ÚZEMNÍ PLÁN VRBIâANY
(k.ú. Vrbiãany u Lovosic)

TEXTOVÁ âÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

PAFF - architekti, v.o.s.

LEDEN 2008

1

Poﬁizovatel:
MûÚ Lovosice - úﬁad územního plánování odboru regionálního rozvoje a správy mûsta
adresa:
·kolní 2, 410 30 Lovosice
ve spolupráci s Obcí Vrbiãany (zastoupenou panem Josefem Henychem - starostou obce)
adresa:
Obecní úﬁad Vrbiãany, ã.p.35
411 21 Vrbiãany
Zhotovitel:
Ing. arch. Michaela ·tádlerová
atelier:
PAFF - architekti, v.o.s.
Ing. arch. Ladislav Bare‰
Ing. arch. Michaela ·tádlerová
Ing. arch. Roman ·tádler
adresa:
Bulharská 1023/17, 101 00 Praha 10
tel: 606 293 915, tel/fax: 271 722 651;
e-mail: michaela_stadlerova@seznam.cz
spolupráce:
- Ing. Milena Morávková, (ochrana pﬁírody a krajiny, ÚSES),
- Doc. Ing. Petr ·rytr, CSc., (technická infrastruktura).

..............................................................................................
Ing. arch. Michaela ·tádlerová,
autorizovan˘ architekt âKA 03 121

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
ZÁZNAM O ÚâINNOSTI
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
správní orgán,
kter˘ ÚP vydal
.....................................................................................................................................................................
oznaãení správního orgánu

.....................................................................................................................................................................
ãíslo jednací

.....................................................................................................................................................................
datum vydání

.....................................................................................................................................................................
datum nabytí úãinnosti

______________________________________________________________________________________________________
oprávnûná úﬁední osoba
poﬁizovatele
.....................................................................................................................................................................
jméno a pﬁíjmení

.....................................................................................................................................................................
funkce

.....................................................................................................................................................................
razítko a podpis

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

2

OBSAH TEXTOVÉ âÁSTI:
a)
b)
c)

d)

e)

f)

g)
h)
ch)
i)
j)

Vymezení zastavûného území
............................... 3
Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
............................... 3
b1)
Hlavní cíle rozvoje
............................... 3
b2)
Ochrana a rozvoj hodnot území
............................... 3
Urbanistická koncepce, vãetnû vymezení zastaviteln˘ch ploch, ploch
pﬁestavby a systému sídelní zelenû
............................... 4
c1)
Urbanistická koncepce, návrh plo‰ného a prostorového
uspoﬁádání území
............................... 4
c2)
Zastavitelné plochy
............................... 4
c3)
Plochy pﬁestavby
............................... 4
c4)
Návrh systému sídelní zelenû
............................... 4
Koncepce veﬁejné infrastruktury a dal‰ího obãanského vybavení vãetnû
............................... 5
podmínek pro její umísÈování
d1)
Dopravní infrastruktura
............................... 5
d2)
Technická infrastruktura
............................... 5
d3)
Obãanské vybavení
............................... 6
d4)
Veﬁejná prostranství
............................... 6
Koncepce uspoﬁádání krajiny
............................... 6
e1)
Vymezení ploch a stanovení podmínek pro zmûny v jejich vyuÏití
............................... 6
e2)
Územní systém ekologické stability
............................... 6
e3)
Prostupnost krajiny, opatﬁení pro obnovu a zvy‰ování
............................... 7
ekologické stability krajiny
e4)
Protierozní ochrana
............................... 7
e5)
Opatﬁení proti povodním
............................... 7
e6)
Rekreaãní vyuÏívání krajiny
............................... 7
e7)
Vymezení ploch pro dob˘vání nerostÛ
............................... 7
Stanovení podmínek pro vyuÏití ploch s rozdíln˘m zpÛsobem vyuÏití,
s urãením pﬁevaÏujícího vyuÏití (hlavní vyuÏití) pokud je moÏné jej stanovit,
pﬁípustného vyuÏití, nepﬁípustného vyuÏití, popﬁípadû podmínûnû pﬁípustného
vyuÏití tûchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspoﬁádání, vãetnû
základních podmínek krajinného rázu
............................... 7
f1)
Návrh ploch s rozdíln˘m zpÛsobem vyuÏití
............................... 7
f2)
Podmínky prostorového uspoﬁádání
............................... 9
Vymezení veﬁejnû prospû‰n˘ch staveb, veﬁejnû prospû‰n˘ch opatﬁení,
staveb a opatﬁení k zaji‰Èování obrany a bezpeãnosti státu a ploch pro asanaci,
pro které lze práva k pozemkÛm a stavbám vyvlastnit
............................... 9
Vymezení veﬁejnû prospû‰n˘ch staveb a veﬁejnû prospû‰n˘ch opatﬁení,
pro které lze uplatnit pﬁedkupní právo
............................... 10
Vymezení ploch a koridorÛ, ve kter˘ch je provûﬁení zmûn jejich vyuÏití
územní studií podmínkou pro rozhodování
............................... 10
Vymezení architektonicky nebo urbanisticky v˘znamn˘ch staveb,
pro které mÛÏe architektonickou ãást projektové dokumentace vypracovávat
jen autorizovan˘ architekt
............................... 10
Údaje o poãtu listÛ územního plánu a poãtu v˘kresÛ k nûmu pﬁipojené
grafické ãásti
............................... 10

TEXTOVÁ âÁST NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU:
______________________________________________________________________________________________________

a)

Vymezení zastavûného území
Na území obce Vrbiãany jsou vymezena opatﬁením obecné povahy tﬁi zastavûná území.
Souãástí ZÚ je sídelní útvar Vrbiãany, samota “Káãov”, ãerpací stanice závlah - samota. Vymezení zastavûného
území je znázornûno ve v˘kresové ãásti územního plánu: v˘kres základního ãlenûní území (V.1) a hlavní
v˘kres (V.2).

b)

Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

b.1)

Hlavní cíle rozvoje
Územní plán Vrbiãany si klade za cíl vytvoﬁit územní pﬁedpoklady pro stabilizaci a rozvoj ãásti
venkovského regionu Lovosicka.
Cílem je reáln˘ návrh funkãního uspoﬁádání a vyuÏití území pﬁeváÏnû pro úãely rozvoje bydlení a
drobného podnikání, vãetnû zabezpeãení technické a dopravní obsluhy území, respektování ochrany
architektonick˘ch a urbanistick˘ch hodnot, ochrany pﬁírody a krajiny a ostatních územních limitÛ.
b.2)

Ochrana a rozvoj hodnot území

Urbanistické a architektonické hodnoty:
Územní plán respektuje dodnes témûﬁ nepo‰kozenou urbanistickou strukturu sídla. Územním plánem
jsou dány podmínky pro logick˘ rozvoj sídla vãetnû obohacení jeho krajinného rámce. Jsou dány
podmínky pro rehabilitaci historického jádra, kter˘m je areál hospodáﬁského dvora (b˘v. popluÏní dvÛr
s tvrzí) s dominující zámeckou budovou (dnes bez odpovídajícího vyuÏití) a zahradou.
pozn.: - ochrana kulturního bohatství (kulturní památky, archeologické nálezy) je popsána v ãásti
odÛvodnûní.
Pﬁírodní hodnoty
ÚP Vrbiãany vytváﬁí podmínky pro ochranu v‰ech pﬁírodních hodnot v území, které v zásadû
respektuje a je s nimi koordinován. Vût‰ina dochovan˘ch pﬁírodních prvkÛ je územním plánem zapojena do
systému ÚSES. V ﬁe‰eném území jsou chránûny:
- v˘znamné krajinné prvky ze zákona - les, vodní toky a rybníky,
- stará zámecká zahrada se zachoval˘mi porosty stromÛ a keﬁÛ,
- liniové prvky doprovodné zelenû katastrálnû evidované ãi prvky zelenû na orné pÛdû.
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c)

Urbanistická koncepce vãetnû vymezení zastaviteln˘ch ploch, ploch pﬁestavby a systému
sídelní zelenû

c1)

Urbanistická koncepce, návrh plo‰ného a prostorového uspoﬁádání území
Cílem koncepce uspoﬁádání sídla je koordinace zájmÛ a vztahÛ v zastavûném území z hlediska
rozdíln˘ch moÏností jeho vyuÏití, zájmÛ ochrany urbanistick˘ch a architektonick˘ch hodnot v sídle. Za tímto
úãelem územní plán stanovuje plochy s rozdíln˘m vyuÏitím v zastavûném území.
Plochy zastavûného území jsou ãlenûny podle charakteru vyuÏití, limitujících jevÛ a prostorového
obrazu sídla na:
- (SV) plochy smí‰ené obytné - venkovské
- (OV) plochy obãanského vybavení
- (VS) plochy v˘roby a skladování
- (DI-S) plochy dopravní infrastruktury - silniãní doprava
- (TI) plochy technické infrastruktury
- (PV) plochy veﬁejn˘ch prostranství
- (ZO) plochy sídelní zelenû - zeleÀ ostatní
Pro vymezené plochy v zastavûném území jsou stanoveny podmínky pro stabilizaci nebo zmûny v
jejich vyuÏití (podmínky plo‰ného a prostorového uspoﬁádání - viz. kap. f). Územním plánem jsou stanoveny
regulativy funkãního vyuÏití území, umoÏÀující v rámci stabilizovan˘ch i návrhov˘ch ploch rozvoj neru‰ící
v˘roby a sluÏeb.
-

-

Charakter sídla s pﬁevahou obytné funkce bude zachován. Je preferován rozvoj s pﬁevahou trvalého
bydlení (plochy smí‰ené obytné-venkovské) a obãanského vybavení (sport). V okrajové poloze sídla
je navrÏená plocha v˘roby a skladování (Z 6) a plocha smí‰ená v˘robní (Z 5). Náplní tûchto
zastaviteln˘ch ploch se uvolní dnes neodpovídajícím zpÛsobem vyuÏívan˘ areál hospodáﬁského dvora
(u zámku) a umoÏní se rehabilitace historického jádra sídla s funkãní náplní odpovídající v˘znamu
pÛvodních objektÛ (pﬁeváÏnû obãanská vybavenost).
TûÏi‰tû rozvoje je situováno do severního kvadrantu (Z 1, Z 7) - návaznost na plochy obãanského
vybavení. Ostatní zástavba místnû doplÀuje prostorové cezury v sídle (Z 2, Z 3, Z 4).
NevyuÏívané plochy a objekty v zastavûném území jsou navrÏeny k pﬁestavbû (pﬁestavbová lokalita
P1), plocha zboﬁeni‰tû na Káãovû je navrÏena k pﬁírodní rekultivaci (N 2).
V˘stavba je pﬁípustná i v dal‰ích prolukách (stabilizovan˘ch plochách) v zastavûném území obce
v souladu se stanoven˘m funkãním vyuÏitím a za pﬁedpokladu zaji‰tûní dopravního pﬁístupu.

c2)

Zastavitelné plochy
oznaãení
popis a podmínky pro vyuÏití
ploch:
______________________________________________________________________________________________
Z1
Zastavitelná plocha smí‰ená obytná-venkovská na severním okraji sídla. Nutno provûﬁit
vyuÏití plochy územní studií (spoleãnû se Z 7).
Nutno respektovat stávající trasu dálkové telekomunikaãní sítû, v souvislosti s
rozvojem ﬁe‰it úpravu trasování nadzemního vedení VN (zru‰ení stávajícího vedení)
vãetnû návrhu nové trafostanice (VT).
Z2
Zastavitelná plocha smí‰ená obytná-venkovská - proluka ve stﬁední ãásti sídla.
Zástavbu soustﬁedit do okrajové polohy smûrem k plo‰e veﬁejného prostranství.
Nutno respektovat stávající trasu dálkové telekomunikaãní sítû, zachovat pﬁístup
k polní trati
Z3
Zastavitelná plocha smí‰ená obytná-venkovská - proluka ve stﬁední ãásti sídla.
Zástavbu soustﬁedit do okrajové polohy smûrem k plo‰e veﬁejného prostranství.
Z4
Zastavitelná plocha smí‰ená obytná-venkovská, plocha veﬁejného prostranství
navazující na zastavûné území (dvoﬁadou uliãní zástavbu) na jiÏním okraji sídla.
V plo‰e realizovat dopravní propojení stávající místní komunikace s
úãelovou komunikaci navrhovanou v rámci opatﬁení nestavební povahy N1.
Z5
Zastavitelná plocha smí‰ená v˘robní v okrajové poloze sídla (jih). Plocha je dopravnû
pﬁístupná ze stávajících pozemkÛ silnic. V plo‰e musí b˘t splnûny limity hluku dané
platnou legislativou a dán prostor pro pﬁípadnou realizaci protihlukov˘ch opatﬁení.
Imisní limity pro ochranu zdraví lidí dané platnou legislativou musí b˘t dodrÏeny.
Na severním okraji plochy smûrem k obytné zástavbû je vymezena plocha sídelní
zelenû (ochrann˘ charakter).
Z6
Zastavitelná plocha v˘roby a skladování ve v˘chodní okrajové poloze sídla. Plocha je
dopravnû pﬁístupná ze stávající místní komunikace navazující na silnici III. tﬁídy.
V plo‰e musí b˘t splnûny limity hluku dané platnou legislativou a dán prostor pro
pﬁípadnou realizaci protihlukov˘ch opatﬁení. Smûrem ke stávající obytné zástavbû
vytvoﬁit pás izolaãní - ochranné zelenû.
Imisní limity pro ochranu zdraví lidí dané platnou legislativou musí b˘t dodrÏeny.
Z7
Zastavitelná plocha obãanské vybavenosti (tûlov˘chova a sport) v severní okrajové
poloze sídla. Nutno provûﬁit vyuÏití plochy územní studií (spoleãnû se Z 1).
Smûrem k âOV vytvoﬁit pás izolaãní - ochranné zelenû.

c3)

Plochy pﬁestavby
oznaãení
popis a podmínky pro vyuÏití
ploch:
______________________________________________________________________________________________
P1
Pﬁestavbová plocha v˘roby a skladování v ãásti nevyuÏívaného hospodáﬁského
dvora. V plo‰e musí b˘t splnûny limity hluku dané platnou legislativou a dán prostor
pro pﬁípadnou realizaci protihlukov˘ch opatﬁení. Imisní limity pro ochranu zdraví lidí
dané platnou legislativou musí b˘t dodrÏeny.

c4)
-

Návrh systému sídelní zelenû
Územním plánem je navrÏen v zastavûném území systém sídelní zelenû s cílem chránit plochy
zelenû v sídle pﬁed zastavûním.
Do stávajícího systému sídelní zelenû (zeleÀ ostatní) jsou zahrnuty pozÛstatky zámecké zahrady a
nûkteré venkovské zahrady ãi zemûdûlské pozemky s katastrálnû neevidovanou vodoteãí ve stﬁední
ãásti sídla.
Plochy sídelní zelenû jsou navrÏeny v rámci zastavitelné plochy Z 5 (zeleÀ s ochranou - izolaãní
funkcí) a v rámci ãásti navrÏeného lokálního biokoridoru LBK 6.
Je nutno respektovat stávající sídelní zeleÀ nacházející se na plochách veﬁejného prostranství.
V rámci v‰ech zastaviteln˘ch ploch je pﬁípustné rozvíjet systém vyhrazené zelenû (zahrady).
Pro sídelní zeleÀ (veﬁejného charakteru) je nutné volit vhodnou skladbu zelenû odpovídající místním
stanovi‰tním podmínkám a rázovitosti venkovského prostﬁedí.
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d)

Koncepce veﬁejné infrastruktury a dal‰ího obãanského vybavení vãetnû podmínek pro její
umísÈování

d1)

Dopravní infrastruktura
Podrobnûj‰í popisné údaje jsou zahrnuty do textové ãásti odÛvodnûní.
Návrh cyklotrasy v kap. e6.

Silniãní doprava
______________________________________________________________________________________________________
Trasy silnic II. a III. tﬁídy jsou stabilizovány.
SíÈ místních a úãelov˘ch komunikací
______________________________________________________________________________________________________
Pﬁedpokládán˘ návrh plnû respektuje souãasné uspoﬁádání systému, kter˘ je pouze místnû doplÀován
pro potﬁebu komunikaãního pﬁipojení navrhovan˘ch lokalit pro zástavbu. KﬁiÏovatky místních
komunikací a silnic nejsou navrhovány.
Dopravní obsluha nejvût‰í zastavitelné plochy Z 1 bude následnû podrobnû ﬁe‰ena v rámci územní
studie (podmínûné územním plánem).
Novû navrhovaná lokalita zástavby rodinn˘mi domky v jiÏním sektoru obce - zastavitelná plocha Z 4
bude zpﬁístupnûna novou obsluÏnou komunikací (pﬁedpoklad kategorijní typ MO7/30 s oboustrann˘m
chodníkem) v rámci územním plánem navrÏené plochy veﬁejného prostranství.
Ostatní zastavitelné plochy obce budou komunikaãnû zpﬁístupnûny zﬁízením nového sjezdu
pﬁipojující pozemek na stávající pﬁilehlou komunikaci.
Územním plánem jsou navrÏeny úãelové komunikace v rámci N 1, LBK 6 (obnova historick˘ch cest v
krajinû, zpﬁístupnûní zastavûného území).
Objekty dopravní vybavenosti
______________________________________________________________________________________________________
Samostatné objekty dopravní vybavenosti nejsou navrÏeny.
Obsluha prostﬁedky hromadné dopravy
______________________________________________________________________________________________________
Obsluha prostﬁedky hromadné dopravy pravidelnou veﬁejnou autobusovou dopravou je vyhovující a
zÛstane zachována.

d2)

Technická infrastruktura

Stávající koncepce:
______________________________________________________________________________________________________
V ﬁe‰eném území je zaji‰tûna technická obsluha na úrovni dnes obecnû uznávaného standardu v
oblastech zásobování pitnou vodou, likvidace odpadních vod, zásobování elektrickou energií, zemním
plynem i telekomunikaãních sítí.
Popisné údaje jsou zahrnuty do textové ãásti odÛvodnûní.
Vodní hospodáﬁství
______________________________________________________________________________________________________
Likvidace de‰Èov˘ch odpadních vod:
Stávající stav likvidace de‰Èov˘ch vod v obci Vrbiãany je vyhovující a nebude se v budoucnu mûnit.
Nová zástavba musí b˘t navrÏena tak, aby nebyly zhor‰eny odtokové pomûry v území. De‰Èové vody
budou v maximální moÏné míﬁe likvidovány na místû jejich vzniku (tj. plo‰n˘m vsakováním,
vsakováním prostﬁednictvím struh, odvodÀovacích pﬁíkopÛ, vsakovacích jímek apod.). Pokud pomûry
podloÏí neumoÏÀují vsakování - sráÏkovou vodu lze pak napﬁ. odvádût prostﬁednictvím otevﬁen˘ch
odvodÀovacích pﬁíkopÛ. Pﬁednostnû by mûly b˘t sráÏkové vody zadrÏovány (napﬁ. v pﬁíkopech,
pﬁirozen˘ch retenãních prvcích, terénních prohlubních) a následnû zasakovány.
Likvidace spla‰kov˘ch odpadních vod:
Systém likvidace spla‰kov˘ch vod v obci Vrbiãany je vyhovující a nebude se v budoucnu mûnit.
KaÏd˘ producent odpadních vod má právo b˘t pﬁipojen (po dohodû s provozovatelem) na stávající
kanalizaãní systém pro veﬁejnou potﬁebu zakonãen˘ ãistírnou odpadních vod Vrbiãany, pokud splní
podmínky dané platnou legislativou a platn˘m kanalizaãním ﬁádem.
Obec mÛÏe v pﬁenesené pÛsobnosti sv˘m rozhodnutím uloÏit vlastníkÛm stavebních pozemkÛ nebo
staveb, na kter˘ch vznikají nebo kde mohou vznikat odpadní vody, povinnost pﬁipojit se na kanalizaci
zejména v pﬁípadech, kdy je to technicky moÏné.
Stoková síÈ bude do zastaviteln˘ch ploch a do dosud neobslouÏen˘ch území roz‰íﬁena ve smyslu
platného kanalizaãního ﬁádu. Je navrÏeno zkapacitnûní stávající âOV (min. 400 EO).
Zásobování vodou:
Systém zásobení Vrbiãan pitnou vodou (skupinov˘ vodovod Litomûﬁice) je vyhovující a nebude se
v budoucnosti mûnit.
Distribuãní vodovodní ﬁady veﬁejného vodovodu budou roz‰íﬁeny do lokalit navrhované zástavby.
Zásobování energiemi
______________________________________________________________________________________________________
Elektrická energie:
Na severním okraji lokality Z 1 je navrÏena nová trafostanice 2x 400 kVA. Následnû budou v rámci
lokality ﬁe‰eny kabelové ozvody NN vãetnû propojení do stávající sítû NN. Nadzemní vedení VN 22 kV
smûﬁující do stávající trafostanice U zámku je navrÏeno územním plánem ke zru‰ení. Nová trafostanice
je navrÏena jako veﬁejnû prospû‰ná stavba - ozn. VT.
U návrhov˘ch lokalit bude ﬁe‰eno pﬁipojení staveb v˘hradnû podzemní kabelovou trasou NN.
Pro navrÏené lokality zástavby budou stanoveny nároky resp. potﬁebné kapacity v úrovni územního
ﬁízení jednotliv˘ch projektÛ.
Zemní plyn:
Systém zásobení Vrbiãan zemním plynem je vyhovující a nebude se v budoucnosti mûnit.
STLplynovodní síÈ bude roz‰íﬁena do lokalit navrhované zástavby.
Telekomunikace
______________________________________________________________________________________________________
Místní telekomunikaãní síÈ bude rozvinuta do lokalit navrhované zástavby.
Veﬁejné osvûtlení a místní rozhlas
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______________________________________________________________________________________________________
Je pﬁípustné rozvinutí sítí veﬁejného osvûtlení a místního rozhlasu do doposud neobslouÏen˘ch
území a návrhov˘ch lokalit.
Zne‰kodÀování odpadÛ, skládky
______________________________________________________________________________________________________
Nejsou navrÏena nová zaﬁízení pro zne‰kodÀování a ukládání odpadÛ.
d3)
-

Obãanské vybavení
Obãanské vybavení tvoﬁí v˘znamn˘ stabilizaãní prvek v území a bude zachováno.
Je navrÏena plocha obãanské vybavenosti slouÏící tûlov˘chovû a sportu v rámci zastavitelné plochy
Z 7.
Vzhledem k dÛleÏitosti zaﬁízení obãanského vybavení pro stabilizaci sídelního útvaru jsou stavby,
zaﬁízení a pozemky obãanského vybavení pﬁípustné ve stávajících ãi navrÏen˘ch funkãních plochách
(v souladu s regulativy funkãního vyuÏití ploch).

d4)
-

Veﬁejná prostranství
Stávající veﬁejná prostranství jsou územním plánem respektována.
Je navrÏena plocha veﬁejného prostranství (komunikace) v rámci zastavitelné plochy Z 4. Tato plocha
je zaﬁazena do návrhu veﬁejnû prospû‰n˘ch staveb (PV).

e)

Koncepce uspoﬁádání krajiny

e1)

Vymezení ploch a stanovení podmínek pro zmûny v jejich vyuÏití
Cílem koncepce uspoﬁádání krajiny je koordinace zájmÛ a vztahÛ v nezastavûném území z hlediska
rozdíln˘ch moÏností jeho vyuÏití, zájmÛ ochrany pﬁírody a ochrany priorit a potenciálÛ vyuÏití územních
oblastí. Za tímto úãelem územní plán stanovuje plochy s rozdíln˘m zpÛsobem vyuÏití i v nezastavûném
území.
Plochy nezastavûného území jsou ãlenûny podle charakteru vyuÏití, limitujících jevÛ a utváﬁení krajiny na:
(PP) plochy pﬁírodní - s nejvût‰ím pﬁírodním potenciálem a potﬁebou ochrany pﬁírodních
prvkÛ; plochy pﬁírodní nejãastûji zahrnují jiÏ vymezené nebo k vymezení urãené prvky ochrany pﬁírody
a jejich nejbliÏ‰í okolí, plochy prvkÛ systému ekologické stability - biocentra ap;
(ZE) plochy zemûdûlské - s vysok˘m potenciálem produkce zemûdûlské v˘roby vãetnû
intenzivních forem obhospodaﬁování - tj. území intenzivnû zemûdûlsky obhospodaﬁované;
(VP) plochy vodní a vodohospodáﬁské - zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních tokÛ a jiné
pozemky urãené pro pﬁevaÏující vodohospodáﬁské vyuÏití. V návrhu jsou tyto plochy souãástí
pﬁírodních ploch (PP);
(NS) plochy smí‰ené nezastavûného území - u nichÏ není moÏné nebo není nezbytné stanovit
pﬁevaÏující úãel vyuÏití. Do plochy smí‰ené nezastavûného území jsou v zahrnuty zemûdûlské
pozemky, liniové prvky doprovodné zelenû a pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
plochy prvkÛ systému ekologické stability - biokoridory. Pﬁijatelné formy vyuÏití jsou dány regulativy a
musí b˘t vÏdy v vzájemném souladu;
(TN) plochy tûÏby nerostÛ - zahrnují stanovené dob˘vací prostory (tûÏba vápence).
Pro vymezené plochy v nezastavûném území jsou územním plánem stanoveny podmínky pro
stabilizaci nebo zmûny v jejich vyuÏití (regulativy vyuÏití - viz. kap. f), které jsou prostﬁedkem pro usmûrnûní
budoucího utváﬁení krajiny.
Podíl zelenû ve vût‰inû vymezen˘ch ploch nezastavûného území krajiny je tﬁeba zvy‰ovat, a to pﬁi
realizaci návrhu územního systému ekologické stability, vãetnû interakãních prvkÛ, liniové doprovodné zelenû
komunikací, vodoteãí a mezí, zatravnûním nebo doplnûním ploch nelesní zelenû s pﬁírodní funkcí. Rodová
a druhová skladba zelenû musí vycházet z pÛvodních rostlinn˘ch spoleãenstev.
e2)

Územní systém ekologické stability
ÚP Vrbiãany závaznû vymezuje prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) a to na lokální
úrovni - biocentra, biokoridory a interakãní prvky. Nadﬁazen˘ systém ÚSES, tzn. nadregionální a regionální do
ﬁe‰eného území nezasahuje.
Jedná se o vybranou soustavu vnitﬁnû ekologicky stabilnûj‰ích segmentÛ krajiny, úãelnû
rozmístûn˘ch na základû funkãních a prostorov˘ch kritérií. ÚSES se skládá z prvkÛ funkãních a navrÏen˘ch
k zaloÏení. Minimální velikost lokálního biocentra by mûla b˘t 3 ha, minimální ‰íﬁka lokálního biokoridoru 15
m (spoleãenstvo lesní, kombinované), 20 m (spoleãenstvo luãní). Pro spoleãenstvo kombinované (luãní +
lesní) je moÏné pﬁeru‰ení do 50 m zastavûnou plochou, 80 m ornou pÛdou a 100 m pﬁi ostatních kulturách.
Interakãní prvky nedosahují parametrÛ biocenter a biokoridorÛ, v˘znamnû se v‰ak podílejí na zv˘‰ení
ekologické stability v krajinû. Prvky navrÏené jsou zaﬁazeny do veﬁejnû prospû‰n˘ch opatﬁení (VPO).

-

-

-

-

Vymezené prvky ÚSES:
Biocentra:
LBC 1 "Zámecká zahrada" - lokální biocentrum funkãní
stará zámecká zahrada se zachoval˘mi porosty stromÛ a keﬁÛ, souãástí je malá vodní nádrÏ a louka
LBC 2 "Káãov" - lokální biocentrum navrÏené k zaloÏení
mozaika pﬁírodnû hodnotn˘ch prvkÛ (izolovan˘ lesík v poli, polní cesta s doprovodnou zelení,
rybníãek s bﬁehov˘m porostem) a ekologicky labilních prvkÛ (regulovaná vodoteã v poli a orná pÛda).
V místû zboﬁeni‰tû b˘valého dvora (oznaã. N2) je navrÏena revitalizace území - návrat k pﬁírodní
funkci.
Biokoridory:
LBK 3 "Od Chotû‰ova" - lokální biokoridor navrÏen˘ k zaloÏení
orná pÛda; trasa kopíruje hranici dob˘vacího prostoru
LBK 4 "Od Siﬁejovic" - lokální biokoridor navrÏen˘ k zaloÏení
orná pÛda
LBK 5 "Rochov - Vrbiãany" - lokální biokoridor navrÏen˘ k zaloÏení
polní cesta bez doprovodné zelenû, nesekané zruderalizované travnaté okraje, orná pÛda
LBK 6 "Polní cesta u Vrbiãan" - lokální biokoridor navrÏen˘ k zaloÏení
cesta s mezernatou alejí topolÛ a s podrostem keﬁÛ, orná pÛda - obnova pÛvodní historické
cesty k zámecké zahradû; pﬁechod pﬁes zastavitelné území podmínûn podrobnûj‰ím
zpracováním v rámci US
LBK 7 "Bezejmenn˘ vodní tok" - lokální biokoridor navrÏen˘ k zaloÏení
regulovaná vodoteã s alejí hybridních topolÛ, orná pÛda
Interakãní prvky:
IP 1 porost stromÛ a keﬁÛ na svahu u b˘valého zemûdûlského objektu
IP 2 doprovodná zeleÀ polní cesty ke Káãovu
IP 3 jednostrann˘ keﬁov˘ porost podél cesty u Vrbiãan
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-

IP 4 stromoﬁadí hybridních topolÛ s keﬁov˘m podrostem
IP 5 skupina stromÛ a keﬁÛ pﬁi úpatí skládky
IP 6 travnaté meze v poli

e.3)

Prostupnost krajiny, opatﬁení pro obnovu a zvy‰ování ekologické stability krajiny

Cestní síÈ
Plochy zemûdûlské a lesní jsou pﬁístupné historicky vzniklou sítí úãelov˘ch komunikací. Tato síÈ
umoÏÀuje ãásteãnou prostupnost krajiny. V rámci návrhu je síÈ doplnûna dal‰ími cestami. Jedná se o
zpﬁístupnûní zastavûn˘ch ploch (v rámci N1), obnovu historick˘ch cest v krajinû (v rámci LBK 6, v rámci N1).
Cyklostezky, cyklotrasy a pû‰í trasy
Na území obce je územním plánem navrÏeno zapojení stávající komunikaãní sítû do systému
znaãen˘ch cyklotras. Cyklotrasa je vedena po stávající silnici III. tﬁídy / 2475 s odboãkou po místní
komunikaci do Vrbiãan. Znaãené turistické pû‰í trasy ﬁe‰en˘m územím neprocházejí.
Liniová zeleÀ:
Návrhem ÚP jsou vymezena dal‰í opatﬁení v krajinû (zmûny vyuÏití území nestavební povahy)
posilující zejména ekologickou stabilitu území. Jedná se o pásy doprovodné liniové zelenû podél nové ãi
navrhované cestní sítû, podél místních komunikací a silnic. V grafické pﬁíloze prvky oznaãeny jako N1 a N3.
Funkãní vyuÏití - plochy smí‰ené nezastavûného území (NS).
e.4)

Protierozní ochrana
Funkci protierozní ochrany tvoﬁí zejména prvky ÚSES. Dal‰í protierozní opatﬁení lze dle potﬁeby
budovat v souladu se stanoven˘mi podmínkami vyuÏití ploch v nezastavûném území.
e.5)

Opatﬁení proti povodním
Pro vodní toky v ﬁe‰eném území není stanoveno záplavové území. Sledovaná záplavová území
nejsou. Podél koryt vodních tokÛ je nutno zachovat volné nezastavûné území o ‰íﬁi 6 m od bﬁehové
ãáry na obû strany - pro prÛchod velk˘ch vod a zároveÀ jako manipulaãní pruh pro úãel správy a
údrÏby koryta vodního toku.
e.6)

Rekreaãní vyuÏívání krajiny
Obec nepatﬁí mezi tradiãnû vyuÏívané území pro rekreaci. Jedná se o intenzivnû zemûdûlsky
obhospodaﬁovanou krajinu, ekologicky labilní s minimem pﬁírodních prvkÛ. Nová v˘stavba bude
sledovat zachování stávajících a realizaci nov˘ch pﬁírodû blízk˘ch prvkÛ - liniová zeleÀ, zahrady,
sportovnû rekreaãní plochy. Dal‰í moÏností je rehabilitace zdevastovaného objektu zámku, vãetnû
zpﬁístupnûní zámecké zahrady veﬁejnosti. Nezastavûné území bude slouÏit pro nepobytovou rekreaci
- pû‰í turistiku a cyklistiku, pro kterou budou vyuÏity úãelové cesty v krajinû.
e.7)

Vymezení ploch pro dob˘vání nerostÛ
Územním plánem jsou respektována chránûna loÏisková území a dob˘vací prostory stanovené pro
ochranu, pﬁípadnû tûÏbu v˘hradních loÏisek jílovit˘ch vápencÛ. Jsou vymezeny plochy tûÏby nerostÛ zahrnující stávající dob˘vací prostory Úpohlavy a Chotû‰ov v západním sektoru ﬁe‰eného území (mimo
zastavûné území obce).
Popisné informace t˘kající se ochrany nerostného bohatství, dÛsleky pro tûÏební ãinnost z hlediska
ochrany zdraví, sanace a rekultivace jámového lomu jsou popsány v ãásti odÛvodnûní.

f)

Stanovení podmínek pro vyuÏití ploch s rozdíln˘m zpÛsobem vyuÏití, s urãením pﬁevaÏujícího
vyuÏití (hlavní vyuÏití) pokud je moÏné jej stanovit, pﬁípustného vyuÏití, nepﬁípustného vyuÏití,
popﬁípadû podmínûnû pﬁípustného vyuÏití tûchto ploch a stanovení podmínek prostorového
uspoﬁádání, vãetnû základních podmínek krajinného rázu

f1)

Návrh ploch s rozdíln˘m zpÛsobem vyuÏití
Plochy s rozdíln˘m zpÛsobem vyuÏití pokr˘vají beze zbytku a jednoznaãnû celé ﬁe‰ené území.
Základní druhy ploch jsou ãlenûny na typy ploch s ohledem na specifické podmínky a charakter území
– viz dále. Ke kaÏdému typu plochy je pﬁiﬁazeno barevné odli‰ení. Ke kaÏdému typu plochy je
pﬁiﬁazena indexová znaãka.
Plochy územních rezerv nejsou územním plánem navrÏeny.
Územním plánem jsou v ﬁe‰eném území navrÏeny tyto druhy ploch:
- plochy smí‰ené obytné - venkovské
- plochy obãanského vybavení
- plochy v˘roby a skladování
- plochy smí‰ené v˘robní
- plochy dopravní infrastruktury - silniãní doprava
- plochy technické infrastruktury
- plochy veﬁejn˘ch prostranství
- plochy sídelní zelenû - zeleÀ ostatní
- plochy zemûdûlské
- plochy pﬁírodní
- plochy smí‰ené nezastavûného území
- plochy tûÏby nerostÛ
Územním plánem jsou stanoveny tyto podmínky pro vyuÏití ploch:

-

Plochy smí‰ené obytné - venkovské (SV):
Rozdûlení ploch dle urãení vyuÏití:
hlavní vyuÏití:
pozemky staveb pro bydlení,
pﬁípustné vyuÏití:
pozemky staveb pro rodinnou rekreaci,
pozemky veﬁejn˘ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
podmínûnû pﬁípustné vyuÏití: Do ploch smí‰en˘ch obytn˘ch lze zahrnout pozemky
obãanského vybavení, zemûdûlství, neru‰ící v˘roby a sluÏeb se
stavbami a zaﬁízeními, které sv˘m provozováním a technick˘m
zaﬁízením nenaru‰ují uÏívání staveb a zaﬁízení ve svém okolí a
nesniÏují kvalitu prostﬁedí souvisejícího území a které sv˘m
charakterem a kapacitou nezvy‰ují dopravní zátûÏ v území.
nepﬁípustné vyuÏití:
v‰e ostatní
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-

Plochy obãanského vybavení (OV):
Rozdûlení ploch dle urãení vyuÏití:
hlavní vyuÏití:
pozemky staveb a zaﬁízení obãanského vybavení pro vzdûlávání
a v˘chovu, sociální sluÏby, péãi o rodinu, zdravotní sluÏby, kulturu,
veﬁejnou správu, ochranu obyvatelstva, obchodní prodej, tûlov˘chovu
a sport, ubytování, stravování, sluÏby, vûdu a v˘zkum a lázeÀství.
pﬁípustné vyuÏití:
pozemky souvisejících veﬁejn˘ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
podmínûnû pﬁípustné vyuÏití: Do ploch obãanského vybavení lze zahrnout pozemky staveb bytÛ
sluÏebních a majitelÛ zaﬁízení, pokud charakter této plochy a její
uspoﬁádání dovoluje umístûní staveb pro bydlení.
Do ploch obãanského vybavení lze zahrnout pozemky pro stavby
a zaﬁízení v˘roby a skladování, které sv˘m provozováním a technick˘m
zaﬁízením nenaru‰ují uÏívání staveb a zaﬁízení ve svém okolí
a nesniÏují kvalitu prostﬁedí souvisejícího území a které sv˘m
charakterem a kapacitou nezvy‰ují dopravní zátûÏ v území.
nepﬁípustné vyuÏití:
v‰e ostatní

-

Plochy v˘roby a skladování (VS):
Rozdûlení ploch dle urãení vyuÏití:
hlavní vyuÏití:
pozemky staveb a zaﬁízení pro v˘robu a skladování
pﬁípustné vyuÏití:
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
pozemky a zaﬁízení obãanské vybavenosti (zejména obchodní,
administrativní a správní budovy a zaﬁízení),
pozemky ochranné zelenû.
podmínûnû pﬁípustné vyuÏití: Do ploch v˘roby a skladování lze zahrnout pozemky staveb bytÛ
sluÏebních a majitelÛ zaﬁízení, pokud charakter této plochy a její
uspoﬁádání dovoluje umístûní staveb pro bydlení.
nepﬁípustné vyuÏití:
v‰e ostatní

-

Plochy smí‰ené v˘robní (PSV):
Rozdûlení ploch dle urãení vyuÏití:
hlavní vyuÏití:
pozemky staveb a zaﬁízení pro v˘robu a skladování neru‰ícího
charakteru,
pozemky dopravní a technické infrastruktury,
pﬁípustné vyuÏití:
pozemky a zaﬁízení obãanské vybavenosti (zejména obchodní,
administrativní a správní budovy a zaﬁízení),
pozemky ochranné zelenû.
podmínûnû pﬁípustné vyuÏití: Do ploch smí‰en˘ch v˘robních lze zahrnout pozemky staveb pro
bydlení, pokud charakter této plochy a její uspoﬁádání dovoluje
umístûní staveb pro bydlení.
nepﬁípustné vyuÏití:
v‰e ostatní

-

Plochy dopravní infrastruktury - silniãní doprava (DI-S):
Rozdûlení ploch dle urãení vyuÏití:
hlavní vyuÏití:
pozemky dálnic, silnic a vybran˘ch místních komunikací (vãetnû
pozemkÛ, na kter˘ch jsou umístûny souãásti komunikace jako náspy,
záﬁezy, opûrné zdi, mosty a doprovodná a izolaãní zeleÀ).
pﬁípustné vyuÏití:
pozemky staveb dopravních zaﬁízení a dopravního vybavení
(zejména autobusové zastávky, odstavná stání pro autobusy a nákladní
automobily, odstavné a parkovací plochy, ãerpací stanice pohonn˘ch
hmot, areály údrÏby pozemních komunikací).
nepﬁípustné vyuÏití:
v‰e ostatní

-

Plochy technické infrastruktury (TI):
Rozdûlení ploch dle urãení vyuÏití:
hlavní vyuÏití:
pozemky vedení, staveb a s nimi provoznû související zaﬁízení
technického vybavení (vodovodÛ, vodojemÛ, kanalizace, ãistíren
odpadních vod, staveb a zaﬁízení pro nakládání s odpady, trafostanic,
energetick˘ch vedení, komunikaãních vedení veﬁejné komunikaãní
sítû, elektronick˘ch komunikaãních zaﬁízení veﬁejné komunikaãní sítû a
produktovody),
pﬁípustné vyuÏití ploch:
pozemky související dopravní infrastruktury,
pozemky ochranné zelenû, pozemky rekultivací.
nepﬁípustné vyuÏití:
v‰e ostatní

-

Plochy veﬁejn˘ch prostranství (PV):
Rozdûlení ploch dle urãení vyuÏití:
hlavní vyuÏití:
stávající a navrhované pozemky jednotliv˘ch druhÛ veﬁejn˘ch
prostranství,
pﬁípustné vyuÏití:
pozemky související technické infrastruktury sluãitelné s úãelem
veﬁejn˘ch prostranství.
pozemky a zaﬁízení obãanského vybavení, sluãitelné s úãelem
veﬁejn˘ch prostranství.
nepﬁípustné vyuÏití:
v‰e ostatní

-

Plochy sídelní zelenû - zeleÀ ostatní (ZO):
Rozdûlení ploch dle urãení vyuÏití:
hlavní vyuÏití:
pozemky soukromé a vyhrazené zelenû (napﬁ. zahrad, sadÛ) související
s obytn˘m územím, pozemky ostatní zelenû v sídle vãetnû pozemkÛ
ÚSES
pozemky veﬁejnû pﬁístupné parkové zelenû, pozemky ochranné zelenû
pﬁípustné vyuÏití:
pozemky související dopravní a technické infrastruktury sluãitelné s
úãelem sídelní zelenû.
podmínûnû pﬁípustné vyuÏití: plochu lze vyuÏívat (u zemûdûlské pÛdy), jako pozemky staveb,
zaﬁízení a jin˘ch opatﬁení pro zemûdûlství
nepﬁípustné vyuÏití:
v‰e ostatní
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-

Plochy zemûdûlské (ZE)
Rozdûlení ploch dle urãení vyuÏití:
hlavní vyuÏití:
pozemky zemûdûlského pÛdního fondu
pﬁípustné vyuÏití:
pozemky související dopravní infrastruktury (místní úãelové
komunikace slouÏící k obhospodaﬁování okolních pozemkÛ,
pozemky související technické infrastruktury.
podmínûnû pﬁípustné vyuÏití: Plochu lze vyuÏívat v pﬁípadû souhlasu orgánu ochrany zemûdûlského
pÛdního fondu, jako pozemky staveb, zaﬁízení a jin˘ch opatﬁení
pro zemûdûlství.

-

Plochy pﬁírodní (PP):
Rozdûlení ploch dle urãení vyuÏití:
hlavní vyuÏití:
pozemky ve zvlá‰tû chránûn˘ch územích,
pozemky evropsky v˘znamn˘ch lokalit, vãetnû pozemkÛ smluvnû
chránûn˘ch,
pozemky biocenter (ÚSES),
podmínûnû pﬁípustné vyuÏití: v˘jimeãnû pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
nepﬁípustné vyuÏití:
v‰e ostatní

-

Plochy smí‰ené nezastavûného území (NS):
Rozdûlení ploch dle urãení vyuÏití:
hlavní vyuÏití:
pozemky urãené k plnûní funkcí lesa,
pozemky zemûdûlského pÛdního fondu,
pozemky pﬁirozen˘ch a pﬁírodû blízk˘ch ekosystémÛ - napﬁ. pozemky
ÚSES, pozemky s v˘skytem dﬁevin rostoucích ve volné krajinû (mimo
les), ostatní pozemky krajinné zelenû, extenzivní sady a zahrady s
travním krytem
pﬁípustné vyuÏití:
pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
podmínûnû pﬁípustné vyuÏití: pozemky staveb, zaﬁízení a jin˘ch opatﬁení pro zemûdûlství a lesní
hospodáﬁství.
nepﬁípustné vyuÏití:
v‰e ostatní

-

Plochy tûÏby nerostÛ (TN):
Rozdûlení ploch dle urãení vyuÏití:
hlavní vyuÏití:
pozemky povrchov˘ch dolÛ, lomÛ a pískoven,
pozemky pro ukládání doãasnû nevyuÏívan˘ch nerostÛ a odpadÛ
(v˘sypky, odvaly a kali‰tû),
pozemky rekultivací (vãetnû pozemkÛ ÚSES),
pozemky staveb a technologick˘ch zaﬁízení pro tûÏbu,
pﬁípustné vyuÏití:
pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
nepﬁípustné vyuÏití:
v‰e ostatní

f2)

Podmínky prostorového uspoﬁádání

-

-

-

-

Zastavûné území:
Nástavba staveb je nepﬁípustná tam, kde 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, napﬁíklad souvislé zástavby v ulici.
Nov˘mi stavbami a zmûnami staveb nesmí b˘t naru‰eny urbanistické a architektonické hodnoty
stávající zástavby. Pﬁi stavební ãinnosti v rámci pÛvodního hospodáﬁského dvora je nutno
respektovat tradiãní hospodáﬁskou zástavbu, úpravy by mûly b˘t provádûny s dÛrazem na zachování
pÛvodního charakteru staveb. Nové stavby a zmûny staveb v zastavûném území nesmí pﬁev˘‰it
nejvy‰‰í pﬁilehlé objekty urãující charakter místa.
Z dÛvodu zachování stávajících hodnot zástavby a v souladu s nimi je moÏno stavby pro bydlení
a dal‰í související stavby, vãetnû prÛãelí budov, v nichÏ jsou okna obytn˘ch místností, umístit aÏ na
hranici pozemku (pﬁípustn˘ kontakt s komunikací).
Zastavitelné plochy:
Zastavûnost Maximální zastavûná plocha stavby pro bydlení a rekreaci nesmí pﬁesáhnout 200 m2.
Plocha Z 6: Koeficient zastavûní, kter˘ udává maximální procentní podíl zastavûné plochy objekty
k celkové plo‰e je 40 %.
V˘‰ková hladina, uliãní ãára Plocha Z 1: Stavby pro bydlení a rekreaci mohou mít maximálnû 2 nadzemní podlaÏí a podkroví.
Plocha Z 2, Z 3, Z 5: Nová zástavba nesmí pﬁev˘‰it nejvy‰‰í pﬁilehlé objekty urãující charakter místa
(ulice).
Plocha Z 4: Nová zástavba musí respektovat stávající uliãní ãáru a nesmí pﬁev˘‰it nejvy‰‰í pﬁilehlé
objekty urãující
charakter místa (ulice).
Plocha Z 6: V˘‰ková hladina zástavby se stanovuje max. 9 m nad okolním terénem.
Plocha Z 7: V˘‰ková hladina zástavby se stanovuje max. 6 m nad okolním terénem.

g)

Vymezení veﬁejnû prospû‰n˘ch staveb, veﬁejnû prospû‰n˘ch opatﬁení, staveb a opatﬁení
k zaji‰Èování obrany a bezpeãnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkÛm a
stavbám vyvlastnit (§170 stavebního zákona)

-

Návrhem ÚP Vrbiãany jsou vymezeny tyto plochy veﬁejnû prospû‰n˘ch staveb:
(pozn.: na tyto plochy se vztahuje i pﬁedkupní právo podle §101 stavebního zákona)
Veﬁejnû prospû‰né stavby technické infrastruktury, vãetnû plochy nezbytné k zaji‰tûní jejich
v˘stavby a ﬁádného uÏívání pro stanoven˘ úãel
oznaãení
druh
katastrální území
________________________________________________________________________________________
VT
trafostanice
k.ú. Vrbiãany u Lovosic

-

Návrhem ÚP Vrbiãany jsou vymezeny tyto plochy veﬁejnû prospû‰n˘ch opatﬁení:
(pozn.: na tyto plochy se vztahuje i pﬁedkupní právo podle §101 stavebního zákona)
ZaloÏení prvkÛ územního systému ekologické stability
oznaãení
druh
katastrální území
________________________________________________________________________________________
VU 1
biocentrum LBC 2
k.ú. Vrbiãany u Lovosic
VU 2
biokoridor LBK 3
k.ú. Vrbiãany u Lovosic
VU 3
biokoridor LBK 4
k.ú. Vrbiãany u Lovosic
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VU 4
biokoridor LBK 5
VU 5
biokoridor LBK 6
VU 6
biokoridor LBK 7
Pﬁedkupní právo: Obec Vrbiãany.

h)

k.ú. Vrbiãany u Lovosic
k.ú. Vrbiãany u Lovosic
k.ú. Vrbiãany u Lovosic

Vymezení veﬁejnû prospû‰n˘ch staveb a veﬁejnû prospû‰n˘ch opatﬁení, pro které lze uplatnit
pﬁedkupní právo (§101 stavebního zákona)
Veﬁejnû prospû‰né stavby technické infrastruktury, vãetnû plochy nezbytné k zaji‰tûní jejich
v˘stavby a ﬁádného uÏívání pro stanoven˘ úãel
oznaãení
druh
katastrální území
________________________________________________________________________________________
VT
trafostanice
k.ú. Vrbiãany u Lovosic
Pﬁedkupní právo: Obec Vrbiãany.
ZaloÏení prvkÛ územního systému ekologické stability
oznaãení
druh
katastrální území
________________________________________________________________________________________
VU 1
biocentrum LBC 2
k.ú. Vrbiãany u Lovosic
VU 2
biokoridor LBK 3
k.ú. Vrbiãany u Lovosic
VU 3
biokoridor LBK 4
k.ú. Vrbiãany u Lovosic
VU 4
biokoridor LBK 5
k.ú. Vrbiãany u Lovosic
VU 5
biokoridor LBK 6
k.ú. Vrbiãany u Lovosic
VU 6
biokoridor LBK 7
k.ú. Vrbiãany u Lovosic
Pﬁedkupní právo: Obec Vrbiãany.
Veﬁejná prostranství:
oznaãení
druh
katastrální území
________________________________________________________________________________________
PV
komunikace
k.ú. Vrbiãany u Lovosic
Pﬁedkupní právo: Obec Vrbiãany.

ch)

Vymezení ploch a koridorÛ, ve kter˘ch je provûﬁení zmûn jejich vyuÏití územní studií
podmínkou pro rozhodování

-

Územní studie je podmínkou pro rozhodování v zastavitelné plo‰e Z1, v zastavitelné plo‰e Z7 vãetnû
úseku navrhovaného biokoridoru LBK 6 pﬁecházejícího pﬁes zastavitelné území.
LhÛta pro poﬁízení studie její schválení poﬁizovatelem a vloÏení dat o této studii do evidence
územnû plánovací ãinnosti:
........... 4 roky od vydání ÚP.
Územní studie musí na odbornû vysoké úrovni zohlednit v‰echna kritéria tj. prostorová, funkãní
i ekonomická s cílem vytvoﬁit kvalitní urbánní prostﬁedí v zastavitelné plo‰e.

i)

Vymezení architektonicky nebo urbanisticky v˘znamn˘ch staveb, pro které mÛÏe architektonickou
ãást projektové dokumentace vypracovávat jen autorizovan˘ architekt
Památkovû chránûná budova zámku ã.p. 1 vãetnû pﬁilehl˘ch památkovû chránûn˘ch budov
hospodáﬁského dvora.

j)

Údaje o poãtu listÛ územního plánu a poãtu v˘kresÛ k nûmu pﬁipojené grafické ãásti
OBSAH TEXTOVÉ âÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU:
OBSAH GRAFICKÉ âÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU:
ãíslo v˘kresu název
V.1
V¯KRES ZÁKLADNÍHO âLENùNÍ ÚZEMÍ
V.2
HLAVNÍ V¯KRES
V.3
V¯KRES VE¤EJNù PROSPù·N¯CH STAVEB,
OPAT¤ENÍ A ASANACÍ

vázaná A3 (10 ãíslovan˘ch stran)
mûﬁítko
1 : 2880
1 : 2880
1 : 2880
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