty území:
Respektováno bude vymezení jednotlivých zón CHKO Broumovsko
v etn stanoveného ochranného režimu.
Ko i í skály.

Respektovány budou p írodní rezervace Ostaš a p írodní památka

Respektován bude rozsah a omezení vyplývající z vymezení Pta í
oblasti Broumovsko.
Respektovány budou podmínky a omezení vyplývající z vymezení toku
Metuje jako Evropsky významné lokality Metuje a D eví .
Respektovány budou plochy lesa p edevším v severní a jižní
ásti
ešeného území, b ehové porosty podél vodote í, plochy vymezených
skladebných prvk územního systému ekologické stability a veškeré plochy
ekologicky významné (remízky, plochy a linie vzrostlé zelen , mok ady, trvalé
travní porosty apod.).
Chrán na budou všechna krajiná sky, geologicky, paleontologicky a
biologicky (botanicky i zoologicky) cenná území, stávající plochy vzrostlé zelen
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v krajin i urbanizovaném území.
Linie komunika ních systém
lemovány doprovodnou zelení.

v etn

ú elových cest v krajin

o
o

Velké zorn né plochy budou roz len ny vymezenými plochami a liniemi
interak ních prvk .

Vymezenému funk nímu využití ploch musí odpovídat zp sob jejich užívání
a ú el umis ovaných staveb a za ízení, v etn jejich úprav a zm n v jejich užívání.

P i p echodu lesních ploch do ploch zem d lsky využívaných bude
využíváno p edevším trvalých travních porost ke zvýšení reten ní schopnosti území.
Okraje sídla budou lemovány trvalými travními porosty nebo plochami
extenzivn využívaných ploch zahrad a sad .

ešené území je len no do t chto funk ních typ a podtyp :

Systém zem d lského využívání zorn ných ploch bude volen tak, aby
bylo eliminováno ohrožení sídla vodní erozí.

Plochy bydlení:
o
Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské BV
o
Plochy bydlení v rodinných domech – p ím stské BP

e.2. Návrh systému ÚSES

Plochy smíšené obytné:
o
Plochy smíšeného bydlení venkovského SV

Územní plán vymezil skladebné prvky ÚSES, které budou jako závazný
limit respektovány.
plánem.

spl ují hygienické podmínky pro umíst ní aktivity v lokalit
jsou v souladu s charakterem území a požadavky pro ochranu
architektonických a urbanistických hodnot území
jsou v souladu s požadavky na ve ejnou a technickou infrastrukturu
nejsou v rozporu se zám ry a strategií rozvoje obce

o
o

budou

Plochy rekreace:
o
Plochy zahrádká ských osad RZ
o
Plochy individuální pobytové rekreace RI
o
Plochy rekreace na plochách p írodního charakteru RP

Respektován bude ochranný režim pro ÚSES stanovený územním
Systém ekologické stability dopl ují linie interak ních prvk .

Plochy ve ejných prostranství:
o
Plochy místních, obslužných a ú elových komunikací PVk

e.3. Protierozní opat ení
Územní plán navrhuje západn od sídla systém protierozních opat ení.

Plochy dopravní infrastruktury:
o Plochy silni ní dopravy – komunikace DSk
o Plochy silni ní dopravy – dopravní plochy DSp
o Plochy drážní dopravy DZ

e.4. Plochy pro dobývání nerost
V ešeném území se nevyskytují ložiska nerostných surovin.

Plochy smíšené výrobní:
o
Plochy smíšené výroby VS

f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití
s ur ením p evažujícího ú elu využití (hlavní využití), p ípustného,
nep ípustného, p ípadn podmín n p ípustného využití a stanovení
podmínek prostorového uspo ádání v etn základních podmínek ochrany
krajinného rázu

Plochy zem d lské:
o
Plochy smíšené krajinné zelen NS
o
Plochy smíšené krajinné zelen – ochranné NSo
o
Plochy zem d lsky obhospoda ované p dy NZ
Plochy p írodní:
o
Plochy p írodní krajinné zelen
NP
o
Plochy liniové a doprovodné zelen NPd

f.1. Funk ní regulace
Celé ešené území je roz len no do ploch podle p evládajících funkcí.
Pro jednotlivé funk ní plochy jsou stanoveny podmínky, regulující využití
území v len ní p ípustné a nep ípustné využití.
o
P ípustné využití – funkce, která ve stavbách a za ízeních vymezené
funk ní plochy p evládá a ur uje charakteristiky využití funk ní plochy;
funkce které dopl ují funkci hlavní tak, aby funk ní využití staveb a za ízení
bylo optimální.
o
Nep ípustné využití – funkce, které jsou ve stavbách a za ízeních
vymezené funk ní plochy nevhodné, škodlivé, zp sobující závady na
životním, resp. obytném prost edí.

Plochy lesní:
o
Plochy lesa

Vymezení pojm
Pojem stavba je definován stavebním zákonem, § 2 odst. 3 a 4 zák. . 183/2006 Sb.
Za ízení je definováno pro pot eby územního plánu jako ást stavby, využitá pro jinou
funkci než p evažující funkce stavby (nap . za ízení ve ejného stravování v rámci
administrativní budovy)

innosti, resp. stavby a za ízení pro n využívané, neuvedené ani v
jedné ze dvou výše uvedených kategorií jsou považovány za p ípustné za
podmínky, že:
o
spl ují obecn technické podmínky pro výstavbu
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•

Nízkopodlažní a vícepodlažní zástavba – hranici tvo í horní mez podlažnosti
rodinných dom – 2 n.p. s podkrovím
Drobná stavba – stavba plnící dopl kovou funkci ke stavb rodinného domu tj.
jednotlivá garáž s max. dv ma stáními a jedním vjezdem a stavby ve smyslu §103
odst.1 písm. a) bod 1,4,5 a písm. d) bodu 5 zákona 183/2006 Sb.
Ob anské vybavení – slouží k uspokojení pot eb a zájm ob an
místním i širším m ítku. Jde o stavby a za ízení sloužící:
•
obchodu, ve ejnému stravování, p echodnému ubytování
•
ve ejné správ a administrativ
•
školství, kultu e, spole enským aktivitám
•
zdravotnictví a sociální pé i

NL

Plochy vodní a vodohospodá ské:
o
Vodní plochy a toky W

•

garáže adové – objekt s více než t emi stáními bu v jedné ad nebo ve
dvou adách za sebou
Jednotlivé a adové garáže mohou být bu samostatné objekty nebo
vestav né do objekt sloužících jiným ú el m.
garáže hromadné – objekt, který slouží k odstavování nebo parkování vozidel
a má víc než t i stání a zpravidla jeden vjezd

Odstavné plochy: plochy pro odstavování vozidel, tj. pro umíst ní vozidla mimo jízdní
pruhy komunikací po dobu, kdy se vozidla nepoužívá (spíš dlouhodobé)
Parkingy, parkovací plochy: plochy pro parkování vozidel, tj. pro umíst ní vozidla
mimo jízdní pruhy komunikací po dobu zam stnání, nákupu, naložení vozidla... (spíš
krátkodobé)

a spole nosti v

Pobytová rekreace – stavby i za ízení, umož ující vícedenní rekrea ní pobyt s
možností p enocování, stravování, s hygienickým zázemím.
Dle vlastnictví jde o rekrea ní stavby:
•
individuální
•
sloužící zájmové skupin obyvatel
•
komer n využívané

Ve ejná správa – ve ejné budovy sloužící v místním m ítku pot ebám ob an a jejich
kontaktu se samosprávou a státní správou
Administrativa – ú ady a instituce mimo státní správu a samosprávu – správní budovy
a kancelá e firem, samostatných podnikatel

Drobné hospodá ské zví ectvo – dr bež, králíci, holubi ap. a drobná zví ata – psi,
ko ky, exotické ptactvo

Definice staveb pro výrobu vychází z § 3 odst. i vyhl. . 137/98 Sb., další rozlišení
funk ních regulativ je pro pot eby územního plánu vymezeno takto:
•
Výroba smíšená – výroba, která není p ípustná v jiných funk ních plochách
p edevším z d vod vyšší dopravní zát že ( etnost jízd a tonáž vozidel), i z
d vod p ekra ování limit p ípustného zatížení území hlukem, prachem,
imisemi, které však nep esahují hranice areál . Jde nap . o výrobu
potraviná skou, textilní, elektrotechnickou, polygrafickou, výrobu stavební a
stavebních hmot, d evozpracující, servisy, opravny, strojírenství na bázi
výroby spot ebních p edm t , v plochách stávajících zem d lských areál i
výroba zem d lská.
•
Výrobní služby – výroba v malém rozsahu produkce a využívaných ploch, bez
velkých nárok na p epravu ( etnost i tonáž vozidel), bez negativních dopad
na životní prost edí, které nep esahují hranice jednotlivých areál , resp.
výrobních objekt . Jde o výrobu emeslnou, služby mající charakter výroby,
servisní služby ap.

Krátkodobé shromaž ování odpadu – sb r komunálního odpadu do popelnic a
kontejner , inertního odpadu do velkoobjemových kontejner , recyklovatelného
odpadu do speciálních nádob, se zajišt ním pravidelným odvozem na místo dalšího
zpracování i odstra ování (likvidace)
Negativní dopady na životní prost edí – hluk, prašnost, emise, vibrace ap..... z
provozované innosti, zat žující území bu jednotliv nebo v souhrnu nad limitní
p ípustnou mez hygienických p edpis – normovou hodnotu (§ 3 odst.p, vyhl.
137/1998 Sb.)
Nadmístní význam – význam pro širší území, než je území sídla i obce – pro více
sídel ve spádové oblasti, pro region

Stavby sloužící zem d lské výrob – obsluze ploch zem d lské p dy – stavby
sloužící ukládání sena, slámy, polní hnojišt , p íst ešky pro hospodá ská zví ata na
pastvinách, napáje ky

Podmínky využití jednotlivých funk ních ploch

Maloobchod – rozptýlené prodejny, obchodní centra místní i obvodová, nabízející
zboží denní pot eby, specializovaný sortiment p ímo spot ebiteli

P l o c h y b y d l e n í v r o d i n n ý c h d o m e c h – v e n k o v s k é BV
Hlavní využití:
tém výhradn bydlení se zahradami a s vyšším podílem ob anské vybavenosti

Služby – nevýrobní i výrobní, sloužící ob an m k zajiš ování jejich denních pot eb –
krom emesel, sezónních a opravárenských služeb také pe ovatelské, zdravotní,
p j ovny, poradenství…
Velkoobchod – stavby a plochy, ve kterých je zajiš ován pohyb zboží mezi výrobcem
a dodavatelem, resp. mezi dodavateli, bez p ímého styku se spot ebitelem
Garáže – jsou v souladu s názvoslovím užívaným v dopravním projektování len ny
takto:
•
garáže (jednotlivé) – nejvýše t i stání s jedním spole ným vjezdem
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Plochy bydlení

Funk ní regulativ:
P ípustné využití:
rodinné domy v etn drobných staveb se zahradami okrasnými i užitkovými,
hospodá ským zázemím a omezeným chovem hospodá ského zví ectva
o
stavby a za ízení pro maloobchod, ve ejné stravování, služby
o
stavby a za ízení pro ve ejnou správu a administrativu, školství, kulturní a
spole enské aktivity
o
stávající objekty sloužící individuální pobytové rekreaci
o
stavby a plochy pro ubytování v soukromí – agroturistika
o
drobné plochy ve ejné zelen s d tskými h išti, odpo inkovými plochami

o
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obslužné a ú elové komunikace, p ší cesty a chodníky
plochy pro parkování sloužící obsluze území
stavby, za ízení a plochy technického vybavení
plochy zahrad a sad
plochy izola ní a doprovodné zelen
za ízení pro krátkodobé shromaž ování domovního odpadu

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

Nep ípustné využití:
vícepodlažní obytné domy
stavby pro výrobu a podnikatelské aktivity s negativními dopady
na životní prost edí
o
stavby a plochy pro velkoobchod, skladování a manipulaci s materiály,
p ekladišt
o
hromadné garáže, stavby a plochy pro dopravní provozy
o
stavby a za ízení pro skladování a odstra ování odpad
o
stavby ob anského vybavení komer ního typu hyper a supermarket

o
o

Zásady prostorového uspo ádání:
struktura a zp sob zástavby bude vycházet z charakteru
lokality. Koeficient zastav ní nep evýší 0,5.
o
objekty budou p ízemní s využitým podkrovím. Technické
zázemí objekt bude ešeno nadzemními stavbami tak, aby formáln odpovídaly
stavbám místn obvyklým. V p ípad požadavk na podsklepení staveb a využití
suterénních prostor bude prov eno výškové osazení ve vztahu k okolním
stavbám.
o
tvary st ech budou respektovat p evažující typ zast ešení tj.
st echy sedlové
o
st ešní krytiny p evážn
hladké – eternitové šablony,
bitumenový šindel, dle územních podmínek keramika a probarvené betonové
tašky, plech. Použití vlnitých krytin je nep ípustné.
o
hospodá ské objekty budou bez výjimky s jedním nadzemním
podlažím, s výškou ímsy max. 5 m a h ebene 10 m, o délce fasády max. 30 m.
V tší plochy st ech i fasád budou len ny.
o
výpln otvor – budou m ítkem, materiálem i len ním
p izp sobeny místním podmínkám i architektu e objektu
o
u povrchových úprav fasád bude preferována tradi ní m kká
omítka
o
u stávajících objekt venkovského charakteru jsou štítové
lodžie a balkony nep ípustné

o

Plochy bydl ení v
Hlavní využití:
tém výhradn k bydlení

rodinnýc h

dom ec h – p ím

stské

BP

o
o
o
o
o
o
o

zahradami

odpadu

o
o
o
o

stavby a za ízení technické vybavenosti
stavby a za ízení pro krátkodobé shromaž ování domovního

Nep ípustné využití:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

vícepodlažní obytné domy
stavby pro výrobu a podnikatelské aktivity s negativními vlivy
na životní a obytné prost edí
stavby pro chov velkých hospodá ských zví at a v tšího
množství drobného zví ectva
hromadné garáže a garáže pro nákladní vozidla
stavby a plochy pro skladování a manipulaci s výrobky a
materiály
technická za ízení s negativním dopadem na životní a obytné
prost edí
stavby a plochy pro skladování, ukládání a odstra ování
odpad
veškeré stavby, za ízení a innosti, které snižují kvalitu
prost edí a pohodu bydlení a nejsou slu itelné s bydlením
veškeré stavby a innosti, jejichž negativní ú inky na životní
prost edí p ekra ují nad p ípustnou mez limity uvedené v p íslušných p edpisech
(§13 vyhlášky . 137/1998 Sb.)

Zásady prostorového uspo ádání:
struktura a zp sob nové zástavby i stavebních úprav ve
stabilizovaných lokalitách bude vycházet z charakteru lokality. P i dostavb
stavebních mezer bude respektována uli ní ára.
o
objekty budou p ízemní s využitým podkrovím, sklonitá st echa
(sedlo, valba), koeficient zastav ní nep evýší 0,4
o
st ešní krytiny p evážn
hladké – eternitové šablony,
bitumenový šindel, keramika a probarvené betonové tašky, plech. Ploché
st echy jsou nep ípustné.

o

Plochy smíšené obytné
P l o c h y s m í š e n é h o b y d l e n í v e n k o v s k é h o SV
Hlavní využití:
p evážn bydlení, s okrasnými a užitkovými zahradami, s možností integrace zem d lství a
výrobních aktivit na bázi emesel

rodinné domy v etn

drobných staveb, s p evážn

okrasnými

stávající bytové domy v etn adových garáží u nich
stavby a za ízení p echodného ubytování – penziony…
stavby a za ízení pro maloobchod do 100 m 2 prodejní plochy,
pro služby a ve ejné stravování
stavby, za ízení a plochy pro sport
plochy ve ejné, izola ní a doprovodné zelen
d tská h išt , odpo inkové plochy

P ípustné využití:
o rodinné domy s hospodá skými objekty, s okrasnými a užitkovými zahradami a
regulovaným chovem hospodá ského zví ectva
o stavby a plochy pro chov hospodá ského zví ectva, skladování a úpravu krmiv,
zem d lských plodin bez negativních vliv na životní a obytné prost edí
o stavby a za ízení pro výrobní služby bez negativních dopad na obytné a životní
prost edí integrovanou ke stavbám pro bydlení
o stávající objekty charakteru rodinného domu, sloužící individuální pobytové
rekreaci
o stavby pro ubytování v soukromí, agroturistiku
o stavby a za ízení pro služby, maloobchod a ve ejné stravování
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o

obslužné a ú elové komunikace, p ší cesty a chodníky
plochy pro odstavování a parkování vozidel sloužící obsluze

Funk ní regulativ:

Funk ní regulativ:
P ípustné využití:

území

ve ejná zele , izola ní a doprovodná zele , louky, pastviny a sady pror stající
zástavbou
obslužné a p ístupové komunikace, p ší cesty a chodníky
plochy pro parkování a odstavování vozidel sloužící obsluze území
stavby a za ízení technického vybavení
stavby a za ízení pro krátkodobé shromaž ování domovního odpadu

Nep ípustné využití:
vícepodlažní obytné domy
stavby pro výrobu (v etn zem d lství) a podnikatelské aktivity s negativními
vlivy na životní prost edí a obytné prost edí
o stavby a plochy pro skladování a manipulaci s materiály a zbožím, p ekladišt ,
velkoobchod
o
hromadné garáže, stavby a plochy pro dopravní provozy
o
stavby a za ízení pro skladování a odstra ování odpad
o
stavby ob anského vybavení komer ního typu hyper a supermarket
o veškeré stavby, za ízení a innosti, které svým provozováním a technickým
za ízením narušují užívání staveb a za ízení ve svém okolí a snižují kvalitu
prost edí souvisejícího území
o
veškeré stavby a innosti, jejichž negativní ú inky na životní prost edí p ekra ují
nad p ípustnou mez limity uvedené v p íslušných p edpisech (§13 vyhlášky .
137/1998 Sb.)

o
o

Zásady prostorového uspo ádání:
struktura a zp sob zástavby bude vycházet z charakteru lokality. Koeficient
zastav ní nep evýší 0,3.
o
objekty budou p ízemní s využitým podkrovím. Technické a hospodá ské zázemí
objekt bude ešeno nadzemními stavbami tak, aby formáln odpovídaly
stavbám místn obvyklým. V p ípad požadavk na podsklepení staveb a využití
suterénních prostor bude prov eno výškové osazení ve vztahu k okolním
stavbám.
o tvary st ech budou respektovat místn typický zp sob zast ešení tj. st echy
sedlové
o st ešní krytiny p evážn hladké – eternitové šablony, bitumenový šindel, dle
územních podmínek keramika a probarvené betonové tašky, plech. Použití
vlnitých krytin je nep ípustné.
o
hospodá ské objekty budou bez výjimky s jedním nadzemním podlažím, s
o výškou ímsy
max. 5 m a h ebene 10 m, o délce fasády max. 30 m. V tší
plochy st ech i fasád budou
len ny.
o výpln otvor – budou m ítkem, materiálem i len ním p izp sobeny místním
podmínkám i architektu e objektu
o u stávajících objekt venkovského charakteru jsou štítové lodžie a balkony
nep ípustné

o

Plochy rekreace
P l o c h y z a h r a d k á s k ý c h o s a d RZ
Hlavní využití:
pro individuální rekreaci osob, spojenou s p stitelskou zahrádká skou inností na pozemcích
zpravidla se zahrádká skými chatami seskupenými do zahrádká ských osad
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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inností (nap .

Nep ípustné využití:
stavby pro výrobu v etn zem d lství a podnikatelské aktivity
stavby pro ob anské vybavení
stavby pro nakládání s odpady mimo stavby uvedené v p ípustném využití
území
o
erpací stanice PHM všech kategorií
o
autobazary
o
garáže
o
stavby pro chov hospodá ských zví at
o
ostatní stavby a za ízení p ímo nesouvisející se zahrádká skou a p stitelskou
inností
o
veškeré stavby a innosti, které nesouvisí a jsou neslu itelné s rekrea ními
aktivitami a které snižují kvalitu prost edí ve vymezené ploše

o
o
o

o

Zásady prostorového uspo ádání:
objekty v zahrádká ské osad budou o jednom nadzemním podlaží do 25 m 2
zastav né plochy, nepodsklepené, bez využitého podkroví, se sklonitou st echou.
Na jedné zahrad bude nejvýše jedna stavba pro individuální rekreaci.

Plochy individuální pobytové rekreace
Hlavní využití:
pobytové rekreaci, jako zázemí rekrea ních aktivit

RI

Funk ní regulativ:
P ípustné využití:
stavby a za ízení pro p echodné ubytování, ve ejné stravování
za ízení pro sportovní aktivity, d tská h išt
stavby a za ízení pro rehabilitaci a rekreaci
stavby a za ízení pro skladování materiál sloužících provozu areálu do 50 m 2
manipula ní plochy
o
plochy pro parkování osobních automobil sloužící obsluze území
o
stavby pro krátkodobé ukládání TKO
o
stavby a za ízení technické infrastruktury
o
pobytové louky, ve ejná zele p írodního charakteru, odpo inkový a herní
mobiliá
o
o
o
o

Funk ní regulativ:
P ípustné využití:
o
stavby pro individuální rekreaci v souladu s §103 odst. (1)1. zákona 183/2001
Sb.

stavby pro spole né skladování, sociální a hygienické za ízení
stávající rodinné domy
drobné okrasné a užitkové p stitelské plochy
ú elové komunikace, komunikace pro p ší a cyklisty
parkovací plochy pro osobní automobily, motocykly, kola
drobná architektura a vodní prvky
stavby pro krátkodobé ukládání TKO
stavby pro nakládání s odpady související se zahrádká skou
kompost)
stavby a za ízení technické infrastruktury
liniové a plošné sadovnické porosty
osadní klubovny
sportovní a d tská h išt

o
o

Nep ípustné využití:
stavby pro výrobu v etn zem d lství a podnikatelské aktivity
stavby a za ízení pro chov hospodá ských zví at
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stavby pro nakládání s odpady mimo stavby uvedené v p ípustném využití
území
erpací stanice PHM všech kategorií
autobazary

o
o
o

o

Zásady prostorového uspo ádání:
objekty budou p ízemní s možností využitého podkroví, st echa sedlová,
koeficient zastav ní nep evýší 0,2

P loc hy rekr eac e na pl oc hác h p írodní ho
Hlavní využití:
Sezónnímu využití pro zimní sporty

c har akt eru

RP

Funk ní regulativ:
o
o
o
o

P ípustné využití:
trvalé travnaté porosty
stavby a za ízení technologického a provozního zázemí lyža ského vleku
sociální a hygienické za ízení
stavby a za ízení technické infrastruktury

Nep ípustné využití:
veškeré stavby a využití ploch nesouvisící s p ípustným využitím v etn staveb
pro individuální rekreaci
o
stavby a innosti s negativním vlivem na p írodní a hygienické kvality území a
krajinný ráz
o
veškeré stavby a innosti, které nesouvisí a jsou neslu itelné s rekrea ními
aktivitami, a které snižují kvalitu prost edí ve vymezené ploše

o

o

Zásady prostorového uspo ádání:
objekty budou p ízemní se sklonitou st echou, koeficient zastav ní nep evýší 0,1

Plochy ve ejných prostranství
P l oc h y m íst n í c h , ob sl u žn ý c h a ú e l o vý c h kom u n i ka c í
PVk
Hlavní využití:
jako ve ejn p ístupné a užívané ulice, cesty a prostranství, které slouží místní doprav
Funk ní regulativ:
P ípustné využití:
o
místní silni ní doprava sloužící pr jezdu a p ímé obsluze staveb a za ízení
o
parkování vozidel na místech ur ených silni ními pravidly
o
ú elová doprava k obsluze ploch v ešeném území
o
doprovodná a izola ní zele
o
p ší a cyklistický provoz
o stavby a za ízení technické infrastruktury
o
obratišt , manipula ní plochy
o

Nep ípustné využití:
veškeré stavby a za ízení nesouvisící s p ípustným využitím

Plochy dopravní infrastruktury
Plochy

silni

ní

dopravy – komunikace

DSk

Hlavní využití:
pro provoz vozidel po pozemních komunikacích
Funk ní regulativ:
P ípustné využití:
pozemní komunikace, silni ní pozemky komunikací
plochy, které jsou sou ástí komunikace – náspy, zá ezy a stavby a
za ízení – mosty, dopravní zna ení a technická opat ení související s provozem
na pozemních komunikacích
o
plochy pro odstavování a parkování vozidel na místech ur ených
silni ními pravidly
o
stavby a za ízení sloužící hromadné doprav
o
plochy pro p ší na odd lených pruzích a chodnících
o
plochy doprovodné a izola ní zelen
o
stavby a za ízení technické infrastruktury

o
o

Nep ípustné využití:
o

Funk ní regulativ:
P ípustné využití:
odstavné a parkovací plochy osobních automobil
odstavné a parkovací plochy nákladních automobil a autobus (jen v lokalit
u železni ní zastávky)
o
zastávky ve ejné dopravy se za ízeními zajiš ujícími hromadnou p epravu
osob
o
ve ejná a izola ní zele
o
informa ní za ízení
o
místní obslužné komunikace
o
ú elové komunikace pro p ší, cyklisty a motorová vozidla
o
stavby a za ízení technické infrastruktury
o
o

Nep ípustné využití:
o
o
o
o
o
o

provozy sloužící železni ní doprav
provozní budovy a za ízení pro cestující (stanice, zastávky, nástupišt )
ú elové komunikace a manipula ní plochy
odstavné a parkovací plochy
plochy doprovodné a izola ní zelen
stavby a za ízení technické infrastruktury

Nep ípustné využití:
o
stavby, za ízení a plochy nesloužící železni ní doprav

Funk ní regulativ:
o
o

P ípustné využití:
železni ní trat a kolejišt v etn násp , zá ez , op rných zdí, most a pod.
za ízení pro železni ní dopravu

18

o

o
o
o
o

Plochy smíšené výrobní
P l o c h y s m í š e n é v ý r o b y VS
Hlavní využití:
výrob , výrobním službám, zem d lské výrob , skladování a manipulaci s materiály.
Zpravidla nejsou p ípustné v jiných funk ních plochách, mají zvýšené nároky na p epravu,
negativními vlivy svých provoz nep esahují hranice areál , resp. výrobních objekt .
Funk ní regulativ:
P ípustné využití :
stavby a plochy zem d lské výroby v ploše sou asných zem d lských
provoz
o
stavby pro zpracování zem d lských produkt , potraviná ský pr mysl
o
stavby a za ízení pro lehkou výrobu a výrobní služby
o
stavby a za ízení pro servisní a opravárenské služby
o
stavby a za ízení pro stavební innost, stavební dvory, výroba drobných
stavebních prvk
o
stavby a za ízení pro obchod – prodejní sklady, vzorkové prodejny – jako
sou ást výrobních areál
o
stavby a za ízení pro skladování, manipula ní plochy
o
stavby a za ízení pro administrativu
o
stavby a za ízení pro sociální a hygienické zázemí zam stnanc , stravování
o
stavby a za ízení pro nakládání s odpady
o
stavby a za ízení technické infrastruktury
o
obslužné a ú elové komunikace
o
plochy pro odstavování osobních a nákladních automobil a speciálních
vozidel
o
garáže služebních a nákladních automobil a speciálních vozidel a techniky
o
ve ejná a izola ní zele
o

Nep ípustné využití:
stavby pro výrobu a výrobní služby s negativními vlivy na životní prost edí,
p esahujícími hranice areál
o
stavby pro pr myslovou výrobu
o
stavby a za ízení pro školství, sociální pé i, zdravotnictví a kulturu
o
stavby a za ízení pro rekreaci a sport, pro p echodné ubytování
o
stavby pro bydlení
o
veškeré provozy, které by vlivem svých inností negativn ovliv ovaly životní
a obytné prost edí v okolních obytných plochách

o

Zásady prostorového uspo ádání:
provozy budou umis ovány v rámci areál v logických vazbách na dopravní trasy
a inženýrské sít
o
nové objekty musí být navrhovány s ohledem na polohu areálu tak, aby
nenarušovaly siluetu obce a dálkové pohledy – nenarušily krajinný ráz

o
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stavby pro bydlení
stavby a za ízení pro ob anskou vybavenost vyšší
stavby a za ízení pro sport a rekreaci
stavby pro pr myslovou výrobu
stavby pro zem d lství
veškeré stavby a za ízení nesouvisící s p ípustným využitím

P l o c h y d r á ž n í d o p r a v y DZ
Hlavní vyžití:
pro železni ní tra , stanice, zastávky a doprovodné provozy
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o
o
o
o
o
o

veškeré stavby a za ízení nesouvisící s p ípustným využitím

P l o c h y s i l n i n í d o p r a v y – d o p r a v n í p l o c h y DSp
Hlavní využití:
pro odstavování a parkování vozidel na okraji sídla, u významných staveb a areál ,
v návaznosti na hromadnou dopravu

velké objemy staveb budou len ny do drobn jšího m ítka. Max. podlažnost 2
NP, výška objektu po ímsu nep evýší 5 m. Pokud z d vod technologických
bude nezbytná v tší výška, je t eba prov it zám r ve vztahu k siluet sídla –
krajinnému rázu
st echy rovné jsou nep ípustné, doporu ovány jsou st echy sedlové a valbové
vn jší povrchové úpravy budou z p írodních materiál – m kká omítka, režné
lícové zdivo, d evo, kámen
ocelové p íst ešky a haly z vlnitého materiálu nejsou doporu ovány, výjime n
jsou p ípustné jako provizorní stavby
areály a provozovny budou po obvodu i uvnit osázeny zelení

Plochy zem d lské
Plochy smíšené kr ajinné zelen
Hlavní využití:
plochy trvalých travních porost a luk, rozptýlená zele v krajin (vegeta ní prvky rostoucí
mimo les), je jedním ze základních systém krajinného prost edí a její rozvoj je ovlivn n
p edevším uplatn ním p irozených proces a mechanizm
Funk ní regulativy:
P ípustné využití:
o stabilizované travnaté porosty, kv tnaté louky
o trvalé travní porosty – louky, pastviny
o p irozené d evinné porosty skupinové a solitérní s podrostem bylin a ke ových
porost
o mok ady a prameništ
o b ehová a doprovodná vegetace vodote í
Podmín n p ípustné využití:
o Za podmínky odsouhlasení konkrétního zám ru v konkrétní podob a konkrétní
lokalit p íslušným orgánem ochrany zem d lského p dního fondu a ochrany
p írody:
o
plochy související dopravní infrastruktury
o
ú elové komunikace
o
p ší, cyklistické a jezdecké stezky
o
plochy související technické infrastruktury, technické stavby a opat ení
v souladu s ustanovením §9 odst. 2 zák. . 334/1992 Sb. o ochran
ZPF
o
drobné sakrální stavby (k ížky, kapli ky, boží muka), drobná
architektura – mobiliá (informa ní tabule, lavi ky, odpadkové koše)
o
zalesn ní pozemk (možnosti zalesn ní budou dle požadavku
orgánu ochrany p írody v konkrétních p ípadech prov eny nap .
biologickým hodnocením, posouzením na krajinný ráz a pod.)
Nep ípustné využití:
o veškeré stavby a využití ploch nesouvisící s p ípustným využitím v etn staveb pro
bydlení a individuální rekreaci
o veškeré stavby a innosti s negativním vlivem na p írodní a hygienické kvality území
a krajinný ráz
Plochy smíšené kr ajinné zelen
– ochranné
NSo
Hlavní využití:
plochy trvalých travních porost a luk, rozptýlená zele (vegeta ní prvky rostoucí mimo les) a
extenzivní sady na okrajích urbanizovaných ploch
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Funk ní regulativy:

o

P ípustné využití:
o stabilizované travnaté porosty, kv tnaté louky
o trvalé travní porosty – louky, pastviny
o p irozené d evinné porosty skupinové a solitérní s podrostem bylin a ke ových
porost
o extenzivní sady a zahrady
Podmín n p ípustné využití:
o Za podmínky odsouhlasení konkrétního zám ru v konkrétní podob a konkrétní
lokalit p íslušným orgánem ochrany zem d lského p dního fondu a ochrany
p írody:
o
protierozní opat ení – suché poldry, vodní nádrže, záchytné p íkopy,
zatravn né pásy a plochy
o
plochy související dopravní infrastruktury
o
ú elové komunikace
o
p ší, cyklistické a jezdecké stezky
o
plochy související technické infrastruktury, technické stavby a opat ení
v souladu s ustanovením §9 odst. 2 zák. . 334/1992 Sb. o ochran
ZPF
o
drobné sakrální stavby (k ížky, kapli ky, boží muka), drobná
architektura – mobiliá (informa ní tabule, lavi ky, odpadkové koše)
o
zalesn ní pozemk (možnosti zalesn ní budou dle požadavku
orgánu ochrany p írody v konkrétních p ípadech prov eny nap .
biologickým hodnocením, posouzením na krajinný ráz a pod.)
o
stabiliza ní vegetace svah
Nep ípustné využití:
o intenzivní zem d lské využívání ploch (zorn né plochy)
o veškeré stavby a využití ploch nesouvisící s p ípustným využitím
o veškeré stavby a innosti s negativním vlivem na p írodní a hygienické kvality území
a krajinný ráz
Dopl ková charakteristika funk ní plochy: protierozní opat ení
Plochy zem d lsky obhosp oda ované p dy
Hlavní využití:
hospoda ení na zem d lské p d , p stování zem d lských plodin,

NZ

Funk ní regulativ:
o
o

P ípustné využití:
orná p da, zem d lská rostlinná výroba
intenzivn využívané travní porosty – louky a pastviny

Podmín n p ípustné využití
o Za podmínky odsouhlasení konkrétního zám ru v konkrétní podob a konkrétní
lokalit p íslušným orgánem ochrany zem d lského p dního fondu a ochrany
p írody:
o
stavby sloužící zem d lské výrob – obsluze ploch, jejichž umíst ní
v krajin je funk n od vodnitelné, pokud jsou zabezpe eny proti pr saku
a smyv m. U polních hnojiš je t eba vhodnost umíst ní doložit
hydrogeologickým posudkem. Skládky hnojiv a polní hnojišt jsou
podmín n p ípustné pouze v území vymezeném ze severu a východu
železni ní tratí, ze západu komunikací spojující Ž ár nad Metují
s Maršovem.

o
o
o
o
o
o

plochy související dopravní a technické infrastruktury, technické stavby a
opat ení v souladu s ustanovením §9 odst. 2 zák. . 334/1992 Sb. o
ochran ZPF
zalesn ní pozemk (možnosti zalesn ní budou dle požadavku orgánu
ochrany p írody v konkrétních p ípadech prov eny nap . biologickým
hodnocením, posouzením na krajinný ráz a pod.)
zem d lské ú elové komunikace v rámci komplexních pozemkových úprav
a pokud nejsou v rozporu s p edpisy o ochran ZPF a ochrany p írody
liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze,
stromo adí) dle územních systém ekologické stability
drobná architektura, drobné sakrální stavby (k ížky, kapli ky, boží muka)

Nep ípustné využití
veškeré stavby a využití ploch, které nesouvisí s p ípustným využitím
stavby a innosti s negativním vlivem na p írodní a hygienické kvality území a
krajinný ráz

Plochy p írodní
Plochy p írodní krajinné zelen
NP
Hlavní využití:
zachování a obnov p írodních a krajinných hodnot území
Funk ní regulativ:
P ípustné využití:
o innosti zajiš ující uchování druhového bohatství rostlinné a živo išné sféry
o innosti vedoucí ke zvyšování ekologické stability území s p íznivým p sobením na
okolní, ekologicky mén stabilní ásti krajiny
o do ploch p írodní zelen jsou zahrnuty zejména:
o
p írodní rezervace
o
významné krajinné prvky
o
prvky územního systému ekologické stability v etn interak ních prvk
o
zvláš chrán ná území a nejcenn jší p írodní lokality
o
stabilizované travnaté plochy – louky, pastviny
Podmín n p ípustné využití:
pokud nejsou v rozporu s podmínkami ochrany p írody a zachování krajinného rázu
o technická infrastruktura, technické stavby a opat ení sloužící obsluze a ochran
území
o drobná architektura, drobné sakrální stavby (k ížky, boží muka, kapli ky)
o tábo ení ve vymezených lokalitách za podmínek dodržování stanovených a s
p íslušnými orgány dohodnutých pravidel (podmínek) – tábo išt vyzna ená
v grafické ásti lze využívat po p edchozím odsouhlasení Správou CHKO
Broumovsko. V t chto lokalitách nelze umis ovat stavby
o výše uvedené stavby budou podmín n p ípustné jen v konkrétních p ípadech na
základ souhlasu p íslušných orgán ochrany p írody a orgánu ochrany ZPF.
o ú elové komunikace, p ší a cyklistické trasy
Nep ípustné využití:
intenzivní formy hospoda ení
rozši ování geograficky nep vodních rostlin a živo ich
terénní úpravy v tšího rozsahu, t žba nerostných surovin, nakládání s odpady,
p edevším skladování a zneškod ování
o
jakákoliv stavební innost, která nesouvisí s prokazateln nezbytnou obsluhou
území (v etn technické infrastruktury) resp. úpravami a údržbou stávajících

o
o
o
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o

objekt
oplocování pozemk , pokud se nejedná o krátkodobou ochranu v zájmu pé e o
zachování p írodních lokalit, výsadeb atp. v zájmu ochrany p írody
Dopl ková charakteristika funk ní plochy: tábo išt

Plochy lesní
Plochy lesa
NL
Hlavní využití:
p stování lesních porost hospodá ských, ochranných, nebo les zvláštního ur ení. Ucelené
komplexy les plní v i sídl m specifické funkce ochranné, estetické i rekrea ní.
Funk ní regulativ:
o
o
o
o

P ípustné využití:
lesní porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
lesní porosty pro hospodá ské a rekrea ní využití
ú elové komunikace pro obsluhu území a lesní hospodá ství
malé vodní plochy a toky

Podmín n p ípustné využití:
pokud nejsou v rozporu s podmínkami ochrany p írody a zachování krajinného rázu
o technická infrastruktura, technické stavby a opat ení sloužící obsluze a ochran
území
o
p ší a cyklistické komunikace, jezdecké stezky
o drobná architektura, drobné sakrální stavby (k ížky, kapli ky, boží muka)
Nep ípustné využití:
o veškeré stavby a využití ploch, které nesouvisí s p ípustným využitím
o stavby a innosti s negativním vlivem na životní prost edí a na p írodní kvality území
o nové stavby pro individuální rekreaci
Plochy vodní a vodohospodá ské
Vodní plochy a toky
W
Hlavní využití:
jako plochy plnící funkce vodohospodá ské, ekologicko stabiliza ní, estetické a krajinotvorné
jako významný krajinný prvek
Funk ní regulativ:
P ípustné využití:
o vodní toky a plochy p irozené, upravené i um lé, sloužící vodnímu hospodá ství,
ekologické stabilizaci, tvorb krajinného rázu
o vodní toky a plochy sloužící rekreaci a sportu
o technické stavby, sloužící obsluze i ochran vodního díla, stavby a za ízení
technického vybavení
o za ízení pro rekreaci
o ú elové komunikace
o p ší a cyklistické stezky
Nep ípustné využití:
o veškeré stavby, které nesouvisí s p ípustným využitím
o stavby a za ízení s negativním vlivem na životní prost edí a na p írodní kvality území
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Ochranné režimy
Ochranný

režim

ploch

vym ezených

pro

systém

ÚSES:

plochy, graficky vymezené jako systém ÚSES (jeho skladebné ásti) lze využívat
pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich
ekostabiliza ní funkce. Zásahy, které by mohly vést k ohrožení i oslabení ekostabiliza ní
funkce jsou zejména:
o umis ování staveb
o terénní úpravy v tšího rozsahu
o úprava vodních tok a zm na vodního režimu
o t žba nerost
o zm na kultur pozemk na kultury ekologicky mén stabilní, rozši ování ploch orné
p dy a redukce ploch lesa
o rozši ování geograficky nep vodních rostlin a živo ich
o zneškod ování odpad , hnojení chemickými i p írodními hnojivy a tekutými odpady
Konkrétní omezení ur uje orgán ochrany p írody. Up es ující omezení jsou r zná dle
specifických místních podmínek, ur ených orgánem ochrany p írody ve spolupráci s
orgánem územního plánování, orgány ochrany vod aj.
Ochranný

režim

CHKO:

Zonace CHKO je stanovena vyhláškou 157/1991 Sb. ministerstva životního prost edí eské
republiky o z ízení chrán né krajinné oblasti Broumovsko. Ochranný režim se ídí
p íslušnými ustanoveními vyhlášky v platném zn ní.
f.2. Limity využití území v etn
vlivy

stanovených záplavových území, ostatní omezující

Výraznou regulací využití území, neodvislou od funkce, jsou limity využití území, které
omezují p ípadn zamezují využití ploch v lokalitách dot ených t mito limity:
silni ní ochranné pásmo
ochranné pásmo železnice
trasa optického kabelu
ochranná pásma vedení a za ízení elektriza ní soustavy
ochranná a bezpe nostní pásma plynovodu
ochrana spodních vod:
CHOPAV Polická k ídová pánev
ochranná pásma vodních zdroj
ochranné (manipula ní) pásmo vodních tok
územní rezerva vodní nádrže Vl inec
ochrana p írody:
CHKO Broumovsko
p írodní rezervace Ostaš
p írodní památka Ko i í skály
lokality evidované z hlediska geologického, paleontologického, botanického i
zoologického
pta í oblast Broumovsko
evropsky významná lokalita Metuje D eví
památné stromy
systém ekologické stability
ochranné pásmo lesa
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ochrana kulturních památek
záplavové území Metuje
archeologická nalezišt
stavby a objekty hodnotné historicky a architektonicky z regionálního i místního
hlediska:
f.3. Podmínky prostorového uspo ádání
Viz kapitola c.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch p estavby, kde jsou jednotlivé
zastavitelné plochy charakterizovány v etn
podmínek prostorového uspo ádání
(podlažnost, typ zast ešení, koeficient zastav ní, event. lokální podmínky).
Zásady prostorového uspo ádání jsou stanoveny pro jednotlivé funk ní plochy
urbanizovaného území v kapitole f.1. Funk ní regulace.
f.4. Základní podmínky ochrany krajinného rázu
Ochrana krajinného rázu
Dle § 12 zákona . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny je krajinný ráz, kterým
je zejména p írodní, kulturní a historická charakteristika ur itého místa i oblasti, chrán n
p ed inností snižující jeho estetickou a p írodní hodnotu.
Zásahy do krajinného rázu, zejména umis ování a povolování staveb, mohou být
provád ny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvk , zvlášt
chrán ných území, kulturních dominant krajiny, harmonické m ítko a vztahy v krajin .
K umis ování a povolování staveb, jakož i jiných innostem, které by mohly snížit
nebo zm nit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany p írody. Podrobnosti ochrany
krajinného rázu m že stanovit ministerstvo životního prost edí obecn závazným p edpisem.
Významné krajinné prvky (VKP)
Dle § 4 odst. 2 zák. 114/92 Sb., jsou významné krajinné prvky chrán ny p ed
poškozováním a ni ením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a
nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabiliza ní funkce.
K zásah m, které by mohly vést k poškození nebo zni ení významného krajinného
prvku nebo ohrožení i oslabení jeho ekologicko – stabiliza ní funkce, si musí ten, kdo
takové zásahy zamýšlí, opat it závazné stanovisko orgánu ochrany p írody. Mezi takové
zásahy pat í zejména umis ování staveb, pozemkové úpravy, zm ny kultur pozemk , úpravy
vodních tok a nádrží a t žba nerost . Podrobnosti ochrany významných krajinných prvk
stanoví ministerstvo životního prost edí obecn závazným právním p edpisem.
Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je (dle § 3 písm. a) zákona) vzájemn
propojený soubor p irozených i pozm n ných, avšak p írod blízkých ekosystém , které
udržují p írodní rovnováhu. Ochrana vymezených ÚSES je (dle § 4 odst. 1 zákona)
povinností všech vlastník a uživatel pozemk tvo ících jeho základ; jeho vytvá ení je
ve ejným zájmem, na kterém se podílí vlastníci pozemk , obce i stát.
Pozemky ur ené pro ochranu a tvorbu ÚSES jsou nezastavitelné a nelze na nich
m nit stávající kulturu za kulturu nižšího stupn ekologické stability, ani jiným zp sobem
narušovat jejich ekologicko – stabiliza ní funkce.
Vzhledem k výše uvedeným zásadám je t eba konstatovat, že jak krajina, tak sídlo si i
p es n které stavební závady uplynulých let (rozsáhlý zem d lský areál) zachovaly sv j
osobitý charakter. Proto územní plán stanovuje pom rn podrobné podmínky prostorového
ešení zastavitelných ploch, které jsou lokalizovány p edevším na okrajích stávající zástavby,
aby si sídlo tyto hodnoty zachovalo a rázovitost ešeného území byla ochrán na.
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j) Vymezení ploch a koridor , ve kterých je prov ení zm n jejich využití
územní studií podmínkou pro rozhodování o zm nách jejich využití
Územní plán nevymezuje plochy, ve kterým je prov ení zm n jejich využití územní
studií podmínkou pro rozhodování o zm nách jejich využití.

k) Vymezení ploch a koridor , ve kterých je po ízení a vydání regula ního plánu
podmínkou pro rozhodování o zm nách jejich využití a zadání regula ního
plánu
Územní plán nevymezuje plochy, ve kterým je po ízení a vydání regula ního plánu
podmínkou pro rozhodování o jejich využití.

územního plánu a po tu výkres

I. Územní plán
I.A – textová ást (po et stran: 26+1)
I.B – grafická ást
I.B1
Výkres základního len ní území
I.B2a Hlavní výkres – urbanistická koncepce,
koncepce uspo ádání krajiny
I.B2b1 Hlavní výkres – ve ejná infrastruktura
– energetika, doprava
I.B2b2 Hlavní výkres – ve ejná infrastruktura
– vodní hospodá ství
I.B3 Výkres ve ejn prosp šných staveb, opat ení a asanací

1. Ve ejn prosp šné stavby:
technická infrastruktura:
kanalizace
dostavba kanalizace v západním spádovém území – WK1
jižn od zástavby, do iš ovací nádrž g.1. – WK2
dostavba a rekonstrukce + výstavba skupinových
OV ve východním
spádovém území - WK3
vodovod
prodloužení vodovodního adu u zastavitelné plochy a.1. – WV1
prodloužení vodovodního adu u zastavitelné plochy a.3. – WV2
prodloužení vodovodního adu u zastavitelné plochy a.5. – WV3
plynovod
prodloužení STL plynovodní sít u zastavitelné plochy a.3. – WP1
prodloužení STL plynovodní sít u zastavitelné plochy a.4. – WP2
prodloužení STL plynovodní sít u zastavitelné plochy a.5. – WP3
dopravní infrastruktura
parkovišt f.1. na Ostaši – WD1 (p. . 851/2)
parkovišt f.2. v severní ásti zástavby – WD2 (p. 778)
parkovišt f.3. u železni ní zastávky – WD3 (p. . 460/3)
2. Ve ejn prosp šná opat ení:
Územní systém ekologické stability
skladebné prvky regionálního systému – RBK2 - WU1,2,3 (p. . 845, 944/1, 947/1,
187/1, 994, 993/2)
skladebné prvky lokálního systému – LBC 14 Ž árský les – WU4 (p. . 210/1)
Snižování ohrožení v území povodn mi
Protierozní opat ení severn od II/301 – WW1
Protierozní opat ení u železni ní zastávky – WW2
3. Stavby k zajiš ování obrany státu:
Územní plán takové stavby nevymezuje.
4. Asanace a asana ní úpravy:
Územní plán nenavrhuje asanace ani asana ní úpravy

h) Vymezení dalších ve ejn prosp šných staveb a ve ejn
opat ení, pro které lze uplatnit p edkupní právo

prosp šných

Územní plán další ve ejn prosp šné stavby a opat ení nevymezuje.

i) Vymezení ploch a koridor územních rezerv
Územní plán vymezuje plochy územních rezerv:
Pro funkci bydlení:
R1 – lokalita severn od komunikace II/301, navazuje na zastavitelnou plochu a.3.
západním sm rem
R2 – západní okraj sídla, severn od místní komunikace
R3 – západní okraj sídla, jižn od místní komunikace
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R4 – plocha pro vodní nádrž Vl inec
R5 – plocha pro technickou infrastrukturu (zneškod ování odpadních vod)

l) Údaje o po tu list
grafické ásti

g) Vymezení ve ejn prosp šných staveb, ve ejn prosp šných opat ení,
staveb a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu a ploch pro
asanaci, pro které lze práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit

k n mu p ipojené

1:5000
1:5000
1:5000
1:5000
1:5000

Od vodn ní :
Od vodn ní územního plánu obsahuje textovou a grafickou ást.

II. A Textová ást
a) postup po ízení územního plánu

územního plánu byl M Ú Náchod, odbor výstavby a územního plánování. Dle § 50 odst. 2
stavebního zákona po izovatel oznámil dobu a místo konání spole ného jednání dne
18.9.2007 jednotliv dot eným orgán m, Krajskému ú adu Královéhradeckého kraje v Hradci
Králové – odboru územního plánování a stavebního ádu, obci Ž ár nad Metují a sousedním
obcím. Spole né jednání o návrhu územního plánu prob hlo dne 9. íjna 2007 v zasedací
místnosti M Ú Náchod. Dle § 50 odst. 2 stavebního zákona po izovatel umožnil po
zákonnou dobu 30 dn všem výše uvedeným dot eným orgán m nahlížet do návrhu
územního plánu. Dle § 50 odst. 2 stavebního zákona do 30 dn od spole ného jednání
dot ené orgány uplatnily svá stanoviska a sousední obce mohly uplatnit své p ipomínky.
Sousední obec – m sto Police nad Metují ve svém vyjád ení pod .j. OV/3777/2007/PO
požadovala
zapracovat p ipomínky do návrhu územního plánu. Ostatní sousední obce
neuplatnily do 30 dn ode dne spole ného jednání k návrhu územního plánu žádné
p ipomínky.
Dle § 51 stavebního zákona posoudil návrh ÚP Krajský ú ad Královéhradeckého kraje
v Hradci Králové, odbor územního plánování a stavebního ádu a na základ zákonem
stanovených podklad
vydal dne 19. listopadu 2007 kladné stanovisko pod .j.
18687/UP/2007/Sm.
Na základ stanovisek dot ených orgán a sousedních obcí byl návrh ÚP upraven a
projednám jednotliv s dot enými orgány, které uplatnily stanoviska.
Dle § 52 odst. 1 stavebního zákona po izovatel zaslal dne 7.4.2008 ve ejnou vyhlášku a
zahájil dnem 28. dubna 2008 ve ejné projednání návrhu ÚP a vystavil tuto dokumentaci po
zákonnou dobu 30 dn ode dne doru ení ve ejné vyhlášky k ve ejnému nahlédnutí na M Ú
v Náchod , odboru výstavby a územního plánování. Po izovatel dle § 52 odst. 1 stavebního
zákona p izval k ve ejnému projednání jednotliv obec Ž ár nad Metují, dot ené orgány a
sousední obce. Ve ejné projednání návrhu ÚP s odborným výkladem projektanta se konalo
dne 29. kv tna 2008 v zasedací místnosti M Ú Náchod. Dle § 52 odst. 2 a 3 nebyly
uplatn ny žádné námitky ani p ipomínky. Po izovatel zpracoval dle § 22 odst. 2 stavebního
zákona písemný záznam o pr b hu ve ejného projednání. Dle § 53 odst. 1 stavebního
zákona po izovatel ve spolupráci s ur eným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání
návrhu ÚP.
Dle § 165 odst. 1 stavebního zákona se dokumentace územního plánu Ž ár nad Metují
ukládá s doklady o pr b hu po izování na obci Ž ár nad Metují, na odboru výstavby a
územního plánování M Ú Náchod, na odboru výstavby M Ú Police nad Metují a na
Krajském ú adu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, odboru územního plánování a
stavebního ádu.

b) vyhodnocení souladu s politikou územního zozvoje a územn plánovací
dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území
z hlediska širších vztah
Soulad s politikou územního rozvoje a územn
krajem

plánovací dokumentací vydanou

Návrh zadání územního plánu zpracoval ateliér AURUM s.r.o., Jiráskova 21, 530 02
Pardubice, Ing. arch. V. R ži ková. Oznámení o ve ejnoprávním projednání návrhu zadání
bylo zasláno dne 2.2.2006 s termínem projednání 27.3.2006. Návrh zadání byl zpracován a
projednáván podle zákona . 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním ádu
(stavební zákon) ve zn ní pozd jších p edpis . Vzhledem k požadavk m dot ených orgán
musel být návrh zadání územního plánu upraven a projednán s dot enými orgány, které
uplatnily p ipomínky. Návrh zadání byl ve ejnoprávn
projednán a schválen obecním
zastupitelstvem usnesením . 11/2007 dne 18.05.2007.
Na základ schváleného zadání zpracoval ateliér AURUM s.r.o., Jiráskova 21, 530 02
Pardubice, Ing. arch. I. Petr návrh územního plánu Ž ár nad Metují dle zákona . 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním ádu ( stavební zákon), ve zn ní pozd jších p edpis
a dle vyhl. 500/2006 Sb., o územn analytických podkladech, územn plánovací
dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací innosti. Po izovatelem návrhu

ešené území neleží v žádné rozvojové oblasti ani na žádné rozvojové ose (leží
východn od rozvojové osy OS3) vymezenými v politice územního rozvoje eské republiky.
Zám ry politiky územního rozvoje v této ásti Královéhradeckého kraje jsou orientovány
p edevším na vazby sm rem na Polsko. Ty jsou sm rovány severním sm rem od Hradce
Králové na Trutnov a do Polska.
ešené území je sou ástí Královéhradeckého kraje. Pro tuto jeho ást je zpracován
ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko schválený zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne
7. Prosince 2006. Tato dokumentace ne eší na katastrálním území Ž ár nad Metují žádné
zám ry, které by m l územní plán respektovat krom územní ochrany pro vodní nádrž
Vl inec. Územní plán, p estože je tento zám r v rozporu se zájmy ochrany p írody a krajiny,
tuto územní rezervu vymezuje v souladu s ÚP VÚC. Tato nad azená ÚPD vymezuje
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v ešeném území p edevším stávající limity využití území – trasy technické a dopravní
infrastruktury, lokality ochrany p írody v etn CHKO Broumovsko. ešení územního plánu
tyto limity respektuje. ÚP VÚC nevymezuje na ešeném území žádnou VPS, kterou by m l
územní plán respektovat.
Žádný další zám r nad azené ÚPD ani strategických plán rozvoje se ešeného
území nedotýká.
Širší vztahy
ešené území je sou ástí Královéhradeckého kraje. Správní území obce je tvo eno
jedním katastrálním územím Ž ár nad Metují o rozloze 816 ha.
Obec leží asi 1km západn od Police nad Metují na komunikaci II/301. Z hlediska
struktury osídlení je obec svou polohou v krajin d ležitá a nenahraditelná. Významná je i její
hodnota urbanistická. Vzhledem ke svému významu a rozsahu ob anského vybavení by byl
dle bývalé klasifikace sídel Ž ár n/Met. za azen mezi st ediskové obce trvalého významu.
Svou polohou je obec jednozna n vázána na sousední v tší sídlo Police nad Metují.
To platí jak o vazbách na vyšší ob anskou vybavenost, pracovní p íležitosti, tak na n které
složky technické infrastruktury ale i vazby dopravní. Vzhledem ke lenitosti katastrální
hranice na východním okraji sm rem k Polici nad Metují, n které ásti území, které funk n
jednozna n jsou vázány na Polici n/Met., jsou ale sou ástí ešeného území, tj. leží na
katastrálním území Ž áru nad Metují. Proto územní plány obou sídel jsou v t chto ástech
koordinovány a územní plán Ž áru n/Met. vymezuje ve východní ásti ešeného území
aktivity vyplývající z požadavk a zám r sousedního sídla.
ešeným územím prochází ve sm ru V-Z nad azená komunikace II/301. Ta odbo uje
v Polici nad Metují západním sm rem z komunikace II/303 a pokra uje západním resp.
severozápadním sm rem a p ed Trutnovem se napojuje na komunikaci I/14. Na západním
okraji Ž áru n/Met. odbo uje jihozápadním sm rem komunikace III/30122, která zajiš uje
dopravní napojení Maršova nad Metují.
ešeným územím prochází další d ležitá dopravní linie a tou je železni ní tra 026
Choce – Náchod – Mezim stí.
Území Ž áru n/Met. je provázáno s okolními sídly, díky svému rekrea nímu a
turistickému potenciálu celou adou turistických tras a to jak pro p ší tak cyklisty.
Jižní ástí ešeného území prochází ve sm ru V-Z trasa nadzemního vedení elektro
VVN 110 kV, severn od ní pak VN 35 kV, ze které je Ž ár nad Metují zásobován elektrickou
energií. P es ešené území prochází trasa RR paprsku z Police n/Met. severozápadním
sm rem. Ž ár nad Metují je plynofikován, napojen je na STL plynovod Police nad Metují.
ešené území se vyzna uje svými p írodními hodnotami. Leží v CHKO Broumovsko,
v katastru leží p írodní rezervace Ostaš a p írodní památka Ko i í skály, do severní ásti
ešeného území zasahuje pta í oblast Broumovsko, na jihu je tok Metuje Evropsky
významnou lokalitou (EVL Metuje a D eví ) a další.
Významnou úlohu p edevším v p irozených vazbách na širší okolí hraje i systém
ekologické stability. Ten je v ešeném území zastoupen p edevším rozsáhlým regionálním
biocentrem na severu – RBC Ostaš. Po východním okraji ešeného území prochází linie
regionálního biokoridoru, po toku Metuje je trasován lokální biokoridor.

c) vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování
Po izovatel prov il ÚP Ž ár nad Metují z hlediska cíl a úkol územního plánování podle
ustanovení § 18 a § 19 stavebního zákona a konstatuje, že je s nimi v souladu.

d) vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho provád cích
p edpis

ÚP Ž ár nad Metují je v souladu s požadavky zákona . 183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním ádu (stavební zákon) ve zn ní pozd jších p edpis a jeho provád cích
vyhlášek . 500/2006 Sb. o územn analytických podkladech, územn plánovací
dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací innosti a . 501/2006 Sb. o obecných
požadavcích na využívání území.

e) vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních p edpis – soulad se
stanovisky dot ených orgán dle
podle zvláštních právních p edpis ,
pop ípad s výsledkem ešení rozpor
Stanoviska a požadavky dot ených orgán byly do návrhu ÚP Ž ár nad Metují zapracovány
a zn ní návrhu ÚP bylo dot enými orgány odsouhlaseno. Rozpory nebyly ešeny.

f) Vyhodnocení spln ní zadání
Ž ár n/Metují má od roku 1998 urbanistickou studii. Ta byla zpracována s p ílohami
a v rozsahu konceptu územního plánu. Na jejím základ bylo v roce 2000 zpracováno zadání
územního plánu a po jeho schválení návrh územního plánu obce.
Projednání návrhu prob hlo v etn
ve ejnoprávního projednání. Jednotlivá
stanoviska, p ipomínky a námitky byly shromážd ny u po izovatele, výsledky projednání
však nebyly uzav eny a územní plán nebyl p edložen ke schválení.
Protože obec postrádá platnou územn plánovací dokumentaci, bylo proto
rozhodnuto využít podklad z p edchozích etap zpracování ÚPD, bylo zpracováno,
projednáno a schváleno nové zadání územního plánu pro druhý návrh územního plánu.
Zadání územního plánu obce bylo projednáno na p elomu roku 2006/2007.
Zastupitelstvo obce schválilo na základ výsledku projednání upravený text Zadání
ÚP na svém zasedání dne 18.5.2007. Požadavky, uplatn né a formulované v Zadání ÚP
jsou pln ny:
Z hlavních úkol lze jmenovat:
o Územní plán vymezil zastavitelné plochy pro bydlení a výrobu (podnikání), rozvojové
plochy pro sport nevymezoval, pro lokalizaci takových za ízení jsou vytvo eny
podmínky formulací funk ních regulativ . Pro možnost sportovního sezónního využití
lokality v návaznosti na Polici nad Metují je vymezena plocha zelen se specifickým
využitím.
o Územní plán vymezil skladebné ásti systému ekologické stability a jako závazné
v etn ochranného režimu je stanovil. Vyzna eny jsou nemovité kulturní památky.
o Výkres zonace CHKO Broumovsko v etn popisu je p ílohou Od vodn ní územního
plánu.
o V souladu se zadáním jsou vymezeny zastavitelné plochy pro bydlení. Pro jednotlivé
plochy jsou stanoveny podmínky prostorového uspo ádání.
o Pro výrobu a podnikání je vymezena plocha na jihovýchodním okraji obce jižn od
komunikace II/301. Plocha severn od komunikace je vymezena na rozdíl od
požadavku zadání (v zadání pro výrobu) pro bydlení.
o Zastavitelné plochy pro technickou infrastrukturu nejsou navrhovány.
o Plochy pro skupinové OV nejsou navrhovány, jedná se o technické za ízení, jehož
umíst ní je možné i v jiných funk ních plochách a jeho p esná poloha je odvislá dle
konkrétního postupu výstavby, konfigurace terénu a lokálních podmínek.
o Plocha pro do iš ovací biologickou nádrž je navržena a vymezena jako plocha vodní
a vodohospodá ská.
o Nové trafostanice nejsou navrhovány.
o Územní plán vymezuje jako územní rezervu v souladu s ÚP VÚC Adršpašsko –
Broumovsko plochu pro vodní nádrž Vl inec.
o Do návrhu územního plánu jsou zapracovány zám ry dle dokumentace zpracované
firmou Šindlar s.r.o. – vodní nádrž a soustava mok ad v povodí P kovského potoka
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u Ž áru nad Metují (investi ní zám r 2003).

o Podmínka ochrany kvality vody toku Dunajky je v územním plánu zapracována.

Dokumentace je zpracována ve smyslu zákona . 183/2006 Sb. a jeho provád cích
p edpis .

g) komplexní zd vodn ní p ijatého ešení
Územní plán je zpracováván v souladu s pot ebami obce a zárove tak, aby byly
chrán ny hlavní složky životního prost edí a nedošlo k narušení p írodních i urbanistických
hodnot ešeného území.
Byly stanoveny zásady využívání území – zejména prost ednictvím regulativ
funk ního využití, zásady prostorového ešení dalšího rozvoje obce, zásady rozvoje
jednotlivých funk ních složek, dopravy a inženýrských sítí.
Zpracovaný návrh územního plánu zohled uje požadavky na další plošný rozvoj
obce p i respektování omezujících podmínek využití území.
Návrh územního plánu je v souladu s obecnými cíli a úkoly územního plánování,
protože vytvá í p edpoklady pro udržitelný rozvoj území, koordinuje ve ejné i soukromé
zám ry v území, chrání a rozvíjí p írodní, kulturní a civiliza ní hodnoty území v etn
urbanistického, architektonického a archeologického d dictví. Zárove zajiš uje ochranu
nezastav ného území a nezastavitelných pozemk .

HPJ15 illimerizované p dy, hn dozem illimerizované, hn dé p dy a hn dé p dy
illimerizované, v etn slab oglejených forem na svahovinách se sprašovou
p ím sí; st edn t žké až t žké s p íznivým vodním režimem
HPJ 25 hn dé p dy, hn dé p dy kyselé a jejich slab oglejené formy na opukách a tvrdých
slínovcích; zpravidla st edn t žké, št rkovité s dobrými vláhovými pom ry
HPJ 30 hn dé p dy, hn dé p dy kyselé a jejich slab oglejené formy na permokarbonských
horninách a pískovcích, leh í až st edn t žké, v tšinou s dobrými vláhovými
pom ry
HPJ 35

hn dé p dy kyselé, hn dé p dy podzolové a jejich slab oglejené formy v mírn
chladné oblasti, p evážn
na r zných vyv elých horninách, b idlicích a
usazeninách karpatského flyše; st edn t žké, slab až st edn št rkovité; vláhové
pom ry jsou p íznivé, n kdy se projevuje mírné p evlh ení

HPJ 37

m lké hn dé p dy na všech horninách, lehké, v ornici v tšinou st edn št rkovité
až kamenité, s hloubkou 0,3 m siln kamenité až pevná hornina, výsušné p dy
(krom vlhkých oblastí)

HPJ 40

h) vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo
respektováno stanovisko k vyhodnocení vliv na životní prost edí

svažité p dy (nad 12o) na všech horninách; lehké až leh í, st edn t žké, s r znou
št rkovitostí a kamenitostí nebo bez nich; jejich vláhové pom ry jsou závislé na
srážkách

Požadavek na vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj území nebyl uplatn n a
vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj již není sou ástí návrhu územního plánu.

HPJ 47 oglejené p dy na svahových hlínách; st edn t žké až st edn skeletovité nebo
slab kamenité, náchylné k do asnému zamok ení

I) vyhodnocení p edpokládaných d sledk
navrhovaného
zem d lský p dní fond a pozemky ur ené k pln ní funkce lesa

ešení

na

1) Zem d lský p dní fond:
Správní území Ž áru n/Metují se v tšinou své rozlohy nachází v jednom klimatickém
regionu, který zahrnuje území s p ibližn shodnými klimatickými podmínkami pro r st a
rozvoj rostlin. V tšina ešeného území leží v klimatickém regionu 8 (MCH), mírn teplém,
vlhkém. Pr m rná ro ní teplota je 7 – 7,5o C, pr m rný ro ní úhrn srážek 700 mm. Severní
okraj území leží v regionu 7 (MT4).
Na v tšin ešeného území se vyvinuly hlinitopís ité až pís itohlinité p dy z asociace
illimerizovaných podzolových p d p írodních i zem d lsky zkulturn lých. Podél vodních
tok se vyvinuly jílovité nivní p dy.
Celková vým ra pozemk :
Orná p da
Zahrady
Ovocné sady
Trvalé travní porosty
Zem d lská p da
Lesní p da
Vodní plochy
Zastav né plochy
Ostatní plochy

816
255
8
4
132
398
367
2
11
38

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

V ešeném území se vyskytují p dy s kvalitou t chto p dních jednotek:
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HPJ 50

hn dé p dy oglejené a oglejené p dy na r zných horninách (hlavn žulách, rulách)
s výjimkou hornin v HPJ 48, 49; zpravidla st edn t žké, slab až st edn
št rkovité až kamenité, do asn zamok ené

HPJ 64

glejové p dy a oglejené p dy zbažin lé avšak zkulturn né na r zných zeminách i
horninách st edn t žké až velmi t žké, p íznivé pro trvalé travní porosty, po
odvodn ní i pro ornou p du

HPJ 68

glejové p dy zrašelin lé a glejové p dy úzkých údolí, v etn svah , obvykle
lemující malé vodní toky; st edn t žké až velmi t žké, zamok ené, po odvodn ní
vhodné pouze pro louky

HPJ 69 glejové p dy zrašelin lé a rašeliništní (hydrogleje); st edn
zamok ené i po odvodn ní vhodné pouze pro louky

t žké, výrazn

Zastavitelné plochy v návrhovém období jsou v lokalitách s t ídou ochrany ZPF:
7.15.10 – III. t .
7.25.44 – V. t .
7.40.68 – V. t .
7.25.11 – I. t .
7.47.10 – III. t .
7.37.15 – V. t .
7.68.11 – V. t .
7.68.41 – V. t .
7.44.00 – II. t .
Na katastru obce Ž ár n/Metují je velká ást zem d lské p dy odvodn na, rozsah
meliorací je znázorn n v grafické p íloze.
Okrajov , velmi malou ástí do systému odvodn ní zasahuje zastavitelné území pro
bydlení a.1.1., a.5. a a.6.
Územním plánem jsou navrhovány zejména zastavitelné plochy pro rodinné bydlení
na hranicích a uvnit zastav ného území tak, aby navržená zástavba vyhovovala z hlediska
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urbanistického a krajiná ského. Navržené ešení by m lo spl ovat jak požadavky
ekonomické, tak technické.
Zastavitelné plochy jsou vymezovány podél komunikací, s p ímým dopravním
napojením a s jednoduchou možností p ipojení na sít technické infrastruktury.
Navrhované zastavitelné plochy jsou výsledkem p edchozích jednání s dot enými
orgány státní správy. Zejména CHKO Broumovsko jako orgán kompetentní v ochran
p írody a krajiny redukoval n které návrhy rozvojových ploch. Z hlediska zákonem
chrán ných obecných zájm jde o výsledné ešení v dané situaci nejvýhodn jší.
Lokalita a.1.1. (bydlení) – leží na západním okraji sídla, západn od místní komunikace a
dopl uje její oboustranné obestav ní. Lokalita zasahuje do BPEJ. 7.47.00 – II.t .
ochrany a její jižní ást leží na meliorovaném území. Vymezená zastavitelná plocha ale
nenaruší organizaci obhospoda ování zem d lské p dy, ani nebude narušena sí
zem d lských ú elových komunikací.
Lokalita a.1.2. (bydlení) – leží na západním okraji sídla, východn od místní komunikace.
Vypl uje stavební mezeru mezi stávající zástavbou a místní komunikací. Lokalita leží
na p dách s BPEJ 7.15.10 – III. t . ochrany a nezasahuje do meliorovaného území.
Lokalita není vhodná pro intenzivní zem d lské využití.
Lokalita a.2. (bydlení) – leží uvnit zastav ného území a využívá stavební mezery po
demolici. Leží na p dách s BPEJ 7.40.68 a 7.68.11 – V. t . ochrany.
Lokalita a.3. (bydlení) – leží na západním okraji sídla, severn od komunikace II/301,
navazuje na areál sportovního h išt . Leží na p dách s BPEJ 7.15.10 – III. t ídy
ochrany, plocha není meliorována. Vymezená zastavitelná plocha ale nenaruší
organizaci obhospoda ování zem d lské p dy, ani nebude narušena sí zem d lských
ú elových komunikací.
Lokalita a.4. (bydlení) – leží na západním okraji sídla mezi komunikacemi II/301 a III/30122.
Leží na p dách s BPEJ s BPEJ 7.15.10 – III. t ídy ochrany, plocha není meliorována.
Vymezená zastavitelná plocha ale nenaruší organizaci obhospoda ování zem d lské
p dy, ani nebude narušena sí zem d lských ú elových komunikací. Zastavitelná
plocha logickým zp sobem uzavírá a zkompakt uje zastav né území.
Lokalita a.5. (bydlení) – leží na jižním okraji sídla, navazuje na novou lokalitu rodinného
bydlení v tomto území. Leží na p dách s BPEJ 7.15.10 – III. t . ochrany. Území je
meliorováno. Vzhledem k tomu, že navazující plochy ZPF budou plošn redukovány a
na navazují na území ekologicky velmi cenné (v jižní ásti dokonce leží v LBC), jsou
tyto navrženy ke zm n užívání – na zele p írodní krajinnou a smíšenou krajinnou.
Lokalita a.6. (bydlení) – leží na východním okraji sídla, severn od komunikace II/301.
Navazuje na zastav né území a p iléhá ke komunikaci. Leží na p dách s BPEJ 7.47.10
– III. t . ochrany. Její severní okraj malou ástí se dotýká BPEJ 7.25.11 – I. t . ochrany.
Vymezená zastavitelná plocha ale nenaruší organizaci obhospoda ování zem d lské
p dy, ani nebude narušena sí zem d lských ú elových komunikací.
Lokalita a.7. (bydlení) – leží na východním okraji ešeného území, jižní hranice je tvo ena
rozhraním katastrálních území – Ž ár nad Metují a Police nad Metují. Navazuje na
vymezené zastavitelné území v Územním plánu sousední obce – Police n/M. Leží na
p dách s BPEJ 7.40.68 – V. t . ochrany. Vymezená zastavitelná plocha nenaruší
organizaci obhospoda ování zem d lské p dy, ani nebude narušena sí zem d lských
ú elových komunikací.
Lokalita c.1. (výroba a podnikání) – leží na východním okraji sídla, jižn od komunikace
II/301. Její východní okraj je vymezen trasou ú elové komunikace. Leží na p dách
s BPEJ 7.47.10 – III. t . ochrany severní ást okrajov zasahuje do 7.40.68 a 7.25.44 –
V. t . ochrany. Vymezená zastavitelná plocha ale nenaruší organizaci obhospoda ování
zem d lské p dy, ani nebude narušena sí zem d lských ú elových komunikací.
Lokalita d.1. (rekreace) – leží ve východním ásti ešeného území ve vazb na kú Police nad
Metují. Jedná se o plochu, která bude využívána sezonn – lyža ský vlek. Po zbytek
roku bude plnit funkci trvalého travního porostu. Leží na p dách s BPEJ 7.25.44.
7.40.68 - V. t ída ochrany a západní okraj na 7.25.14 – III. t . ochrany. Vymezená
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c) D sledky navrhovaného ešení územního plánu na pozemky ur ené k pln ní funkcí
lesa
ešení územního plánu nezasahuje do pozemk ur ených k pln ní funkcí lesa.
Nedochází k zábor m ani není navrhováno zales ování zem d lské p dy.

j) Rozhodnutí o námitkách a jejich od vodn ní
V rámci projednávání zadání a návrhu ÚP Ž ár nad Metují nebyly podány žádné námitky.

k) Vyhodnocení p ipomínek
P ipomínky, které byly podány v pr b hu projednávání zadání a návrhu ÚP Ž ár nad Metují
byly zapracovány do upraveného návrhu ÚP Ž ár nad Metují.

II.B Grafická ást
Grafickou ást tvo í :
Koordina ní výkres M 1: 5 000, Výkres širších vztah M 1:25 000, Výkres p edpokládaných
zábor p dního fondu M 1:5 000.
Pou ení
Proti územnímu plánu Ž ár nad Metují vydanému formou opat ení obecné povahy nelze
podat opravný prost edek ( § 173 odst. 2 zákona . 500/2004., správní ád ).

František Dostál

Pavel Šubí

starosta obce
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2) Pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa:
a) Rozbor charakteristik les a lesních ploch
Územní plán eší správní území obce Ž ár n/Metují, které je tvo eno jedním
katastrem – Ž ár n/Metují.
Celková vým ra katastru Ž ár n/Metují
Celková vým ra lesní p dy
Lesnatost

816 ha
367 ha
44,98%

Zastoupení d evin je následující:
jehli naté 88%, z toho:
smrk
78%
borovice 6%
mod ín 4%
listnaté 12%, z toho:
buk
78%
javor
6%
b íza
4%
Ve v kové skladb p evládá 7. a 8. v kový stupe . Celý katastr spadá do lesní
oblasti Sudetské meziho í, hlavní vegeta ní stupe jedlo-bukový.
Soubor lesních typ – kyselé jedlové bu iny, na Ostaši smrkovo-bukový.
b) Bližší údaje o p írodních podmínkách
Obec leží 1 km západn Police nad Metují; k.ú. se nachází v nadmo ské výšce cca
470 – 700 m n.m., terén se svažuje od Ostaše vícemén jižním sm rem k Metuji. Dle
statistických údaj zaujímá celé k.ú. 816 ha.
Území je odvod ováno potokem Dunajka (P kovským potokem) a jeho drobnými
p ítoky, který se vlévá do Metuje. Ta je levostranným p ítokem Labe. Vlastní eka Metuje
protéká p i ásti jižní hranice území.
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P esto, že jsou v území pom rn velké rozdíly v nadmo ské výšce, adí se klimaticky
do jedné oblasti – MT2.
Z geomorfologického hlediska se území nachází v Polické vrchovin Sudetské
soustavy provincie eská vyso ina.
Základem geologické stavby je komplex mezozoických svrchnok ídlových sediment :
bazálních cenomanských pískovc (siln rozpukaných) a svrchních st edoturonských
pís itých a prachovitých slínovc s p ípovrchovou puklinovou propustností. Tyto sedimenty
mocné ádov 100 m nasedají na pís ité usazeniny spodního triasu i permu. Podél vodních
tok se nacházejí pruhy kvartérních pleistocenních fluviálních št rkopískových sediment .
Podle geobotanické rekonstrukce byla p evážná v tšina území zalesn na. Tyto lesy
byly b hem historického vývoje osídlování krajiny v tšinou vykáceny a vzniklé plochy jsou
zem d lsky obhospoda ovány. V lesních zbytcích došlo k zásadní zm n druhové skladby
na monokultury smrku. Vyšší partie Ostaše byly p vodn prorostlé kv tnatými bu inami.
Plochy prorostlé t mito lesy z staly v tšinou zalesn ny. Došlo však k zásadní zm n ve
skladb d evin (v sou asnosti v tšinou monokultury smrku s vtroušenou b ízou a je ábem)
s následnou nežádoucí zm nou ve skladb bylin i vlastnosti p d. P vodní p evážn listnaté
lesy se zachovaly jen fragmentáln . Lokáln byl vysazován také mod ín (Larix decidua).
Podél vodních tok byly r zn vyvinuté olšiny. Dunajka je v ásti tekoucí obcí regulována,
k úpravám došlo i na toku v extravilánu. Roztroušen se zde vyskytují pouze neúplné
fragmenty porost s olší. N které pískovcové skalní útvary byly zarostlé borovicí (Pinus
sylvestris), tyto porosty se lokáln zachovaly také.
V území je evidován památný strom – Husitská lípa (9) u p. 807/1. Je zde i ada
soliter i strom v krajin , které mají mimo ádné kvality a m ly by být ošet ovány a chrán ny
alespo z místního pohledu.

místostarosta obce

zastavitelná plocha nenaruší organizaci obhospoda ování zem d lské p dy, ani
nebude narušena sí zem d lských ú elových komunikací.
Lokalita f.1. (parkovišt ) – leží na východní stran Ostaše – rozši uje stávající plochu
parkovišt . Leží na p dách 7.37.15 – V. t . ochrany.
Lokalita f.2. (parkovišt ) – leží na západním resp. severozápadním okraji sídla. P iléhá
k místní komunikaci. Leží na p dách s BPEJ 7.25.11 – I. t ída ochrany. Plocha
nezasahuje do meliorovaného území. Vymezená zastavitelná plocha ale nenaruší
organizaci obhospoda ování zem d lské p dy, ani nebude narušena sí zem d lských
ú elových komunikací.
Lokalita f.3 (parkovišt ) – leží na jihozápadním okraji sídla, p iléhá ke komunikaci III/30122 a
navazuje na pozemky dráhy (severn od železni ní zastávky). Leží na p dách s BPEJ
7.68.41 – V. t . ochrany. Vymezená zastavitelná plocha ale nenaruší organizaci
obhospoda ování zem d lské p dy, ani nebude narušena sí zem d lských ú elových
komunikací.
Lokalita g.1. (do iš ovací nádrž) – leží jižn od obce, východn od železni ní trat . Leží
v LBC na p dách s BPEJ 7.68.11 – V. t . ochrany.
Krom zábor ZPF pro zastavitelné plochy i plochy p estavby jsou v následujících
tabulkách vyhodnoceny i p edpokládané zm ny užívání v systémech zelen .
V samostatné tabulce T2 je uveden p ehled lokalit, u kterých dojde v rámci
postupného napl ování systému ÚSES realizací protierozních opat ení a zm n zp sobu
hospoda ení pro zvýšení reten ní schopnosti území ke zm nám kultur.

