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Obec Zákolany

.j. ...............

V Zákolanech dne ...............

Zm⇥na . 1 územního plánu Zákolany
Zastupitelstvo obce Zákolany, p⌦íslu↵né podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona ⌃. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním ⌦ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd j↵ích p⌦edpis , za pou✏ití § 54 odst. 2, ve spojení s § 55b
odst. 7 stavebního zákona, a § 171 a následujících zákona ⌃. 500/2004 Sb., správní ⌦ád (dále správní ⌦ád), ve zn ní
pozd j↵ích p⌦edpis a § 13 a p⌦ílohy ⌃. 7 vyhlá↵ky ⌃. 500/2006 Sb., o územn analytick ch podkladech, územn
plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací ⌃innosti, ve zn ní pozd j↵ích p⌦edpis
v⇣y d á v⇣á
⌃. .........).

I.

zm nu ⌃. 1 územního plánu Zákolany, kter nabyl ú⌃innosti dne ..................... (opat⌦ení obecné povahy Zákolany
Závazná ⌃ást uvedené územn plánovací dokumentace se m ní zm nou ⌃. 1 takto:
Textová ⌃ást

1.

lánek A/ se nahrazuje zn⌥ním:

“a)
Vymezení zastav⌥ného území
V ⌦e↵eném území se k datu 3. 2. 2021 nachází 13 samostatn ch zastav n ch území. “
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.

lánek B/ se nahrazuje zn⌥ním:
“b)

Základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot

b.1) Vymezení e⌦eného území
⇤e↵en m územím je správní území obce Zákolany, které tvo⌦í katastrální území Trn n Újezd u Zákolan a
Kováry. ⇤e↵ené území se nachází v okresu Kladno, St⌦edo⌃eském kraji.
Zm nou ⌃.1 je vymezeno celkem 13 lokalit v zastav ném území s ozna⌃ením Z1/.... . Za lomítkem je ⌃íslo
zm ny.
Koncepce krajiny (⌃ást území mimo zastav né území a vymezené zastavitelné plochy) je zm nou ⌃. 1 ⌦e↵ena
nov a má ozna⌃ení Z1/K.
b.2) Koncepce rozvoje e⌦eného území
Územní plán si klade za cíl vytvo⌦it územní p⌦edpoklady pro stabilizaci a rozvoj obce Zákolany. Cílem je reáln
návrh funk⌃ního uspo⌦ádání a vyu✏ití území p⌦evá✏n pro ú⌃ely bydlení a podnikání, v⌃etn zabezpe⌃ení technické a
dopravní obsluhy území, respektování architektonick ch a urbanistick ch hodnot, ochrany p⌦írody a krajiny a ostatních
územních limit .
Obec Zákolany se nachází v okrese Kladno, necel ch 10⇣km jihozápadn od Kralup nad Vltavou a 15⇣km
severov chodn od Kladna na k⌦i✏ovatce ✏elezni⌃ních tratí Kralupy – Kladno a Slan – Hostivice. Územím prochází silnice
II/101 Kralupy – Kladno. Obec Zákolany a Kováry je tvo⌦ena zástavbou rozprost⌦enou p⌦evá✏n v⇣údolnici Zákolanského
potoka. Trn n Újezd se nachází ve vyv ↵ené poloze nad Zákolansk m potokem. V zájmovém území se nachází n kolik
samot, z nich✏ nejslavn j↵í je Slovanské hradi↵t Bude⌃.
Vlastní sídlo je umíst no mimo hlavní rozvojové osy, z hlediska ekonomiky se projevují tradi⌃ní vazby na sídla
st⌦ediskového v znamu (Kralupy nad Vltavou, Kladno, Slan ).
Základním krajinotvorn m ⌃initelem je zem d lství a lesní hospodá⌦ství. Podstatná ⌃ást území je ovlivn na
b valou hornickou ⌃inností (dob vky uhlí). T ✏ba uhlí, vápence a následn i rozvoj sklá⌦ského pr myslu ovlivnil
charakter zástavby.
Vlivem p⌦írodních podmínek má zájmové území p⌦írodn -krajiná⌦sk v znam. Území je sou⌃ástí p⌦írodního
parku Okolí Oko⌦e a Bud⌃e, jsou zde vedeny prvky ÚSES regionálního a lokálního v znamu, jsou zde evidována
maloplo↵n chrán ná území a evropsky v znamná lokalita soustavy Natura 2000.
V blízkém dosahu od ⌦e↵eného území jsou rozmíst ny v znamné cíle turistiky a rekreace (Bude⌃, Oko⌦).
Zájmov m územím je rovn ✏ vedena sí stávajících turistick ch tras. Zám rem je napojit ⌦e↵ené území na sí stávajících
cyklotras.
Cílem územního plánu je stanovit podmínky pro ú⌃elné vyu✏ívání zastav ného území a zajistit ochranu
nezastav ného území s ohledem na stávající p⌦írodní hodnoty v krajin .
Územním plánem ve zn ní zm ny ⌃.1 jsou vytvo⌦eny podmínky zejména pro p⌦im ⌦en rozvoj venkovského
bydlení a smí↵eného venkovského vyu✏ití a jsou vytvá⌦eny p⌦edpoklady p⌦edev↵ím pro nové vyu✏ívání opu↵t n ch areál
a ploch (tzv. brownfields pr myslového p vodu). Slo✏ité centrum obce Zákolany s⇣ohledem na po✏adovanou konverzi
b val ch pr myslov ch areál cukrovaru, ml na a pianky a uva✏ovanou dal↵í dostavbu centra je navr✏eno podrobn ji
prov ⌦it územními studiemi s ohledem na v znam místa.
Územním plánem ve zn ní zm ny ⌃.1 jsou dány podmínky pro preventivní ochranu zájmového území p⌦ed
záplavami, podmínky pro zv ↵ení ekologické stability a retence vody v krajin a podmínky pro ochranu krajinného rázu.
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Územním plánem jsou dány podmínky pro rozvoj cykloturistiky a rozvoj technické infrastruktury.
b.3) Ochrana a rozvoj hodnot území
Cílem je zachovat a udr✏et specifick ráz mal ch venkovsk ch sídel, zachovat a rozvinout hodnoty kulturní
krajiny, chránit genius loci místa v⇣souvislosti s⇣národní kulturní památkou Slovanského hradi↵t Bude⌃ s románskou
rotundou sv. Petra a Pavla ve vztahu k⇣↵ir↵í krajin a ve vztahu k⇣údolí Zákolanského potoka. Cílem je revitalizací center
obcí, konverzí b val ch pr myslov ch areál a novou neru↵ící p⌦im ⌦enou zástavbou o✏ivit území a z⇣hlediska cestovního
ruchu chránit a neporu↵it harmonii krajiny. Vy⌦e↵ením odkanalizování území ve⌦ejnou kanalizací poskytnout obyvatel m
standard bydlení adekvátní této dob .
V⇣⌦e↵eném území jsou dále jmenovit respektovány a chrán ny tyto hodnoty:
Vymezené archeologické zóny I. a II. stupn⌥

-

Kulturní památky:
íslo ÚSKP
Název
1000153921
NKP Slovanské hradi↵t Bude⌃

-

1525863575

Ochranné pásmo Slovanského hradi↵t Bude⌃

-

1000142117

Kaple sv. Isidora z druhé poloviny 18. století

Katastr
Kováry; Trn n Újezd
u Zákolan
Kole⌃; Kováry; Trn n
Újezd u Zákolan
Kováry

Drobné památky (kapli⌃ky, pomníky, k í e):
-

-

-

-

Slovanské hradi↵t Bude⌃ a okolí:
Centrální k⌦í✏ na h⌦bitov u rotundy sv. Petra a Pavla,
V⌃elí bo✏í muka sv. Václava z roku 2018 u hradi↵t ,
lavi⌃ka ze starého stromu v novaná památce Olgy Havlové.
Zákolany:
Kaple se zvoni⌃kou v Zákolanech,
Pomník padl m v I. sv tové válce v⇣Zákolanech,
Pomník padl m ve II. sv tové válce v⇣Zákolanech,
památník Mistra Jana Husa v Zákolanech,
Pam tní k⌦í✏ v⇣prudkém svahu u⇣cesty na Bude⌃ v Zákolanech z roku 1898,
Bronzová socha Antonína Zápotockého v Zákolanech (1984),
Trn n Újezd:
Kaple se zvonicí v Trn ném Újezdu,
Pam tní k⌦í✏ a pomník padl m u kaple v Trn ném Újezdu.
V znamné stavby p evá n⌥ industriálního kulturního d⌥dictví:
poz statky areálu Dudova parního ml na (zejména bytov d m ⌃.p. 40, n které hospodá⌦ské
budovy s hodnotn mi ⌃ástmi staveb),
poz staky areálu cukrovaru Zákolany (bytov d m ⌃.p.41, hospodá⌦ské budovy s hodnotn mi
⌃ástmi staveb (nap⌦. ⌃.p.103 s v jime⌃nou stavebn -technickou konstrukcí zast⌦e↵ení)) a dále ciheln komín
na p. ⌃. st. 110 z roku 1880 (místní industriální dominanta),
Továrna na piana a pianina Dalibor ⌃.p. 64 (tzv. Piánka).

P írodní hodnoty
Územní plán Zákolany vytvá⌦í podmínky pro ochranu v↵ech p⌦írodních hodnot v⇣území, které v⇣zásad
respektuje a je s⇣nimi koordinován.
V t↵ina dochovan ch p⌦írodních prvk je územním plánem zapojena do systému ÚSES (biocentra, biokoridory) a do
v znamn ch krajinn ch prvk .
⇣
Návrhem ÚP je respektováno základní krajinné ⌃len ní ⌦e↵eného území:
p⌦írodn hodnotn krajinn celek zahrnující hluboce za⌦íznuté údolí Zákolanského potoka a dal↵í m l⌃í údolí
lemující Bu↵t hradsk , D⌦etovick a T neck potok;
p⌦írodn hodnotn krajinn celek zahrnující lesní komplexy na svazích údolí, skalnaté a v t↵inou zalesn né
strmé údolní svahy, skalní v chozy s v znamn mi skalními a stepními spole⌃enstvy, mírn j↵í svahy s loukami
a k⌦ovinat mi mezemi, staré cesty a erozní rokle;
krajinn celek zahrnující otev⌦enou zem d lskou krajinu na návr↵ích a plo↵inách nad údolími potok ;
kulturn historick potenciál krajiny.
⇣
V⇣⌦e↵eném území jsou respektovány a chrán ny tyto hodnoty (popis v ⌃ásti od vodn ní):
p⌦írodní památka Kovárské strán - p⌦edm tem ochrany jsou teplomilná bylinná a k⌦ovinná spole⌃enstva s
⌦adou chrán n ch a vzácn ch druh jako je hlavá⌃ek jarní a kozinec rakousk ;
p⌦írodní památka Zákolansk potok – d vodem ochrany je biotop a populace kriticky ohro✏en ch druh raka
kamená⌃e a raka ⌦í⌃ního a dále p⌦írodní stanovi↵t . Vyhlá↵ením p⌦írodní památky je vymezena stejnojmenná
evropsky v znamná lokalita;
evropsky v znamná lokalita CZ0213016 - Zákolansk potok
památn strom – lípa malolistá u kostelíku v Bud⌃i (2 stromy)
v znamné stromy v krajin – lípy na Bud⌃i, lípa srd⌃itá v lokalit U lípy, hru↵ka polni⌃ka na Bud⌃i
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-

-

-

p⌦írodní park Okolí Oko⌦e a Bud⌃e
v znamné krajinné prvky (VKP) ze zákona - lesy, rybníky, vodní toky a údolní nivy
v znamné krajinné prvky (VKP) navr✏ené k registraci:
VKP1 Marienheim – zbytky stavení b valé sklárny a vápenky v poli, jamník
VKP 2 Lado u sv tce – pahorek v poli s d⌦evinami a teplomiln m spole⌃enstvem
VKP 3 Hájek u sv tce – remíz v poli s dubov m porostem a koko⌦íkem vonn m
VKP 4 ⇤eplina - mozaika teplomiln ch stepních a lesostepních lad s v stupy skalek
VKP 5 U Br dku - mozaika teplomiln ch stepních a travinnok⌦ovinat ch lad na svazích a ostrohu
nad silnicí z D⌦etovic.
VKP 6 Nad T nici – stará úvozová cesta z Podhole p⌦es Bude⌃ do T nce
VKP 7 D⌦etovice - K Brodc m – stará úvozová cesta, sou⌃ást prav ké a✏ ran st⌦edov ké cesty od
Levého Hradce k Bud⌃i a D⌦etovicím
VKP 8 Nad Kováry I. – stará úvozová cesta, sou⌃ást prav ké a✏ ran st⌦edov ké cesty od Levého
Hradce k Bud⌃i
VKP 9 Nad Kováry II. – stará úvozová cesta, sou⌃ást prav ké a✏ ran st⌦edov ké cesty od Levého
Hradce k Bud⌃i
VKP 10 Stará cesta na Hole
VKP 11 Vápenné pece u Hole
v znamné krajinotvorné prvky s p⌦írodními biotopy
⌃ásti poto⌃ních údolí se zachovalou vegeta⌃n pestrou nivou
mozaiky doubrav a dubohab⌦in na zalesn n ch svazích
skalnaté a v t↵inou zalesn né strmé údolní svahy
mírn j↵í svahy s loukami a k⌦ovinat mi mezemi
staré cesty a erozní rokle
zaniklé jámy po t ✏b k⌦ídov ch vápenc a poz statky star ch d lních d l uheln ch dol
liniové prvky doprovodné zelen katastráln evidované ⌃i prvky zelen na orné p d , tj. meze, remízky, plochy
nelesní zelen , doprovodné zelen cest a vodote⌃í
katastráln neevidované drobné vodote⌃e a malé vodní plochy v krajin
v znamná zele na ve⌦ejn ch prostranstvích
evidované studánky a prameny
studánka pod javorem u Kovársk ch strání
pramen na Mokr ch lukách
Lannova studánka “
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.

lánek C/ se nahrazuje zn⌥ním:

“c)
Urbanistická koncepce v⌃etn⌥ urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdíln m zp sobem vyu ití,
zastaviteln ch ploch, ploch p estavby a systému sídelní zelen⌥
Návrh rozvoje sídelní struktury a zhodnocení rozvojov ch p⌦edpoklad obce.
Hlavní devízou zájmového území je jeho krajiná⌦ská a p⌦írodní hodnota umocn ná kulturn -historick m
v znamem Bud⌃e.
Trn n Újezd
Vesnice Trn n Újezd je situovaná na hran plo↵iny v chodním sm rem nad údolnicí. Díky této poloze má
kompaktní tvar. Podle charakteru zástavby se jednalo o bohatou zem d lskou obec, co✏ dokládají reprezentativní statky
situované v historickém jádru. Pozd ji se obec roz↵i⌦ovala ve form domk ji✏n od jádra vesnice a soub ✏n podél
cesty sm rem na Holubice a na Zákolany.
Lze konstatovat, ✏e obec byla a✏ do roku 1989 prakticky “zakonzervovaná”. Minimální stavební ⌃innost
spo⌃ívala p⌦evá✏n v úpravách a p⌦ístavbách stávajících staveb nikoli v nové v stavb . Díky tomu si obec do sou⌃asnosti
zachovala sv j typick charakter st⌦edo⌃eské zem d lské vesnice.
Vysokou urbanistickou hodnotu má historické jádro obce Trn n Újezd. Trojúhelníkovou náves tvo⌦í pr ⌃elí a
↵títy statk na severní stran jádra, s pka a kapli⌃ka. Vhodn m dopln ním zelen a vhodn m vyu✏itím stávající s pky
lokalita Z1/P-7 (ob⌃anská vybavenost), ale i ostatních doposud adekvátn nevyu✏it ch a zchátral ch budov
zem d lsk ch usedlostí lze tento prostor rehabilitovat na d stojné centrum obce.
Kováry
Historické jádro tvo⌦í shluk zem d lsk ch usedlostí s ojedin lou domká⌦skou zástavbou umíst n ch ji✏n od
bude⌃ské ostro✏ny, p⌦i cestách v údolnici Zákolanského potoka. Centrální polohu umoc uje kapli⌃ka sv. Isidora
Madridského s protilehlou farou (⌃.p.1).Zástavba ve form domk , ojedin le dvojdomk se pozd ji roz↵i⌦ovala jednak do
sva✏it j↵ích poloh a rovn ✏ v údolí podél cesty na Zákolany.
Ráz p vodn zem d lské vesnice je z⌃ásti zachován.
Nejv t↵í statek ⌃.p.16 v sou⌃asností slou✏í pro ú⌃ely agroturistiky - farma s chovem koní . Vhodná renovace b valého
⌅estákova statku lokalita Z1/ P-1 (plochy smí↵ené obytné - venkovské) pom ✏e obnovit p vodní ráz vesnice.
Zákolany
Zákolany byly ve srovnáním s Kováry a Trn n m Újezdem p vodn nejmen↵í vesnicí. Historické jádro tvo⌦il
shluk n kolika zem d lsk ch usedlostí s ojedin lou domká⌦skou zástavbou umíst nou severn od bude⌃ské ostro✏ny, v
údolnici Zákolanského potoka poblí✏ k⌦i✏ovatky cest na soutoku t⌦í potok (Zákolansk a jeho dva levostranné p⌦ítoky T⌦ebusick a T neck potok). Na Zákolanském potoce vznikla sestava ml n , z nich✏ nejv t↵í byl Dud v ml n umíst n
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na levém b⌦ehu Zákolanského potoka - v protilehlé poloze k historickému jádru. Na n j navazovala drobn j↵í domká⌦ská
zástavba p⌦ímo pod bude⌃skou ostro✏nou. Zástavba ve form rodinn ch domk se pozd ji roz↵i⌦ovala do sva✏it j↵ích
poloh a liniov podél cesty na Otvovice a Kole⌃. Ve sva✏it j↵ích partiích na severním okraji vesnice bylo postaveno
n kolik chat.
Do údolí byla na konci 19. století zavedena tra Kladno - Kralupy nad Vltavou a Zákolany se staly ✏elezni⌃ním
dopravním uzlem s vlastním nádra✏ím. Na T⌦ebusickém potoce byl zbudován cukrovar, do kterého byla zavedena
✏elezni⌃ní vle⌃ka. Rozr stal se areál Dudova ml na p⌦i Zákolanském potoce. S rostoucím v znamem obce bylo
investováno do ob⌃anské vybavenosti (↵kola Pod Bud⌃í, sokol), postavila se Továrna na piana a pianina Dalibor a
velkorysé bytové domy pro zam stnance pracujících ve v robních areálech. Centrum obce tak získalo industriální
charakter.
V robní areály v sou⌃asnosti neslou✏í p vodnímu ú⌃elu. Areál Dudova ml na se vrátil potomk m p vodních
majitel (budova bytového domu prochází zda⌦ilou rekonstrukcí), majitele zm nil n kolikrát i areál b valého cukrovaru.
Plochy obou areál p⌦edstavují mo✏nost dotvo⌦it k dopravnímu uzlu i smysluplné centrum. Územní plán v tom smyslu
navrhl plochy p⌦estavby PZ1 a PZ2 obou areál . Zm nou ⌃.1 je je rozhodování o zm nách v území podmín no
zpracováním územní studie.
Dal↵í p⌦íle✏itostí rozvoje p⌦evá✏n obytné zástavby jsou doposud nezastav né enklávy ve p⌦evá✏n sva✏it j↵ích
partiích údolí, obklopené ji✏ stávající zástavbou. Zaplavovaná údolní niva potoka je z hlediska vymezování nové zástavby
nezastavitelná.
Zm nou ⌃. 1 jsou nastaveny mo✏nosti pro rozvoj ve⌦ejného prostranství a komer⌃ní ob⌃anské vybavenosti v
historickém jádru Zákolan.
Urbanistická koncepce není zm nou ⌃. 1 zásadn m n na.
Zm nou ⌃. 1 ÚP Zákolany jsou nov navr✏eny dv zastavitelné plochy v zastav ném území (zastavitelná plocha
Z1/Z-2; zastavitelná plocha Z1/Z-12) a dv p⌦estavbové plochy v zastav ném území (plocha p⌦estavby Z1/P-1;
p⌦estavbová plocha Z1/P-7). Dal↵ích dev t lokalit zm n vychází ze stávajícího stavu vyu✏ívání (vymezeno funk⌃ní vyu✏ití
jako stav).
Lokality zm n mají ozna⌃ení Z1/...... Za lomítkem je ⌃íslo lokality díl⌃í zm ny.
c.1) Vymezení ploch s rozdíln m zp sobem vyu ití
Územním plánem jsou vymezeny plochy s rozdíln m zp sobem vyu✏ití v sídle, v⌃etn stanovení podmínek pro
jejich stabilizaci nebo zm ny v jejich vyu✏ití.
Plochy dot⌃ené záplavov m územím (aktivní zóna záplavového území, rozlivová plocha Q100) jsou v rámci
nov ⌦e↵ené koncepce krajiny v grafické ⌃ásti ozna⌃ené * - hv zdi⌃kou v✏dy za kódem regulativu. Jedná se o vymezení
ploch, na nich✏ je krom regulativ stanoven ch územním plánem nezbytné respektovat podmínky vypl vající ze
zákonn ch ustanovení, správních rozhodnutí a opat⌦ení obecné povahy.
Plochy jsou ⌃len ny podle charakteru vyu✏ití, limitujících jev a prostorového obrazu sídla na:
Plochy bydlení
BH - bydlení - v bytov ch domech
BI - bydlení - v rodinn ch domech
Plochy rekreace
RI - rekreace - plochy pro rodinnou rekreaci
Plochy ob⌃anského vybavení
OV - ob⌃anské vybavení - ve⌦ejná infrastruktura
OM – ob⌃anské vybavení – komer⌃ní za⌦ízení malé a st⌦ední
OS - ob⌃anské vybavení - t lov chovná a sportovní za⌦ízení
OH - ob⌃anské vybavení - h⌦bitovy
Plochy ve⇤ejn⌥ch prostranství (PV)
Plochy smí⌦ené obytné
SC - plochy smí↵ené obytné - v⇣centru obce
SO - plochy smí↵ené obytné
SV - plochy smí↵ené obytné - venkovské
Plochy dopravní infrastruktury
DS – dopravní infrastruktura - silni⌃ní
DZ - dopravní infrastruktura - drá✏ní
Plochy technické infrastruktury
TI - technická infrastruktura OV (vymezeno pouze pro návrh OV)
Plochy v roby a skladování
VL - v roba a skladování - lehk pr mysl
Plochy sídelní zelen⌥
ZS - zele - soukromá a vyhrazená
ZV - zele - na ve⌦ejn ch prostranstvích
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Plochy nezastav⇥ného území
Plochy rekreace v nezastav⌥ném území
RN - rekreace - na plochách p⌦írodního charakteru
Plochy dopravní infrastruktury v nezastav⇥ném území
DS1 – dopravní infrastruktura - ostatní komunikace
Plochy vodní a vodohospodá⇤ské
W - plochy vodní a vodohospodá⇤ské
WZ - plochy zamok⌦ené
Plochy zem⇥d⇥lské
NZ - plochy zem⇥d⇥lské
NZX - plochy zem d lské – specifické
NZ-Z - plochy zem d lské – zahrady, sady a záhumenky
Plochy lesní
NL - plochy lesní
NO - lesní porost
Plochy p⇤írodní
NP - plochy p⌦írodní
NP-K - plochy p⌦írodní na území PP Kovárské strán
Plochy smí⌅ené nezastav⇥ného území
NSP - plochy smí↵ené nezastav ného území
P⌦ekryvná funkce je stanovena pro:
-vymezené skladebné ⌃ásti ÚSES (RBK, LBC, LBK, IP)
-v znamné krajinné prvky (VKP)
-plochy krajiná⌦sk ch opat⌦ení (K)
-cyklotrasy
-p ↵í stezky (C)
-ko ské stezky (KS)
Zm nou ⌃.1 územního plánu Zákolany jsou vymezeny stávající plochy bydlení:
Ozna⌃ení plochy:
Funk⌃ní vyu✏ití:
Hlavní vyu✏ití:

Z1/ 9
plochy bydlení - v rodinn ch domech (BI)
plocha v zastav ném území zahrnující p⌦edpolí rodinného domu ⌃.p.8 v Kovárech

Ozna⌃ení plochy:
Funk⌃ní vyu✏ití:
Hlavní vyu✏ití:

Z1/ 18
plochy bydlení - v rodinn ch domech (BI)
plocha v zastav ném území zahrnující zázemí rodinného domu ⌃.p.14 v Trn ném
Újezdu

Dal↵í plochy zm ny (náprava vymezení funk⌃ního vyu✏ití území související s ve⌦ejnou infrastrukturou a rekreací) jsou
popsány v p⌦íslu↵n ch kapitolách.
c.2) Vymezení zastaviteln ch ploch a ploch p estavby
ÚP Zákolany jsou vymezeny zastavitelné plochy (plochy ur⌃ené k zastav ní).
Z hlediska vliv morfologie terénu, krajinného p sobení v dálkov ch pohledech, mo✏ností napojení na
urbanistickou strukturu stávajícího sídla, dostupnost sítí technické infrastruktury a mo✏nosti dopravní obsluhy se jedná o
plochy s nejvy↵↵ím rozvojov m potenciálem.
ÚP Zákolany jsou vymezeny plochy p⌦estavby. Tím jsou zárove vytvo⌦eny podmínky pro transformaci funkcí
zanedban ch, nevyu✏ívan ch nebo nevhodn vyu✏ívan ch ploch ⌃i ploch s nevhodnou prostorovou strukturou.
Zm nou ⌃. 1 ÚP Zákolany jsou nov navr✏eny dv zastavitelné plochy v zastav ném území a dv p⌦estavbové
plochy v zastav ném území.
Zastavitelné plochy a plochy p⌦estavby jsou vymezeny graficky ve v kresech ÚP Zákolany (V kres základního
⌃len ní, Hlavní v kres). V charakteristice plochy je uvedeno pouze hlavní vyu✏ití plochy, dal↵í p⌦ípustné, podmín n
p⌦ípustné vyu✏ití a nep⌦ípustné vyu✏ití a regulace prostorového uspo⌦ádání pro jednotlivé plochy je uvedeno v kapitole
f) Stanovení podmínek pro vyu✏ití ploch s rozdíln m zp sobem vyu✏ití.

Zákolany - zastavitelné plochy
ZZ0

OV Zákolany
Funk⌃ní vyu✏ití plochy: technická infrastruktura
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Respektovat stanovené záplavové území.
ZZ1

LOKALITA U KATOVNY
Funk⌃ní vyu✏ití plochy: bydlení v rodinn ch domech
specifické podmínky:
Lokalitu prov ⌦it územní studií.

ZZ2

LOKALITA NAD FOTBALOV⇧M H⇤I⌅T⇥M
Funk⌃ní vyu✏ití plochy: bydlení v rodinn ch domech
specifické podmínky:
- p⌦ed zahájením v stavby rodinn ch dom je t⌦eba zajistit napojení lokality na komunika⌃ní sí odpovídající
lokalit pro bydlení.

ZZ3

LOKALITA U VYSTRKOVA 1
Funk⌃ní vyu✏ití plochy: smí↵ené obytné
specifické podmínky: respektovat vodní zdroj a p⌦ístupovou komunikaci k bytov m dom m v katastru
sousední obce Otvovice

ZZ4

LOKALITA U VYSTRKOVA 2
Funk⌃ní vyu✏ití plochy: smí↵ené obytné
specifické podmínky:

ZZ6

LOKALITA NAD ML⇧NEM
Funk⌃ní vyu✏ití plochy: smí↵ené obytné v centru obce
Lokalitu prov ⌦it územní studií.

ZZ9

LOKALITA NA HÁJÍCH 2-3 PARCELY PRO V⇧ST. RD
Funk⌃ní vyu✏ití plochy: bydlení v rodinn ch domech

Zm nou ⌃. 1 ÚP Zákolany je navr✏ena zastavitelná plocha Z1/Z-2
Ozna⌃ení plochy:
Z1/ Z-2
Funk⌃ní vyu✏ití:
plochy smí↵ené obytné (SO)
Hlavní vyu✏ití:
pozemky v zastav ném území navazující na stávající stavební pozemky u silnice a
umo✏ ující roz↵í⌦ení zástavby a✏ k ve⌦ejné komunikaci
Zm nou ⌃. 1 ÚP Zákolany navr✏ena zastavitelná plocha Z1/Z-12
Ozna⌃ení plochy:
Z1/ Z-12
Funk⌃ní vyu✏ití:
ve⌦ejná prostranství (PV)
Hlavní vyu✏ití:
pozemky v zastav ném území v centru Zákolan (lokalita Za Piánkou) ur⌃ené pro
ve⌦ejné prostranství, parkovací stání, zele a dopl kovou ob⌃anskou vybavenost
Zákolany - plochy p estavby
PZ1

B⇧VAL⇧ CUKROVAR
Funk⌃ní vyu✏ití plochy: smí↵ené obytné v centru obce;
specifické podmínky:
Lokalitu prov ⌦it územní studií.

PZ2

B⇧VAL⇧ ML⇧N
Funk⌃ní vyu✏ití plochy: smí↵ené obytné v centru obce; zele - na ve⌦ejn ch prostranstvích
specifické podmínky:
Lokalitu prov ⌦it územní studií. Respektovat stanovené záplavové území.
PZ4

LOKALITA KOLONIE
Funk⌃ní vyu✏ití plochy: plochy smí↵ené obytné
Plocha ur⌃ená pro smí↵ené vyu✏ití - pro ob⌃anskou vybavenost, bydlení, d m pro seniory apod.
Trn⌥n Újezd - zastavitelné plochy

ZT1

LOKALITA U top lKU
Funk⌃ní vyu✏ití plochy: bydlení v rodinn ch domech

ZT2

LOKALITA NAD VSÍ
Funk⌃ní vyu✏ití plochy: bydlení v rodinn ch domech

Trn⌥n Újezd - plochy p estavby
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PT1

LOKALITA STATKY
Funk⌃ní vyu✏ití plochy: smí↵ené obytné - venkovské (SV)
Plocha ur⌃ená pro smí↵ené venkovské vyu✏ití - pro hospoda⌦ení na venkov , bydlení, ob⌃anskou vybavenost
apod.

Zm nou ⌃. 1 ÚP Zákolany je navr✏ena p⌦estavbová plocha Z1/P-7.
Ozna⌃ení plochy:
Z1/ P-7
Funk⌃ní vyu✏ití:
plochy ob⌃anské vybavení - ve⌦ejná infrastruktura (OV)
Hlavní vyu✏ití:
B valá s pka v centrální ⌃ásti Trn ného Újezdu ur⌃ená pro nové funk⌃ní vyu✏ití
slou✏ící ve⌦ejnosti (multifunk⌃ní kulturní centrum).
Kováry - zastavitelné plochy
ZK1

LOKALITA NAD SILNICÍ
Funk⌃ní vyu✏ití plochy: bydlení v rodinn ch domech
specifické podmínky:
Lokalitu prov ⌦it územní studií.

ZK2

LOKALITA NA LUKÁCH
Funk⌃ní vyu✏ití plochy: smí↵ené obytné
Kováry - plochy p estavby

Zm nou ⌃. 1 ÚP Zákolan je navr✏ena plocha p⌦estavby Z1/P-1
Ozna⌃ení plochy:
Z1/ P-1
Funk⌃ní vyu✏ití:
plochy smí↵ené obytné - venkovské (SV)
Hlavní vyu✏ití:
plocha pro smí↵ené vyu✏ití v centrální ⌃ásti Kovár (b val ⌅esták v statek) ur⌃ená pro
hospoda⌦ení, komer⌃ní ob⌃anskou vybavenost, bydlení
Specifické podmínky:
Respektovat stanovené záplavové území.
c.3) Vymezení systému sídelní zelen⌥
Územním plánem jsou vymezeny stávající plochy zelen - na ve⌦ejn ch prostranstvích (ZV) s cílem chránit
stávající systém sídelní zelen na ve⌦ejn ch prostranstvích - jedná se o par⌃ík v centru Zákolan a zele u Zákolanského
potoka.Plochy plochy zelen - na ve⌦ejn ch prostranstvích (ZV) jsou navr✏eny v rámci p⌦estavbové plochy PZ2.
Do systému ploch sídelní zelen - zele soukromá a vyhrazená (ZS) jsou územním plánem zahrnuty okrajové
⌃ásti venkovsk ch zahrad a sad na sva✏it ch územích a zahrady p⌦i Zákolanském potoce.
Plochy sídelní zelen - zele soukromá a vyhrazená (ZS) jsou jako stav vymezeny zm nou ⌃. 1 územního
plánu v rámci ploch:
Ozna⌃ení plochy:
Funk⌃ní vyu✏ití:
Hlavní vyu✏ití:

Z1/ 13
zele - soukromá a vyhrazená (ZS)
pozemky v zastav ném území Zákolan ur⌃ené pro zahradu, s podmínkou respektovat
stanovené záplavové území.

Ozna⌃ení plochy:
Funk⌃ní vyu✏ití:
Hlavní vyu✏ití:

Z1/ 14
zele - soukromá a vyhrazená (ZS)
pozemky v zastav ném území Zákolan ur⌃ené pro zahradu, podmínkou respektovat
stanovené záplavové území.

Ozna⌃ení plochy:
Funk⌃ní vyu✏ití:
Hlavní vyu✏ití:

Z1/ 15
zele - soukromá a vyhrazená (ZS)
pozemky v zastav ném území Kovár ur⌃ené pro zahradu, podmínkou respektovat
stanovené záplavové území.”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.
lánek D/ se nahrazuje zn⌥ním:
“d)

Koncepce ve ejné infrastruktury, v⌃etn⌥ podmínek pro její umis↵ování, vymezení plocha
koridor pro ve ejnou infrastrukturu, v⌃etn⌥ stanovení podmínek pro jejich vyu ití
d.1) Dopravní infrastruktura
Koncepce dopravy se nem ní.
Letecká doprava
Ve správním území Zákolany jsou sledovány zájmy ochrany letecké dopravy a zájmy obrany státu.
⇤e↵ené území se nachází:
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-

v ochranném pásmu (dále jen „OP“) s v ↵kov m omezením staveb a v OP se zákazem laserov ch za⌦ízení
sektor B ve⌦ejného mezinárodního leti↵t Praha/Ruzyn .
v OP s v ↵kov m omezením staveb a v OP se zákazem laserov ch za⌦ízení sektor A+B neve⌦ejného
mezinárodního leti↵t Praha/Vodochody.
Celé správní území je situováno v ochranném pásmu leteck ch zabezpe⌃ovacích za⌦ízení Ministerstva obrany
(Kbely).
Ochranná pásma musí b t respektována.

⇧elezni⌃ní doprava
Územím obce Zákolany prochází jednokolejná, neelektrifikovaná, ✏elezni⌃ní tra ⌃. 093 Kladno - Kralupy nad
Vltavou. Tato je ⌦azena v kategorii dráhy celostátní. Pro pot⌦eby osobní dopravy na trati slou✏í ✏elezni⌃ní stanice Zákolany.
Trasa kopíruje T neck a Zákolansk potok (sever). Do v chodní ⌃ásti ⌦e↵eného území (b val cukrovar) je vedena dnes
nevyu✏ívaná vle⌃ková kolej.
V údolnici T⌦ebusického a Zákolanského potoka (jih) je vedena jednokolejná neelektrizované ✏elezni⌃ní tra ⌃.
121 Hostivice - Podle↵ín. Pro pot⌦eby osobní dopravy na trati slou✏í ✏elezni⌃ní stanice Kováry a Zákolany zastávka.
Ob trati se v Zákolanech k⌦í✏í. Územní plán pova✏uje ob trati, vle⌃ku a stávající plochy drá✏ních pozemk
územn za dlouhodob stabilizované. Stavby jsou sou⌃ástí vymezené dopravní infratsruktury - drá✏ní (DZ). Ochranné
pásmo dráhy musí b t respektováno.
Návrh zm ny ⌃. 1 ÚP:
Zm nou ⌃.1 ÚP Zákolany Z1/17 je v Zákolanech vymezena stávající plocha dopravní infrastruktura - drá✏ní
(DZ). Plocha je stabilní sou⌃ástí dráhy (ochranná zele ).
-

-

-

-

Silni⌃ní doprava
Nosnou komunika⌃ní trasou je silnice II. t⌦ídy a to II/101 - Kladno - I/7 - Kralupy nad Vltavou.
Silnice prochází p⌦es ⌦e↵ené území z D⌦etovic, p⌦es Kováry, Zákolany sm rem na Otvovice a
Kralupy nad Vltavou. Trasa je vedena z velké ⌃ásti p⌦es zastav né území Kovár a Zákolan.
Systém silni⌃ních tras dopl uje trasa silnice III. t⌦ídy III/00723, která od místa k⌦í✏ení se silnicí
II/101 v Zákolanech zaji↵ uje p⌦epravní vazby ve sm ru na Trn n Újezd (p⌦es zastav né území
vesnice) a dále sm rem na Velké P⌦ílepy.
Za Trn n m Újezdem se na silnici III/00723 napojuje silnice III/24015 zaji↵ ující p⌦epravní vazby ve sm ru na
Holubice.
V krátkém úseku prochází ⌃ástí zastav ného území Zákolan od místa k⌦í✏ení se silnicí
II/101 silnice III/10144 ve sm ru na Kole⌃.
Od Bu↵t hradu je vedena silnice III. t⌦ídy ⌃. 00721 sm rem ke k⌦í✏ení s II/101 (u viaduktu).
Trasy silnic II. a III. t⌦ídy je t⌦eba pova✏ovat za dlouhodob stabilizované (v rámci b ✏né silni⌃ní
údr✏by budou provád ny pouze místní opravy, bude zaji↵ ováno uvoln ní rozhledov ch polí v
trase i k⌦i✏ovatkách a ↵í⌦kové uspo⌦ádání pr jezdního pr ⌦ezu bude postupn upravováno pro
vedení minimální silni⌃ní kategorie S 7,5/70 u silnic II. t⌦ídy a S7,5/50 u silnic III. t⌦ídy).
Navazující sí↵ místních a ú⌃elov ch komunikací
Na páte⌦ní skelet pr jezdních úsek silni⌃ních tras je p⌦ipojena soustava místních a ú⌃elov ch komunikací,
které zaji↵ ují propojení jednotliv ch místních ⌃ástí a sektor , dále dopravní obsluhu jednotliv ch objekt a
pozemk . Územní plán pova✏uje stávající systém místních a ú⌃elov ch komunikací, které zaji↵ ují
komunika⌃ní dostupnost a obsluhu stávající zástavby správního území obce, za stabilizovan .
Komunika⌃ní dostupnost rozvojov ch lokalit je zaji↵t na p⌦evá✏n prost⌦ednictvím vazeb na
stávající
komunika⌃ní sí .
U rozsáhlej↵ích rozvojov ch lokalit se p⌦edpokládá vypracování územní studie, která v⇣rámci ↵ir↵ích
urbanistick ch souvislostí navrhne rovn ✏ novou komunika⌃ní strukturu lokality.
Plochy pro umíst ní nov ch komunikací v⌃etn úprav komunikací stávajících musí odpovídat po✏adavk m na
zaji↵t ní p⌦íjezdu a p⌦ístupu techniky slo✏ek integrovaného záchranného systému v⌃etn t ✏ké techniky
jednotek po✏ární ochrany.
V navazujících dokumentacích dopravního ⌦e↵ení bude v rámci zastav ného území v✏dy preferován pohyb
chodc p⌦ed plynul m pohybem motorist .

Doprava v klidu
P⌦i realizaci nov navrhovan ch objekt je t⌦eba po⌃ítat se zaji↵t ním odpovídajících pot⌦ebn ch po⌃t
odstavn ch a parkovacích stání v rámci vlastních pozemk a to dle skute⌃n navrhovan ch kapacit objekt .
Pro dopravu v klidu m ✏e b t vyu✏ita i zm nou navr✏ená zastavitelná plocha Z1/Z-12 v centru Zákolan
(lokalita Za piánkou) ur⌃ená pro ve⌦ejné prostranství, parkovací stání, zele a dopl kovou ob⌃anskou vybavenost.
-

Hromadná doprava osob
Územní plán vytvá⌦í podmínky pro zaji↵t ní funk⌃nosti systému zaji↵ ujícího dostupnost a
obsluhu správního území prost⌦edky hromadné dopravy osob, a to v rámci ✏elezni⌃ní osobní
dopravy a autobusové dopravy.
Územní plán respektuje sou⌃asné umíst ní zastávek ✏elezni⌃ní osobní dopravy.
V zájmovém území je ↵est zastávek autobus v nich✏ operují dv autobusové linky (p⌦eprava ve
sm ru Slan , Praha, Lib⌃ice nad Vltavou). Územní plán respektuje sou⌃asné umíst ní zastávek
autobusové osobní dopravy.
Obsluha prost⌦edky hromadné dopravy je vyhovující a z stane zachována.
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pozn.:
V rámci nov ⌦e↵ené koncepce krajiny Z1/K je vymezena p⌦ekryvná funkce pro cyklotrasy, p ↵í stezky a
ko ské stezky. Popis cestní sít je uveden v kap. e.4) Stanovení podmínek pro prostupnost krajiny.
d.2) Technická infrastruktura
Odvodn⌥ní území, srá kové odpadní vody
Srá✏kové odpadní vody budou v zastav n ch územích zvládány následovn : u jednotliv ch nemovitostí (u
nov ch bezprost⌦edn , u star ch postupn ) s p⌦ednostním pou✏itím vsaku nebo akumula⌃ních prvk (s následn m
vyu✏íváním nap⌦. pro zavla✏ování zelen ).
Nevsáknuté srá✏kové vody, zejména z komunikací, nadále budou do nejbli✏↵ího recipientu ⌃áste⌃n oddílnou
de↵ ovou kanalizací a ⌃áste⌃n systémem p⌦íkop , struh a propustk do místní vodote⌃e.
Spla⌦kové odpadní vody
Obec Zákolany v⌃etn Kovár a Trn ného Újezdu nemá v⇣sou⌃asnosti vybudovan systém kanalizace pro
ve⌦ejnou pot⌦ebu.
Územní plán navrhuje koncepci oddílné spla↵kové kanalizace podle zpracované projektové dokumentace1. V
rámci plochy ZZ0 bude umíst na centrální ⌃istírna odpadních vod ( OV) Zákolany. OV Zákolany je dimenzována na
pokrytí pot⌦eb likvidace spla↵kov ch odpadních vod z obcí Zákolany (Kováry, Trn n Újezd), Kole⌃ (Mozolín T nec). OV
je ⌦e↵ena pro 1950 EO (Qd=304,2m3/d). Pro dal↵í rozvoj je p⌦ipravena územní rezerva na 100% v konu instalovaného.
OV Zákolany je navr✏ena jako mechanicko-biologická s mikrobublinnou aktivací. Objekt OV bude osazen
nad hladinu Q100, okolí objektu bude navá✏kou zv ↵eno tak, aby nemohlo b t p⌦i pr chodu stoleté vody zaplaveno.
Odpad z OV bude vyúst n do Zákolanského potoka. OV bude napojena dopravn místní komunikací v její t sné
blízkosti.
P⌦íslu↵ná stoková sí je navr✏ena v souladu s mno✏stvím odvád n ch spla↵kov ch vod.
Vlivem stavby kanalizací a OV dojde ke zlep↵ení kvality podpovrchov ch vod a to sní✏ením dotace
spla↵kov ch odpadních z pr sak ze stávajících ✏ump do podpovrchov ch vod z místních vodote⌃í.
Do doby v stavby OV bude problematika likvidace odpadních vod kombinací v stavby domovních
mikro⌃istíren s⇣odtokem do vodote⌃e a v stavby nov ch nebo rekonstrukcí stávajících akumula⌃ních jímek pro
zachycování odpadních vod.
(samoty)
Na samotách bude i nadále zachován stávající systém (tam, kde jsou septiky, budou tyto zrekonstruovány na
bezodtokové jímky nebo budou nahrazeny nov mi bezodtokov mi jímkami).
Zásobování pitnou vodou
Zákolany jsou zásobeny pitnou vodou z vodovodu pro ve⌦ejnou pot⌦ebu a to zásobním ⌦adem napojen m
p⌦ímo na ⌦ad systému skupinového vodovodu KSKM (Kladno - Slan - Kralupy nad Vltavou - M lník)⇣DN⇣700
VDJ⇣Kozinec⇣–⇣VDJ⇣a⇣ S⇣Bu↵t hrad. Kováry jsou napojeny odbo⌃kou na ⌦ad PVC DN 150 pro farmu v obci Kole⌃. Tento
⌦ad DN⇣150 odbo⌃uje z ⌦adu KSKM DN⇣700 mezi vdj. Kozinec a S Bu↵t hrad. Trn n Újezd je napojen na systém
skupinového vodovodu KSKM z ⌦adu DN⇣700 VDJ⇣Kozinec⇣– S⇣Bu↵t hrad odbo⌃kou spole⌃nou i pro Otvovice.
Na stávající ⌃ást rozvodné vodovodní sít mohou b t p⌦ipojeny rozvojové lokality.
(samoty)
Samoty jsou zásobeny vodou z⇣domovních studní. Zde bude i nadále zachován stávající systém - studny na
vlastních pozemcích.
Zásobování po ární vodou
V ⌦e↵eném území je pot⌦eba po✏ární vody kryta kombinovan : odb rem odb rem vody ze Zákolanského
potoka a hydranty osazen mi na ve⌦ejném vodovodu.
Navr✏ené ⌦ady ve⌦ejného vodovodu budou pro ú⌃ely zásobování po✏ární vodou ⌦e↵eny v souladu s
normov mi hodnotami. V lokalitách, které nebudou pokrytelné po✏ární vodou z po✏árních vodovod , v navazujícím
⌦ízení musí b t vytvo⌦eny podmínky pro v stavbu a údr✏bu jin ch zdroj po✏ární vody (po✏ární nádr✏e, studny, odb rní
místa z vodních ploch atd.).
Elektrifikace - p enosová sí↵
Územním plánem je respektováno venkovní vedení p⌦enosové sít VVN 110 kV procházející ji✏ní ⌃ásti
katastrálního území Kováry.
Elektrifikace
Po✏adavky na zv ↵ení p⌦íkon , pop⌦. nové odb ry budou ⌦e↵eny postupn podle vznikajícího po✏adavku a
finan⌃ních mo✏ností úpravou stávajících distribu⌃ních sítí (posílením stávajících trafostanic).
Obec Zákolany je napájena z⇣hlavního vrchního vedení 22 kV – D⇤Í-KRA, které vede severozápadn od obce.
Nad obcí je z⇣tohoto vedení odbo⌃eno dal↵í vrchní vedení 22 kV, ze kterého jsou napájeny trafostanice v⇣Trn ném
Újezd , Zákolanech a Kovárech. Návrhem je respektováno nadzemní vedení VN 22 kV a trafostanic, p⌦ípadné p⌦elo✏ky s
ohledem na nové stavební po⌃iny v sídle jsou mo✏né.
P⌦ípadné nové trafostanice budou p⌦ipojeny z páte⌦ního vedení VN 22 kV venkovním vedením nebo v ⌃ástech
procházejících sídlem v podzemní trase kabelem VN 22 kV.
Zásobování zemním plynem

1

(Dokumentace pro stavební povolení OV Zákolany 06/2009, Ing. Ji⌦í Jodl)
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Distribuce plynu v⇣⌦e↵eném území je realizována st⌦edotlak mi plynovody z VTL RS Otvovice.
Zemní plyn je
p⌦ivád n do Zákolan od Otvovic hlavním plynovodním p⌦ivad ⌃em umíst n m podél⇣silnice II/101. Hlavní ⌦ad p⌦ichází
do centra obce na k⌦i✏ovatku v centru Zákolan, kde se d lí na dv ⌃ásti. Severní v tev, která míjí objekt b valého
cukrovaru a pokra⌃uje do sousedních vesnic Kole⌃ a Blevice.
Z tohoto potrubí odbo⌃uje STL plynovod⇣do⇣místní⇣⌃ásti⇣obce⇣Kole⌃⇣Mozolín. Ji✏ní v tev se obrací
k⇣zákolanskému nám stí, za ním✏ se toto potrubí d lí na dv v tve STL plynovod , které dopravují zemní plyn do
zákolansk ch obecních ⌃ástí Kováry a Trn n Újezd. Z uveden ch hlavních ⌦ad odbo⌃ují do jednotliv ch ulic a
komunikací plynovody ni✏↵ích dimenzí, tak✏e ve↵kerá stávající zástavba v⇣obci je plo↵n pokryta
plynovody⇣a⇣má⇣mo✏nost⇣odb ru⇣zemního⇣plynu.
Telekomunikace
Kabelová sí v⇣obci je napojena na ATÚ Otvovice. Územním plánem jsou respektována stávající podzemní
telekomunika⌃ní vedení místní telekomunika⌃ní i dálkové sít . V↵echna stávající nadzemní telekomunika⌃ní vedení
budou postupn nahrazena podzemní kabelovou trasou.
Ve ejné osv⌥tlení a místní rozhlas
V rámci tras venkovního vedení distribu⌃ní sít NN je paraleln realizována sí VO (ve⌦ejného osv tlení). ást
rozvodu ve⌦ejného osv tlení je v trase podzemního kabelového vedení. V obci je funk⌃ní sí místního rozhlasu.
d.3) Ob⌃anské vybavení
Územním plánem jsou vymezeny stávající plochy zahrnující stávající funk⌃ní za⌦ízení ob⌃anského vybavení
ve⌦ejné vybavenosti :
OV - ob⌃anské vybavení - ve⌦ejná infrastruktura
OM – ob⌃anské vybavení – komer⌃ní za⌦ízení malé a st⌦ední
OS - ob⌃anské vybavení - t lov chovná a sportovní za⌦ízení
OH - ob⌃anské vybavení - h⌦bitovy
Zm nou ⌃.1 územního plánu Zákolany jsou navr✏eny plochy pro rozvoj ob⌃anského vybavení:
Ozna⌃ení plochy:
Z1/ P-7
Funk⌃ní vyu✏ití:
plochy ob⌃anské vybavení - ve⌦ejná infrastruktura (OV)
Hlavní vyu✏ití:
stavba b valé s pky v centrální ⌃ásti Trn ného Újezdu ur⌃ená pro nové funk⌃ní vyu✏ití
slou✏ící ve⌦ejnosti (multifunk⌃ní kulturní centrum).
Zm nou ⌃.1 územního plánu Zákolany jsou vymezeny stávající plochy ob⌃anského vybavení:
Ozna⌃ení plochy:
Z1/ 5
Funk⌃ní vyu✏ití:
ob⌃anské vybavení - t lov chovná a sportovní za⌦ízení (OS)
Hlavní vyu✏ití:
pozemky v zastav ném území zahrnující v chodní
⌃ást h⌦i↵t na jihozápad Trn ného Újezdu

Ozna⌃ení plochy:
Funk⌃ní vyu✏ití:
Hlavní vyu✏ití:

okrajovou

Z1/ 8

plochy ob⌃anské vybavení - ve⌦ejná infrastruktura (OV)
stavba b valého hrobníkova domu nyní slou✏ící pro ve⌦ejnou vybavenost související s
provozem NKP Slovanské hradi↵t Bude⌃
(zázemí pr vodc )

Vzhledem k d le✏itosti za⌦ízení staveb ob⌃anského vybavení pro rozvoj ⌦e↵eného území mohou b t vybraná za⌦ízení
umís ována dle podmínek funk⌃ního ⌃len ní území v zastav ném území a v plochách rozvoje.

-

d.4) Ve ejná prostranství
Územním plánem jsou vymezeny stávající plochy ve⌦ejn ch prostranství (PV) zahrnující p⌦evá✏n
komunika⌃ní systém s centrálními prostranstvími.
P⌦i úpravách parteru ve⌦ejn ch prostranství p vodní historické zástavby je nezbytné zohlednit jeho kulturn historické a p⌦írodní hodnoty.
Dal↵í ve⌦ejn p⌦ístupné pozemky budou navrhovány podrobn j↵ími územními studiemi podmín n mi
zm nou ⌃. 1 územního plánu.

Zm nou ⌃. 1 ÚP Zákolany navr✏ena zastavitelná plocha Z1/Z-12
Ozna⌃ení plochy:
Z1/ Z-12
Funk⌃ní vyu✏ití:
ve⌦ejná prostranství (PV)
Hlavní vyu✏ití:
pozemky v zastav ném území v centru Zákolan (lokalita Za piánkou) ur⌃ené pro
ve⌦ejné prostranství, parkovací stání, zele a dopl kovou ob⌃anskou vybavenost
d.5) Nakládání s odpady
Územní plán Zákolany nevymezuje plochy na kter ch by bylo p⌦ípustné ukládání odpad . Sou⌃asná koncepce
zne↵kod ování odpad bude uplatn na i pro zastavitelné a p⌦estavbové plochy.”
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.
“e)
nov

lánek E/ se nahrazuje zn⌥ním:
Koncepce uspo ádání krajiny
Koncepce krajiny (⌃ást území mimo zastav né území a vymezené zastavitelné plochy) je zm nou ⌃. 1 ⌦e↵ena
a má ozna⌃ení Z1/K.

e.1) Promítnutí koncepce uspo ádání krajiny do ploch s rozdíln m zp sobem vyu ití v krajin⌥ a
stanovení podmínek pro zm⌥ny v jejich vyu ití
Cílem koncepce uspo⌦ádání krajiny je koordinace zájm a vztah v nezastav ném území z hlediska rozdíln ch
mo✏ností jeho vyu✏ití, zájm ochrany p⌦írody a ochrany priorit a potenciál vyu✏ití územních oblastí. Za tímto ú⌃elem
územní plán stanovuje plochy s rozdíln m zp sobem vyu✏ití i v nezastav ném území.
Nezastav n m územím jsou pozemky nezahrnuté do zastav ného území nebo do zastavitelné plochy. Územní
plán chrání krajinu p⌦ed zástavbou a dal↵ím nevhodn m vyu✏itím, které by se dotklo hodnot území.
Zm nou ⌃. 1 ÚP Zákolany jsou plochy nezastav ného území aktualizovány a zp⌦esn ny a to zejména na
základ nového vymezení pozemk v rámci Komplexních pozemkov ch úprav pro k.ú. Kováry a Trn n Újezd a
dokon⌃ení digitalizace katastrální mapy. Rovn ✏ v souvislosti se zapracováním regionálního systému ekologické stability
z nad⌦azené dokumentace ZÚR St⌦edo⌃eského kraje je zm n no vymezení ploch nezastav ného území.
Plochy nezastav ného území jsou ⌃len ny podle charakteru vyu✏ití, limitujících jev a utvá⌦ení krajiny na:
Plochy rekreace v nezastav ném území
RN - rekreace – na plochách p írodního charakteru
plocha je vymezena za ú⌃elem zaji↵t ní podmínek pro tábo⌦i↵t sezonního charakteru v nezastav ném území.
Plochy dopravní infrastruktury v nezastav⇥ném území
DS1 – plochy dopravní infrastruktury - ostatní komunikace jsou vymezeny za ú⌃elem zaji↵t ní pr chodnosti
krajinou pro ú⌃ely zaji↵t ní p⌦ístupnosti vybran ch staveb, obsluhy souvisejících zem d lsk ch, lesních a dal↵ích
pozemk a pro zaji↵t ní rekrea⌃ních funkcí krajiny (vedení cyklistick ch a p ↵ích turistick ch tras a nau⌃n ch stezek).
Krom⇥ zp⇤ístupn⇥ní pozemk⌃ ostatní komunikace plní dal⌅í funkce v krajin⇥, tzn. p⌃doochranou,
vodohospodá⇤skou, ekologickou, zaji⌅⇧ují lep⌅í prostupnost krajiny.
Plochy vodní a vodohospodá⇤ské
W - plochy vodní a vodohospodá⇤ské zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních tok a jiné pozemky ur⌃ené pro
p⌦eva✏ující vodohospodá⌦ské vyu✏ití.
WZ - plochy zamok⇤ené zahrnují mok⌦ady, mo⌃ály, ba✏iny a prameni↵t s trvale vysokou hladinou podzemní vody. Jsou
vymezeny za ú⌃elem ochrany a zachování mok⌦adních spole⌃enstev.
Plochy zem⇥d⇥lské
NZ - plochy zem⇥d⇥lské zahrnují zejména pozemky zem d lského p dního fondu, pozemky staveb, za⌦ízení a jin ch
opat⌦ení pro zem d lství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
NZX - plochy zem d lské – specifické zahrnují louky pro senose⌃ a pastviny pro v b h koní s vyu✏itím pro provoz
jezdeckého sportu.
NZ-Z - plochy zem d lské – zahrady, sady a záhumenky jsou vymezeny za ú⌃elem zaji↵t ní podmínek pro p⌦eva✏ující
zem d lské vyu✏ití na plochách, které souvisejí se zastav n m územím a jsou vyu✏ívány p⌦evá✏n jako oplocené zahrady
a sady nebo jako tzv. záhumenky.
Plochy lesní
NL - plochy lesní zahrnují pozemky ur⌃ené k pln ní funkcí lesa, pozemky staveb a za⌦ízení lesního hospodá⌦ství a
pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Základní podmínky na t chto plochách se ⌦ídí lením zákonem.
NO - lesní porost - plochy mimolesní zelen mající charakter lesa. Plochy zahrnují d⌦eviny rostoucí mimo les na ostatní
plo↵e jiné, neplodné; staré opu↵t né sady a zahrady s porosty charakteru lesa ap. Základní podmínky na t chto plochách
se ⌦ídí zákonem o ochran p⌦írody a krajiny.
Plochy p⇤írodní
NP - plochy p⇤írodní zahrnují pozemky zvlá↵t chrán n ch území, pozemky evropsky v znamn ch lokalit v⌃etn
pozemk smluvn chrán n ch, v znamn ch krajinn ch prvk , prostory lokálních biocenter a dal↵í p⌦írodn cenné
lokality, v jime⌃n pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
NP-K - plochy p⌦írodní na území PP Kovárské strán
Plochy smí⌅ené nezastav⇥ného území
NSP - plochy smí⌅ené nezastav⇥ného území zahrnují pozemky ur⌃ené k pln ní funkcí lesa, pozemky zem d lského
p dního fondu, p⌦ípadn pozemky vodních ploch a koryt vodních tok bez rozli↵ení p⌦eva✏ujícího zp sobu vyu✏ití. Do
plochy smí↵ené nezastav ného území lze zahrnout i pozemky p⌦irozen ch a p⌦írod blízk ch ekosystém a pozemky
související dopravní a technické infrastruktury.
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Pro takto vymezené plochy v nezastav ném území jsou územním plánem stanoveny podmínky pro stabilizaci
nebo zm ny v jejich vyu✏ití (regulativy vyu✏ití - viz kap. f), které jsou prost⌦edkem pro usm rn ní budoucího utvá⌦ení
krajiny.
e.2) Plochy krajiná sk ch opat ení
Zm nou ⌃. 1 ÚP Zákolany jsou vymezeny plochy krajiná⌦sk ch opat⌦ení – zm ny nestavební povahy.
Vodohospodá⌦ská opat⌦ení v niv Zákolanského potoka:
K01 Mokrá luka – území vhodné pro umíst ní jezírek
K02 U h⌦i↵t - vodní plocha/t
K03 Pod nádra✏ím - vodní plocha/t
K16 Pod sady – území vhodné pro umíst ní jezírek
V dal↵ím ⌦ízení bude nutno zám ry prov ⌦it podrobn m biologick m / zoologick m pr zkumem s ohledem
na mo✏n v skyt zvlá↵t chrán n ch druh rostlin a ✏ivo⌃ich .
Do Zm ny ⌃. 1 územního plánu jsou p⌦evzaty plochy krajiná⌦sk ch opat⌦ení z Plánu spole⌃n ch za⌦ízení
komplexních pozemkov ch úprav (KoPÚ) v k.ú. Kováry a k.ú. Trn n Újezd:
Cesty v krajin
Nov navrhované polní cesty vycházejí z ⌃ásti z tras p vodních polních cest, zaji↵ ují zp⌦ístupn ní pozemk a
propojení cest v sousedních katastrech. Jedná se o cesty hlavní, vedlej↵í a dopl kové.
K04 Vedlej↵í polní cesta a p ↵í stezka C07 propojuje Kováry s k.ú. D⌦etovice ve sm ru v chod – západ, mezi poli k
zp⌦ístupn ní pozemk v lokalit Na Tejnici. Sou⌃asn p ↵í cesta C07.
K05 P ↵í stezka C20 vyu✏ívá p⌦ístup ze silnice II t⌦. na D⌦etovice, pokra⌃uje ve sm ru na severozápad do svahu, v
lokalit U Br dku, napojení k sou⌃asné cest na Bude⌃.
K06 Vedlej↵í polní cesta dopl ková. Zp⌦ístup uje pozemky vlastník v lokalit V Rovinách.
K07 Vedlej↵í polní cesta a p ↵í stezka C10 k lokalit Na Kopci zp⌦ístup ující pozemky sm rem k Trn nému Újezdu.
K08 Vedlej↵í polní cesta k lokalit Na Kopci zp⌦ístup ující pozemky sm rem ke Svrkyni.
K09 Vedlej↵í polní cesta dopl ková a p ↵í stezka C17 zp⌦ístup ující pozemky v lokalit Na Rovinách a U Zadního háje.
K10 Vedlej↵í polní cesta napojující se na místní komunikaci na Blevice a sm ⌦ující vlevo ke katastrální hranici.
Ochrana a tvorba krajiny, ÚSES
K11 Lokální biocentrum LBC 11 Na dlouh ch navr✏ené k zalo✏ení. Plochu o rozloze 3 ha doporu⌃eno zalesnit.
K12 Lokální biokoridor LBK 1 U zadního háje – U katovky. Na orné p d nutno doplnit do po✏adované funk⌃ní ↵í⌦e min.
15 m
K13 Lokální biokoridor LBK 4 D⌦etovick potok. Navr✏ena revitalizace toku, tzn. vy⌃i↵t ní a odstran ní padl ch d⌦evin v
pr to⌃ném profilu toku a dopln ní v sadeb do mezer.
K14 Lokální biokoridor LBK 5 U Libochovi⌃ek navazuje na systém vymezen v D⌦etovicích a Libochovi⌃kách. Místy nutno
doplnit do po✏adované ↵í⌦e 15 m.
K15 Lokální biokoridor LBK 9 Na kopci. V polní trati v místech p vodní cestní sít zde je nutno biokoridor zcela nov
zalo✏it v po✏adované ↵í⌦i 15 m, tzn. zatravnit a doplnit zelení.
K18 U D⌦etovického viaduktu - úprava místa v znamné události
⇣
Zm nou ⌃. 1 územního plánu jsou do nezastav ného území vráceny ní✏e uvedené plochy, které byly
vymezeny jako rozvojové v rámci územního plánu. Jedná se o tyto zm ny:
- Zastavitelná plocha ZT3 Lokalita Na Skalech zru↵ena, nov za⌦azena do nezastaveného území - plochy
zem d lské (NZ);
- Zastavitelná plocha ZT4 To⌃na autobusu HD zru↵ena, nov za⌦azena do nezastav ného území – plocha
zem d lské (NZ);
- Zastavitelná plocha ZK3 Lokalita u D⌦etovického viaduktu zru↵ena, nov za⌦azena do plochy smí↵ené
plochy smí↵ené nezastav ného území dot⌃ené záplavov m územím (NSP*).
Plochy opat⌦ení jsou vymezeny graficky ve v krese ⌃. 2 Zm ny ⌃. 1 ÚP Zákolany (Hlavní v kres). Podmínky pro
umis ování staveb, za⌦ízení a jin ch opat⌦ení pro funk⌃ní plochy v nezastav ném území jsou uvedeny v kapitole f)
Stanovení podmínek pro vyu✏ití ploch s rozdíln m zp sobem vyu✏ití.
e.3) Územní systém ekologické stability
Územní plán Zákolany závazn vymezuje prvky územního systému ekologické stability (ÚSES), a to na
regionální a lokální úrovni. Skladebné ⌃ásti ÚSES jsou ve zm n ÚP vyzna⌃eny jako p⌦ekryvná vrstva nad funk⌃ními
plochami.
ÚSES je sí skladebn ch ⌃ástí – biocenter, biokoridor , které na lokální úrovni spolup sobí s v znamn mi
krajinn mi prvky a s v znamn mi krajinotvorn mi prvky. Jedná se o vybranou soustavu vnit⌦n ekologicky stabiln j↵ích
segment krajiny, ú⌃eln rozmíst n ch na základ funk⌃ních a prostorov ch kritérií. Podle prostorové funk⌃nosti se
rozli↵ují skladebné prvky funk⌃ní (existující, jednozna⌃n vymezené) a navr✏ené (nefunk⌃ní, navr✏ené k zalo✏ení).
Skladebné ⌃ásti ÚSES, tj. biocentra, biokoridory a v znamné krajinné prvky jsou nezastaviteln m územím.
Umis ování staveb v systému ÚSES je omezeno jen na p⌦í⌃né p⌦echody in✏en rsk ch a dopravních staveb. Stavby
procházející ÚSES by m ly b t uzp sobovány tak, aby nevytvá⌦ely migra⌃ní bariéru pro organismy.
⇣
V plochách prvk ÚSES musí b t zaji↵t ny podmínky pro zachování a rozvoj genofondu, zvy↵ování ekologické
stability a p⌦íznivé p sobení na okolní krajinu. Pro prvky ÚSES platí regula⌃ní opat⌦ení:
regulace lesního hospodá⌦ství s⇣ d razem na druhovou skladbu d⌦evin, která by m la b t co nejbli✏↵í
p vodním lesním spole⌃enstv m;
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-

revitalizace vodních tok tak, aby po spln ní nezbytn ch vodohospodá⌦sk ch funkcí plnily co nejv t↵í m rou i
funkce ekologické;
u✏ivatelé a vlastníci pozemk se musí ⌦ídit pravidly stanoven mi pro funkci daného prvku ÚSES – viz kap. f)
Stanovení podmínek pro vyu✏ití ploch s rozdíln m zp sobem vyu✏ití.

⇤e↵en m územím procházejí dva regionální biokoridory:
regionální biokoridor RK 1120 Oko⌦ – Minická skála, je dán ⌃áste⌃n tokem Zákolanského potoka a porosty na
svahu nad prav m b⌦ehem toku, ↵í⌦ka RBK je 50 m. Biokoridor propojuje regionální biocentra RBC 1864
Minickou skálu (okres M lník) s RBC 1468 Oko⌦ (okres Praha – západ). Jedná se o slo✏en biokoridor, v
jeho✏ trase jsou vlo✏ena lokální biocentra LBC 3, LB4, LBC 5, LBC 9.
regionální biokoridor RK 1135 T⌦ebusice – RK 1120 je veden po svazích T nice k T⌦ebu↵icím, ↵í⌦ka RBK je 50 m.
Biokoridor propojuje RBC 1469 T⌦ebusice s RK 1120 Oko⌦ – Minická skála. Jedná se o slo✏en biokoridor, v
jeho✏ trase jsou vlo✏ena lokální biocentra LBC 12 a LBC 13.
Regionální systém je dopln n prvky lokálními - biocentry, biokoridory a interak⌃ními prvky:
Lokální biocentra
LBC 1 U zadního háje - funk⌃ní, rozloha 4,57 ha
LBC 2 Pod nádra✏ím - funk⌃ní, rozloha 1,86 ha
LBC 3 Na skalech nad vsí - funk⌃ní, rozloha 5,65 ha
LBC 4 Na mokr ch lukách - funk⌃ní, rozloha 6,71 ha
LBC 5 Hájek u K⌦í✏e - ⌃áste⌃n funk⌃ní, rozloha 2,13 ha v ⌦e↵eném území
LBC 6 U katovky - funk⌃ní, rozloha 4,84 ha
LBC 7 Pod Bud⌃í - funk⌃ní, rozloha 4,33 ha v ⌦e↵eném území
LBC 8 K D⌦etovicím - ⌃áste⌃n funk⌃ní, rozloha 4,45 ha
LBC 9 Na hájích - funk⌃ní, rozloha 3,24 ha
LBC 10 Na vinici - funk⌃ní, rozloha 6,63 ha
LBC 11 Na dlouh ch - navr✏ené, rozloha 3,0 ha
LBC 12 Svatá Anna – funk⌃ní, rozloha 3,05 ha
LBC 13 Pod sady – funk⌃ní, rozloha 3,93 ha
Lokální biokoridory
LBK 1 U zadního háje - U katovky - ⌃áste⌃n funk⌃ní, délka 630 m
LBK 2 Na rovinách k Blevicím - ⌃áste⌃n funk⌃ní, délka k hranici k.ú. 243 m
LBK 3 K Tejnici - navr✏en , délka k hranici 401 m
LBK 4 D⌦etovick potok - p⌦evá✏n funk⌃ní, délka k hranici 651 m, mezi
LBK 5 U Libochovi⌃ek - ⌃áste⌃n funk⌃ní, délka po hranici 395 m
LBK 7 RBK 1120 - Na vinici, funk⌃ní, délka 300 m
LBK 8 Na vinici - Hájek u K⌦í✏e, funk⌃ní, 380 m
LBK 9 Na kopci - ⌃áste⌃n funk⌃ní, délka 1520 m
LBK 10 Na T nici – funk⌃ní, délka 240 m
LBK 11 Pod Bud⌃í – Na mokr ch lukách, funk⌃ní, délka 308 m
LBK 12 Na mokr ch lukách – Pod sady – ⌃áste⌃n funk⌃ní, délka 665 m
LBK 13 Zákolansk potok – Pod nádra✏ím – p⌦evá✏n nefunk⌃ní, délka 689 m
Interak⌃ní prvky
jedná se o prvky v krajin , které nedosahují po✏adovan ch parametr biocenter a biokoridor , p⌦esto v↵ak plní
v znamnou roli, zejména umo✏ ují trvalou existenci organizm v mén stabilní krajin . Funkci interak⌃ních prvk v
krajin plní i v znamné krajinné prvky navr✏ené k registraci (VKP1 - VPK11).
IP1 Hájek u Katovky
IP2 Remízky u Katovky
IP3 Remízky nad Zákolany
IP4 U K⌦í✏e nad Zákolany
IP5 U Bud⌃e
IP6 Lada nad Kováry
IP7 Na kopci
IP8 U lípy
IP9 Zákolansk potok – Vystrkov
e.4) Stanovení podmínek pro prostupnost krajiny
Cestní sí
Plochy lesní a zem d lské jsou ⌃áste⌃n p⌦ístupné historicky vzniklou sítí ú⌃elov ch komunikací. Tato sí
umo✏ ující prostupnost krajiny a dostupnost okolních sídel je stabilizována. Stávající cestní sí je dopln na dal↵ími
cestami (obnova zanikl ch cest).
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Na základ Plánu spole⌃n ch za⌦ízení komplexních pozemkov ch úprav k.ú. Kováry a k.ú. Trn n Újezd jsou do
Zm ny ⌃.1 ÚP Zákolany zapracovány stávající i nov navrhované cesty a cesty vedené dle KN jako ostatní plocha, ostatní
komunikace (ozna⌃ené kódem DS1).
Nov navr✏ené polní cesty vycházejí z ⌃ásti z tras p vodních polních cest, zaji↵ ují zp⌦ístupn ní pozemk a
propojení cest v sousedních katastrech. Jedná se o plochy zm n v krajin K04 a✏ K10.
Platn územní plán eviduje cesty pro p ↵í a ko ské cesty, tyto cesty nelze ve v t↵in p⌦ípad pou✏ívat jako
polní cesty, proto✏e jsou úzké, pop⌦ípad se ztrácejí v terénu, nebo procházejí pozemky p⌦es které nelze projet
zem d lskou mechanizací (lesní komplexy). Nejsou tedy vyu✏ity ke zp⌦ístupn ní pozemk vlastník . Zm nou ⌃. 1 ÚP je
zp⌦esn no a dopln no vymezení p ↵ích stezek. Zákres p ↵ích a ko sk ch cest obsahuje koordina⌃ní v kres.
P ↵í stezky / p ↵í cesty:
C02
P ↵í cesta Zákolany – Kováry v údolí Zákolanského potoka
C03
P ↵í cesta náves Zákolany – Kole⌃
C04
P ↵í cesta náves Zákolany – Otvovice v údolí Zákolanského potoka
C06
P ↵í cesta okolo h⌦bitova na Bud⌃i
C07
P ↵í cesta Bude⌃ sm r D⌦etovice
C08
P ↵í stezky Kováry – Bude⌃ lesem
C09
P ↵í cesta Kováry – viadukt na D⌦etovice
C10
P ↵í cesta Kováry – Trn n Újezd p⌦es kopec
C11
P ↵í stezka Na kopci – ⇤eplina – Trn n Újezd – kapli⌃ka v Zákolanech
C12
P ↵í cesta v Trn ném Újezdu na Strachov
C13
P ↵í cesta Trn n Újezd – nádra✏í Zákolany
C14
P ↵í cesta Zákolany - Mozolín
C15
P ↵í cesta Zákolany sm r Blevice – Na rovinách
C16
P ↵í cesty Kováry – Hole, Kováry - tábo⌦i↵t v Podholí
C17
P ↵í cesta Na rovinách – sm r Z m chy
C18
Lávka pro p ↵í p⌦es koleji↵t na nádra✏í v Zákolanech
C19
P ↵í stezka Br dek – D⌦etovice
C20
P ↵í stezka od D⌦etovického viaduktu sm rem na Bude⌃
C21
P ↵í stezka z Kovár p⌦es ⇤eplinu na Trn n Újezd
C22
P ↵í stezka v trase historického úvozu Kováry – Velk kopec
C23
P ↵í cesta Kováry – Bude⌃ – Zákolany
C24
P ↵í cesta za fotbalov m h⌦i↵t m
C25
P ↵í cesta údolím Zákolanského potoka k Oko⌦i (⌃erven zna⌃ená turistická stezka)
C26
Pe↵í cesta Na Vysoké – Hole
C27
P ↵í cesta k tábo⌦i↵ti v Podholí
C28
P ↵í cesta Podholí – Hole
C29
P ↵í cesta Na rovinách, zkratka do Blevic
Cyklostezky, cyklotrasy, turistické trasy
Územním plánem jsou stabilizovány stávající cyklotrasy a turistické trasy:
cyklotrasa ⌃. 0077 Praha-Dejvice – Horom ⌦ice – Velké P⌦ílepy – Zákolany – Bude⌃ – Oko⌦
⌃erven zna⌃ená turistická stezka: Horom ⌦ice - Kralupy n.Vlt. Sou⌃asn je v soub hu s ⌃erven
zna⌃enou turistickou trasou navr✏ena cyklostezka (VD3), která navazuje na projekt "P⌦emyslovské
cesty" touto trasou s ozna⌃ením "Po stopách ✏eleznice".
zelen zna⌃ená turistická trasa Zákolany – Bu↵t hrad – B loky - Tuchom ⌦ice
Hipostezky
Územní plán navrhuje ko ské stezky v soub hu s p ↵ími komunikacemi a v samostatn ch trasách. Ko ské stezky jsou
zm nou ⌃. 1 ÚP Zákolany stabilizovány.
Ko ské stezky
KS1
Ko ská stezka od brodu v Podholí sm rem na Hole
KS2
Ko ská stezka od brodu v Podholí – Na Mokr ch lukách
KS3
Ko ská stezka Na Mokr ch lukách sm r Bude⌃
KS4
Ko ská stezka Na Mokr ch lukách, Kováry, Trn n Újezd
KS5
Ko ská stezka Na Vinici – Na kopci
Prostupnost krajinou nesmí b t naru↵ena oplocením pozemk v nezastav ném území (ve volné krajin ). Za
„oplocení“ ⇣nejsou pova✏ovány oplocenky na PUPFL a do⌃asná oplocení pastvin pomocí ohradníku ⌃i d⌦ev n ch bradel,
tj. ohrazení pro pastvu hospodá⌦sk ch zví⌦at nebo lesnick ch oplocenek pro zaji↵t ní nov ch v sadeb d⌦evin. Ani tyto
v↵ak nesmí naru↵ovat ⇣sí místních a ú⌃elov ch komunikací a bránit volné migraci ✏ivo⌃ich a pr chodnosti krajinou.
e.5) Protierozní ochrana
Funkci protierozní ochrany tvo⌦í zejména prvky ÚSES (biocentra, biokoridory, interak⌃ní prvky) a cestní sí
stabilovaná i navr✏ená k obnov v⌃etn doprovodné zelen . Vzhledem k tomu, ✏e plo↵inná ⌃ást území intenzivn
zem d lsky obd lávaná je velmi náchylná k p dní erozi, zejména v zimním období na zamrzlém podkladu p dy a v
dob p⌦ívalov ch srá✏ek, je t⌦eba v krajin zachovat v↵echny dosud dochované terasy, dále ponechávat zatravn né pruhy
kolem cest i v pásu kolem lesa a orat po vrstevnici. Detailní ⌦e↵ení protierozní ochrany bylo p⌦edm tem komplexních
pozemkov ch úprav.
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V stavbou nov ch polních cest (plochy zm n v krajin K05 a✏ K10) dojde k p⌦eru↵ení dlouh ch svah a pomocí
doprovodn ch p⌦íkop je povrchová voda svád na do zatravn n ch ⌃ástí , kde je vy↵↵í vsakovací schopnost p dy. Dal↵í
protierozní opat⌦ení je ⌦e↵eno jako zasakovací travnaté pásy v okolí vesnice a dlouh ch táhl ch svah ve v chodní ⌃ásti
území. Dal↵ím opat⌦ením je v sadba zelen podél stávajících i navrhovan ch cest, obnova remízk v plochách smí↵en ch
nezastav ného území a svedení vody z cest do zasakovacích pás podél cest.
e.6) Ochrana p ed povodn⌥mi
⇤e↵ené území spadá do ↵ir↵ího povodí Vltavy, území je odvod ováno Zákolansk m potokem, kter v ⌦e↵eném
území z leva p⌦ibírá potoky Bu↵t hradsk (zvan té✏ Libochovick ), D⌦etovick a T neck , ten v Mozolín p⌦ibírá zleva
potok T⌦ebusick .
Pro Zákolansk potok je stanoveno záplavové území ⇣sd lením Krajského ú⌦adu St⌦edo⌃eského ú⌦adu v
rozsahu Q5, Q20, Q100 a AZZU. v ⌦. km 0,000 – 16,962.
Pro T neck potok je stanoveno záplavové území Návrhem opat⌦ení obecné povahy Magistrátu m sta Kladna
v rozsahu Q5, Q20, Q100 a AZZU v ⌦. km 0,000 – 12,752.
Pro D⌦etovick potok je stanoveno zátopové území Rozhodnutím o vodohospodá⌦ském souhlasu ONV v Kladn
v rozsahu velk ch vod Q1, Q10, Q100 v ⌦.km 0,000 – 12,150.
Pro Bu↵t hradsk potok je stanoveno záplavové území stanoveno na návrh správce toku Opat⌦ením obecné
povahy Magistrátu m sta Kladna v rozsahu Q5, Q20, Q100 a AZZU v ⌦. km 0,000 – 7,931.
Vymezené záplavové území - aktivní i rozlivová zóna je vyzna⌃ena v grafické p⌦íloze, je jedním z limit
vypl vajících ze správních rozhodnutí a zákona, které je nutno respektovat.
Zm na ⌃. 1 územního plánu specifikuje Plochy dot⌃ené⇣záplavov m územím AZ, Q100 (v grafice se jedná o
plochy ozna⌃ené hv zdi⌃kou * za kódem). V t chto plochách je krom regulativ stanoven ch územním plánem
nezbytné respektovat podmínky dle aktuáln platné legislativy a dle vydan ch opat⌦eních obecné povahy o vymezení
záplavového území.
Omezení v záplavov ch územích
(1) V aktivní zón⇥ záplavov ch území se nesmí umís⌃ovat, povolovat ani provád⇥t stavby s v jimkou vodních d⇥l, jimi se
upravuje vodní tok, p⌅evád⇥jí povod⇤ové pr⌥toky, provád⇥jí opat⌅ení na ochranu p⌅ed povodn⇥mi nebo která jinak
souvisejí s vodním tokem nebo jimi se zlep⇧ují odtokové pom⇥ry, staveb pro jímání vod, odvád⇥ní odpadních vod a
odvád⇥ní srá kov ch vod a dále nezbytn ch staveb dopravní a technické infrastruktury, z⌅izování konstrukcí chmelnic,
jsou-li z⌅izovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezen ch podle zákona . 97/1996 Sb., o ochran⇥
chmele, ve zn⇥ní pozd⇥j⇧ích p⌅edpis⌥, za podmínky, e sou asn⇥ budou provedena taková opat⌅ení, e bude
minimalizován vliv na povod⇤ové pr⌥toky; to neplatí pro údr bu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhor⇧ení
odtokov ch pom⇥r⌥.
(2) V aktivní zón⇥ je dále zakázáno
a) t⇥ it nerosty a zeminu zp⌥sobem zhor⇧ujícím odtok povrchov ch vod a provád⇥t terénní úpravy zhor⇧ující odtok
povrchov ch vod,
b) skladovat odplaviteln materiál, látky a p⌅edm⇥ty,
c) z⌅izovat oplocení, ivé ploty a jiné podobné p⌅eká ky,
d) z⌅izovat tábory, kempy a jiná do asná ubytovací za⌅ízení; to neplatí pro z⌅izování tábor⌥ sestávajících pouze ze
stan⌥, které byly p⌅ed stanovením aktivní zóny záplavového území v tomto míst⇥ z⌅izovány a které lze v p⌅ípad⇥
povod⇤ového nebezpe í neprodlen⇥ odstranit.
(3) Mimo aktivní zónu v záplavovém území stanoví vodoprávní ú⌅ad podle povod⇤ového nebezpe í nebo povod⇤ového
ohro ení opat⌅ením obecné povahy omezující podmínky. P⌅i zm⇥n⇥ podmínek je m⌥ e stejn m postupem zm⇥nit nebo
zru⇧it. Takto postupuje i v p⌅ípad⇥, není-li aktivní zóna stanovena.
Záv ry vypl vající z t chto limit platí jak pro zastavitelné území a p⌦estavbové plochy, tak pro stávající
stabilizované plochy v zastav ném území.
Do záplavového území zasahují zastavitelné plochy a plochy p⌦estavby:
Zákolany: ZZ0 OV Zákolany, ZZ4 Lokalita U Vystrkova 2; p⌦estavbová plocha PZ2 B val ml n,
Plochy navr✏ené zm nou ⌃. 1 ÚP: plochy zelen Z1/Z-13, Z1/Z-14;
Kováry: ZK2 Lokalita Na lukách;
Plochy navr✏ené zm nou ⌃. 1 ÚP: plocha zelen Z1/15, p⌦estavbová plocha Z1/P-1 (b val ⌅esták v statek)
-

Protipovod ová opat⌦ení ve funk⌃ním a prostorovém uspo⌦ádání území:
v p⌦ípad nezbytnosti situování staveb (v rámci zastav ného území) do území ohro✏eném povodn mi, musí
stavebn -technická opat⌦ení stanovit odpovídající rozsah, konstruk⌃ní ⌦e↵ení a zp sob v stavby;
navr✏ena jsou opat⌦ení zvy↵ující reten⌃ní kapacitu území - vyhrazení dostate⌃n ↵irok ch pás pozemk podél
vodních tok smí↵en m funkcím (NSP* plochy smí↵ené nezastav ného území dot⌃ené záplavov m územím);
v⇣území ur⌃eném k⇣zástavb je t⌦eba zabezpe⌃it, aby odtokové pom ry z⇣povrchu urbanizovaného území byly
po v stavb srovnatelné se stavem p⌦ed ní. Odvodn ní nutno ⌦e↵it kombinovan m systémem p⌦irozené a
um lé retence, nap⌦. vsakem na pozemcích, odvedením obvodov m drená✏ním systémem do jímek
v⇣nejni✏↵ím míst plochy (regulovan odtok do recipientu, pop⌦. následné vyu✏ití vody pro zálivku v⇣dob
p⌦ísu↵ku);
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-

v lokalitách, kde byly provedeny investice do p dy (odvodn ní, závlahy) a které jsou sou⌃ástí rozvojov ch
ploch, je t⌦eba p⌦íslu↵n mi opat⌦eními zajistit funk⌃nost zb vajících ⌃ástí t chto za⌦ízení na okolních
pozemcích;
pro zv ↵ení reten⌃ní schopnosti území jsou navr✏ena vodohospodá⌦ská opat⌦ení v údolní niv Zákolanského
potoka. Do návrhu jsou p⌦evzaty dv vodní plochy/t n v lokalitách U h⌦i↵t (K02), Pod nádra✏ím (K03).
Zm nou Z1/K jsou dále vymezena území vhodná pro stavbu jezírek na Mokr ch lukách (K01) a Pod sady
(K16). V následném ⌦ízení bude zpracován zoologick pr zkum.

e.7) Rekreace
Rekreace se p⌦íle✏itostn uskute⌃ uje formou pobytové krátkodobé rekreace (chata⌦ení, chalupa⌦ení).
Rekrea⌃ní aktivity spo⌃ívají p⌦edev↵ím v turistice. ⇣
Územním plánem jsou vymezeny plochy pro rodinnou rekreaci (RI) jsou vymezeny za ú⌃elem zaji↵t ní podmínek pro
individuální rekreaci. Zahrnující chaty a chatové osady ve volné krajin .
Zm nou . 1 ÚP je vymezena plocha rekreace:
Ozna⌃ení plochy:
Z1/ 16
Funk⌃ní vyu✏ití:
rekreace - plochy pro rodinnou rekreaci (RI)
Hlavní vyu✏ití:
plochy v zastav ném území zahrnující stavby pro rodinnou rekreaci
-

Územním plánem jsou vymezeny plochy rekreace na plochách p⌦írodního charakteru (RN) jsou vymezeny za
ú⌃elem zaji↵t ní podmínek pro sezonní letní tábor v údolí Zákolanského potoka v Podholí.

V nezastav ném území (v krajin ) není mo✏né umís ovat ✏ádné stavby pro rodinnou ani hromadnou rekreaci
(viz podmínky vyu✏ití ploch - kap. f), ani mobilní obytné objekty (bu ky, maringotky, obytné p⌦ív sy).
Nezastav né území bude slou✏it i nadále pro nepobytovou rekreaci – p ↵í turistiku, cyklistiku a hipoturistiku,
pro kterou budou vyu✏ívány vymezené cesty v krajin .
e.8) Nerostné suroviny
V ⌦e↵eném území se nevyskytují lo✏iska nerostn ch surovin.
V ↵ir↵ím území se t ✏ilo ⌃erné uhlí, jeho t ✏ba byla ukon⌃ena v r. 1966. Rozsah t ✏by v sou⌃asné dob indikují
pouze potenciáln poddolovaná území. Poddolovaná území se nacházejí v severní ⌃ásti, nad obcí Zákolany a dále v
↵irokém okolí obcí Kole⌃, Blevice a Otvovice. ást rozvojové lokality ZZ1 se nachází na poddolovaném území ⌃. 2050 Blevice.
Hlavní d lní díla se nacházejí v oblasti poddolování p⌦evá✏n na pozemcích zem d lského p dního fondu,
mimo zastav né území. HDD jsou respektována a nedochází ke st⌦etu s rozvojem.”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.
lánek F/ se nahrazuje zn⌥ním:
“f)

Stanovení podmínek pro vyu ití ploch s rozdíln m zp sobem vyu ití
Plochy dot⌃ené záplavov m územím (aktivní zóna záplavového území, rozlivová plocha Q100) jsou v rámci
nov ⌦e↵ené koncepce krajiny v grafické ⌃ásti ozna⌃ené * - hv zdi⌃kou v✏dy za kódem regulativu. Jedná se o vymezení
ploch, na nich✏ je krom regulativ stanoven ch územním plánem nezbytné respektovat podmínky vypl vající ze
zákonn ch ustanovení, správních rozhodnutí a opat⌦ení obecné povahy.
Záv ry vypl vající z t chto limit platí jak pro zastavitelné území a p⌦estavbové plochy, tak pro stávající
stabilizované plochy v zastav ném území.
Územní plán Zákolany vymezuje z hlediska funk⌃ního vyu✏ití tyto druhy ploch a podmínky jejich vyu✏ití:
Plochy bydlení
BH - bydlení - v bytov ch domech
jsou vymezeny za ú⌃elem zaji↵t ní podmínek pro bydlení v p⌦evá✏n bytov ch domech v kvalitním prost⌦edí,
umo✏ ujícím neru↵en a bezpe⌃n pobyt a ka✏dodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost ve⌦ejn ch prostranství a
ob⌃anského vybavení.
Hlavní vyu✏ití:
P⌦ípustné vyu✏ití:

Podmín n p⌦ípustné vyu✏ití:

Nep⌦ípustné vyu✏ití:
Prostorové uspo ádání:

stavby bytov ch dom ,
ve⌦ejná prostranství, v⌃etn d tsk ch h⌦i↵ ,
související zem d lsky vyu✏ívané pozemky (zahrady a záhumenky),
související dopravní a technická infrastruktura, v⌃etn samostatn stojících
gará✏í pro osobní automobily.
ob⌃anské vybavení se stavbami a za⌦ízeními, které:
sv m provozováním a technick m za⌦ízením
nenaru↵ují
u✏ívání staveb a za⌦ízení ve svém okolí,
nesni✏ují kvalitu prost⌦edí souvisejícího území,
sv m charakterem a kapacitou nezvy↵ují dopravní
zát ✏ v území.
V↵e ostatní.
Nástavby staveb jsou nep ípustné.
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BI - bydlení - v rodinn ch domech
jsou vymezeny za ú⌃elem zaji↵t ní podmínek pro bydlení v p⌦evá✏n rodinn ch domech v kvalitním prost⌦edí,
umo✏ ujícím neru↵en a bezpe⌃n pobyt a ka✏dodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost ve⌦ejn ch prostranství a
ob⌃anského vybavení.
Hlavní vyu✏ití:
stavby rodinn ch dom ,
P⌦ípustné vyu✏ití:
související zahrady a dal↵í zem d lské pozemky.
stavby pro rodinnou rekreaci,
ve⌦ejná prostranství,
související dopravní a technická infrastruktura.
Podmín n p⌦ípustné vyu✏ití:
Do ploch bydlení lze zahrnout pozemky souvisejícího ob⌃anského vybavení s
v jimkou pozemk pro budovy obchodního prodeje o v m ⌦e v t↵í ne✏ 100 m2.
Sou⌃ástí plochy bydlení mohou b t pozemky dal↵ích staveb a za⌦ízení, které nesni✏ují
kvalitu prost⌦edí a pohodu bydlení ve vymezené plo↵e, jsou slu⌃itelné s bydlením a
slou✏í zejména obyvatel m v takto vymezené plo↵e.
Prostorové uspo⌦ádání:
Nová zástavba v zastav ném území bude p⌦izp sobena struktu⌦e a charakteru
p vodní okolní zástavby v⌃etn její v ↵kové hladiny.
Nástavby staveb jsou nep⌦ípustné, pokud by mohlo navrhovan mi úpravami dojít k
naru↵ení dochovan ch historick ch, urbanistick ch a architektonick ch hodnot
daného místa.
V p⌦ípad d lení stavebních pozemk v zastav ném území musí nov odd len
pozemek mít minimální v m ru 700 m2 a zb vající ⌃ást pozemku, na které je
umíst na stavba pro bydlení musí splnit minimální v m ru 700 m2.
Prostorové uspo⌦ádání pro zastavitelnou plochu ZZ1:
Velikost pozemk
pro rodinné domy:
minimáln 700 m2
Max. zastav ná plocha hlavní
stavbou:
250 m2
Koeficient nezpevn n ch
ozelen n ch ploch:
min. 70%
V ↵ková regulace:
maximáln 2 nadzemní podla✏í, nebo maximáln 1 nadzemní podla✏í a podkroví
Prostorové uspo⌦ádání pro ostatní zastavitelné plochy:
Velikost pozemk
pro rodinné domy:
minimáln 900 m2
Max. zastav ná plocha hlavní
stavbou:
250 m2
Koeficient nezpevn n ch
ozelen n ch ploch:
min. 70%
V ↵ková regulace:
maximáln 2 nadzemní podla✏í, nebo maximáln 1 nadzemní podla✏í a podkroví
Plochy rekreace
RI - rekreace - plochy pro rodinnou rekreaci
jsou vymezeny za ú⌃elem zaji↵t ní podmínek pro individuální rekreaci.
Hlavní vyu✏ití:
stavby pro rodinnou rekreaci,
P⌦ípustné vyu✏ití:
související zahrady a dal↵í zem d lské pozemky
související dopravní a technická infrastruktura,
související ve⌦ejná prostranství v⌃etn d tsk ch h⌦i↵
Nep⌦ípustné vyu✏ití:
v↵e ostatní.
Prostorové uspo⌦ádání:
Koeficient nezpevn n ch
ozelen n ch ploch:
min. 90%
V ⌦ková regulace:
max. 1 nadzemní podla í, p ípadn⌥ s podkrovím
RN - rekreace – na plochách p írodního charakteru
plocha je vymezena za ú⌃elem zaji↵t ní podmínek pro tábo⌦i↵t sezonního charakteru v nezastav ném území
Hlavní vyu✏ití:
tábo⌦i↵t sezonního charakteru , které slou✏í oddechu, sportu, rekreaci a pobytu v
p⌦írod v nezastav ném území
Dal↵í p⌦ípustné vyu✏ití:
víceú⌃elové travnaté h⌦i↵t ,
rekrea⌃ní louky,
ohni↵t ,
p⌦írodní koupali↵t ,
úprava vodních tok ,
stezky pro p ↵í a související dopravní a technická infrastruktura, které nesni✏ují
kvalitu prost⌦edí a jsou slu⌃itelné s p⌦írodním charakterem území, s ochranou p⌦írody
a krajiny,
do⌃asné oplocení d⌦ev n mi ohradníky.
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Nep⌦ípustné vyu✏ití:
Prostorové uspo⌦ádání:

jakákoliv v stavba, která nemá p⌦ímou souvislost s provozem tábo⌦i↵t nebo
nezbytnou ve⌦ejnou infrastrukturou
Koeficient nezpevn n ch ozelen n ch ploch:min. 90%

Plochy ob⌃anského vybavení
OV - ob⌃anské vybavení - ve ejná infrastruktura
jsou vymezeny za ú⌃elem zaji↵t ní podmínek pro p⌦im ⌦ené umíst ní, dostupnost a vyu✏ívání staveb ob⌃anského
vybavení ve⌦ejného charakteru a k zaji↵t ní podmínek pro jejich u✏ívání v souladu s jejich ú⌃elem.
Hlavní vyu✏ití:
stavby a za⌦ízení ob⌃anského vybavení ve⌦ejného charakteru (slou✏ící nap⌦íklad pro
vzd lávání a v chovu, sociální slu✏by a pé⌃i o rodiny, zdravotní slu✏by, kulturu,
ve⌦ejnou správu, ochranu obyvatelstva)
P⌦ípustné vyu✏ití:
ve⌦ejná prostranství (v⌃etn d tsk ch h⌦i↵ , ve⌦ejné zelen ap.),
související technická a dopravní infrastruktura v⌃etn odstavn ch a
parkovacích ploch),
Podmín n p⌦ípustné vyu✏ití:
Do ploch lze zahrnout stavby byt (slu✏ebních, pohotovostních a vlastníka
provozovny), pokud charakter této plochy a její uspo⌦ádání dovoluje umíst ní staveb
pro bydlení.
Nep⌦ípustné vyu✏ití:
v↵e ostatní.
Podmínky prostorového
uspo⌦ádání:
Nové stavby a zm ny staveb nesmí p⌦ev ↵it nejvy↵↵í p⌦ilehlé objekty (mezi p⌦ilehlé
objekty pat⌦í v↵echny obytné stavby ur⌃ující charakter místa).
OM – ob⌃anské vybavení – komer⌃ní za ízení malé a st ední
jsou vymezeny za ú⌃elem zaji↵t ní podmínek pro p⌦im ⌦ené umíst ní, dostupnost a vyu✏ívání staveb ob⌃anského
vybavení komer⌃ního charakteru a k zaji↵t ní podmínek pro jejich u✏ívání v souladu s jejich ú⌃elem.
Hlavní vyu✏ití:
stavby a za⌦ízení ob⌃anského vybavení komer⌃ní ob⌃anské vybavenosti (slou✏ící
nap⌦íklad pro obchodní prodej, administrativu, ubytování, stravování, slu✏by).
P⌦ípustné vyu✏ití:
ve⌦ejná prostranství (v⌃etn d tsk ch h⌦i↵ , ve⌦ejné zelen ap.),
související technická a dopravní infrastruktura v⌃etn odstavn ch a
parkovacích ploch),
Podmín n p⌦ípustné vyu✏ití:
Do ploch lze zahrnout stavby byt (slu✏ebních, pohotovostních a vlastníka
provozovny), pokud charakter této plochy a její uspo⌦ádání dovoluje umíst ní staveb
pro bydlení,
Nep⌦ípustné vyu✏ití:
v↵e ostatní.
podmínky prostorového
uspo ádání:
Nové stavby a zm⌥ny staveb nesmí p ev ⌦it nejvy⌦⌦í p ilehlé objekty (mezi
p ilehlé objekty pat í v⌦echny obytné stavby ur⌃ující charakter místa).
OS - ob⌃anské vybavení - t⌥lov chovná a sportovní za ízení
jsou vymezeny za ú⌃elem zaji↵t ní podmínek pro p⌦im ⌦ené umíst ní, dostupnost a vyu✏ívání sportovních a rekrea⌃ních
staveb a za⌦ízení.
Hlavní vyu✏ití:
Stavby a za⌦ízení ob⌃anského vybavení pro aktivní nebo pasivní sportovní ⌃innosti a
regeneraci organismu,
P⌦ípustné vyu✏ití:
stavby a za⌦ízení dal↵ích druh ob⌃anského vybavení slu⌃iteln ch s hlavním vyu✏itím
(nap⌦. penziony, za⌦ízení ve⌦ejného stravování),
ve⌦ejná prostranství, v⌃etn ploch ve⌦ejn p⌦ístupné zelen a d tsk ch h⌦i↵ ,
doprovodná a ochranná/izola⌃ní zele ,
související dopravní a technická infrastruktura.
Nep⌦ípustné vyu✏ití:
v↵e ostatní.
Prostorové uspo ádání:
Podmínky nejsou stanoveny.
OH - ob⌃anské vybavení - h bitovy
jsou vymezeny za ú⌃elem zaji↵t ní podmínek pro p⌦im ⌦ené umíst ní, dostupnost a vyu✏ívání církevních staveb a
poh⌦ebi↵ .
Hlavní vyu✏ití:
ve⌦ejná poh⌦ebi↵t , církevní a jiné nábo✏enské stavby.
P⌦ípustné vyu✏ití:
stavby a za⌦ízení dal↵ích druh ob⌃anského vybavení slu⌃iteln ch s hlavním vyu✏itím
(nap⌦. WC); ve⌦ejná prostranství, v⌃etn ve⌦ejn p⌦ístupné a ochranné zelen ,
související dopravní a technická infrastruktura.
Nep⌦ípustné vyu✏ití:
v↵e ostatní.
Prostorové uspo⌦ádání:
Podmínky nejsou stanoveny.
Plochy ve ejn ch prostranství
Ve⌦ejn m prostranstvím⇣ jsou v↵echna nám stí, ulice, tr✏i↵t , chodníky, ve⌦ejná zele , parky a dal↵í prostory p⌦ístupné
ka✏dému bez omezení, tedy slou✏ící obecnému u✏ívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
PV - ve ejná prostranství
Hlavní vyu✏ití:

ve⌦ejná prostranství, v⌃etn ve⌦ejn p⌦ístupné zelen
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P⌦ípustné vyu✏ití:

Nep⌦ípustné vyu✏ití:

související dopravní a technická infrastruktura
pozemky staveb a za⌦ízení ob⌃anského vybavení slu⌃itelné s ú⌃elem ve⌦ejn ch
prostranství (nap⌦. prvky drobné architektury - pomníky, k⌦í✏e, kapli⌃ky, um lecká
díla a mobiliá⌦ pro relaxaci; p⌦íst⌦e↵ky, prodejní stánky apod.) v⌃etn ve⌦ejn
p⌦ístupné a ochranné zelen ,
V↵e co p⌦ímo nesouvisí s⇣hlavním a p⌦ípustn m vyu✏itím.

Prostorové uspo⌦ádání: Podmínky nejsou stanoveny.

Plochy smí⌦ené obytné
Plochy smí↵ené obytné zahrnují zpravidla pozemky staveb pro bydlení, pozemky ob⌃anského vybavení a ve⌦ejn ch
prostranství a dále pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Do ploch smí↵en ch obytn ch lze zahrnout
pouze pozemky staveb a za⌦ízení, které sv m provozováním a technick m za⌦ízením nenaru↵ují u✏ívání staveb a za⌦ízení
ve svém okolí a nesni✏ují kvalitu prost⌦edí souvisejícího území, nap⌦íklad neru↵ící v roba a slu✏by, zem d lství, které
sv m charakterem a kapacitou nezvy↵ují dopravní zát ✏ v⇣území.
SC - plochy smí⌦ené obytné - v✏centru obce
jsou vymezeny za ú⌃elem zaji↵t ní p⌦im ⌦eného vyu✏ívání, zachování, vhodné dopln ní a obnovu soubor
architektonicky cenn ch staveb industriálního charakteru v centru Zákolan. Tato území mají v razn polyfunk⌃ní charakter
(bydlení, neru↵ící v roba, ve⌦ejná i komer⌃ní ob⌃anská vybavenost).
Hlavní vyu✏ití:
stavby pro bydlení a stavby ob⌃anské vybavenosti, související zahrady a nádvo⌦í,
Dal↵í p⌦ípustné vyu✏ití:
ve⌦ejná prostranství v⌃etn ve⌦ejn p⌦ístupné zelen a vodních ploch,
související dopravní a technická infrastruktura.
Podmín n p⌦ípustné vyu✏ití:
pozemky staveb a za⌦ízení (nap⌦.stavby a za⌦ízení pro malov robu, ⌦emeslnou ⌃i
p⌦idru✏enou v robu, v robní i nev robní slu✏by v⌃etn p⌦idru✏eného skladování),
které sv m provozováním a technick m za⌦ízením nenaru↵ují u✏ívání staveb a
za⌦ízení ve svém okolí a nesni✏ují kvalitu prost⌦edí souvisejícího území,
Nep⌦ípustné vyu✏ití:
v↵e ostatní (zejména umis ování staveb a za⌦ízení, sni✏ujících kvalitu prost⌦edí v této
plo↵e, nap⌦íklad pro t ✏bu, hutnictví, chemii, t ✏ké strojírenství, asana⌃ní slu✏by).
Nep⌦ípustné je umis ování ubytoven.
Prostorové uspo⌦ádání:
P⌦i ve↵ker ch stavebních ⌃innostech nesmí dojít k naru↵ení dochovan ch
architektonick ch a kulturních hodnot dotvá⌦ející charakter zástavby p vodních
industriálních areál .
P⌦i zm nách dokon⌃en ch staveb nep⌦ekro⌃it v ↵kovou hladinu
zástavby danou sousedními hlavními stavbami v dané plo↵e.
Stavební ⌃innost vedoucí k intenzifikaci (nová v stavba) je podmín na
kompenzací v podob v sadby zelen .
SO - plochy smí⌦ené obytné
Hlavní vyu✏ití:
Dal↵í p⌦ípustné vyu✏ití:
Podmín n p⌦ípustné vyu✏ití:

Nep⌦ípustné vyu✏ití:
Prostorové uspo⌦ádání:

stavby pro bydlení a stavby ob⌃anské vybavenosti, pozemky souvisejících zahrad a
dal↵í zem d lské pozemky.
stavby pro rodinnou rekreaci,
ve⌦ejná prostranství,
související dopravní a technická infrastruktura.
pozemky staveb a za⌦ízení (nap⌦.stavby a za⌦ízení pro malov robu, ⌦emeslnou ⌃i
p⌦idru✏enou v robu, v robní i nev robní slu✏by v⌃etn p⌦idru✏eného skladování),
které sv m provozováním a technick m za⌦ízením nenaru↵ují u✏ívání staveb a
za⌦ízení ve svém okolí a nesni✏ují kvalitu prost⌦edí souvisejícího území,
v↵e ostatní (zejména umis ování staveb a za⌦ízení, sni✏ujících kvalitu prost⌦edí v této
plo↵e, nap⌦íklad pro t ✏bu, hutnictví, chemii, t ✏ké strojírenství, asana⌃ní slu✏by).
Nep⌦ípustné je umis ování ubytoven.
Nová zástavba v zastav ném území bude p⌦izp sobena struktu⌦e a charakteru
p vodní okolní zástavby v⌃etn její v ↵kové hladiny.
Nástavby jsou nep⌦ípustné, pokud by mohlo navrhovan mi úpravami dojít k naru↵ení
dochovan ch historick ch, urbanistick ch a architektonick ch hodnot daného místa.
V p⌦ípad d lení stavebních pozemk v zastav ném území musí nov odd len
pozemek mít minimální v m ru 700 m2 a zb vající ⌃ást pozemku, na které je
umíst na stavba pro bydlení musí splnit minimální v m ru 700 m2.

Prostorové uspo⌦ádání pro zastavitelné plochy:
Velikost pozemk
pro rodinné domy:
minimáln 900 m2
Max. zastav ná plocha hlavní
stavbou:
250 m2
Koeficient nezpevn n ch
ozelen n ch ploch:
min. 70%
V ↵ková regulace:
maximáln 2 nadzemní podla✏í, nebo maximáln 1 nadzemní podla✏í a podkroví
SV - plochy smí⌦ené obytné - venkovské
Hlavní vyu✏ití:
stavby pro bydlení a zem d lské hospoda⌦ení na venkov , usedlosti, stavby
ob⌃anské vybavenosti, pozemky souvisejících zahrad a dal↵í zem d lské pozemky.
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Dal↵í p⌦ípustné vyu✏ití:
Podmín n p⌦ípustné vyu✏ití:

Nep⌦ípustné vyu✏ití:
Prostorové uspo⌦ádání:

stavby pro rodinnou rekreaci,
ve⌦ejná prostranství,
související dopravní a technická infrastruktura.
pozemky staveb a za⌦ízení (nap⌦.stavby a za⌦ízení pro malov robu, ⌦emeslnou ⌃i
p⌦idru✏enou v robu, v robní i nev robní slu✏by v⌃etn p⌦idru✏eného skladování a
agroturistiky), které sv m provozováním a technick m za⌦ízením nenaru↵ují u✏ívání
staveb a za⌦ízení ve svém okolí a nesni✏ují kvalitu prost⌦edí souvisejícího území,
v↵e ostatní (zejména umis ování staveb a za⌦ízení, sni✏ujících kvalitu prost⌦edí v této
plo↵e, nap⌦íklad pro t ✏bu, hutnictví, chemii, t ✏ké strojírenství, asana⌃ní slu✏by).
Nep⌦ípustné je umis ování ubytoven.
Nová zástavba v zastav ném území bude p⌦izp sobena struktu⌦e a charakteru
p vodní okolní zástavby v⌃etn její v ↵kové hladiny.
Nástavby jsou nep⌦ípustné, pokud by mohlo navrhovan mi úpravami dojít k naru↵ení
dochovan ch historick ch, urbanistick ch a architektonick ch hodnot daného místa.
V p⌦ípad d lení stavebních pozemk v zastav ném území musí nov odd len
pozemek mít minimální v m ru 1000 m2 a zb vající ⌃ást pozemku, na které je
umíst na stavba pro bydlení musí splnit minimální v m ru 1000 m2.
U p⌦estaveb objekt hmotov tradi⌃ních bude kladen d raz na zachování, vhodné
dopln ní a obnovu jejich architektonick ch hodnot.
Nástavby jsou nep⌦ípustné, pokud by mohlo navrhovan mi úpravami dojít k naru↵ení
dochovan ch historick ch, urbanistick ch a architektonick ch hodnot daného místa
nebo k naru↵ení architektonické jednoty celku.
Nové stavby a zm ny staveb v zastav ném území nesmí p⌦ev ↵it nejvy↵↵í p⌦ilehlé
objekty, mezi které pat⌦í v↵echny obytné stavby v okolí ur⌃ující charakter místa.
Z stane v↵ak zachována mo✏nost umíst ní drobn ch dominant (tj. ⌃ást stavby,
vystupující nad v ↵kovou hladinu okolní zástavby i vlastního objektu a zpravidla
nep⌦esahuje v ↵ku dal↵ího podla✏í) v p⌦ípadech, kdy tyto prvky zd raz ují pozici
objektu v urbanistické struktu⌦e (nap⌦. náro✏í, zd razn ní kompozi⌃ní osy ap.).

Plochy dopravní infrastruktury
DS - dopravní infrastruktura - silni⌃ní
jsou vymezeny za ú⌃elem zaji↵t ní vyu✏ití pozemk silni⌃ních dopravních staveb a za⌦ízení a k zaji↵t ní dopravní
p⌦ístupnosti jin ch ploch.
Hlavní vyu✏ití:
pozemky silnic a vybran ch místních komunikací (v⌃etn pozemk , na kter ch jsou
umíst ny sou⌃ásti komunikace jako náspy, zá⌦ezy, op rné zdi, mosty a doprovodná a
izola⌃ní zele , protihluková opat⌦ení).
P⌦ípustné vyu✏ití:
stavby dopravních za⌦ízení a dopravního vybavení (zejména autobusové zastávky,
odstavné a parkovací plochy), dopravn -bezpe⌃nostních opat⌦ení p⌦i ⌦e↵ení
silni⌃ního pr tahu obcí;
turisticky zna⌃ené trasy a cyklotrasy,
stavby a za⌦ízení související technické infrastruktury.
Nep⌦ípustné vyu✏ití:
v↵e ostatní.
Prostorové uspo⌦ádání:
Podmínky nejsou stanoveny.
DS1 – dopravní infrastruktura - ostatní komunikace

jsou vymezeny za ú⌃elem zaji↵t ní pr chodnosti krajinou pro ú⌃ely zaji↵t ní p⌦ístupnosti vybran ch staveb,
obsluhy souvisejících zem d lsk ch, lesních a dal↵ích pozemk a pro zaji↵t ní rekrea⌃ních funkcí krajiny
(vedení cyklistick ch a p ↵ích turistick ch tras a nau⌃n ch stezek). Krom zp⌦ístupn ní pozemk ostatní
komunikace plní dal↵í funkce v krajin , tzn. p doochranou, vodohospodá⌦skou, ekologickou, zaji↵ ují lep↵í
prostupnost krajiny.
Hlavní vyu✏ití:

P⌦ípustné vyu✏ití:
Nep⌦ípustné vyu✏ití:
Prostorové uspo⌦ádání:

místní ú⌃elové komunikace zpevn né i nezpevn né (v⌃etn pozemk , na kter ch
jsou umíst ny sou⌃ásti komunikace jako náspy, zá⌦ezy, op rné zdi, mosty, v hybny a
doprovodná a izola⌃ní zele ).
turisticky zna⌃ené trasy a cyklotrasy, cyklostezky, nau⌃né stezky
mobiliá⌦ pro relaxaci a dal↵í prvky drobné architektury
stavby a za⌦ízení související technické infrastruktury.
v↵echny ⌃innosti, které nesouvisejí s vymezen m hlavním nebo p⌦ípustn m vyu✏itím
nebo jsou v rozporu se stabilizací p⌦írodní slo✏ky v nezastav ném území
Podmínky nejsou stanoveny.

DZ - dopravní infrastruktura - drá ní
Plochy dopravní infrastruktury - dráhy jsou vymezeny za ú⌃elem zaji↵t ní vyu✏ití pozemk drá✏ních dopravních staveb a
za⌦ízení a k zaji↵t ní dopravní p⌦ístupnosti jin ch ploch.
Hlavní vyu✏ití:
pozemky dráhy (v⌃etn násp , zá⌦ez , op rn ch zdí, most , koleji↵ a doprovodné
zelen ).
P⌦ípustné vyu✏ití:
pozemky staveb a za⌦ízení pro drá✏ní dopravu (stanice, zastávky, nástupi↵t a
p⌦ístupové cesty, provozní budovy a pozemky dep, opraven, vozoven, p⌦ekladi↵ a
správních budov),
pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
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Nep⌦ípustné vyu✏ití:
Prostorové uspo⌦ádání:

v↵e ostatní.
Podmínky nejsou stanoveny.

Plochy technické infrastruktury
TI - technická infrastruktura ( OV)
jsou vymezeny za ú⌃elem zaji↵t ní vyu✏ití pozemk v p⌦ípadech, kdy vyu✏ití pozemk pro tuto infrastrukturu vylu⌃uje
jejich za⌃len ní do ploch jiného zp sobu vyu✏ití a kdy jiné vyu✏ití t chto pozemk není mo✏né
Hlavní vyu✏ití:
stavby a vedení technické infrastruktury a s nimi provozn souvisejících za⌦ízení
(vodovod , vodojem , kanalizace, ⌃istíren odpadních vod, staveb a za⌦ízení pro
nakládání s odpady, trafostanic, energetick ch vedení, komunika⌃ních vedení a
za⌦ízení ve⌦ejné sít , plynovod , ropovod a produktovod ),
P⌦ípustné vyu✏ití:
související dopravní a technická infrastruktura,
ve⌦ejná prostranství,
Nep⌦ípustné vyu✏ití:
v↵e ostatní.
Prostorové uspo⌦ádání:
Podmínky nejsou stanoveny.
Plochy v roby a skladování
jsou vymezeny za ú⌃elem zaji↵t ní vyu✏ití pozemk staveb pro v robu a skladování v p⌦ípadech, kdy z d vodu
negativních vliv t chto staveb za hranicí t chto pozemk vylu⌃uje za⌃len ní pozemk s t mito vlivy do ploch jiného
zp sobu vyu✏ití. I pro tato za⌦ízení v↵ak platí, ✏e negativní ú⌃inky a vlivy t chto staveb a za⌦ízení nesmí naru↵ovat provoz
a u✏ívání staveb a za⌦ízení ve svém okolí (zejména pak staveb pro bydlení) nad p⌦ípustnou míru, danou obecn
platn mi p⌦edpisy.
VL - v roba a skladování - lehk pr mysl
Hlavní vyu✏ití:
stavby a za⌦ízení pro v robu (areály lehkého pr myslu) a
skladování, stavby a
za⌦ízení pro malov robu, ⌦emeslnou ⌃i p⌦idru✏enou v robu, v robní i nev robní
slu✏by v⌃etn
p⌦idru✏eného skladování,
P⌦ípustné vyu✏ití:
související dopravní a technická infrastruktura,
ve⌦ejná prostranství,
stavby a za⌦ízení ob⌃anské vybavenosti (zejména stavby pro maloobchodní prodej,
administrativní a správní budovy a za⌦ízení),
ochranná a izola⌃ní zele .
Nep⌦ípustné vyu✏ití:
V↵e ostatní.
Prostorové uspo⌦ádání:
P⌦i zm nách dokon⌃en ch staveb nep⌦ekro⌃it v ↵kovou hladinu zástavby danou
sousedními hlavními stavbami v dané plo↵e. Zachovat stávající zele mající ochrann
- izola⌃ní charakter (zejména v ⌃i obytné zástavb ) v okrajov ch polohách areálu.
Plochy sídelní zelen⌥
Jde o pozemky, které se v znamn podílejí na utvá⌦ení charakteru urbanizovaného území, jsou vymezeny za ú⌃elem
zaji↵t ní ochrany p⌦evá✏n parkov upraven ch pozemk v sídlech nebo jsou v znamn dot⌃eny limity vyu✏ití území
(nap⌦. inundace), jsou h ⌦e dopravn p⌦ístupné (svahy) a proto je na nich nutné omezit mo✏nost umís ování staveb a
dal↵ích za⌦ízení.
ZS - zele - soukromá a vyhrazená
Hlavní vyu✏ití:
zahrady a dal↵í zem d lská p da související s obytn m územím ⌃i uzav⌦en mi areály
ob⌃anské vybavenosti apod.
P⌦ípustné vyu✏ití:
vedlej↵í stavby ke stavb hlavní slou✏ící k rekrea⌃nímu pobytu na zahrad a drobné
p stitelské ⌃innosti (skleníky, pergoly, altány, bazény, zahrádká⌦ské chaty, k lny,
sklady ná⌦adí),
dal↵í stavby, za⌦ízení a jin ch opat⌦ení pro zem d lství v rozsahu, kter odpovídá
velikosti souvisejících pozemk (viz. regulativ),
oplocení,
ochranná a izola⌃ní zele ,
související dopravní a technická infrastruktura.
Nep⌦ípustné vyu✏ití:
V↵e ostatní, zejména mobil-homy.
Prostorové uspo⌦ádání:
Je stanoven maximální koeficient zastav ní 5% (procentuální zastoupení sou⌃tu
v↵ech zastav n ch ploch jednotliv ch staveb na zahrad v ⌃i plo↵e zahrady)
ZV - zele - na ve ejn ch prostranstvích
Hlavní vyu✏ití:
ve⌦ejn p⌦ístupná zele , parky.
P⌦ípustné vyu✏ití:
dal↵í druhy ve⌦ejn ch prostranství (nám stí, ulice, tr✏i↵t , chodníky a dal↵í prostory
p⌦ístupné ka✏dému bez omezení, tedy slou✏ící obecnému u✏ívání, a to bez ohledu na
vlastnictví k tomuto prostoru),
pozemky související ob⌃anské, dopravní a technické infrastruktury
slu⌃itelné s ú⌃elem ve⌦ejn ch prostranství - ve⌦ejné zelen .
mobiliá⌦ pro relaxaci, plastiky a prvky drobné architektury - pomníky, k⌦í✏e, kapli⌃ky,
um lecká díla, technické památky a dal↵í prvky zahradní architektury,
Nep⌦ípustné vyu✏ití:
v↵e ostatní.
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Prostorové uspo⌦ádání:
NP - plochy p⇤írodní
Hlavní vyu✏ití:
P⌦ípustné vyu✏ití:

Podmíne⌃n p⌦ípustné vyu✏ití:

Nep⌦ípustné vyu✏ití:

Podmínky nejsou stanoveny.

územní ochrana zvlá↵t chrán n ch území, ochrana územního systému ekologické
stability (pozemky biocenter) a dal↵ích ekologicky cenn ch ⌃ástí území - zejména
ekologické kostry území;
⌃innosti k zachování ⌃i zlep↵ení p⌦írod blízkého stavu lokality a posílení jejich
krajinotvorné a ekologicko-stabiliza⌃ní funkce;
⌃innosti, které souvisejí s re✏imem p⌦írodního parku Okolí Oko⌦e a Bud⌃e, p⌦írodních
památek, EVL a s re✏imen NKP Slovanské hradi↵t Bude⌃;
stavby, za⌦ízení a jiná opat⌦ení pro ochranu p⌦írody a krajiny, pro sni✏ování nebezpe⌃í
ekologick ch a p⌦írodních katastrof a pro odstra ování jejich d sledk ;
opat⌦ení ke sní✏ení erozního ohro✏ení a zvy↵ování reten⌃ních schopností území,
opat⌦ení proti suchu;
úprava (obnova a v stavba) vodních ploch a tok p⌦írod blízk m zp sobem;
vybraná opat⌦ení a za⌦ízení pro turistiku a nepobytovou(!) rekreaci - turistické cesty,
nau⌃né stezky, odpo⌃ivadla, vyhlídky, rozhledny (za p⌦edpokladu ov ⌦ení vlivu stavby
na krajinn ráz v navazujících ⌦ízeních);
v stavba nezbytn nutn ch ú⌃elov ch komunikací zejména pro obhospoda⌦ování
zem d lsk ch a lesních pozemk ;
v stavba liniov ch in✏en rsk ch sítí, jejich✏ trasování mimo p⌦írodní plochu by
neúm rn zv ↵ilo náklady na jejich realizaci;
nová technická ⌃i dopravní infrastruktura mimo p⌦ípad uveden ch v podmíne⌃n
p⌦ípustném vyu✏ití;
opat⌦ení ⌃i stavby zaji↵ ující odvodn ní pozemk ;
ve↵keré stavby, za⌦ízení a ⌃innosti nesouvisející s hlavním nebo p⌦ípustn m vyu✏itím;
oplocování pozemk krom p⌦ípadu, kdy jde o zájem ochrany p⌦írody, lesa, vodních
zdroj , apod. – nap⌦. pozemk lesních ↵kolek, obor, ochrann ch pásem vodních
zdroj I. stupn (oplocování pasteveck mi ohradníky je p⌦ípustné)
vylu⌃uje se mo✏nost umíst ní drobn ch staveb a v robk plnících funkci stavby,
nap⌦.“mobil-homy”, obytné p⌦ív sy, maringotky, p⌦íst⌦e↵ky atd.

NSP - plochy smí⌅ené nezastav⇥ného území
Hlavní vyu✏ití:
plochy smí↵ené nezastav ného území zahrnují pozemky ur⌃ené k pln ní funkcí lesa,
pozemky zem d lského p dního fondu, p⌦ípadn pozemky vodních ploch a koryt
vodních tok bez rozli↵ení p⌦eva✏ujícího zp sobu vyu✏ití;
plochy krajinné zelen , extenzivní vyu✏ívané sady a zahrady s travním krytem, louky v
nivách vodních tok a b⌦ehové porosty, lesní porosty, ochranná zele ;
⌃innosti, které souvisejí s re✏imem p⌦írodního parku Okolí Oko⌦e a Bud⌃e, p⌦írodních
památek, EVL a s re✏imen NKP Slovanské hradi↵t Bude⌃;
P⌦ípustné vyu✏ití:
z - zem⇥d⇥lská produkce extenzivní (mimo velkov robní formy) - p⌦ipou↵t jí se
nezbytn nutná opat⌦ení a v stavba pro zaji↵t ní zem d lské produkce (nap⌦.
v stavba seníku, ohrazení pastvin ap.);
l – lesnické vyu ití - lesy ochranné, lesy zvlá↵tního ur⌃ení, drobné lesní porosty v
krajin , biokoridory na pozemcích PUPFL, lesní lemy, , porosty charakteru lesa na
zem d lské p d , pozemky vodních ploch a vodních tok , plochy zahrnuté do
ochrann ch pásem vodních zdroj - p⌦ipou↵t jí se nezbytn nutná opat⌦ení a
v stavba pro lesní produkci p stování d⌦evin mo✏né za podmínek, ✏e budou pou✏ity
p vodní (autochtonní) d⌦eviny odpovídající danému stanovi↵ti;
p - p⇤írodní preference – územní ochrana chrán n ch území a územní ochrana
vymezeného územního systému ekologické stability a dal↵ích ekologicky cenn ch
území (zejména ekologické kostry území), zájmy ochrany krajinného rázu;
r – rekreace nepobytová – vybavení a vybrané stavby pro nepobytovou (!) rekreaci
a sport (nap⌦. turistické cesty, cyklistické stezky, nau⌃né stezky, odpo⌃ivné altánky a
p⌦íst⌦e↵ky, pikniková místa, informa⌃ní prvky, sportovní a herní prvky – areály zdraví,
apod.) – lokalizace za⌦ízení je mo✏ná pouze v souladu s vypracovanou a
projednanou územní studií krajiny;
o – ochrana proti ohro ení území - prostor mezi r zn mi druhy funk⌃ního vyu✏ití
(nap⌦. izola⌃ní prostor mezi obytn mi plochami a jin mi plochami intenzivního
vyu✏ití krajiny), protierozní opat⌦ení;
w – vodohospodá⇤ské zájmy – plochy s vodohospodá⌦skou funkcí, území
v znamn ch vodních tok , plochy záplavov ch území, plochy zahrnuté do
vohohospodá⌦sky v znamn ch území, ochrana vodních zdroj ;
kh – kulturn⇥ historické zájmy - ochrana kulturního a historického d dictví, území
ochranného pásma národní kulturní památky;
Podmín n p⌦ípustné vyu✏ití:
pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury (v⌃etn tras turistick ch
stezek, cyklostezek a nau⌃n ch stezek) slu⌃itelné s ú⌃elem ochrany p⌦írody a krajiny;
zm ny kultury na pozemky ur⌃ené k pln ní funkcí lesa;
vybrané stavby a za⌦ízení pro nepobytovou rekreaci (nap⌦. odpo⌃inkové altány a
p⌦íst⌦e↵ky, vyhlídky, informa⌃ní prvky nau⌃n ch stezek);
stavby pro myslivost (posedy);
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Nep⌦ípustné vyu✏ití:

NZ - plochy zem⇥d⇥lské
Hlavní vyu✏ití:
P⌦ípustné vyu✏ití:

Podmín n p⌦ípustné vyu✏ití:

Nep⌦ípustné vyu✏ití:

v⌃elnice a v⌃elníky;
Oplocování pozemk zem d lského p dního fondu je p⌦ípustné v od vodn n ch
p⌦ípadech (vymezení ochrann ch pásem vodních zdroj , z⌦izování pastevních areál
ap.);
dal↵í liniové stavby za podmínky prokázání, ✏e vedení jinou trasou by bylo technicky
a ekonomicky nep⌦im ⌦en náro⌃né.
aktivity a ⌃innosti, které jsou v rozporu se základními funkcemi p⌦ípustného vyu✏ití
zm na druhu pozemku z trval ch travních porost a ostatních ploch na ornou p du;
slu⌃ování pozemk ;
vylou⌃eny jsou stavby pro zem d lství, lesnictví a opat⌦ení krom staveb uveden ch
v p⌦ípustném vyu✏ití;
oplocování pozemk krom p⌦ípadu, kdy jde o zájem ochrany p⌦írody, lesa, vodních
zdroj , apod. – nap⌦. pozemk lesních ↵kolek, obor, ochrann ch pásem vodních
zdroj I. stupn (oplocování pasteveck mi ohradníky je p⌦ípustné)
vylu⌃uje se mo✏nost umíst ní drobn ch staveb a v robk plnících funkci stavby,
nap⌦.“mobil-homy”, obytné p⌦ív sy, maringotky, p⌦íst⌦e↵ky atd.
zem d lská prvov roba na zem d lském p dním fondu v⌃etn intenzivních forem
plochy krajinné a doprovodné liniové zelen ;
pozemky související technické a dopravní infrastruktury (ú⌃elové komunikace slou✏ící
zejména k obhospoda⌦ování zem d lsk ch pozemk v⌃etn tras turistick ch stezek,
cyklostezek a nau⌃n ch stezek);
stavby a jiná opat⌦ení pot⌦ebná ke zp⌦ístupn ní pozemk , k ochran a zúrodn ní
p dního fondu, k ochran ✏ivotního prost⌦edí, zvelebení krajiny a zv ↵ení ekologické
stability (i dle schválen ch pozemkov ch úprav);
stavby, za⌦ízení a jiná opat⌦ení pro ochranu p⌦írody a krajiny, pro sni✏ování nebezpe⌃í
ekologick ch a p⌦írodních katastrof a pro odstra ování jejich d sledk ;
opat⌦ení ke sni✏ování erozního ohro✏ení a zvy↵ování reten⌃ních schopností území;
revitalizace vodních tok , mal ch vodních nádr✏í ⌃i vytvá⌦ení jin ch ekologicky
stabilních ploch, opat⌦ení proti suchu;
zem d lské ú⌃elové stavby pro zem d lskou prvov robu (polní hnoji↵t , odstavné
plochy, za⌦ízení pro uskladn ní silá✏e, letní p⌦íst⌦e↵ky pro pastevní odchov dobytka,
pastevní areály apod.);
za⌦ízení a jiná opat⌦ení pro zem d lství v rozsahu, kter odpovídá pot⌦eb
obhospoda⌦ování okolních pozemk a kter :
- ⇣umo✏ uje dodr✏ovat základní principy pro udr✏ení ekologické stability krajiny,
- ⇣spl uje po✏adavky obecné ochrany p⌦írody, krajiny a krajinného rázu,
- ⇣spl uje po✏adavky zákona o ochran ZPF (nap⌦. nezhor↵uje vodní re✏im v p d i v
území, chrání p du p⌦ed erozním zatí✏ením, zvy↵uje podíl zatravn n ch ploch nebo
krajinné zelen v území).
vybrané stavby a za⌦ízení pro nepobytovou rekreaci (nap⌦. odpo⌃inkové altány a
p⌦íst⌦e↵ky, vyhlídky, informa⌃ní prvky nau⌃n ch stezek);
stavby pro myslivost (posedy);
v⌃elnice a v⌃elníky;
Oplocování pozemk zem d lského p dního fondu je p⌦ípustné v od vodn n ch
p⌦ípadech (vymezení ochrann ch pásem vodních zdroj , z⌦izování pastevních areál
ap.) jen pokud nezasahují do vymezeného systému ekologické stability, nenaru↵ují
sí místních a ú⌃elov ch komunikací a nebrání volné migraci ✏ivo⌃ich .
v↵e ostatní mimo staveb uveden ch v p⌦ípustném a podmíne⌃n p⌦ípustném vyu✏ití;
vylu⌃uje se mo✏nost umíst ní drobn ch staveb a v robk plnících funkci stavby,
nap⌦.“mobil-homy”, obytné p⌦ív sy, maringotky, p⌦íst⌦e↵ky atd.

NZX - plochy zem⇥d⇥lské – specifické
Hlavní vyu✏ití:
louky pro senose⌃ a pastviny pro v b h koní s vyu✏itím pro provoz jezdeckého
sportu
orná p da
P⌦ípustné vyu✏ití:
plochy krajinné a doprovodné liniové zelen (remízy, meze, stromo⌦adí);
zm na kultury orná p da na trvalé travní porosty;
pozemky dopravní infrastruktury (nezpevn né ú⌃elové komunikace slou✏ící zejména
k obhospoda⌦ování zem d lsk ch pozemk , stezky pro jízdu na koni);
d⌦ev né ohrazení luk a pastvin;
opat⌦ení pro sni✏ování nebezpe⌃í ekologick ch a p⌦írodních katastrof a pro
odstra ování jejich d sledk ;
opat⌦ení ke sni✏ování erozního ohro✏ení a zvy↵ování reten⌃ních schopností území.
Podmín n p⌦ípustné vyu✏ití:
oplocování pozemk zem d lského p dního fondu je p⌦ípustné v od vodn n ch
p⌦ípadech (z⌦izování pastevních areál ) jen pokud nezasahují do vymezeného
systému ekologické stability, ú⌃elov ch komunikací a do aktivní zóny záplavového
území.
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Nep⌦ípustné vyu✏ití:
ve↵keré stavby, za⌦ízení a ⌃innosti nesouvisející s hlavním nebo p⌦ípustn m
vyu✏itím v⌃etn staveb dle ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona (ve⌦ejn m zájmem je ochrana ZPF - vylou⌃eno je
umis ování staveb na p dách I. a II.
t⌦ídy ochrany ZPF)
stavby a ⌃innosti s negativním vlivem na p⌦írodní hodnoty území a krajinn ráz;
vylu⌃uje se mo✏nost umíst ní drobn ch staveb a v robk plnících funkci
stavby, nap⌦.“mobil-homy“, obytné p⌦ív sy, maringotky, p⌦íst⌦e↵ky atd.
NZ-Z plochy zem⇥d⇥lské – zahrady a sady, záhumenky
Hlavní vyu✏ití:
malov robn obhospoda⌦ované plochy zem d lského
p dního fondu
(zahrady, sady, záhumenky), s cílem zaji↵ ování zem d lské produkce mal ch a
drobn ch soukrom ch zem d lsk ch subjekt / maloplo↵né p dní celky
P⌦ípustné vyu✏ití:
drobná p stitelská a chovatelská ⌃innost;
plochy krajinné a doprovodné liniové zelen ;
nezbytn nutná vedení liniov ch staveb a za⌦ízení technické vybavenosti
pozemky související dopravní infrastruktury (ú⌃elové komunikace slou✏ící zejména k
obhospoda⌦ování zem d lsk ch pozemk ) a stavby a jiná opat⌦ení pot⌦ebná ke
zp⌦ístupn ní pozemk ;
opat⌦ení ke sni✏ování erozního ohro✏ení a zvy↵ování reten⌃ních schopností území;
revitalizace vodních tok , mal ch vodních nádr✏í ⌃i vytvá⌦ení jin ch ekologicky
stabilních ploch.
Podmín n p⌦ípustné vyu✏ití:
chovatelská a samozásobitelská ⌃innost, chov drobn ch u✏itkov ch hospodá⌦sk ch
zví⌦at na pozemcích navazujících⇣bezprost⌦edn na zastav né území za podmínky
zaji↵t ní p⌦íslu↵n ch hygienick ch p⌦edpis ;
p⌦evád ní zahrad, sad a trval ch travních porost na ornou p du (extenzivn
vyu✏ívaná polí⌃ka) – ne celoplo↵n , nutno zachovat ekologickou stabilitu území;
oplocování ploch zem d lského p dního fondu v drobné dr✏b ve volné krajin
pouze v bezprost⌦ední návaznosti na sou⌃asn zastav né území;
Nep⌦ípustné vyu✏ití:
realizace staveb, s v jimkou drobné architektury jako p⌦íst⌦e↵ky, altány, skleníky;
zahrádká⌦ská ⌃innost s⇣v stavbou ú⌃elov ch staveb – zahradních domk
rekrea⌃ní objekty nebo provizorní stavby;
vrakovi↵t ;
zpev ování ploch mimo nezbytné komunikace;
kácení vzrostlé doprovodné nebo rozpt lené zelen s protierozní
funkcí;
celoplo↵ná zm na kultury na ornou p du.
NL - plochy lesní
Hlavní vyu✏ití:
P⌦ípustné vyu✏ití:

Podmín n p⌦ípustné vyu✏ití:

Nep⌦ípustné vyu✏ití:

NO – lesní porost
Hlavní vyu✏ití:

P⌦ípustné vyu✏ití:

pozemky ur⌃ené k pln ní funkcí lesa v souladu s lesním hospodá⌦sk m plánem nebo
lesní osnovou.
pozemky ostatních ploch a krajinné zelen ,
pozemky staveb a za⌦ízení lesního hospodá⌦ství bez mo✏nosti do⌃asného ubytování!,
pozemky staveb a za⌦ízení související dopravní a technické infrastruktury.
stavby,
za⌦ízení a jiná opat⌦ení pro ochranu p⌦írody a krajiny, pro sni✏ování nebezpe⌃í
ekologick ch a p⌦írodních katastrof a pro odstra ování jejich d sledk ,
opat⌦ení ke sni✏ování erozního ohro✏ení a zvy↵ování reten⌃ních schopností území,
revitalizace vodních tok , mal ch vodních nádr✏í ⌃i vytvá⌦ení jin ch ekologicky
stabilních ploch, opat⌦ení proti suchu
dal↵í liniové stavby za podmínky prokázání, ✏e vedení jinou trasou by bylo technicky
a ekonomicky nep⌦im ⌦en náro⌃né
stavby pro myslivost (posedy),
vybrané stavby a za⌦ízení pro nepobytovou rekreaci (nap⌦. odpo⌃inkové altány a
p⌦íst⌦e↵ky, vyhlídky, informa⌃ní prvky nau⌃n ch stezek);
v⌃elnice a v⌃elníky;
v↵e ostatní mimo staveb uveden ch v p⌦ípustném a podmíne⌃n p⌦ípustném vyu✏ití;
vylu⌃uje se mo✏nost umíst ní drobn ch staveb a v robk plnících funkci stavby,
nap⌦.“mobil-homy”, obytné p⌦ív sy, maringotky, p⌦íst⌦e↵ky atd.
plochy mimolesní zelen mající charakter lesa. Plochy zahrnují d⌦eviny rostoucí
mimo les na ostatní plo↵e jiné, neplodné; staré opu↵t né sady a zahrady s porosty
charakteru lesa ap. Základní podmínky na t chto plochách se ⌦ídí zákonem o
ochran p⌦írody a krajiny.
pozemky ostatních ploch a krajinné zelen ,
pozemky staveb a za⌦ízení lesního hospodá⌦ství bez mo✏nosti do⌃asného ubytování!,
pozemky staveb a za⌦ízení související dopravní a technické infrastruktury.
stavby,
za⌦ízení a jiná opat⌦ení pro ochranu p⌦írody a krajiny, pro sni✏ování nebezpe⌃í
ekologick ch a p⌦írodních katastrof a pro odstra ování jejich d sledk ,
opat⌦ení ke sni✏ování erozního ohro✏ení a zvy↵ování reten⌃ních schopností území,
revitalizace vodních tok , mal ch vodních nádr✏í ⌃i vytvá⌦ení jin ch ekologicky
stabilních ploch, opat⌦ení proti suchu

26

Zm na ⌃. 1 ÚP Zákolany

Podmín n p⌦ípustné vyu✏ití:

Nep⌦ípustné vyu✏ití:
Podmínky:

dal↵í liniové stavby za podmínky prokázání, ✏e vedení jinou trasou by bylo technicky
a ekonomicky nep⌦im ⌦en náro⌃né
stavby pro myslivost (posedy),
vybrané stavby a za⌦ízení pro nepobytovou rekreaci (nap⌦. odpo⌃inkové altány a
p⌦íst⌦e↵ky, vyhlídky, informa⌃ní prvky nau⌃n ch stezek);
v⌃elnice a v⌃elníky;
v↵e ostatní mimo staveb uveden ch v p⌦ípustném a podmíne⌃n p⌦ípustném vyu✏ití;
vylu⌃uje se mo✏nost umíst ní drobn ch staveb a v robk plnících funkci stavby,
nap⌦.“mobil-homy”, obytné p⌦ív sy, maringotky, p⌦íst⌦e↵ky atd.
p⌦ipou↵t jí se nezbytn nutná opat⌦ení a v stavba pro lesní produkci, p stování
d⌦evin mo✏né za podmínek, ✏e budou pou✏ity p vodní (autochtonní) d⌦eviny
odpovídající danému stanovi↵ti.

W - plochy vodní a vodohospodá⇤ské
Hlavní vyu✏ití:
pozemky vodních ploch,
pozemky koryt vodních tok v⌃etn b⌦ehov ch a doprovodn ch porost .
P⌦ípustné vyu✏ití:
pozemky ur⌃ené pro p⌦eva✏ující vodohospodá⌦ské vyu✏ití a reten⌃ní opat⌦ení;
související vodohospodá⌦ské stavby (nap⌦. hráze, jezy, zdr✏e);
stavby slou✏ící k ochran p⌦ed povodn mi a k ochran p⌦ed suchem;
stavby dopravní infrastruktury (nap⌦. mosty, lávky, op rné zdi);
v stavba liniov ch in✏en rsk ch sítí, jejích✏ trasování mimo vodní toky by neúm rn
zv ↵ilo náklady na jejich realizaci;
v ústní objekty liniov ch staveb technické infrastruktury na odvád ní p⌦e⌃i↵t n ch
odpadních vod a de↵ ov ch vod;
prvky územního systému ekologické stability na b⌦ehov ch plochách p⌦iléhajících k
vodote⌃i;
revitalizace vodních ploch a tok p⌦írod blízk m zp sobem - p⌦írod blízká
rozvoln ní, náhrada tvrd ch opevn ní p⌦írod blízk mi strukturami, podpora
⌃lenitosti dna koryta;
stavby slou✏ící k⇣pozorování stavu povrchov ch nebo podzemních vod.
Nep⌦ípustné vyu✏ití:
⌃innosti, které nesouvisejí s vymezen m hlavním nebo p⌦ípustn m vyu✏itím a které
by omezovaly základní funkci a úlohu vodních tok a ploch v krajin ;
meliora⌃ní opat⌦ení, pokud nejsou v zájmu ochrany p⌦írody a krajiny;
terénní úpravy, kter mi se podstatn m ní vodní pom ry nebo vzhled prost⌦edí;
zatrub ování vodote⌃í a za⌦ízení, jejich✏ ú⌃elem je odvod povrchov ch vod; (krom
zatrub ování pro pot⌦eby dopravy projednaného a povoleného vodoprávním
orgánem).

Podmínky:
povolení jakékoliv stavby v plochách vymezen ch pro vodních plochy a toky nebo v p⌦ilehlé plo↵e
záplavového území je mo✏né pouze v p⌦ípad , ✏e zám r nebude mít negativní vliv na povod ovou retenci a
nep⌦ízniv neovlivní vodní stav a odtok p⌦i povodni ani stávající ochranu p⌦ed povodn mi, bude realizován s
p⌦izp sobením pro p⌦ípad povodn . Zám r musí b t v✏dy projednán se správcem vodního toku.
WZ - plochy zamok⇤ené
Hlavní vyu✏ití:
P⌦ípustné vyu✏ití:

Nep⌦ípustné vyu✏ití:

mok⌦ady, mo⌃ály, ba✏iny a prameni↵t s trvale vysokou hladinou podzemní vody.
Jsou vymezeny za ú⌃elem ochrany a zachování mok⌦adních spole⌃enstev.
⌃innosti, za⌦ízení a stavby bezprost⌦edn související s pé⌃í o p⌦írodu a krajinu
zejména s její ochranou a revitalizací - zlep↵ení a udr✏ení dobrého
vodního re✏imu v krajin ;
stavby slou✏ící k⇣pozorování stavu povrchov ch nebo podzemních vod;
mok⌦adní louky, lu✏ní lesy, krajinná zele ;
p ↵í a povalové lávky
protipovod ová opat⌦ení a opat⌦ení proti suchu (t n )
revitalizace nevhodn upraven ch vodní ploch p⌦írod blízk m zp sobem;
nezbytná nadzemní technická infrastruktura;
Ve↵keré stavby a ⌃innosti, které mohou negativn ovlivnit retenci vody a vodní re✏im
krajiny. Zejména oplocení.

Skladebné ásti ÚSES (biocentra, biokoridory) jsou zakresleny v grafické ⌃ásti územního plánu jako p⌦ekryvná funkce
a vyu✏ití takto dot⌃en ch ploch s rozdíln m zp sobem vyu✏ití je limitováno takto:
Biocentra
Hlavní vyu✏ití:
P⌦ípustné vyu✏ití:

plocha p⌦írodní zaji↵ ující podmínky pro ochranu p⌦írody a krajiny
sou⌃asné vyu✏ití;
vyu✏ití zaji↵ ující p⌦irozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trval m
stanovi↵tním podmínkám;
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Podmíne⌃n p⌦ípustné vyu✏ití:

Nep⌦ípustné vyu✏ití:

Biokoridory
Hlavní vyu✏ití:
P⌦ípustné vyu✏ití:

Podmíne⌃n p⌦ípustné vyu✏ití:

Nep⌦ípustné vyu✏ití:

jiné vyu✏ití jen pokud nezhor↵í ekologickou stabilitu. Zm nami nesmí docházet ke
znemo✏n ní navrhovaného vyu✏ití nebo zhor↵ení p⌦írodní funkce sou⌃asn ch ploch
ÚSES;
lesní plochy pouze v p⌦ípad , ✏e se jedná o lesní biocentra a lesy p⌦evá✏n s
p⌦irozenou skladbou d⌦evin, a extenzivní zem d lské vyu✏ití (TTP) v plo↵n
omezeném rozsahu, vodní toky;
pouze nezbytn nutné liniové stavby, vodohospodá⌦ská za⌦ízení, OV atd., za
podmínky nenaru↵ení funk⌃nosti biocentra; v p⌦ípad k⌦í✏ení s dopravní stavbou
musí b t zaji↵t na pr chodnost, p⌦ípadn adekvátní migrace organism dle
standardní metodiky ÚSES
zm ny funk⌃ního vyu✏ití, které by sni✏ovaly sou⌃asn stupe ekologické stability
daného území za⌦azeného do ÚSES (zm na druhu pozemku s vy↵↵ím stupn m
ekologické stability na druh s ni✏↵ím stupn m ekologické stability, nap⌦. z louky na
ornou p du);
jakékoliv zm ny funk⌃ního vyu✏ití, které by znemo✏nily ⌃i ohrozily funk⌃nost
biocenter nebo územní ochranu ploch navrhovan ch k za⌃len ní do nich;
ru↵ivé ⌃innosti jako je umis ování staveb, odvod ování pozemk , úpravy tok ,
intenzifikace obhospoda⌦ování, odles ování, t ✏ba nerostn ch surovin apod., mimo
⌃innosti podmín né.
plocha p⌦írodní zaji↵ ující podmínky pro ochranu p⌦írody a krajiny
sou⌃asné vyu✏ití;
vyu✏ití zaji↵ ující p⌦irozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trval m
stanovi↵tním podmínkám p⌦i b ✏ném extenzivním zem d lském nebo lesnickém
hospoda⌦ení (trvalé travní porosty, extenzivní sady, lesy apod.);
jiné vyu✏ití jen pokud nezhor↵í ekologickou stabilitu. Zm nami nesmí docházet ke
znemo✏n ní navrhovaného vyu✏ití nebo zhor↵ení p⌦írodní funkce sou⌃asn ch ploch
ÚSES;
lesní plochy pouze v p⌦ípad , ✏e se jedná o lesní biokoridory, vodní toky;
pouze nezbytn nutné liniové stavby, vodohospodá⌦ská za⌦ízení, OV atd b t jen p⌦i
co nejmen↵ím zásahu a naru↵ení funk⌃nosti biokoridoru; v p⌦ípad k⌦í✏ení s dopravní
stavbou musí b t zaji↵t na pr chodnost, p⌦ípadn adekvátní migrace organism dle
standardní metodiky ÚSES
zm ny funk⌃ního vyu✏ití, které by sni✏ovaly sou⌃asn stupe ekologické stability
daného území za⌦azeného do ÚSES (zm na druhu pozemku s vy↵↵ím stupn m
ekologické stability na druh s ni✏↵ím stupn m ekologické stability, nap⌦. z louky na
ornou p du);
jakékoliv zm ny funk⌃ního vyu✏ití, které by znemo✏nily ⌃i ohrozily územní ochranu a
zalo✏ení chyb jících ⌃ástí biokoridor ;
ru↵ivé ⌃innosti jako je umis ování staveb, odvod ování pozemk , úpravy tok ,
intenzifikace obhospoda⌦ování, odles ování, t ✏ba nerostn ch surovin apod., mimo
⌃inností podmín n ch.

Vyzna⌃ení plochy v grafické ⌃ásti ÚP

Územní vymezení ploch s⇣rozdíln m zp sobem vyu✏ití je vyzna⌃eno v hlavním v krese ⌃. 2
ohrani⌃ením v raznou ⌃ernou ⌃arou, barevn m odli↵ením a⇣vyzna⌃ením kódu.
pozn.: Dal↵í podmínky prostorového uspo⌦ádání a po✏adavky na umis ování staveb pro jednotlivé zastavitelné plochy
a plochy p⌦estavby jsou uvedeny v kapitole c) Urbanistická koncepce.“
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.
lánek G/ se nahrazuje zn⌥ním:
“g)

ozna⌃ení
VU01

Vymezení ve ejn⌥ prosp⌥⌦n ch staveb a opat ení, staveb a opat ení k zaji⌦↵ování obrany a bezpe⌃nosti
státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit
Do Územního plánu Zákolany ve zn ní zm ny ⌃. 1 jsou p⌦evzata ve⌦ejn prosp ↵ná opat⌦ení ze Zásad
územního rozvoje St⌦edo⌃eského kraje:
popis
RK 1120 Oko⌦ – Minická skála

název jevu
regionální biokoridor
v⌃etn vlo✏en ch lokálních biocenter
VU02
RK 1135 T⌦ebusice – RK 1120
regionální biokoridor
v⌃etn vlo✏en ch lokálních biocenter”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.
lánek H/ se nahrazuje zn⌥ním:
“h)

Vymezení ve ejn⌥ prosp⌥⌦n ch staveb a prostranství, pro které lze uplatnit p edkupní právo
Územním plánem Zákolany ve zn ní zm ny ⌃.1 nejsou vymezeny ve⌦ejn prosp ↵né stavby a prostranství s
p⌦edkupním právem.”
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.
Vkládá se nov⌥ ⌃lánek i) ve zn⌥ní:
“i)

Stanovení kompenza⌃ních opat ení podle §50 odst.6 stavebního zákona
Kompenza⌃ní opat⌦ení nebyla po✏adována.”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.
Vkládá se nov⌥ ⌃lánek j) ve zn⌥ní:
“j)

Vymezení ploch a koridor územních rezerv
Územním plánem Zákolany nejsou vymezeny plochy územní rezervy (vymezená plocha, kde dosavadní vyu✏ití
nesmí b t m n no zp sobem, kter by znemo✏nil nebo podstatn ztí✏il budoucí vyu✏ití).”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.
Vkládá se nov⌥ ⌃lánek k) ve zn⌥ní:
“k)

Vymezení ploch a koridor , ve kter ch je rozhodování o zm⌥nách v území podmín⌥no zpracováním
územní studie
Územním plánem ve zn ní zm ny ⌃.1 jsou vymezeny plochy ZZ1, ZZ6, ZK1, PZ1, PZ2, ve kter ch je rozhodování
o zm nách v území podmín no zpracováním územní studie.
Ozna⌃ení plochy:
Funk⌃ní vyu✏ití:
Hlavní vyu✏ití:

ZZ1 lokalita U katovny
BI - bydlení v rodinn ch domech
Plocha na západním okraji Zákolan ur⌃ená p⌦evá✏n pro bydlení v
rodinn ch domech s navazujícími privátními zahradami, ve⌦ejné
prostranství - komunikace, zele .

Podmínky pro její po⌦ízení:
P⌦edm tem ⌦e↵ení územní studie bude zejména návrh ⌦e↵ení vedoucí ke kultivované skupinové zástavb , která nebude
naru↵ovat ↵ir↵í krajinné prost⌦edí - plocha je pohledov exponována. Budou navr✏eny podrobn j↵í prostorové regulativy
a navr✏eno ⌃len ní lokality na stavební pozemky tak, aby byla zaji↵t na koordinace po✏adavk vlastník pozemk a
zaji↵t na mo✏nost dopravní a technické obsluhy v rozsahu celé plochy. V maximální mí⌦e návrhem respektovat stávající
kvalitní stromovou zele . ást plochy zasahuje poddolované území ⌃. 2050 - Blevice.
Ozna⌃ení plochy:
Funk⌃ní vyu✏ití:
Hlavní vyu✏ití:

ZZ6 lokalita Nad ml nem
SC - smí↵ené obytné v centru obce
Plocha vytvá⌦ející p⌦evá✏n rekrea⌃ní zázemí pro navazující na areál b valého
Dudova ml na (plocha p⌦estavby PZ2)

Podmínky pro její po⌦ízení:
Jedná se o stavebn slo✏ité místo ve vazb na centrum Zákolan v⇣kontaktní poloze s areálem Dudova ml na vklín né
mezi potok a ✏elezni⌃ní tra . P⌦edm tem ⌦e↵ení územní studie bude zejména návrh ⌦e↵ení vedoucí k eventuální a
p⌦im ⌦ené zástavb , která nebude naru↵ovat ↵ir↵í krajinné prost⌦edí s cílem vytvo⌦it rekrea⌃ní zázemí (nap⌦. sportovi↵t ,
odpo⌃inkové plochy, zele ) centra Zákolan. V maximální mí⌦e respektovat stávající kvalitní stromovou zele . Respektovat
koryto vodního toku - b valého ml nského náhonu. Obytnou zástavbou nezasahovat do OP dráhy. V plo↵e
zachovat/umo✏nit p⌦ístup k zahradám u vodote⌃e a k vodote⌃i.
Ozna⌃ení plochy:
Funk⌃ní vyu✏ití:
Hlavní vyu✏ití:

ZK1 lokalita nad silnicí
BI - bydlení v rodinn ch domech
Sva✏itá plocha (západní orientace) na ji✏ním okraji Kovár

Podmínky pro její po⌦ízení:
Jedná se o mimo⌦ádn pohledov exponované místo ve vazb na NKP Slovanské hradi↵t Bude⌃ (protilehlá poloha),
místo pouze obtí✏n dopravn dostupné. P⌦edm tem ⌦e↵ení územní studie bude zejména návrh ⌦e↵ení vedoucí k
eventuální a p⌦im ⌦ené zástavb , která nebude naru↵ovat ↵ir↵í krajinné prost⌦edí. Studií se prov ⌦í mo✏nosti dopravní a
technické obsluhy a s ohledem na tyto mo✏nosti se navrhne ⌃i p⌦ípadn nenavrhne zástavba. V maximální mí⌦e
respektovat stávající kvalitní stromovou zele a minimalizovat terénní úpravy. Respektovat OP silnice, zástavbou
nezasahovat do OP lesa.
Ozna⌃ení plochy:
Funk⌃ní vyu✏ití:
Hlavní vyu✏ití:

PZ1 b val cukrovar
SC - smí↵ené obytné v centru obce
Plocha areálu b valého cukrovaru v Zákolanech ur⌃ená k transformaci pro p⌦evá✏n
bydlení, drobnou v robu a slu✏by, ve⌦ejnou i komer⌃ní ob⌃anskou vybavenost a
ve⌦ejnou zele (zejména doprovodné porosty podél vodote⌃e).

Podmínky pro její po⌦ízení:
P⌦edm tem ⌦e↵ení územní studie bude zejména návrh ⌦e↵ení vedoucí k eventuální a p⌦im ⌦ené zástavb , která bude
respektovat stavby p⌦edstavující industriálního kulturní d dictví v areálu b valého cukrovaru Zákolany jako nap⌦. bytov
d m ⌃.p.41, hospodá⌦ské budovy s hodnotn mi ⌃ástmi staveb (nap⌦. ⌃.p.103 s v jime⌃nou stavebn -technickou
konstrukcí zast⌦e↵ení) a dále ciheln komín na p. ⌃. st. 110 z roku 1880 (místní industriální dominanta). V maximální
mí⌦e respektovat stávající kvalitní stromovou zele . Navrhnout revitalizaci T⌦ebusického potoka v zájmovém území.
Stavby pro bydlení lze v lokalit umis ovat a✏ na základ prokázání dodr✏ení hygienick ch limit hluku.
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Ozna⌃ení plochy:
Funk⌃ní vyu✏ití:
Hlavní vyu✏ití:

PZ2 b val ml n
SC - smí↵ené obytné v centru obce
ZV - zele - na ve⌦ejn ch prostranstvích
Plocha areálu b valého ml na v Zákolanech ur⌃ená k transformaci pro p⌦evá✏n
bydlení, hospoda⌦ení, ve⌦ejnou i komer⌃ní vybavenost a ve⌦ejnou zele (zejména
doprovodné porosty podél vodote⌃e).

Podmínky pro její po⌦ízení:
P⌦edm tem ⌦e↵ení územní studie bude zejména návrh ⌦e↵ení vedoucí k eventuální a p⌦im ⌦ené zástavb , která bude
respektovat stavby p⌦edstavující industriálního kulturní d dictví v areálu Dudova parního ml na v Zákolanech (zejména
bytov d m ⌃.p. 40, n které hospodá⌦ské budovy s hodnotn mi ⌃ástmi staveb). V maximální mí⌦e respektovat stávající
kvalitní stromovou zele . V⇣souvislosti s⇣p⌦estavbou bude ⌦e↵eno náb⌦e✏í potoka jako ve⌦ejn prostor s p⌦eva✏ující
ve⌦ejnou zelení. Koordinovat s navazující lokalitou nad ml nem ZZ6.
Lh ta pro po⌦ízení územních studií a pro vlo✏ení dat o t chto studií do evidence územn plánovací ⌃innosti:
Lh ta pro po⌦ízení v↵ech územních studií a pro vlo✏ení dat o této studii do evidence územn plánovací
⌃innosti je stanovena na 6 let od vydání zm ny ⌃.1 územního plánu.
Rozsah ploch s prov ⌦ením zm n jejich vyu✏ití územní studií je vyzna⌃en graficky ve v kresu ⌃. 1 územního
plánu (V kres základního ⌃len ní území).”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.
Vkládá se nov⇥ lánek l) ve zn⇥ní:
“l)

Po adavky civilní ochrany
Musí b t respektováno záplavové území pro hlavní místní recipient - Zákolansk potok v⌃etn stanovené
aktivní zóny záplavového území. Problematika je podrobn popsána v kapitole Stanovení podmínek pro ochranu p⌦ed
povodn mi.
V ⌦e↵eném území nejsou známy situace, p⌦i kter ch by bylo nutné chránit území p⌦ed pr chodem pr lomové
vlny vzniklé zvlá↵tní povodní. Zóny havarijního plánování (v dosahu ⌦e↵eného území se nenacházejí za⌦ízení jaderná, ⌃i
dal↵í vy✏adující specifickou ochranu obyvatel) nejsou stanoveny.
V sou⌃asnosti je varování a vyrozum ní obyvatelstva zaji↵t no místním rozhlasem. Z hlediska ukrytí
obyvatelstva v d sledku mimo⌦ádné události mohou b t jako improvizované úkryty (slou✏ící ke sní✏ení destruk⌃ních,
radioaktivních, toxick ch a infek⌃ních ú⌃ink soudob ch zbraní) vyu✏ívány vhodné ⌃ásti stavebních objekt .
Na území obce není skladován materiál civilní ochrany. V objektu Obecního ú⌦adu Zákolany a Základní ↵koly
jsou prostory vyu✏itelné jako sklad prost⌦edk CO a humanitární pomoci. P⌦i evakuaci obyvatelstva v obci je vyu✏itelné
provizorní ubytování v za⌦ízeních obce (zejména budova Základní ↵koly a Obecního ú⌦adu). Pro pot⌦eby plo↵né evakuace
bude obec postupovat v sou⌃innosti s orgány civilní ochrany.
Dopravní cestou pro vyvezení a uskladn ní nebezpe⌃n ch látek mimo zastav ná území je silnice II. a III. t⌦ídy.
Pro záchranné, likvida⌃ní a obnovovací práce pro odstran ní nebo sní✏ení ↵kodliv ch ú⌃ink kontaminace, vznikl ch p⌦i
mimo⌦ádné události jsou vhodné zejména ⌃ásti za⌦ízení v roby se souvisl mi zpevn n mi plochami, resp. s rampami pro
údr✏bu vozidel. V ⌦e↵eném území nejsou skladovány ✏ádné nebezpe⌃né látky v rozsahu vy✏adujícím p⌦ijetí opat⌦ení.
V obci se nachází ve⌦ejné poh⌦ebi↵t s dostate⌃nou kapacitou pro zaji↵t ní poh⌦ebních slu✏eb.
Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou a u✏itkovou vodou a elektrickou energií:
Obec je v sou⌃asnosti zásobena pitnou vodou z ve⌦ejného vodovodu. Krizového zásobování pitnou vodou
bude zaji↵t no dovozem (cisterny ze zdroje Lib chov, Spomy↵l a Vra any a PET lahve v mno✏ství max. 15 l/den na
obyvatele). Nouzové zásobování u✏itkovou vodou bude zaji↵t no z⇣vodovodu pro ve⌦ejnou pot⌦ebu, z⇣obecních studní,
z⇣domovních studní(podmínky odb ru u✏itkové vody ur⌃í územn p⌦íslu↵n hygienik). Nouzové zásobování elektrickou
energií bude zaji↵t no mobilními zdroji v sou⌃innosti s orgány civilní ochrany.”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.
Vkládá se nov⇥ lánek m) ve zn⇥ní:
“m)

Základní pojmy

Plochou
je ⌃ást území tvo⌦ená jedním ⌃i více pozemky nebo jejich ⌃ástí, která je vymezena v územním plánu,
pop⌦ípad v územn plánovacích podkladech s ohledem na stávající nebo po✏adovan zp sob jejího vyu✏ití a její
v znam.
Stavba
Stavbou se rozumí ve↵kerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montá✏ní technologií, bez z⌦etele na
jejich stavebn technické provedení, pou✏ité stavební v robky, materiály a konstrukce, na ú⌃el vyu✏ití a dobu trvání.
Do⌃asná stavba je stavba, u které stavební ú⌦ad p⌦edem omezí dobu jejího trvání. Za stavbu se pova✏uje také v robek
plnící funkci stavby.
Rodinn⌥ d⌃m
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Stavba pro bydlení, ve které více ne✏ polovina podlahové plochy odpovídá po✏adavk m na trvalé rodinné
bydlení a je k tomuto ú⌃elu ur⌃ena
Bytov⌥ d⌃m
Stavba pro bydlení, ve které více ne✏ polovina podlahové plochy odpovídá po✏adavk m na trvalé bydlení a je
k tomuto ú⌃elu ur⌃ena

apod.

Zem⇥d⇥lská usedlost (nebo v textu pouze usedlost)
Zem d lská usedlost (statek), soubor staveb, kter tvo⌦í zejména budova s obytnou ⌃ástí, stodola, chlévy

Stavba pro rodinnou rekreaci
Stavba pro rodinnou rekreaci, její✏ objemové parametry a vzhled odpovídají po✏adavk m na rodinnou
rekreaci a která je k tomuto ú⌃elu ur⌃ena; nap⌦íklad rekrea⌃ní domek, chata, rekrea⌃ní chalupa, zahrádká⌦ská chata.

1.
2.

3.
4.

Ve⇤ejnou infrastrukturou
jsou pozemky, stavby, za⌦ízení, a to
dopravní infrastruktura, nap⌦íklad stavby pozemních komunikací, drah a s nimi souvisejících
za⌦ízení;
technická infrastruktura, kterou jsou vedení a stavby a s nimi provozn související za⌦ízení technického
vybavení, nap⌦íklad vodovody, vodojemy, kanalizace, ⌃istírny odpadních vod, stavby ke sni✏ování ohro✏ení
území ✏ivelními nebo jin mi pohromami, stavby a za⌦ízení pro nakládání s odpady, trafostanice, energetické
vedení, komunika⌃ní vedení ve⌦ejné komunika⌃ní sít a elektronické komunika⌃ní za⌦ízení ve⌦ejné
komunika⌃ní sít , produktovody;
ob⌃anské vybavení, kter m jsou stavby, za⌦ízení a pozemky slou✏ící nap⌦íklad pro vzd lávání a v chovu,
sociální slu✏by a pé⌃i o rodiny, zdravotní slu✏by, kulturu, ve⌦ejnou správu, ochranu obyvatelstva;
ve⌦ejné prostranství,
z⌦izované nebo u✏ívané ve ve⌦ejném zájmu,

Zastav⇥ná plocha hlavní stavbou
Zastav nou plochou stavby se rozumí plocha ohrani⌃ená pravoúhl mi pr m ty vn j↵ího líce obvodov ch
konstrukcí v↵ech nadzemních i podzemních podla✏í do vodorovné roviny. Plochy lod✏ií a ark ⌦ se zapo⌃ítávají. U
objekt poloodkryt ch (bez n kter ch obvodov ch st n) je zastav ná plocha vymezena obalov mi ⌃arami veden mi
vn j↵ími líci svisl ch konstrukcí do vodorovné roviny. U zast⌦e↵en ch staveb nebo jejich ⌃ástí bez obvodov ch svisl ch
konstrukcí je zastav ná plocha vymezena pravoúhl m pr m tem st⌦e↵ní konstrukce do vodorovné roviny.
Koeficient nezpevn⌥n ch ozelen⌥n ch ploch
- minimální procentní podíl nezpevn né ozelen né plochy k celkové plo↵e pozemku.
Koeficient zastav⇥ní
- maximální procentní podíl zastav né plochy k celkové plo↵e pozemku.
Zpevn⇥né plochy
- plochy bez mo✏nosti vsakování (dlá✏d né, betonové, asfaltové).
Po et nadzemních podla í
Po⌃ítá se po hlavní ⌦ímsu, nezahrnuje podkroví.
Podkroví
P⌦ístupn vnit⌦ní prostor nad posledním nadzemním podla✏ím vymezen konstrukcí krovu a dal↵ími
stavebními konstrukcemi nad stropem, ur⌃en k ú⌃elovému vyu✏ití.
Neru⌅ící v⌥roba
V roba, která sv m provozováním, v robním a technick m za⌦ízením nenaru↵uje negativními ú⌃inky a vlivy
provoz a u✏ívání staveb a za⌦ízení ve svém okolí a nezhor↵uje ✏ivotní prost⌦edí souvisejícího území nad p⌦ípustnou míru.
Pod neru↵ící v robou se míní nap⌦íklad drobná ⌅emeslná v roba, tiskárny, truhlárny, autodílny, pekárny,
v roba potravin a nápoj odpovídající v ↵e uvedené charakteristice apod. Neru↵ící slu✏by a provozy zahrnují nap⌦íklad
komunální slu✏by – kade⌦nické, masérské, ubytovací, sklená⌦ské, instalatérské, topená⌦ské, plynárenské, reklamní,
informa⌃ní, láze ské, realitní, prádelny, projek⌃ní, servisní, údr✏ba zelen apod.
Drobná ⌅emeslná v roba (nebo také tradi⌃ní venkovská ⌦emesla)
obory ⌦emeslné povahy, které vyu✏ívají p⌦írodních materiál a nejsou náro⌃né na fyzickou práci; které
nevy✏adují velké po⌃áte⌃ní investice, sv m charakterem zapadají do venkovsk ch oblastí, kde mohou prost⌦ednictvím
vzniku mal ch dílni⌃ek podporovat rozvoj cestovního ruchu. Nap⌦. keramika bez hrn⌃í⌦ského kruhu, tradi⌃ní voska⌦ství a
v roba sví⌃ek ze v⌃elího vosku, ko↵íka⌦ení, zpracování ov⌃í vlny, ⌦ezbá⌦ství, drátkování, pali⌃kování, obuvnictví apod.
Slu ební byt – byt, kter slou✏í osobám nebo rodinám osob zpravidla dlouhodob zam stnan ch v dané
provozovn . Slu✏ební byt je v✏dy sou⌃ástí stavby hlavního vyu✏ití plochy nebo administrativní budovy provozovny.
Agroturistika
je zp sob trávení volného ⌃asu, jde o turistiku, v typick ch venkovsk ch podmínkách, n kdy i spojenou s
dobrovolnou, neplacenou prací v zem d lství⇣na⇣venkov ⇣(která m ✏e b t spojena s pokrytím ⌃ásti náklad na pobyt),
nebo napodobováním tradi⌃ních (nebo sou⌃asn ch) venkovsk ch prací a zvyk . Smyslem je poznání ✏ivota zem d lc a
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venkova, blízk kontakt s zví⌦aty (nap⌦. jízda na koni), zem d lsk mi plodinami, zlep↵ení vztahu k p d a venkovskému
obyvatelstvu.
⇣
Jezdeck spolek
V Kovárech p sobí Statek Kováry, z.s. – jezdeck spolek, kter je svou ⌃inností orientován p⌦edev↵ím na
jezdeck sport, chov koní a volno⌃asové aktivity s tím spojené. Statek disponuje vnit⌦ním i venkovním ustájením,
kolbi↵t m, jezdeckou halou i zast⌦e↵en m lan✏ovacím kruhem. Klub zaji↵ uje slu✏by jako je ustájení koní, kurzy je✏d ní,
vyjí✏⌥ky na koni do p⌦írody, v cvikové hodiny; po⌦ádá hobby závody a zaji↵ uje poradenství p⌦i prodeji a koupi koní,
p⌦epravu koní a veterinární prevence. Dal↵í slu✏bou je ubytování ve 2 dvoul ✏kov ch pokojíkách s p⌦ist lkou.
Drobná p⇥stitelská a chovatelská innost
drobná p stitelská ⌃innost – nepodnikatelské p stování zem d lsk ch plodin malop stitelsk m zp sobem
pro ú⌃ely samozásobování (nap⌦. zásobování vlastní rodiny apod.)
drobná chovatelská ⌃innost – maloproduk⌃ní chovatelská ⌃innost st⌦edních a drobn ch a st⌦edních
hospodá⌦sk ch zví⌦at pro ú⌃ely samozásobování, pokud nedochází k obt ✏ování sousedních nemovitostí, a to zejména
zápachem, a pokud se tak ned je podnikatelsk m zp sobem.”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.

Vkládá se nov⌥ ⌃lánek n) ve zn⌥ní:

Údaje o po⌃tu list územního plánu a po⌃tu v kres
Textová ⌃ást územního plánu Zákolany ve zn ní zm ny ⌃.1 má ....... ⌃íslovan ch stran (z toho ....... stran textu)
a titulní list. První t⌦i ⌃íslované strany obsahují informaci o po⌦izovateli, projektantovi a obsahu. Grafická ⌃ást územního
plánu má 3 v kresy (1. V kres základního ⌃len ní území, 2. Hlavní v kres 3. V kres ve⌦ejn prosp ↵n ch staveb, opat⌦ení
a asanací) .”
“n)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II.

Grafická ⌃ást
Sou⌃ástí zm ny ⌃. 1 územního plánu jsou tyto v kresy grafické ⌃ásti:
1. V kres základního ⌃len ní území (M1 : 5000);
2. Hlavní v kres (M1 : 5000).
3. V kres ve⌦ejn prosp ↵n ch staveb, opat⌦ení a asanací (M1:5000).
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