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Obec Kotlasy 

 
.j. ................................                                                          V Kotlasích dne …............ 2021 

 
n á v r h 

OPAT ENÍ OBECNÉ POVAHY 
 

ZM NA . II ÚZEMNÍHO PLÁNU KOTLASY 
 
 

Zastupitelstvo obce Kotlasy, jako p íslušný správní orgán, ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 
písm. c) zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) ve zn ní 
pozd jších p edpis  za použití § 43 odst. 4 a § 55b odst. 7 stavebního zákona, v souladu s § 171 až 
174 zákona . 500/2004 Sb., správní ád ve zn ní pozd jších p edpis , § 13 a p ílohy . 7 vyhlášky 
. 500/2006 Sb., o územn  analytických podkladech, územn  plánovací dokumentaci a zp sobu 

evidence územn  plánovací innosti, ve zn ní pozd jších p edpis  
 

vydává 
Zm nu . II Územního plánu Kotlasy 

 
Nedílnou sou ástí Zm ny . II  územního plánu Kotlasy je textová ást Zm ny . II ÚP. (obsah 

dle p ílohy . 7 k vyhl. . 500/2006 Sb.)  
 
Nedílnou  sou ástí  Zm ny .  II   územního  plánu  Kotlasy  je  také  grafická  ást  Zm ny .  II  ÚP.  

(obsah dle p ílohy . 7 k vyhl. . 500/2006 Sb.)  
 
Zm na . II Územního plánu Kotlasy je v souladu s § 13 vyhlášky . 500/2006 Sb., o územn  

analytických podkladech, územn  plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn  plánovací 
innosti, ve zn ní pozd jších p edpis . Jsou vydávány pouze m né ásti Územního plánu Kotla-

sy.  
 
Úplná dokumentace Zm ny . II územního plánu Kotlasy je uložena na:  

 Obecním ú adu Kotlasy 
 stském ú adu Ž ár nad Sázavou, odboru stavebním 
 Krajském ú adu Kraje Vyso ina, odboru územního plánování a stavebního ádu 
 stském ú adu Ž ár nad Sázavou, odboru stavebním a územního plánování  

 
Dále je k nahlédnutí na:    

 internetových stránkách obce Kotlasy ...................................... 
 internetových stránkách M sta Ž ár nad Sázavou http://www.zdarns.cz/mesto-zdar/z-

obci-ve-spravnim-obvodu/ 
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A. Textová ást 
Výroková ást Územního plánu Kotlasy se m ní takto : 
1) V kapitole 1. se ruší text druhé odražky, ve t etí odrážce se ruší text "Aktualizované zastav né 

území je vyzna eno v grafické ásti zm ny . I ÚP Kotlasy na výkresech ZI.N1, ZI.N2, ZI.O1 
a ZI.O2." a pod stávající text se dopl uje nová odrážka: 

 "Ve zm . II ÚP Kotlasy bylo zastav né území aktualizováno k datu 01.09.2021." 

2) V nadpise kapitoly 2.  se  slovo  "ochrana"  upravuje  na  "ochrany", slovo "rozvoj" na 
"rozvoje", p ed slovo hodnot se vkládá slovo "jeho" a vypouští se slovo "území". 

3) V podkapitole 2.3., druhé odrážce se ruší s text "-  respektovány jsou hodnoty v území dané 
legislativní ochranou". 

4) V podkapitole 2.3., t etí odrážce se ruší text "- respektovány jsou hodnoty v území dané 
legislativní ochranou". 

5) V kapitole 2. se vypouští podkapitola 2.4. 
6) V nadpise kapitoly 3. se za slovo etn  vkládá text "urbanistické kompozice", za slovo 

vymezení text  "ploch s rozdílným zp sobem využití,",  slovo  " estaveb" se m ní na 
" estavby" a ruší se text ", ostatních ploch se zm nou v území". 

7) V nadpise podkapitoly 3.1. se za stávající text dopl uje ", urbanistická kompozice". 

8) V podkapitole 3.1., druhé odrážce se slovo "koncepce" m ní na "kompozice". 
9) V podkapitole 3.2., tabulce první odrážky se ve sloupci vým ra plochy (ha) na ádku 3 m ní 

íslovka "0,21" na "0,19". 
10) V podkapitole 3.2., tabulce první odrážky se ruší ádek  8. a dopl ují se nové ádky: 

Z1.II x   technické infrastruktury - išt ní 
a odvád ní odpadních vod TI  0,301 

Z2.II x   ve ejné prostranství VP 0,074 
Z3.II x   výroby drobné VD 0,072 

11) V podkapitole 3.2., druhé odrážce, odstavci Plocha . 6, textu uvedeném první poml kou se 
text ", kterou v p ípad  vhodn jšího využití pozemk  je možno prodloužit ve sm ru stávající 
polní cesty" ruší a nahrazuje textem "p es navazující stabilizované plochy stejného zp sobu 
využití" a dále se vypouští texty uvedené druhou, t etí a tvrtou poml kou. 

12) V podkapitole 3.2., druhé odrážce se vypouští text: 
"Plocha .  8 

 dopravní zp ístupn ní – viz. plocha . 7 
 technologii išt ní a umíst ní technologické jednotky ešit s ohledem na blízkost ploch 

obytné zóny 
 maximáln  respektovat b ehový porost Bohdalovského potoka tak, aby nebyl b ehový 

porost tohoto potoka dot en rozsáhlým kácením d evin rostoucích mimo les 
 umíst ním OV nesmí být narušena funk nost lokálního biokoridoru ÚSES" 

13) V podkapitole 3.2., druhé odrážce se za stávající text dopl uje text t í nových odstavc : 
"Plocha .  Z1.II 

 dopravní zp ístupn ní novým sjezdem ze stávající silnice II. t ídy 
 technologii išt ní a umíst ní technologické jednotky ešit s ohledem na blízkost ploch 

obytné zóny 
Plocha .  Z2.II 

 plocha bude tvo it p echod mezi plochou technické infrastruktury a obytnou zónou 
 maximáln  využít ochranného efektu zelen  se zohledn ním budoucího el. vedení VN. 
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 na ploše nebude umis ován mobiliá  obce, d tská ani jiná h išt , plochy, stavby event. 
za ízení pro kulturu p ípadn  budování spole enských kontakt i prodejní aktivity 
dopravní obsluha plochy bude z p ilehlých ploch kódu BR i kódu TI . Nelze budovat sjezd 
ze stávající silnice II. t ídy 

 respektovat stávající vodní tok a respektovat 6m od b ehové hrany pro údržbu vodního toku 
Plocha .  Z3.II 

 vytvo eny jsou podmínky pro rozší ení stávajícího areálu na plochách stejného zp sobu 
využití 

 dopravní obsluha  bude zajišt na z plochy stávajícího areálu, p ípadn  stávající ú elové 
komunikace" 

14) V podkapitole 3.2., t etí odrážce se ruší text "(mimo pl. . 9)" a za slovo území se vkládá nový 
text "kde to druh plochy vyžaduje". 

15) V podkapitole 3.3., první odrážce, textu uvedeném druhou poml kou se ruší text 
"v samostatné sadovnické dokumentaci" a za stávající text se dopl uje "zele  na zastavitelné 
ploše Z2.II bude komponována jako optická i hygienická clona se zohledn ním plánovaného 
el. vedení VN 22kV". 

16) V podkapitole 3.3., druhé odrážce, textu uvedeném druhou poml kou se ruší slovo 
"navržená". 

17) V podkapitole 3.3., druhé odrážce se vypouští text "- V zahradách je žádoucí up ednostn ní 
ovocných strom  vysokokmenných. V p edzahrádkách preferovat úpravy vesnici blízké.". 

18) V podkapitole 3.3., t etí odrážce se vypouští text "- P i návrhu a realizaci zelen  preferovat 
používání autochtonních druh  d evin.". 

19) Do kapitoly 3. se dopl uje nová podkapitola: 
"3.4. Vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití 

 Zásadními plochami s rozdílným zp sobem využití  v ÚP jsou: 
- plochy bydlení v rodinných domech (BR) 
- plochy ob anského vybavení (O) 
- plochy ve ejných prostranství (VP) 
- plochy smíšené obytné (SO) 
- plochy smíšené obytné se specifickým využitím (SX) 
- plochy dopravní infrastruktury silni ní (DS) 
- plochy technické infrastruktury (TI) 
- plochy výroby pr myslové (VI) 
- plochy výroby drobné (VD) 
- plochy zelen  izola ní (ZI)" 

20) V nadpise kapitoly 4. se text "a dalšího ob anského vybavení, v ." ruší a nahrazuje slovem 
" etn " a text "nakládání s odpady" se nahrazuje textem "vymezení ploch a koridor  pro 
ve ejnou infrastrukturu, v etn  stanovení podmínek pro jejich využití". 

21) V podkapitole 4.1., první odrážce se vypouští text "", za slovo pr tahu se vkládá slovo "obcí" 
a ruší se spojka "i". 

22) V podkapitole 4.1., sedmé odrážce se za stávající text dopl uje "tvo ených rodinnými domy". 
23) V podkapitole 4.2., t etí odrážce se íslovka "30" m ní na "50". 

24) V podkapitole 4.2. se ruší text sedmé odrážky. 
25) V podkapitole 4.2., osmé odrážce se zkratka "A R" m ní na "MO R". 

26) V podkapitole 4.5. se ruší text druhé odrážky. 
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27) V podkapitole 4.5., páté odrážce se za slovo nových vkládá text "(krom  ve ejného 
prostranství na zastavitelné ploše Z2.II)". 

28) V kapitole 5. se pod stávající text dopl uje nová podkapitola: 

"4.7. Vymezení ploch a koridor  pro ve ejnou infrastrukturu 
 Koncepce ÚP vymezuje zastavitelnou plochu Z1.II pro technickou infrastrukturu - išt ní a 

odvád ní odpadních vod (TI ) pro umíst ní stavby istírny odpadních vod. 
 Pot eba vymezení koridor  pro ve ejnou infrastrukturu si koncepce ešení územního plánu ne-

vyvstala." 
29) V nadpise kapitoly 5. se zkratka " ." nahrazuje slovem " etn ", za slovo ploch se  vkládá  

text "rozdílným zp sobem využití, ploch zm n v krajin " a zkratka "ÚSES" se nahrazuje 
textem "územní systém ekologické stability". 

30) V podkapitole 5.1. , osmé odrážce se ruší text "Kone né uspo ádání zem lských ploch bude 
edm tem ešení komplexních pozemkových úprav.". 

31) V podkapitole 5.1., se pod stávající text dopl uje nová odrážka: 
 "V krajin  jsou vymezeny plochy s rozdílným zp sobem využití: 

- plochy vodní a vodohospodá ské (VH) 
- plochy vodní a vodohospodá ské - jiné (WX) 
- plochy zem lské - orná p da (ZO) 
- plochy zem lské - trvalé travní porosty (ZL) 
- plochy lesní (L) 
- plochy smíšené nezastav ného území (SN) 
- plochy smíšené nezastav ného území (SP)" 

32) V podkapitole 5.3., druhé odrážce se ruší text "požadavky na" a text "mohou být souhrnn  
ešeny v komplexních pozemkových úpravách" se nahrazuje novým textem "reagující na 

vývoj vlastnických vztah , ekologickou i protierozní funkci cest, územní plán nevylu uje". 

33) V podkapitole 5.4., tvrté odrážce se text "Vodohospodá ský orgán na území obce nestanovil 
žádné záplavové území." ruší a nahrazuje textem "Respektovat záplavové území na 
Bohdalovském potoce pod vodní nádrží v etn  vymezené aktivní zóny záplavového území. 
Nep ipustit zde urbanizaci území.". 

34) V podkapitole 5.5., první odrážce se vypouští slovo "výhledu" a nahrazuje se slovem "stavu". 
35) Stávající text kapitoly 6. se ruší a nahrazuje novým textem "Stanovení podmínek pro využití 

ploch s rozdílným zp sobem využití s ur ením p evažujícího ú elu využití (hlavní 
využití), p ípustného využití, nep ípustného využití (v etn  stanovení, ve kterých 
plochách je vylou eno umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro ú ely uvedené v 
§ 18 odst. 5 stavebního zákona), stanovení podmín  p ípustného využití t chto ploch a 
stanovení  podmínek prostorového uspo ádání v . základních podmínek ochrany 
krajinného rázu (nap íklad výškové regulace zástavby, charakteru a struktury 
zástavby, stanovení rozmezí vým ry pro vymezování stavebních pozemk  a intenzity 
jejich využití)". 

36) V podkapitole 6.1., první odrážce se text "jsou ur eny pro" m ní a "hlavní využití:" a vypouští 
se text "Tyto plochy zahrnují pozemky rodinných dom  a pozemky související s ur ujícím 
využíváním plochy.". 

37) V podkapitole 6.1., první odrážce, odstavci p ípustné: se slovo "rod." nahrazuje textem "a 
stavby rodinných", p ed slovo dopravní se vkládá "stavby a za ízení" a vypouští se text 
"související s obsluhou plochy". 
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38) V podkapitole 6.1., první odrážce, odstavci podm. p ípustné se text ". Chov" m ní na ", chov" 
a text "p ípadn  rodinná rekreace ve stávajících domech. Podmín  p ípustné" se ruší a 
nahrazuje textem "za podmínky, že tyto". 

39) V podkapitole 6.1., druhé odrážce se text "slouží pro" m ní na "hlavní využití:" a text "Plochy 
ob anského vybavení zahrnují pozemky staveb a za ízení ob . vybavení a pozemky 
související dopravní a technické infrastruktury a ve ejná prostranství." se ruší. 

40) V podkapitole 6.1., druhé odrážce, odstavci p ípustné: se text "pozemky staveb" nahrazuje 
textem "stavby a za ízení", vypouští se v po adí druhé, t etí a tvrté slovo "pozemky", v 
po adí páté slovo "pozemky" se ruší a nahrazuje p edložkou "pro", slovo "sociálních" se 
upravuje na "sociální", slovo "služeb" se m ní na "služby", v po adí šesté slovo "pozemky" se 
nahrazuje textem "stavby a za ízení" a vypouští se text "Druhy ob . vybavení lze vzájemn  
zam nit, nutno však akceptovat neslu itelnost n kterých druh  ob . vybavenosti i jejich vlivy 
na okolí.". 

41) V podkapitole 6.1., t etí odrážce se text "jsou ur eny" m ní na "hlavní využití:", slovo 
"obesnímu" se upravuje na "obecní", text "tohoto prostoru" se nahrazuje textem "pozemk , 
mající obvykle významnou prostorovou a komunika ní funkci v urbanizovaném území" a 
vypouští se text "Zahrnují pozemky jednotlivých druh  ve . prostranství a pozemky dopravní 
a tech. infrastruktury. Významn  spoluvytvá í obraz sídla.". 

42) V podkapitole 6.1., t etí odrážce, odstavci p ípustné: se za stávající text dopl uje nová text 
",vodní prvky, pozemky, stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury, p ípojky". 

43) V podkapitole 6.1., t etí odrážce, odstavci podm. p ípustné: se za stávající text dopl uje nová 
text "a další aktivity a za ízení za podmínky, že p ispívají ke spole enským kontakt m a 
podporují sociální soudržnost, erpací místa pro požární techniku za podmínky zajišt ní 
odb ru požární vody". 

44) V podkapitole 6.1., tvrté odrážce, se text "jsou ur eny pro" nahrazuje textem "hlavní využití" 
a text ", v p ípad  obce zahrnují p edevším p vodní historické zastav ní, pozemky související 
dopravní a technické infrastruktury a pozemky ve ejných prostranství" se ruší a nahrazuje 
textem "plochy, bydlení v rodinných domech v etn  dom  a usedlostí s hospodá ským 
zázemím, p ípadn  zázemím pro obslužnou sféru a drobnou výrobní innost". 

45) V podkapitole 6.1., tvrté odrážce, odstavci p ípustné: se za slovo stavby dopl uje "a 
za ízení", za slovo bydlení se dopl uje ", živnostenské aktivity", za slovo vybavenost text "v 
objektech", slovo "odpovídající" se upravuje na "odpovídajících", text "objemu budovy" se 
ruší a nahrazuje textem "daného prostoru, stavby a za ízení dopravní a technické 
infrastruktury, ve ejných prostranství" a text "soukromé i jiné" se nahrazuje slovem "sídelní". 

46) V podkapitole 6.1., tvrté odrážce, odstavci podm. p ípustné: se bez náhrady vypouští text 
"drobnou výrobní innost" a text ", p ípadn  i rekreace ve stávajících k tomu vhodných 
objektech. Jde tedy o aktivity nesnižující kvalitu ur ující plochy, nemají negativní dopad na 
pozemek souseda a jsou nenáro né na p epravu zboží. Vše se d je v rozsahu odpovídajícím 
velikosti ploch pozemk  a objemu budov" se ruší a nahrazuje textem "za podmínky, že jde o 
aktivity nesnižující kvalitu plochy, nemající negativní dopad na pozemek souseda a jsou 
nenáro né na p epravu zboží, tj. nezvyšují dopravní zát ž v území.  Rekrea ní aktivity za 
podmínky využití stávajícího domovního fondu nevhodného k trvalému bydlení i jeho 

vodnímu ur ení.  innosti a aktivity se d jí v objektech odpovídajících velikosti 
vymezených pozemk  a m ítku daného prostoru". 

47) V podkapitole 6.1., tvrté odrážce, odstavci nep ípustné: se text ". Nap . stavby s vysokými 
plošnými nároky na pozemky, innosti náro né na p epravu zboží, erpací stanice pohonných 
hmot, mycí rampy, apod." ruší a nahrazuje textem "nebo snižují kvalitu daného prost edí". 
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48) V podkapitole 6.1., páté odrážce, se text "jsou ur eny" m ní na "hlavní využití", slovo 
"umis ováním" se upravuje na "umis ování" a text "souvisejících s" se nahrazuje textem 
"k zajišt ní dopravní dostupnosti a sloužící pro obsluhu území".  

49) V podkapitole 6.1., páté odrážce, odstavci p ípustné: se za slovo za ízení dopl uje text "silnic 
a" a za stávající text se dopl uje ", za ízení technické infrastruktury, terénní úpravy, 
protipovod ové opat ení, nutné asana ní zásahy". 

50) V podkapitole 6.1., páté odrážce, odstavci podm. p ípustné: se ruší text "III. t ídy" a nahrazuje 
se textem", umis ování cyklotras a chodník  pro p ší i záliv  hromadné dopravy na t lese 
silni ní komunikace za podmínky, že svým provozováním a technickým uspo ádáním nebude 
narušeno i znemožn no hlavní využití plochy". 

51) V podkapitole 6.1., páté odrážce, odstavci nep ípustné: se slovo "nesouvisí" ruší a nahrazuje 
textem "nejsou v souladu", text "ur ující náplní a funkcí" se nahrazuje textem "hlavním 
využití" a za stávající text se dopl uje ", p ípadn  hlavní využití narušují". 

52) V podkapitole 6.1., šesté odrážce, se text "jsou ur eny" m ní na "hlavní využití". 
53) V podkapitole 6.1., šesté odrážce, odstavci p ípustné: se  text "ur ující náplní" m ní na 

"hlavním využitím" a za stávajíc text se dopl uje ", pozemky, stavby a za ízení dopravní 
infrastruktury, izola ní zele , rozptýlená zele ". 

54) V podkapitole 6.1., šesté odrážce, odstavci nep ípustné: se text "nesouvisí s ur ující náplní"  
nahrazuje textem "nejsou v souladu s hlavním a p ípustným využitím". 

55) V podkapitole 6.1., sedmé odrážce, se text "jsou ur eny" m ní na "hlavní využití". 
56) V podkapitole 6.1., sedmé odrážce, odstavci p ípustné: se za slovo zelení dopl uje ", kdy" a 

navazující slovo "Negativní" se upravuje na "negativní". 
57) V podkapitole 6.1., sedmé odrážce, odstavci podm. p ípustné: se text "obchodní a komer ní" 

ní na "stavby a za ízení a jiné", a text "p i respektování limitního ochranného pásma" se 
ruší a nahrazuje textem "pokud neomezují hlavní využití plochy  a nep ekra ují rámec využití 
plochy ". 

58) V podkapitole 6.1., osmé odrážce, se text "ur eny pro umis ování provozoven s výrobní 
náplní na bázi kusové i malosériové, blížící se spíše výrob emeslnické s innostmi 
s vyššími nároky na p epravu zboží, v etn  skladování"  ruší a nahrazuje textem "hlavní 
využití: stavby a za ízení netovární povahy.". 

59) V podkapitole 6.1., osmé odrážce, odstavci p ípustné:  se text "netovárního charakteru, 
pozemky vnitroareálové dopravy a tech. infrastruktury, pozemky zelen . Negativní vlivy 
z provozovaných inností nesmí p ekro it limitní ochranné pásmo, které je dáno hranicí 
plochy" ruší a nahrazuje textem "provozoven zakázkové kusové výroby a innosti 
emeslnické, p ípadn  sériová výroba s vysokou p idanou hodnotou v etn  skladování 

s nízkými nároky na p epravu zboží, kdy negativní vliv z inností nad p ípustnou míru 
nep ekra uje hranice plochy, související administrativa, pozemky, stavby a za ízení dopravní 
a technické infrastruktury, pozemky sídelní zelen ". 

60) V podkapitole 6.1., osmé odrážce, odstavci podm. p ípustné:  se text "podnikatelská innost 
nenarušující primární funkci využívání" ruší a nahrazuje textem "jiné aktivity za podmínky, 
že neomezují hlavní využití", za v po adí první slovo plochy se vkládá text "a nep ekra ují 
rámec využití plochy" a vypouští se text " innosti (d je), které". 

61) V podkapitole 6.1. se mezi osmou a devátou odrážku vkládá nová odrážka: 
 "Plochy výroby - výroba jiná (VX) - hlavní využití: hospodá ský chov ryb . Zp soby využití: 

ípustné: stavby a za ízení sloužící k p ikrmování chovaných ryb v etn  ostatních 
ímých souvisejících aktivit.  
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nep ípustné: innosti a d je nemající souvislost s udržitelným chovem ryb, innosti, kte-
ré by m ly nežádoucí dopad na kvalitu životního prost edí a ve ejného 
zdraví" 

62) V podkapitole 6.1., deváté odrážce, se text "jsou ur eny" m ní na "hlavní využití". 
63) V podkapitole 6.1., deváté odrážce, odstavci podm. p ípustné: se za slovo za ízení vkládá text 

i realizace dalších opat ení" a text "ur ující funkce" se nahrazuje textem "hlavního využití 
plochy, stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že nedojde 
vyt sn ní nebo snížení ú ink  tohoto druhu zelen  ". 

64) V podkapitole 6.1. se ruší text desáté odrážky a nahrazuje se novými dv mi odrážkami: 
 "Plochy vodní a vodohospodá ské (VH) - hlavní využití : zajišt ní podmínek pro nakládání 

s vodami. Zp soby využití: 
ípustné: innosti a za ízení související s vodohospodá skými pom ry území, rybá -

stvím, revitalizací a údržbou koryt vodote í, za ízení pro akumulaci deš o-
vých vod, opat ení zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu území, do-
provodná a krajinná zele . 

podm. p ípustné: za ízení pro chov ryb, vodní dr beže za podmínky nevýznamného negativ-
ního dopadu na vodní režim a istotu vod, plochy dopravní a technické in-
frastruktury za podmínky, že nedojde k promítnutí nežádoucích ú ink  této 
infrastruktury na vodní plochy a toky  

nep ípustné: innosti a za ízení, které negativn  ovliv ují kvalitu a istotu vod a vodní 
režim v území nebo takovéto d sledky vyvolávají druhotn  

 Plochy vodní a vodohospodá ské - jiné (WX) - hlavní využití : vymezení hráze malé vodní 
nádrže. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky pro umíst ní stavby homogenní nebo nehomogenní hráze ve 
vhodném p ném profilu s p íslušnými funk ními objekty. Stavby a za í-
zení  dopravní a technické infrastruktury, p ípojky.. 

nep ípustné: innosti a aktivity mající nežádoucí dopad na bezpe nost hráze zp sobující 
zhoršení technického stavu funk ních objekt  hráze a zabra ující vizuální a 
geometrické kontrole vzdušného i návodního svahu hráze" 

65) V podkapitole 6.1., jedenácté odrážce, se text "jsou ur eny" m ní na "hlavní využití", 
vypouští se slovo "vesm s" a text "s dobrou dostupností o doporu eném max. sklonu 
pozemku do 12°. Obecn  jde o pozemky nízké ekologické hodnoty" se ruší a nahrazuje 
textem "v kultu e orná p da". 

66) V podkapitole 6.1., jedenácté odrážce, odstavci p ípustné: se za stávající text dopl uje nový 
text "Opat ení zlepšující vodohospodá skou bilanci v povodí, protipovod ová a protierozní 
opat ení, opat ení zvyšující ekologickou, hygienickou i estetickou hodnotu území. Stavby a 
za ízení sloužící pro ochranu životního prost edí. Ú elové komunikace pro obsluhu pozemk  
a k zajišt ní prostupnosti krajiny.". 

67) V podkapitole 6.1., jedenácté odrážce, odstavci podm. p ípustné: se stávající text ruší a 
nahrazuje novým textem "nezbytné stavby a za ízení zem lské prvovýroby, které mají 

ímou souvislost se zem lským hospoda ením v daném konkrétním míst , pozemky 
lesních porost  za podmínky, že nedojde k narušení ochrany krajinného rázu, zájm  ochrany 

írody a ochrany ZPF. Oplocování pozemk  za podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné 
i p stební ú ely a nedojde ke st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny a organizace ZPF. 

Stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že p jde o nezbytná 
za ízení ve ejného zájmu a nedojde k narušení krajinného rázu a životního prost edí. P ší, 
nau né stezky, cyklostezky, hipostezky za podmínky, že jejich trasování nenaruší organizaci 
ZPF a neomezí prioritní ú el plochy". 
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68) V podkapitole 6.1., jedenácté odrážce, odstavci nep ípustné: se za stávající text dopl uje text 
", snižování ekologické hodnoty území. Stavby a za ízení umis ované na ZPF v  I. a II. t íd  
ochrany, u kterých ve ejný zájem výrazn  nep evažuje nad zájmech ochrany ZPF. Stavby a 
za ízení napl ující znaky bydlení p ípadn  pobytové formy rekreace ". 

69) V podkapitole 6.1., dvanácté odrážce, se text "jsou ur eny" m ní na "hlavní využití", text 
"svažitých zpravidla s mén  dobrou dostupností" se ruší a nahrazuje textem " v kultu e trvalý 
travní porost " a vypouští se text " Významnou ekologickou hodnotu mají travinobylinná 
spole enstva p i okrajích lesa, rozptýlené zelen  p i vodote ích a rybnících.". 

70) V podkapitole 6.1., dvanácté odrážce, odstavci p ípustné: se stávající text ruší a nahrazuje 
novým textem "zem lské obhospoda ování zem lské p dy, na které se nachází stálá 
pastva, pop ípad  souvislý porost s p evahou travin ur ených ke krmným ú el m nebo 
technickému využití. Opat ení zlepšující vodohospodá skou bilanci v povodí, opat ení 
zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu území. Stavby a za ízení sloužící pro ochranu 
životního prost edí. Ú elové komunikace pro obsluhu pozemk  a k zajišt ní prostupnosti 
krajiny". 

71) V podkapitole 6.1., dvanácté odrážce, odstavci podm. p ípustné: se stávající text ruší a 
nahrazuje novým textem "nezbytné stavby a za ízení zem lské prvovýroby, které mají 

ímou souvislost se zem lským hospoda ením v daném konkrétním míst , pozemky 
lesních porost  za podmínky, že nedojde k narušení ochrany krajinného rázu, zájm  ochrany 

írody a ochrany ZPF. Oplocování pozemk  za podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné 
i p stební ú ely a nedojde ke st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny a organizace ZPF. 

Stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že p jde o nezbytná 
za ízení ve ejného zájmu a nedojde k narušení krajinného rázu a životního prost edí. P ší, 
nau né stezky, cyklostezky, hipostezky za podmínky, že jejich trasování nenaruší organizaci 
ZPF a neomezí prioritní ú el plochy. Rozorání za podmínky, že jde o zúrod ovací opat ení 
spojené s následnou obnovou travního porostu". 

72) V podkapitole 6.1., dvanácté odrážce, odstavci nep ípustné: se ruší text "snižování vým ry ttp 
na území obce" a nahrazuje novým textem "trvalé zorn ní, snižování ekologické hodnoty 
území. Stavby a za ízení umis ované na ZPF v  I. a II. t íd  ochrany, u kterých ve ejný zájem 
výrazn  nep evažuje nad zájmech ochrany ZPF. Stavby a za ízení napl ující znaky bydlení 

ípadn  pobytové formy rekreace". 

73) V podkapitole 6.1., t inácté odrážce se slovo "ur eny" nahrazuje textem "hlavní využití:". 
74) V podkapitole 6.1., t inácté odrážce, odstavci p ípustné: se slovo " innosti" nahrazuje textem 

"produk ní zahrady" a za stávající text se dopl uje ", okrasné zahrady". 
75) V podkapitole 6.1., t inácté odrážce, odstavci podm. p ípustné: se slovo "pozemky" nahrazuje 

textem "dopl ková za ízení p ípadn  stavby pro p stební innost, stavby a za ízení" a za 
stávající text se dopl uje "za podmínky, že nedojde k vyt sn ní hlavního zp sobu využití a 
snížení kvality prost edí plochy". 

76) V podkapitole 6.1., t inácté odrážce, odstavci nep ípustné: se slovo "ur ujícím" nahrazuje 
slovem "hlavním". 

77) V podkapitole 6.1., trnácté odrážce se text "jde o" nahrazuje textem "hlavní využití:". 

78) V podkapitole 6.1., trnácté odrážce, odstavci p ípustné: se za stávající text dopl uje ", 
minimalizace geograficky nep vodních d evin a uplatn ní meliora ních d evin zvyšujících 
ekologickou stabilitu lesa, nelesní zele , protipovod ová a protierozní opat ení, opat ení pro 
udržení vody v krajin  ". 

79) V podkapitole 6.1., trnácté odrážce, odstavci podm. p ípustné: se zkratka "ŽP" nahrazuje 
textem "životní prost edí za podmínky, že nebude omezeno využívání lesa a nedojde ke st etu 
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se zájmy ochrany p írody a krajiny.", text ", p ípadn  pozemky" se nahrazuje textem "Stavby 
a za ízení" a na konec stávajícího textu se dopl uje "za podmínky, že p jde o ve ejný zájem a 
že se bude jednat o výsledné projednané variantní ešení. Komunikace pro nemotorovou 
dopravu vždy za podmínky, že se bude jednat o nezbytné úseky dopl ujících celistvost 
systému v p edem prov ených trasách. Oplocování pozemk  ze podmínky, že je to 
nevyhnutelné pro chovné a p stební ú ely a nedojde ke st etu se zájmy lesního hospodá ství, 
ochrany p írody a krajiny.". 

80) V podkapitole 6.1., patnácté odrážce se text "jsou ur eny" nahrazuje textem "hlavní využití:". 
81) V podkapitole 6.1., patnácté odrážce, odstavci p ípustné: se text ", kterými lze p isp t ke 

zvýšení ekologické stability plochy" nahrazuje textem "nenarušující estetickou a p írodní 
hodnotu místa a zásahy mající pozitivní vliv na krajinný ráz.". 

82) V podkapitole 6.1., patnácté odrážce, odstavci podm. p ípustné: se ruší stávající text a 
nahrazuje se textem novým "liniové stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury jen 
v nezbytných p ípadech budované ve ve ejném zájmu, ú elové komunikace a p ípojky za 
podmínky slabého zásahu na p ítomné znaky krajinného rázu a ekologickou a estetickou 
hodnotu plochy. P ší, nau né stezky, cyklostezky a hipostezky za podmínky, že nedojde 
k narušení ekologických a estetických hodnot plochy". 

83) V podkapitole 6.1., patnácté odrážce, odstavci nep ípustné: se ruší stávající text a nahrazuje se 
textem novým " innosti ev. stavby snižující p írodní a estetickou hodnotu území p ímo anebo 
druhotn , zásahy s negativním dopadem na krajinný ráz v etn  zásah  narušující p ítomné 
znaky krajinného rázu, t žba nerost , hygienická za ízení, informa ní centra". 

84) V podkapitole 6.1., šestnácté odrážce se text "jsou ur eny" nahrazuje textem "hlavní využití:". 
85) V podkapitole 6.1., šestnácté odrážce, odstavci podm. p ípustné: se ruší stávající text a 

nahrazuje se textem novým "liniové stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury jen 
v nezbytných p ípadech budované ve ve ejném zájmu, ú elové komunikace a p ípojky za 
podmínky slabého zásahu na p ítomné znaky krajinného rázu a ekologickou a estetickou 
hodnotu plochy. P ší, nau né stezky, cyklostezky a hipostezky za podmínky, že nedojde 
k narušení ekologických a estetických hodnot plochy". 

86) V podkapitole 6.1., šestnácté odrážce, odstavci nep ípustné: se za slovo innosti vkládá text 
"ev.  stavby  a  za ízení",  za  slovo  hodnotu  text  "p ímo  anebo  druhotn "  a  na  konec  textu  se  
dopl uje ", t žba nerost , hygienická za ízení, informa ní centra". 

87) V podkapitole 6.1., sedmnácté odrážce se text "plochy umož ující" nahrazuje textem "hlavní 
využití:". 

88) V podkapitole 6.1., sedmnácté odrážce, odstavci nep ípustné: se slovo "ur ujícím" nahrazuje 
slovem "hlavním". 

89) V podkapitole 6.2., první odrážce se slovo "zastav ní" m ní na "stávající zástavby". 
90) V podkapitole 6.2., druhé odrážce se text "koeficientu zastav ní ploch" m ní na "intenzity 

využití území", za spojku ani se vkládá "se" a slovo "zastav ní" se m ní na "zástavby" 
91) V podkapitole 6.2., t etí odrážce se vypouští text "v sedlové ev. polovalbové st eše". 

92) V podkapitole 6.2., páté odrážce, se text "koeficienty zastav ní" m ní na "intenzity využití 
území:". 

93) V podkapitole 6.2., páté odrážce, textu se všechen vyskytující se text "koeficient zastav ní" 
ruší a nahrazuje textem "intenzita využití území". 

94) V podkapitole 6.2., osmé odrážce se vypouští text "(velikost, barva, faktor pohody apod.)". 
95) Z kapitoly 6. se vypouští podkapitola 6.3. v celém zn ní. 
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96) V podkapitole 7.1., druhé odrážce, se ruší text "V-T1 - výstavba celoobecní istírny odpadních 
vod". 

97) V nadpise kapitoly 8. se  ruší  slovo  "dalších",  text  "ve ejn  prosp šných opat ení" se 
nahrazuje textem "ve ejných prostranství" a za stávající text se dopl uje ", parcelních ísel 
pozemk , názvu katastrálního území a p ípadn  dalších údaj  podle § 5 odst. 1 
katastrálního zákona". 

98) V podkapitole 10.2, se vypouští text první odrážky a v textu druhé odrážky se text "p ti 
síc  od schválení možnosti využití územní studie" ruší a nahrazuje textem "8 let od nabytí 

innosti Zm ny . II územního plánu Kotlasy". 

99) V nadpise kapitoly 11. se  text  "po ízení a vydání" nahrazuje textem "rozhodování o 
zm nách v území podmín no vydáním", vypouští se text "podmínkou pro rozhodování o 
zm nách jejich využití a zadání regula ního plánu" a na konec stávajícího textu se 
dopl uje "a u regula ního plánu z podn tu stanovení p im ené lh ty pro jeho vydání". 

100) V nadpise kapitoly 13. se ruší text ", pro které m že vypracovávat architektonickou ást 
projektové dokumentace jen autorizovaný architekt". 

101) V kapitole 15. se stávající text ruší a nahrazuje textem "Kompenza ní opat ení nejsou 
stanovena.". 

102) Ruší se kapitola 16. v celém rozsahu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Textová ást Zm ny . II ÚP Kotlasy v etn  titulního listu, záznamu o ú innosti a obsahu textové ásti se-
stává z  9 list . 

 
 
 

Výkresová ást Zm ny . II ÚP Kotlasy sestává: 
Výkres 

íslo název 
po et 
list  poznámka 

ZII.1 Výkres základního len ní území - vý ez 1 1 : 5 000 
ZII.2  Hlavní výkres - vý ez 1 1 : 5 000 
ZII.3 Ve ejn  prosp šné stavby a opat ení, asanace 1 1 : 5 000 
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C. Textová ást - OD VODN NÍ 

1. Postup p i po izování Zm ny . II ÚP Kotlasy 
Obsaženo ásti zpracované po izovatelem. 

2. Výroková textová ást platného ÚP Kotlasy s vyzna ením zm n 

1. Vymezení zastav ného území 
 Zastav né území bylo vymezeno k 15. 4. 2008. 
 Zastav né území je vyzna eno t chto výkresech územního plánu 

 výkres N1 – Základního len ní území 
 výkres N2 – Hlavní výkres 
 výkres O1 – Koordina ní výkres 
 výkres O3 – P edpokládaný zábor p dního fondu 

 Zm nou . I ÚP Kotlasy byla provedena aktualizace hranice zastav ného území k datu 
14.06.2013. Aktualizované zastav né území je vyzna eno v grafické ásti zm ny . I ÚP 
Kotlasy na výkresech ZI.N1, ZI.N2, ZI.O1 a ZI.O2. 

 Ve zm . II ÚP Kotlasy bylo zastav né území aktualizováno k datu 01.09.2021. 

2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochranay a rozvoje jeho hodnot území 
2.1. Zásady celkové koncepce rozvoje obce 

 Územním plánem jsou p ipraveny podmínky pro dosažení harmonického vztahu územních 
podmínek pro p íznivé životní prost edí, pro hospodá ský rozvoj a pro soudržnost spole enství 
obyvatel v obci, která se nachází z v tší ásti v p írodním parku Bohdalovsko. 

 Ve ve ejném zájmu jsou chrán ny a rozvíjeny p írodní, civiliza ní a kulturní hodnoty území 
etn  urbanistického, architektonického i archeologického d dictví. 

 Stanoveny jsou podmínky pro hospodárné využívání zastav ného území a zajišt ní ochrany 
nezastav ného území. 

2.2. Hlavní cíle rozvoje 
 Zajistit ochranu základních prostorových znak  vesnice. 
 Zabývat se ešením krajinné scény jako nositele estetických hodnot daných prostorovým uspo-

ádáním, jedine ností panoramat a harmonickými vztahy v krajin . 
 isp t k zastavení depopula ního vývoje v obci, ešit nabídku ploch pro rozvoj bydlení 

v obci. Zlepšením v kové struktury stabilizovat ob anskou vybavenost obce. 
 Zkvalitnit uspo ádání ve ejných prostranství jako možných míst spole enských kontakt  pod-

porujících soudržnost obyvatel. 
 Stanovit zásady prostorového uspo ádání, uspo ádání ploch s rozdílným zp sobem využití 

s uplatn ním stávajících hodnot kompozice sídla. 
 Prov it pot eby na úseku ve ejné infrastruktury. Vymezit nezbytné plochy ve ejného zájmu 

resp. ve ejn  prosp šných staveb i ve ejn  prosp šných opat ení. 
 Zabezpe it podmínky pro funkci územních systém  ekologické stability a zlepšení obytnosti 

krajiny. 
 Kultivovat pr tah silnice sídlem s požadavkem zlepšení bezpe nosti a estetické kvality pr ta-

hu. 
2.3. Ochrana a rozvoj hodnot 

 Zajiš uje se ur ením zásadních pravidel upravujících aktivity, innosti a d je na celém území 
obce. 

 Kulturní a urbanisticko architektonické hodnoty 
- respektovány jsou hodnoty v území dané legislativní ochranou 
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- akceptován je centrální prostor sídla, který je tvo en rozší enou ulicí (návsí). Požaduje se 
zachování místního rázu návsi dodržením proporcionality objekt  a prostorové skladby 
tohoto nejexponovan jšího prostoru vesnice 

- respektována je typická dispozice selského statku obklopující náves. Nep íznivé p ekro ení 
pevné stavební áry SV fronty zastav ní (naproti kapli ce sv. Rodiny) zmírnit výsadbou 
vysoké zelen i jinými prost edky 

- zapojením osam le stojícího skladového objektu do urbanistiky sídla dojde ke zmírn ní 
jeho negativního p sobení v obraze Kotlas 

- navržena jsou opat ení usm ující výškovou hladinu zastav ní i zastavitelnost pozemk  
- v limitech využití území jsou uvedeny zákonem dané požadavky týkající se 

archeologických zájm  na území obce 
 írodní hodnoty 

- respektovány jsou hodnoty v území dané legislativní ochranou 
- jednotvárná, málo lenitá krajinná scéna je obohacena dopln ním alejí a rozptýlené zelen  

kolem sít  dopravních cest 
- preferováno je polyfunk ní využívání volné (neurbanistické) krajiny s narušeným 

ítkem krajiny 
- k žádoucímu zvýšení ekologické stability území p isp je navržený územní systém 

ekologické stability 
 Civiliza ní hodnoty 

- ÚP akceptuje stávající za ízení ob anské vybavenosti, koncep eší pot eby na úseku 
dopravní a technické vybavenosti obce rozvíjí požadavky kladené na ve ejná prostranství 

- ÚP respektuje stávající výrobní potenciál v obci, nabízí alespo  minimální plochy 
pro rozvoj hospodá ských aktivit na území 

- dopravním zklidn ním pr jezdního úseku silnice dojde mimo jiné i ke zvýšení bezpe nosti 
všech ú astník  silni ního provozu 

2.4. Díl í zm ny ešené zm nou . I ÚP Kotlasy 
 Zm na . ZI.1 - vymezení nové zastavitelné plochy s možností rozší ení stávající hospodá ské 

usedlosti (plochy smíšené obytné) smíšené na plochách zem lského p dního fondu v 
zastav ném území. 

 Zm na . ZI.2 - vymezení nové zastavitelné plochy s možností vytvo ení modelového projektu 
ekologického stavitelství a p írodních zahrad. Plocha se nachází na plochách zem lského 

dního fondu mimo zastav né území. 

3. Urbanistická koncepce v etn  urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným 
zp sobem využití, zastavitelných ploch, ploch p estaveb estavby, ostatních ploch se 
z nou v území a systému sídelní zelen  

3.1. Urbanistická koncepce, urbanistická kompozice 
 Urbanistická koncepce vychází z priorit uvedených v zadání územního plánu. Je dána 

edevším dosaženým stupn m rozvoje, stávající organizací ploch rozdílného zp sobu využití, 
prostorové skladby i geografické polohy obce.  

 Urbanistická koncepce kompozice udržuje a rozvíjí identitu obce, akceptuje historicky 
vzniklou kvalitu obce a nástroji, kterými disponuje ÚP, se snaží alespo  potla it, když ne zcela 
odstranit, disproporce vzniklé vývojem a využíváním území. 

 Zastavitelné plochy s výjimkou plochy zm ny ZI.2 jsou vymezovány v p ímé vazb  na 
zastav né území. 

 Koncepce územního plánu neuvažuje s výrazným zvyšováním zastav nosti stavebních 
pozemk  z d vodu nevratných negativních dopad  na prost edí obce.  

 Respektována je liniová a solitérní zele  a požadováno je její dopln ní o interak ní prvky. 
Výsadba vzr stných listná  bude uplatn na na všech k tomu p íhodných místech. 
Významným novým kompozi ním prvkem bude realizace ochranné zelen  zvl. u areál  
výroby. 
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 Nezastav né území bude využíváno pro ú ely zem lského hospoda ení, lesnictví 
a rekrea ní pohybové aktivity. Územní plán nerozvíjí pobytové formy rekreace ve volné 
krajin . 

3.2. Zastavitelné plochy, plochy p estavby a ostatní plochy se zm nou v území 
 Jsou vymezeny v grafické ásti územního plánu. Ozna ení ploch je shodné pro celý územní 

plán, tj. pro návrh ÚP i od vodn ní ÚP. 
plochy evažující ú el plochy a kód plochy Ozna ení 

ploch zastavitelné estavby ostatní charakteristika kód 
vým ra 

plochy (ha) 
1 x   bydlení v rodinných domech BR 1,13 
2 x   smíšená obytná SO 0,96 
3 x   smíšená obytná SO 0,21 0,19 
4 x   smíšená obytná SO 0,18 
5 x   bydlení v rodinných domech BR 0,63 
6 x   výroby drobné VD 1,21 
7   x zele  zahrad ZZ 0,15 
8 x   technické infrastruktury – OV Ti  0,13 
9   x vodní a vodohospodá ské VH 0,52 

ZI.1 x   smíšená obytná SO 0,13 
ZI.2 x   smíšená specifická SX 0,96 

Z1.II x   technické infrastruktury - išt ní 
a odvád ní odpadních vod TI  0,301 

Z2.II x   ve ejné prostranství VP 0,074 
Z3.II x   výroby drobné VD 0,072 

 Podmínky využití ploch  
Plocha . 1, 2 

 využití obou ploch ešit jednou územní studií 
 dopravní napojení ploch bude ze stávajícího sjezdu na sil. II. t ídy ve spodní ásti plochy . 

1 a proluku mezi stávajícími rodinnými domy na severním okraji sídla 
 dopravní obsluha a obsluha technickou infrastrukturou jednotlivých nemovitostí bude 

z ve ejného prostranství 
 ve . prostranství nebudou pojata monotónn , musí umožnit situování alespo  základního 

mobiliá e obce a výsadbu vzr stné zelen  
 pomocí ve ejného prostranství bude ešena i úprava terénu spojená s dopravním 

zp ístupn ním v místech plochy . 1 
 systém zastav ní ani organizace stavebních pozemk  se neur uje, vzhledem k okrajové 

poloze se doporu uje otev ený s nezastav nou ástí parcely sm ující do volné krajiny 
Plocha .  3 

 dopravní obsluhu plochy ešit ze stávající místní komunikace 
 vzdálenost okraje plochy od hranice PUPFL (30 m) je nep ekro itelná 

Plocha .  4 
 dopravní napojení ešit ze stávající ú elové komunikace, která po úpravách p evezme 

funkci místní komunikace 
 i místní komunikaci akceptovat ve ejná prostranství s mobiliá em obce 
 stavební objekty situovat blíže k hranici s plochou . 5 

Plocha .  5 
 dopravní napojení ešit ze stávající ú elové komunikace, která po úpravách p evezme 

funkci místní komunikace 
 navrhnout výstavbu samostatn  stojících rodinných dom  

Plocha .  6 
 dopravní napojení bude ze stávající místní komunikace, kterou v ípad  vhodn jšího 

využití pozemk  je možno prodloužit ve sm ru stávající polní cesty es navazující 
stabilizované plochy stejného zp sobu využití 
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 do kompozi ního ešení plochy zahrnout též stávající skladový objekt, u kterého je 
nezbytné ešit vhodn jší za len ní do obrazu vesnice 

 ve . prostranství využít pro parkovišt  a vytvo ení p íznivého vstupu do výrobní plochy 
 ešit izola ní zele  
 zachovat p ístup do stávající plochy výroby drobné 

Plocha .  7 
 navržena je zahrada ryze užitkového ur ení 
 ipouští se výstavba oplocení ev. drobného objektu pro uskladn ní ná adí. Rekrea ní 

využití se nep ipouští 
 dopravní zp ístupn ní bude po obnovené polní cest  

Plocha .  8 
 dopravní zp ístupn ní – viz. plocha . 7 
 technologii išt ní a umíst ní technologické jednotky ešit s ohledem na blízkost ploch 

obytné zóny 
 maximáln  respektovat b ehový porost Bohdalovského potoka tak, aby nebyl b ehový 

porost tohoto potoka dot en rozsáhlým kácením d evin rostoucích mimo les 
 umíst ním OV nesmí být narušena funk nost lokálního biokoridoru ÚSES 

Plocha .  9 
 využít vhodného profilu pro z ízení malé vodní nádrže 
 k p ístupu využít stávající polní cestu, která je trvale a z malé ásti sezónn  využívána 
 ešit souvislosti mezi provedeným odvodn ním 

Plocha .  ZI.1 
 plochu ešit jako rozší ení stávající hospodá ské usedlost 
 napojení plochy na dopravní a technickou infrastrukturu bude p es stávající hospodá skou 

usedlost 
 ípadné negativní vlivy z hospodá ské innosti nesmí negativn  ovlivnit pohodu bydlení 

na sousedících plochách BR 
Plocha .  ZI.2 

 využívané území bude alternativou k sou asným zp sob m zem lského hospoda ení 
 dominující funkcí plochy bude efektivní a bezpe ná produkce potravin 
 ípadné stavby musí maximáln  využívat modelace terénu, musí mít vysokou 

architektonickou kvalitu a nebudou v kontrastním projevu k p írodnímu prost edí 
 stavby budou ešeny jako sob sta né, šetrné k p írod  
 respektována bude nemovitá kulturní památka - k íž p i polní cest   
 dopravní napojení stavby bude ze stávající ú elové komunikace 
 parkování motorových vozidel uživatel i návšt vník ešit se zohledn ním poslání a 

filozofie využití plochy 
 pro sob sta né stavby (objekty) využít ploch III. a V. t ídy ochrany ZPF 

Plocha .  Z1.II 
 dopravní zp ístupn ní novým sjezdem ze stávající silnice II. t ídy 
 technologii išt ní a umíst ní technologické jednotky ešit s ohledem na blízkost ploch 

obytné zóny 
Plocha .  Z2.II 

 plocha bude tvo it p echod mezi plochou technické infrastruktury a obytnou zónou 
 maximáln  využít ochranného efektu zelen  se zohledn ním budoucího el. vedení VN. 
 na ploše nebude umis ován mobiliá  obce, d tská ani jiná h išt , plochy, stavby event. 

za ízení pro kulturu p ípadn  budování spole enských kontakt i prodejní aktivity  
 dopravní obsluha plochy bude z p ilehlých ploch kódu BR i kódu TI . Nelze budovat sjezd 

ze stávající silnice II. t ídy 
 respektovat stávající vodní tok a respektovat 6m od b ehové hrany pro údržbu vodního toku 
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Plocha .  Z3.II 
 vytvo eny jsou podmínky pro rozší ení stávajícího areálu na plochách stejného zp sobu 

využití 
 dopravní obsluha  bude zajišt na z plochy stávajícího areálu, p ípadn  stávající ú elové 

komunikace 

 Všechny plochy (mimo pl. . 9) se zm nou v území, kde to druh plochy vyžaduje budou 
v požadovaném rozsahu napojeny na technickou infrastrukturu obce prodloužením inž. sítí 

ípadn  výstavbou nových (kanalizace). 
 Nutno prokázat dodržení nejvýše p ípustných hodnot hluku v chrán ném venkovním prostoru 

a chrán ném venkovním prostoru staveb dle charakteru jednotlivých území v souladu se 
stanovenými hygienickými limity ve smyslu p íslušných ustanovení o ochran  zdraví p ed 
nep íznivými ú inky hluku a vibrací. 

 Podmínky prostorového uspo ádání jsou dále uvedeny v kap. 6.2. 

3.3. Návrh systému sídelní zelen  
 Zele  ve ejná 

 Nadále bude reprezentována p edevším zele  v centrální ásti sídla, v mí e omezen jší 
zele  kolem dopravních ploch. 

 Zele  v centrální ásti vyžaduje jednoduché a p ehledné kompozice úprav s citlivým 
ístupem v samostatné sadovnické dokumentaci zvl. v jádru obce, zele  na zastavitelné 

ploše Z2.II bude komponována jako optická i hygienická clona se zohledn ním 
plánovaného el. vedení VN 22kV. 

 i návrhu ve ejných prostranství v nových obytných skupinách ešit návrh dopravní 
a technické infrastruktury tak, aby zde byla umožn na výsadba kvalitních vzr stných 
strom . 

 Ve ejná zele  bude zpravidla sestávat z trávníkových ploch se vzr stnými d evinami 
a nízkou dopl kovou (ke ovou) zelení. V jádru sídla rozvést motiv vodního toku. Obecn  je 
žádoucí zele  ve ejnou doplnit mobiliá em obce, p šími stezkami apod. 

 Plochy ve ejné zelen  je nezbytné stabilizovat. 
 Zele  vyhrazená 

 Je a nadále bude zastoupena zelení zahrad, která se žádoucím zp sobem bude nadále 
uplat ovat v organismu sídla. 

 Mimo ádný význam bude mít navržená zele  s funkcí hygienické a optické clony (zele  
izola ní) na rozhraní p íslušných funk ních ploch.  

 V zahradách je žádoucí up ednostn ní ovocných strom  vysokokmenných. 
V edzahrádkách preferovat úpravy vesnici blízké. 

 U ploch bydlení sm ujících zahradami do volné krajiny nutno umožnit výsadbu alespo  
jedné ady vzr stných strom . 

 Zele  bude rovn ž p evažující(dominantní) sou ástí ploch smíšených specifických. Zde se 
bude jednat p evážn  o plochy zelen  zahrad s d razem na ekologický zp sob hospoda ení. 

 Obecné požadavky 
 Plochy ve ejné zelen  jsou ešeny zejména v rámci ploch s rozdílným zp sobem využívání: 

ve ejné prostranství, plochy bydlení, plochy smíšené obytné. Plochy zahrad pak tvo í 
zárove  významnou ást t chto ploch rozdílného zp sobu využívání: plochy bydlení a 
plochy smíšené obytné. Vyhrazená zele  (nap . vnitroareálová, izola ní) bude nezbytnou 
sou ástí ploch výrobních. 

 Posilovat pronikání krajinné zelen  do sídelního prost edí. 
 i návrhu a realizaci zelen  preferovat používání autochtonních druh  d evin. 

3.4. Vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití 
 Zásadními plochami s rozdílným zp sobem využití  v ÚP jsou: 

- plochy bydlení v rodinných domech (BR) 
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- plochy ob anského vybavení (O) 
- plochy ve ejných prostranství (VP) 
- plochy smíšené obytné (SO) 
- plochy smíšené obytné se specifickým využitím (SX) 
- plochy dopravní infrastruktury silni ní (DS) 
- plochy technické infrastruktury (TI) 
- plochy výroby pr myslové (VI) 
- plochy výroby drobné (VD) 
- plochy zelen  izola ní (ZI) 

4. Koncepce ve ejné infrastruktury a dalšího ob anského vybavení, v . etn  podmínek 
pro její umis ování, nakládání s odpady vymezení ploch a koridor  pro ve ejnou 
infrastrukturu, v etn  stanovení podmínek pro jejich využití 

4.1. Dopravní infrastruktura 
 Systém napojení obce na silni ní sí  z stává beze zm ny. Trasy silnic jsou územn  stabilizo-

vány, s pot ebou úprav bodových závad. Pro tyto úpravy je ve volné krajin  vymezen koridor 
v rozsahu ochranných pásem silnice, v území neurbanizovaném se koridor up es uje na ší ku 

lesa silnice. Pro realizaci dopravního zklidn ní pr tahu obcí lze v mí e nejnutn jší využít i 
ilehlého ve ejného prostranství. 

 Sou ástí návrhu dopravního zklidn ní bude ešení pohybu chodc  i úprava autobusové za-
stávky. 

 Silnice v zastav ném území zabezpe uje i nadále p ímou obsluhu p ilehlých nemovitostí. 
 Pro dopravu v klidu je vymezen dostatek ploch, ukládá se požadavek, aby každý nov  vybu-

dovaný byt m l na p íslušející parcele alespo  jedno garážové i odstavné stání 
pro osobní automobil. 

 V p ípad  otev ení se ve ejnosti (projekt ekologické výstavby a hospoda ení na ploše smíšené 
specifické), zajistit odpovídající  pot eby dopravy v klidu na této ploše v souladu s uvedenými 
podmínkami využití. 

 Neuvažuje se obecn  s výstavbou hromadných, skupinových i adových garáží. P ípustné je 
izování t chto staveb na výrobních plochách, podmín  p ípustné p i ucelené koncepci 

souboru RD a ploch SO (pl. . 1 a 2).  
 Nep ipouští se z izování odstavných a parkovacích stání pro vozidla o vyšší hmotnosti než 3,5 

t na ve ejných prostranstvích a v obytných zónách tvo ených rodinnými domy. 
 Hromadná doprava bude nadále zajiš ována autobusovou p epravou. Umíst ní autobusové za-

stávky z hlediska dostupnosti a velikosti sídla je vhodné. 
 Územní plán nevylu uje možnost dopln ní sít  ú elových cest. 
 Zájmy letecké, vodní ani železni ní dopravy nejsou návrhem územního plánu dot eny. Návrh 

ÚP nep edpokládá s výstavbou erpacích stanic pohonných hmot pro ve ejnost. 

4.2. Technická infrastruktura 
 Na zp sobu zásobování obce Kotlasy pitnou vodou není t eba nic koncep  m nit.  
 Akceptovat požadavek na výstavbu nové splaškové kanalizace. 
 Respektovat plochu pro umíst ní celoobecní OV. Zachovat navrženou limitní hranici nega-

tivního vlivu OV 30 50 m od technologie OV. 
 V urbanizovaném území, zvlášt  pak v zastavitelných plochách, uvád t deš ové vody v ma-

ximální mí e do vsaku i ešit zadržení deš ových vod jiným zp sobem. 
 Zabezpe ení výhledových pot eb dodávky el. energie bude využito stávajících trafostanic. 

Bude respektovaný koridor vedení VN 22 kV + TS na severovýchodním okraji sídla. 
 Respektovat STL plynovodní p ivad  v etn  provedené plošné plynofikace sídla. Zvyšovat 

podíl domácností používajících k vytáp ní zemní plyn. 
 Nep edpokládat výstavbu stožár  mobilních operátor , el. vedení VVN, VTL a VVTL plyno-

vod  ani produktovod . Pokud nebudou omezeny rozvojové zám ry obce, územní plán nebrá-
ní z izování radioreléových spoj . 
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 Navržená koncepce rozvoje obce Kotlasy nezasahuje do zájm  A R MO R. 

4.3. Ob anské vybavení ve ejné 
 Stávající ob anská vybavenost tohoto charakteru je územn  stabilizovaná, tedy bez nárok  na 

územní rozvoj. 
 Víceú elov  využívaná plocha (otev ená, nezakrytá) jihovýchodn  od objektu obecního ú adu 

že být úm rn  rozší ena o sousední prostranství. 
4.4. Ob anské vybavení ostatní 

 Stávající ob anská vybavenost tohoto charakteru je územn  stabilizovaná, tedy bez nárok  na 
územní rozvoj. 

 Umis ování ob anského vybavení úm rné velikosti i rozsahu je možné i do jiných p íhodných 
ploch s rozdílným zp sobem využívání, pokud to nebude v rozporu 
s p ípustným, p ípadn  podmín  p ípustným využíváním dané plochy (toto ustanovení 
možno p im en  uplatnit i pro ve ejnou ob . vybavenost). 

4.5. Ve ejná prostranství 
 Stabilizovat ve ejná prostranství, nejd ležit jším ve . prostranstvím nadále z stává návesní 

prostor tvo ený rozší enou ulicí. 
 ešit vztah ve ejné prostranství 

- víceú elov  využívaná plocha ob anského vybavení 
- ve ejné prostranství  - dopravní zklidn ní pr tahu sil. II/388 

 Ve ejnou zele  považovat za velmi výrazný prvek v kompozici ve ejného prostranství. 
 Bránit dalším nevhodným zásah m do prostor  tvo ící ve ejné prostranství a do objekt , které 

ve ejný prostor obklopují. 
 Z ve ejných prostranství stávajících i nových (krom  ve ejného prostranství na zastavitelné 

ploše Z2.II) budou obsluhovány nové zastavitelné plochy sloužící p edevším k bydlení. 
 Ve ejná prostranství nadále musí být v sídle významným kompozi ním prvkem p ízniv  se 

projevujícím v obrazu obce. 
4.6. Nakládání s odpady 

 Provozovaný systém nakládání s odpady se považuje za vyhovující i pro výhled. 
 Na území obce se nenachází žádná aktivní skládka a ÚP neuvažuje se z izováním skládek na 

území obce ani jiných za ízení na likvidaci odpad i sb rných dvor . 
 Stávající stanovišt  sb rných nádob p esunout do nov  navržené plochy ve ejného prostran-

ství p i výrobní ploše na západním okraji sídla. 
4.7. Vymezení ploch a koridor  pro ve ejnou infrastrukturu 

 Koncepce ÚP vymezuje zastavitelnou plochu Z1.II pro technickou infrastrukturu - išt ní a 
odvád ní odpadních vod (TI ) pro umíst ní stavby istírny odpadních vod. 

 Pot eba vymezení koridor  pro ve ejnou infrastrukturu si koncepce ešení územního plánu ne-
vyvstala. 

5. Koncepce uspo ádání krajiny v . etn  vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití, 
ploch zm n v krajin  a stanovení podmínek pro zm ny v jejich využití, ÚSES územní 
systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opat ení, ochrana 

ed povodn mi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin 
5.1. Koncepce uspo ádání krajiny 

 Návrh územního plánu Kotlasy bude mít p íznivý dopad na p írodní podmínky území 
a krajinného prost edí. 

 K pozitivním p írodním charakteristikám postupn  dosp t zmenšováním m ítka zem lské 
krajiny s cílem vytvo it tzv. mozaiku krajiny. V lesních porostech pak uplatnit požadavek na 
dostate né zastoupení zpev ujících a meliora ních d evin. 
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 Pozitivní kulturní a historické charakteristiky budou spo ívat v respektování sídelní struktury 
s vytvo ením p edpoklad  pro vhodn jší zapojení sídla do krajinného rámce zejména pak 
ocelové haly na západním okraji sídla. 

 Respektovat zelené p írodní horizonty tvo ené p edevším lesním masivem tvo ící jižní ást 
katastru obce ( erný les). 

 Zachovat vodní tok Bohdalovský potok v p irozeném meandrujícím koryt  s b ehovým 
doprovodem. B ehový porost doplnit u závlahové nádrže. 

 Podmín  p ípustné stavby v krajin  (zem lská výroba, stavby pro lesní hospodá skou 
innost, ev. stavby životního prost edí) nesmí být umis ovány v pohledov  exponovaných 

plochách. 
 Nejen v urbanizovaném území, ale i volné krajin  najdou uplatn ní solitéry strom  s astou 

vazbou na drobné artefakty. Rozvíjet zastoupení doprovodné zelen  podél cest, mezí apod. 
 Krajina nezastav ného území bude nadále sloužit zem lství, lesnictví a rekrea ním pohybo-

vým aktivitám. Intenzita využívání ploch zem lských a lesních je limitována p írodními 
podmínkami a ochranou krajinného rázu. Neuvažovat se snižováním vým ry trvale travních 
porost . Kone né uspo ádání zem lských ploch bude p edm tem ešení komplexních po-
zemkových úprav. 

 V krajin  jsou vymezeny plochy s rozdílným zp sobem využití: 
- plochy vodní a vodohospodá ské (VH) 
- plochy vodní a vodohospodá ské - jiné (WX) 
- plochy zem lské - orná p da (ZO) 
- plochy zem lské - trvalé travní porosty (ZL) 
- plochy lesní (L) 
- plochy smíšené nezastav ného území (SN) 
- plochy smíšené nezastav ného území (SP) 

5.2. Územní systém ekologické stability (ÚSES) 
 Plochy ÚSES je možno využít jen takovým zp sobem, který nenaruší obnovu ekosystému 

a nedojde k narušení jeho ekostabiliza ních funkcí. 
 Akceptovat lokální systém ÚSES tvo ený áste  funk ními lokálními biokoridory 

a zejména funk ním biokoridorem p i Bohdalovském potoce. 
 Zajistit podmínky pro vznik funk ního biokoridoru na dnes orné p  v místní trati zvané 

Templ. 
 Na plochách ÚSES je zakázáno m nit druhy pozemku s vyšším stupn m ekologické stability 

za druh pozemku s nižším stupn m ekologické stability. 
 Plochy ÚSES jsou nezastavitelné, vylu uje se t žba nerost  (zcela ojedin le je možno 

za p esn  stanovených podmínek p ipustit stavbu liniovou dopravní a technické infrastruktury, 
ípadn  stavbu související s ochranou ŽP). 

 Interak ní prvky dopl ují sí  biokoridor  a biocenter s funkcí rozptýlené zelen  v krajin . 
 Navrhovaná opat ení: 
Název biokoridoru Navrhovaná opat ení 

LBK 1 

zachovat p irozený vodní režim a okolní p írod  blízká spole enstva, pr žn  dopl o-
vat b ehové a doprovodné porosty domácími, stanovištn  odpovídajícími d evinami 
(olše, jasan, vrby…) pokud je to v n kterých úsecích koridoru nutné. 
Postupnými p stebními zásahy m nit monokulturní smrkové porosty na druhov  
a v kov  rozdílné d eviny odpovídající tamním stanovištním podmínkám dle STG. 

LBK 2 

postupnými p stebními zákroky dosázet d eviny v doprovodném b ehovém porostu 
vhodnými autochtonními d evinami, s p ihlédnutím ke stanovištním podmínkám dle 
STG. Zamezit eutrofizaci vod, ruderalizaci a degradaci porost . Lu ní enklávy využívat 
pouze extenzivn , pravideln  kosit. 

LBK 3 Viz. LBK 2 

LBK 4 
Postupnými p stebními zásahy vytvo it pás zelen  s druhov  a v kov  odlišnými d evi-
nami odpovídající tamním stanovištním podmínkám dle STG. P írod  blízké lu ní po-
rosty podrobit pravidelnému kosení.  Zamezit ruderalizaci a degradaci spole enstev. 
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Název biokoridoru Navrhovaná opat ení 

LBK 5 
ehové porosty doplnit o autochtonní d eviny, pokud je t eba. Okolní lesní porosty 

zásahy zm nit na druhov  i v kov  r znorodá p írodn  blízká spole enstva odpovídající 
tamním stanovištním podmínkám dle STG. Lu ní enklávy pravideln  kosit. 

Název biocentra Navrhovaná opat ení: 

LBC Pod Kotlasy 

Postupnými p stebními zásahy zm nit druhovou a v kovou skladbu monokulturního 
spole enstva, za vzniku druhov  i v kov  r znorodého spole enstva s p ihlédnutím 
ke stanovištním podmínkám dle STG. Zachovat také p írod  blízký vodní režim. Zame-
zit ruderalizaci a degradaci spole enstev. 

LBC Láze  Zachovat p írod  blízké lu ní a mok adní porosty s jejich pravidelným 1-2 ro ním ko-
sením. Zachovat také p irozený vodní režim území.  

LBC Za Kotlaskou 

Zachovat mozaiku p írod  blízkých spole enstev v okolí vodních ploch. Okolní lesní 
porosty postupnými p stebními zásahy zm nit na druhov  i v kov  r znorodá p írodn  
blízká spole enstva odpovídající tamním stanovištním podmínkám dle STG. P írod  
blízké lu ní porosty podrobit pravidelnému kosení. 

LBC Zálomy 
postupnými p stebními zásahy v lese zm nit druhovou skladbu na p írod  blízká spole-
enstva druhov  i v kov  r znorodá stanovištn  odpovídající tamním podmínkám dle 

STG 

LBC Mezi ernými 
rybníky 

Zachovat p irozený vodní režim toku, p írod  blízké lu ní porosty podrobit pravidelné-
mu kosení, monokulturní lesní porosty postupnými zásahy zm nit druhovou skladbu na 

írod  blízká spole enstva druhov  i v kov  r znorodá stanovištn  odpovídající tam-
ním podmínkám dle STG. 

5.3. Prostupnost krajiny 
 Stávající prostupnost krajiny není ešením územního plánu omezována. 
 ípadné požadavky na rozší ení sít  polních cest mohou být souhrnn ešeny 

v komplexních pozemkových úpravách reagující na vývoj vlastnických vztah , ekologickou i 
protierozní funkci cest, územní plán nevylu uje.  

 Posílit nedobrou biologickou propustnost území realizací systému ÚSES v etn  interak ních 
prvk . 

5.4. Protierozní opat ení, ochrana p ed povodn mi 
 Realizovat zatravn ní napravo p i polní cest  od sídla do erného lesa. 
 V ostatních místech potenciálního erozního ohrožení lze vysta it s tzv. organiza ními 

a agrotechnickými opat eními proti vodní erozi. V trná eroze se vykytuje ve své p irozené 
form . 

 Nep ipustit úpravy pozemk  zem lské p dy zp sobující rychlejší odtok vody a snižující 
schopnost vsaku vody. 

 Vodohospodá ský orgán na území obce nestanovil žádné záplavové území. Respektovat 
záplavové území na Bohdalovském potoce pod vodní nádrží v etn  vymezené aktivní zóny 
záplavového území. Nep ipustit zde urbanizaci území. 

5.5. Podmínky pro rekreaci 
 Každodenní rekreace 

- ešit úpravou vhodných ve ejných prostranství a jejich vyhotovení tak, aby poskytovala 
dostatek možností k oddechu všem obyvatel m 

- vhodn  upravit ú elové komunikace zp ístup ující erný les 
- podmínky pro rekreaci u vody oproti stávajícímu výhledu stavu nem nit  

 Krátkodobá a dlouhodobá rekreace 
- neuvažovat s výstavbou nových objekt  pro individuální i hromadnou rekreaci. K t mto 

tzv. pobytovým formám rekreace lze podmín  p ipustit využití stávající domovní fond 
nevhodný k trvalému bydlení i jiným souvisejícím ú el m 

- stabilizovat stávající plochy rodinné rekreace 
- závlahovou nádrž p edevším využívat ke sportovnímu rybolovu 

 Neuvažovat se z izováním zahrádká ských kolonií i osad.  
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 Pohybová rekreace 
- respektovat pr h erven  zna ené stezky na území obce  
- v rekrea  málo p itažlivém území zlepšit prostupnost krajiny 

5.6. Dobývání ložisek nerostných surovin 
 Na území obce nejsou vyhodnocena výhradní ložiska nerost  nebo jejich prognózní zdroj ani 

chrán ná ložisková území. 

6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, stanovení 
prostorového uspo ádání v . ochrany krajinného rázu Stanovení podmínek pro využití 
ploch s rozdílným zp sobem využití s ur ením p evažujícího ú elu využití (hlavní 
využití), p ípustného využití, nep ípustného využití (v etn  stanovení, ve kterých 
plochách je vylou eno umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro ú ely uvedené v 
§ 18 odst. 5 stavebního zákona), stanovení podmín  p ípustného využití t chto ploch a 
stanovení  podmínek prostorového uspo ádání v . základních podmínek ochrany 
krajinného rázu (nap íklad výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, 
stanovení rozmezí vým ry pro vymezování stavebních pozemk  a intenzity jejich využití) 

6.1. Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití 
 Plochy bydlení v rodinných domech (BR) - jsou ur eny pro hlavní využití: uspokojování 

pot eb individuálního bydlení v nízkopodlažních objektech obklopených soukromou zelení 
v kvalitním prost edí. Tyto plochy zahrnují pozemky rodinných dom  a pozemky související 
s ur ujícím využíváním plochy. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky rod. a stavby rodinných dom , pozemky soukromé i jiné zelen , 
pozemky ve ejných prostranství, stavby a za ízení dopravní a technické infra-
struktury související s obsluhou plochy, integrovaná za ízení nep esahující 
význam daného místa území a nenarušující jeho obytnou pohodu. 

podm. p ípustné: malé prostory obchodu a služeb, menší ubytovací a stravovací za ízení, za í-
zení sociální zdravotnické pé e, dopl kové prostory pro zájmovou innost, 
drobná výrobní innost v rozsahu odpovídajícím velikosti 
a objemu budov. Chov, chov drobného hospodá ského zví ectva i drobná 

stitelská innost, p ípadn  rodinná rekreace ve stávajících domech. Podmí-
 p ípustné za podmínky, že tyto innosti musí být bez negativních dopa-

 na sousední pozemky. 
nep ípustné: stavby, za ízení, d je a innosti, které svými vlivy zat žují prost edí plochy a 

obytnou pohodu p ímo, anebo druhotn  nad p ípustnou míru 
 Plochy ob anského vybavení (O) - slouží pro hlavní využití: umis ování ob anského vybavení 

zejména místního významu. Plochy ob anského vybavení zahrnují pozemky staveb a za ízení 
ob . vybavení a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a ve ejná 
prostranství. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky staveb stavby a za ízení pro ve ejnou  správu  a  administrativu  (a), 
pozemky pro za ízení církevní nevýrobní (c), pro obchodní prodej, ubytování 
a stravování, kulturu (k), pozemky pro t lovýchovu a sport (t), pozemky pro 
vzd lávání a výchovu, pozemky pro zdravotnictví a sociálních služeb služby, 
nevýrobní služby (n) i pozemky stavby a za ízení  h bitov . Pozn.: malé pís-
meno - zpodrobn ní druhu ob . vybavení. Druhy ob . vybavení lze vzájemn  
zam nit, nutno však akceptovat neslu itelnost n kterých druh  ob . vybave-
nosti i jejich vlivy na okolí. 

podm. p ípustné: bydlení, pokud je to ke stavebnímu i funk nímu charakteru ur ující nápln  
plochy vhodné, služby p ípadn emesla nesnižující kvalitu prost edí vyme-
zené plochy ani pietu místa 

nep ípustné: aktivity, které zhoršují prost edí plochy nad míru p ípustnou, a  již p ímo 
anebo druhotn  a které narušují estetickou a kulturní hodnotu místa 
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 Plochy ve ejných prostranství (VP) - jsou ur eny hlavní využití: obecnímu užívání bez ohledu 
na vlastnictví tohoto prostoru pozemk , mající obvykle významnou prostorovou a 
komunika ní funkci v urbanizovaném území. Zahrnují pozemky jednotlivých druh  ve . 
prostranství a pozemky dopravní a tech. infrastruktury. Významn  spoluvytvá í obraz sídla. 
Zp soby využití: 

ípustné: pozemky pro ve ejnou zele , pozemky návesních prostor , nám stí 
a uli ních prostor , p ší stezky a chodníky, zpevn né plochy pro kulturní a 
shromaž ovací ú ely , vodní prvky, pozemky, stavby a za ízení dopravní a 
technické infrastruktury, p ípojky 

podm. p ípustné: umis ování mobiliá e obce, drobné architektury, d tských h iš , ploch 
pro ambulantní prodejní aktivity, parkovací stání  a  další  aktivity  a  za ízení  
za podmínky, že p ispívají ke spole enským kontakt m a podporují sociální 
soudržnost, erpací místa pro požární techniku za podmínky zajišt ní odb ru 
požární vody 

nep ípustné: umis ování staveb pro reklamu, staveb provizorního charakteru, z izování 
parkoviš  pro vozidla o vyšší hmotnosti 3,5 t, garáží a jiných staveb 
a inností narušujících spole enské, kulturní a provozní funkce t chto prosto-

 
 Plochy smíšené obytné (SO) - jsou ur eny pro hlavní využití: víceú elové využití, v ípad  

obce zahrnují p edevším p vodní historické zastav ní, pozemky související dopravní a tech-
nické infrastruktury a pozemky ve ejných prostranství plochy, bydlení v rodinných domech 

etn  dom  a usedlostí s hospodá ským zázemím, p ípadn  zázemím pro obslužnou sféru a 
drobnou výrobní innost. Zp soby využití: 

ípustné: stavby a za ízení pro bydlení , živnostenské aktivity a ob anskou vybave-
nost v objektech odpovídajících velikosti vymezeného pozemku a objemu 
budovy daného prostoru, stavby a za ízení dopravní a technické infrastruk-
tury, ve ejných prostranství, pozemky soukromé i jiné sídelní zelen  

podm. p ípustné: stavby pro drobnou výrobní innost, zem lskou malovýrobu, stavby skla-
dovací s nízkými nároky na skladovací plochy a nízkými rušivými vlivy na 
životní prost edí, p ípadn  i rekreace ve stávajících k tomu vhodných ob-
jektech. Jde tedy o aktivity nesnižující kvalitu ur ující plochy, nemají nega-
tivní dopad na pozemek souseda a jsou nenáro né 
na p epravu zboží. Vše se d je v rozsahu odpovídajícím velikosti ploch po-
zemk  a objemu budov za podmínky, že jde o aktivity nesnižující kvalitu 
plochy, nemající negativní dopad na pozemek souseda a jsou nenáro né na 

epravu zboží, tj. nezvyšují dopravní zát ž v území.  Rekrea ní aktivity za 
podmínky využití stávajícího domovního fondu nevhodného k trvalému 
bydlení i jeho p vodnímu ur ení.  innosti a aktivity se d jí v objektech 
odpovídajících velikosti vymezených pozemk  a m ítku daného prostoru.. 

nep ípustné: veškeré stavby, za ízení, innosti a d je, které svými vlivy zat žují prost e-
dí plochy nad p ípustnou míru a  již p ímo anebo druhotn . Nap . stavby 
s vysokými plošnými nároky na pozemky, innosti náro né 
na p epravu zboží, erpací stanice pohonných hmot, mycí rampy, apod ne-
bo snižují kvalitu daného prost edí. 

 Plochy dopravní infrastruktury silni ní (DS) - jsou ur eny  hlavní využití: umis ováním sta-
veb a za ízení souvisejících s k zajišt ní dopravní dostupnosti a sloužící pro obsluhu území 
nekolejovou pozemní dopravou. Zp soby využití: 

ípustné: stavby a za ízení silnic a pozemních komunikací, stavby a za ízení pro do-
pravu v klidu a ostatní dopravní za ízení a stavby v etn  p íslušejících po-
zemk , doprovodná a izola ní zele , za ízení technické infrastruktury, te-
rénní úpravy, protipovod ové opat ení, nutné asana ní zásahy 
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podm. p ípustné: umis ování erpacích stanic pohonných hmot, skládky údržbového mate-
riálu, místní komunikace III. t ídy , umis ování cyklotras a chodník  pro 

ší i záliv  hromadné dopravy na t lese silni ní komunikace za podmín-
ky, že svým provozováním a technickým uspo ádáním nebude narušeno i 
znemožn no hlavní využití plochy 

nep ípustné: stavby, za ízení a innosti, které nesouvisí nejsou v souladu s ur ující nápl-
ní a funkcí hlavním využitím plochy , p ípadn  hlavní využití narušují 

 Plochy technické infrastruktury (TI) - jsou ur eny k hlavní využití: umis ování staveb, za íze-
ní a sítí technického vybavení na úseku zásobování vodou, išt ní odpadních vod ( ), zásobo-
vání i výroby el. energií (e), zemním plynem, elektronických komunikací a teplem.  
Pozn.: malé písmeno - zpodrobn ní druhu technického vybavení. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky, provozní soubory, stavby, za ízení a vedení plnící obslužn  zá-
sobovací a spojovací funkce technické povahy a innosti a d je p ímo sou-
visející s ur ující náplní hlavním využitím  plochy , pozemky, stavby a za-
ízení dopravní infrastruktury, izola ní zele , rozptýlená zele  

nep ípustné: ostatní innosti a d je, které nesouvisí s ur ující náplní nejsou v souladu s 
hlavním a p ípustným využitím plochy 

 Plochy výroby pr myslové (VI) - jsou ur eny hlavní využití: pro výrobu hromadného 
továrního charakteru a stavebnictví, se stavbami pr myslové výroby a skladování, s innostmi 
náro nými na p epravu zboží. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky, stavby a za ízení pro podnikatelskou innost, pozemky vnitroare-
álové dopravy a technické infrastruktury, pozemky s izola ní 
a vnitroareálovou zelení, kdy Nnegativní vlivy z provozovaných inností 
nesmí p ekro it limitní ochranné pásmo, které je dáno hranicí plochy. 

podm. p ípustné: obchodní a komer ní stavby a za ízení a jiné aktivity, erpací stanice po-
honných hmot,  p i respektování limitního ochranného pásma pokud neo-
mezují hlavní využití plochy  a nep ekra ují rámec využití plochy. Závodní 
stravování, p sobení závodního léka e i byty majitele i osob zajiš ujících 
dohled, pokud tyto nebudou ur ujícím využitím plochy rušeny nad p ípust-
nou míru. 

nep ípustné: stavby pro bydlení, rekreaci, ubytování a jiné innosti, na které primární 
(ur ující) využití plochy p sobí rušiv . 

 Plochy výroby drobné (VD) - ur eny pro umis ování provozoven s výrobní náplní na bázi 
kusové i malosériové, blížící se spíše výrob emeslnické s innostmi s vyššími nároky 
na p epravu zboží, v etn  skladování hlavní využití: stavby a za ízení netovární povahy. 
Zp soby využití: 

ípustné: pozemky, stavby a za ízení netovárního charakteru, pozemky vnitroareálové 
dopravy a tech. infrastruktury, pozemky zelen . Negativní vlivy 
z provozovaných inností nesmí p ekro it limitní ochranné pásmo, které je 
dáno hranicí plochy provozoven zakázkové kusové výroby a innosti emesl-
nické, p ípadn  sériová výroba s vysokou p idanou hodnotou v etn  sklado-
vání s nízkými nároky na p epravu zboží, kdy negativní vliv z inností nad 

ípustnou míru nep ekra uje hranice plochy, související administrativa, po-
zemky, stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury, pozemky sídel-
ní zelen . 

podm. p ípustné: podnikatelská innost nenarušující primární funkci využívání jiné aktivity za 
podmínky, že neomezují hlavní využití plochy a nep ekra ují rámec využití 
plochy a  innosti  (d je), které nejsou ur ující funkcí plochy rušeny 
nad p ípustnou míru (nap . závodní stravování, p sobení závodního léka e). 

nep ípustné: stavby pro bydlení, rekreaci, ubytování a jiné innosti, na které p sobí pri-
mární využití plochy rušiv  
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 Plochy výroby - výroba jiná (VX) - hlavní využití: hospodá ský chov ryb . Zp soby využití: 
ípustné: stavby a za ízení sloužící k p ikrmování chovaných ryb v etn  ostatních 

ímých souvisejících aktivit.  
nep ípustné: innosti a d je nemající souvislost s udržitelným chovem ryb, innosti, kte-

ré by m ly nežádoucí dopad na kvalitu životního prost edí a ve ejného 
zdraví 

 Plochy zelen  izola ní (ZI) - jsou ur eny hlavní využití: pro funkci hygienické, estetické i 
psychologické clony a tvo í významný kompozi ní prvek území. Zp soby využití: 

ípustné: výsadba pln  zapojeného stromového patra s ke ovou podsadbou 
z vhodných místn  p íslušných d evin a ke  

podm. p ípustné: výstavba oplocení event. z izování jiných za ízení i realizace dalších opat-
ení p ispívajících ke zvyšování ú inku ur ující funkce hlavního využití 

plochy, stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury za podmínky, 
že nedojde vyt sn ní nebo snížení ú ink  tohoto druhu zelen . 

nep ípustné: innosti a d je nemající souvislost p ímou i nep ímou s ur ujícím využi-
tím plochy 

 Plochy vodní a vodohospodá ské (VH) - jsou  ur eny  k vodohospodá ským ú el m 
s výjime ným estetickým významem pro utvá ení krajinného rázu území a významem 
ekologickým 

ípustné: innosti a za ízení související s vodohospodá skými pom ry území 
a údržbou tok  i vodní plochy 

nep ípustné: innosti a za ízení, které negativn  ovliv ují kvalitu a istotu vod a vodní re-
žim v území 

 Plochy vodní a vodohospodá ské (VH) - hlavní využití : zajišt ní podmínek pro nakládání 
s vodami. Zp soby využití: 

ípustné: innosti a za ízení související s vodohospodá skými pom ry území, rybá -
stvím, revitalizací a údržbou koryt vodote í, za ízení pro akumulaci deš o-
vých vod, opat ení zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu území, do-
provodná a krajinná zele . 

podm. p ípustné: za ízení pro chov ryb, vodní dr beže za podmínky nevýznamného negativ-
ního dopadu na vodní režim a istotu vod, plochy dopravní a technické in-
frastruktury za podmínky, že nedojde k promítnutí nežádoucích ú ink  této 
infrastruktury na vodní plochy a toky  

nep ípustné: innosti a za ízení, které negativn  ovliv ují kvalitu a istotu vod a vodní 
režim v území nebo takovéto d sledky vyvolávají druhotn  

 Plochy vodní a vodohospodá ské - jiné (WX) - hlavní využití : vymezení hráze malé vodní 
nádrže. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky pro umíst ní stavby homogenní nebo nehomogenní hráze ve 
vhodném p ném profilu s p íslušnými funk ními objekty. Stavby a za í-
zení  dopravní a technické infrastruktury, p ípojky.. 

nep ípustné: innosti a aktivity mající nežádoucí dopad na bezpe nost hráze zp sobující 
zhoršení technického stavu funk ních objekt  hráze a zabra ující vizuální a 
geometrické kontrole vzdušného i návodního svahu hráze 

 Plochy zem lské - orná p da (ZO) - jsou ur eny hlavní využití: pro zem lskou produkci 
vesm s na  pozemcích  s dobrou dostupností o doporu eném max. sklonu pozemku do 12°. 
Obecn  jde o pozemky nízké ekologické hodnoty v kultu e orná p da. Zp soby využití: 

ípustné: stování obilnin, okopanin, pícnin, technických a jiných plodin. P ípustná je 
zm na kultury v trvale travní porost, výsadba rozptýlené zelen . Opat ení 
zlepšující vodohospodá skou bilanci v povodí, protipovod ová a protierozní 
opat ení, opat ení zvyšující ekologickou, hygienickou i estetickou hodnotu 
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území. Stavby a za ízení sloužící pro ochranu životního prost edí. Ú elové 
komunikace pro obsluhu pozemk  a k zajišt ní prostupnosti krajiny. 

podm. p ípustné: umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení zem lské prvovýroby, ochra-
ny p írody a krajiny, pozemky dopravní a technické infrastruktury, pozemky 
plnící funkci lesa, vodní plochy, p ípadn  užitkové zahrady 
a sady pokud nedojde k podstatnému zásahu do hospoda ení na ZPF 
a k narušení krajinného rázu nezbytné stavby a za ízení zem lské prvový-
roby, které mají p ímou souvislost se zem lským hospoda ením v daném 
konkrétním míst , pozemky lesních porost  za podmínky, že nedojde 
k narušení ochrany krajinného rázu, zájm  ochrany p írody a ochrany ZPF. 
Oplocování pozemk  za podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné i p s-
tební ú ely a nedojde ke st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny a organi-
zace ZPF. Stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury za podmínky, 
že p jde o nezbytná za ízení ve ejného zájmu a nedojde k narušení krajinné-
ho rázu a životního prost edí. P ší, nau né stezky, cyklostezky, hipostezky za 
podmínky, že jejich trasování nenaruší organizaci ZPF a neomezí prioritní 

el plochy 
nep ípustné: umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad  rozši ování stávají-

cích pokud to není uplatn no v tomto územním plánu , snižování ekologické 
hodnoty území. Stavby a za ízení umis ované na ZPF v  I. a II. t íd  ochrany, 
u kterých ve ejný zájem výrazn  nep evažuje nad zájmech ochrany ZPF. 
Stavby a za ízení napl ující znaky bydlení p ípadn  pobytové formy rekrea-
ce. 

 Plochy zem lské - trvalé travní porosty (ZL) - jsou ur eny hlavní využití: pro zem lskou 
produkci vesm s v údolních nivách, na pozemcích svažitých zpravidla s mén  dobrou dostup-
ností v kultu e trvalý travní porost. Významnou ekologickou hodnotu mají travinobylinná spo-
le enstva p i okrajích lesa, rozptýlené zelen  p i vodote ích a rybnících. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky luk a pastvin využívaných ke kosení nebo spásání. Výsadba roz-
ptýlené zele . zem lské obhospoda ování zem lské p dy, na které se 
nachází stálá pastva, pop ípad  souvislý porost s p evahou travin ur ených 
ke krmným ú el m nebo technickému využití. Opat ení zlepšující vodo-
hospodá skou bilanci v povodí, opat ení zvyšující ekologickou a estetickou 
hodnotu území. Stavby a za ízení sloužící pro ochranu životního prost edí. 

elové komunikace pro obsluhu pozemk  a k zajišt ní prostupnosti kraji-
ny 

podm. p ípustné: umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení zem lské prvovýroby, 
ochrany p írody a krajiny, pozemky dopravní a technické infrastruktury, 
pozemky plnící funkci lesa, vodní plochy, p ípadn  užitkové zahrady 
a sady pokud nedojde k podstatnému zásahu do hospoda ení na ZPF 
a k narušení krajinného rázu nezbytné stavby a za ízení zem lské prvo-
výroby, které mají p ímou souvislost se zem lským hospoda ením 
v daném konkrétním míst , pozemky lesních porost  za podmínky, že ne-
dojde k narušení ochrany krajinného rázu, zájm  ochrany p írody a ochrany 
ZPF. Oplocování pozemk  za podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné 
i p stební ú ely a nedojde ke st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny a 

organizace ZPF. Stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury za 
podmínky, že p jde o nezbytná za ízení ve ejného zájmu a nedojde 
k narušení krajinného rázu a životního prost edí. P ší, nau né stezky, cyk-
lostezky, hipostezky za podmínky, že jejich trasování nenaruší organizaci 
ZPF a neomezí prioritní ú el plochy. Rozorání za podmínky, že jde o zú-
rod ovací opat ení spojené s následnou obnovou travního porostu. 
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nep ípustné: umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad  rozši ování stá-
vajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, snižování vým -
ry ttp na území obce trvalé zorn ní, snižování ekologické hodnoty území. 
Stavby a za ízení umis ované na ZPF v  I. a II. t íd  ochrany, u kterých ve-
ejný zájem výrazn  nep evažuje nad zájmech ochrany ZPF. Stavby a za í-

zení napl ující znaky bydlení p ípadn  pobytové formy rekreace. 
 Plochy zem lské - zahrady a sady (ZZ) - ur eny hlavní využití: pro zem lskou produkci 

zahradních plodin, ovocných strom  p ípadn  ke . Zp soby využití: 
ípustné: innosti produk ní zahrady spojené s p stováním zeleniny, kv tin a dalších 

zahradních plodin, p stování ovocných strom  a ke , okrasné zahrady 
podm. p ípustné: oplocení, pozemky dopl ková za ízení p ípadn  stavby pro p stební innost, 

stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury, p ípadn  za ízení sou-
visející s ur ujícím využitím plochy za podmínky, že nedojde k vyt sn ní 
hlavního zp sobu využití a snížení kvality prost edí plochy. 

nep ípustné: umis ování staveb, za ízení a inností nemajících p ímou souvislost 
s ur ujícím hlavním využitím plochy 

 Plochy lesní (L) - jde o hlavní využití: pozemky ur ené k pln ní produk ní i mimoproduk ní 
funkce lesa. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky s lesním porostem, lesní pr seky a  lesní cesty, minimalizace geo-
graficky nep vodních d evin a uplatn ní meliora ních d evin zvyšujících 
ekologickou stabilitu lesa, nelesní zele , protipovod ová a protierozní opat-
ení, opat ení pro udržení vody v krajin  

podm. p ípustné: umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro lesní výrobu, ochranu p í-
rody, krajiny a ŽP životní prost edí za podmínky, že nebude omezeno využí-
vání lesa a nedojde ke st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny. , p ípadn  
pozemky Stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury za podmínky, 
že p jde o ve ejný zájem a že se bude jednat o výsledné projednané variantní 
ešení. Komunikace pro nemotorovou dopravu vždy za podmínky, že se bude 

jednat o nezbytné úseky dopl ujících celistvost systému v p edem prov e-
ných trasách. Oplocování pozemk  ze podmínky, že je to nevyhnutelné pro 
chovné a p stební ú ely a nedojde ke st etu se zájmy lesního hospodá ství, 
ochrany p írody a krajiny. 

nep ípustné: umis ování jiných nových staveb, za ízení a inností nemajících, p ípadn  
rozši ování stávajících pokud nemají ímou souvislost s ur ujícím hlavním 
využitím plochy, snižování ekologické hodnoty území 

 Plochy smíšené nezastav ného území (SN) - jsou ur eny hlavní využití: pro vyjád ení speci-
fického charakteru nezastav ného území. Zp sob využití: 

ípustné: pozemky ZPF, PUPFL, pozemky vodních ploch, pozemky ostatních ploch 
(kód 14, p íl. vyhl. . 190/1996 Sb.) a pozemky p irozených a p írod  blíz-
kých ekosystém . innosti, kterými lze p isp t ke zvýšení ekologické sta-
bility plochy nenarušující estetickou a p írodní hodnotu místa a zásahy ma-
jící pozitivní vliv na krajinný ráz. 

podm. p ípustné: pozemky dopravní a technické infrastruktury liniové stavby a za ízení do-
pravní a technické infrastruktury jen v nezbytných p ípadech budované ve 
ve ejném zájmu, ú elové komunikace a p ípojky za podmínky slabého zá-
sahu na p ítomné znaky krajinného rázu a ekologickou a estetickou hodno-
tu plochy. P ší, nau né stezky, cyklostezky a hipostezky za podmínky, že 
nedojde k narušení ekologických a estetických hodnot plochy. 

nep ípustné: innosti, které by svými p ímými i druhotnými d sledky narušovaly krajin-
ný ráz a ekologickou hodnotu plochy innosti ev. stavby snižující p írodní a 
estetickou hodnotu území p ímo anebo druhotn , zásahy s negativním do-
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padem na krajinný ráz v etn  zásah  narušující p ítomné znaky krajinného 
rázu, t žba nerost , hygienická za ízení, informa ní centra 

 Plochy smíšené nezastav ného území p írodní (SP) - jsou ur eny hlavní využití: pro zajišt ní 
ekologických a estetických hodnot dotvá ející ráz území obce. Plochy se nachází na pozem-
cích ZPF (z), pozemcích PUPFL, vodních ploch a na druhu pozemku ostatních ploch (o). Zp -
sob využití: 

ípustné: innosti nenarušující estetickou a p írodní hodnotu místa a zásahy mající 
pozitivní vliv na krajinný ráz 

podm. p ípustné: pozemky dopravní a technické infrastruktury liniové stavby a za ízení do-
pravní a technické infrastruktury jen v nezbytných p ípadech budované ve 
ve ejném zájmu, ú elové komunikace a p ípojky za podmínky slabého zá-
sahu na p ítomné znaky krajinného rázu a ekologickou a estetickou hodnotu 
plochy. P ší, nau né stezky, cyklostezky a hipostezky za podmínky, že ne-
dojde k narušení ekologických a estetických hodnot plochy. 

nep ípustné: innosti ev. stavby a za ízení snižující estetickou a p írodní hodnotu p ímo 
anebo druhotn , zásahy mající negativní dopad na krajinný ráz a stírající 

ítomné znaky krajinného rázu, t žba nerost , hygienická za ízení, infor-
ma ní centra 

 Plochy smíšené obytné se specifickým využitím (SX) - plochy umož ující hlavní využití: 
hospoda ení na permakulturních principech  Zp sob využití: 

ípustné: založení p írodního hospodá ství vytvá ením rozmanité rostlinné polykultu-
ry využívající dané p írodní podmínky s up ednostn ním p vodních odol-
ných rostlin, výstavba nezbytného sob sta ného domu šetrného k p írod  

podm. p ípustné: oplocení za podmínky, že je to nevyhnutelné pro p stební ú ely, vodní plo-
chy za podmínky podpory vývoje ekosystému plochy 

nep ípustné: umis ování staveb, za ízení a inností nemajících p ímou souvislost 
s ur ujícím hlavním využitím plochy, innosti, které by svými p ímými i 
druhotnými d sledky narušovaly krajinný ráz a ekologickou hodnotu plochy 

6.2. Podmínky prostorového uspo ádání v . podmínek ochrany krajinného rázu 
 Respektovat dochované p dorysné a prostorové uspo ádání zastav ní stávající zástavby. 
 U ploch urbanizovaného území stavových nep edpokládat s významnými zm nami koeficientu 

zastav ní ploch intenzity využití území ani se zvýšením výškové úrovn  zastav ní zástavby.  
 i koncepci ploch zastavitelného území vycházet ze zásad specifikovaných v kapitole 3.2. U 

ploch pro bydlení uvažovat s objekty o 1 nadzemním podlaží s možností využití podkroví 
v sedlové ev. polovalbové st eše. 

 U staveb na plochách výrobních preferovat horizontální uspo ádání p ed uspo ádáním 
vertikálním. 

 Pro hlavní zastavitelné plochy se ur ují tyto koeficienty zastav ní intenzity využití území: 
- plochy bydlení v RD – koeficient zastav ní intenzita využití území do 0,25 (parcely 

sm ující do volné krajiny) 
- plochy smíšené obytné – koeficient zastav ní  intenzita využití území do 0,45, dalších cca 

15 % plochy lze využít pro komunikace a zpevn né plochy. Zbytek plochy je ur eno pro 
zele . 

- plochy výroby drobné – koeficient zastav ní intenzita využití území m že dosáhnout 
hodnoty cca 0,5 s tím, že zpevn né plochy mohou tvo it max. 30 % plochy. Zbývajících 
min. 20 % je ur eno pro zele  

- plochy smíšené specifické - koeficient zastav ní intenzita využití území do 0,10 v etn  
ístupových zpevn ných ploch 

 i návrhu rodinných dom  a objekt  na plochách smíšených obytných hledat inspiraci 
v tradi ním vesnickém dom  resp. hospodá ské usedlosti. Výrobní a skladovací objekty budou 
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v maximální mí e vycházet z výrazu i m ítka hospodá ského objektu p vodního selského 
stavení. 

 U ploch výrobních pr myslových je dán požadavek na trvalou modernizaci výrobních 
za ízení. Modernizací nep ekro it objemové parametry staveb. 

 Na území obce nep edpokládat umis ování staveb, jejichž vlastnosti (velikost, barva, faktor 
pohody apod.) výrazn  p ekra ují ostatní krajinné prvky, krajinné soubory anebo vlivy 
na lov ka. V urbanizovaném území stavby pro reklamu neumis ovat. 

 Vysoká zele  ve ejných prostranství, zahrad a humen, bohat  kvetoucí zele  p edzahrádek 
musí nadále pat it k základním znak m venkovského sídla. Preferovat užití tradi ních druh  
zelen  obvyklých v regionu. 

 Chyb jící zatravn ní (ttp) je nutno doplnit p i okrajích les  a kolem vegetace rostoucí mimo 
les, zvlášt  pak v ploše navržených segment  lokálního biokoridoru. 

 i akceptování návrhu územního plánu nebude docházet k nevhodným zásah m 
do krajinných vztah  ani m ítka krajiny. 

6.3. Umis ování staveb a za ízení a jiných opat ení pro ú ely uvedené v §18 odst. 5 stavebního 
zákona 

 Zm na . I ÚP Kotlasy se zabývá pouze plochami zastavitelnými 

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

7.1. Ve ejn  prosp šné stavby (VPS) dopravní a technické infrastruktury 
etn  ploch nezbytných k zajišt ní jejich výstavby a ádného užívání pro daný ú el. 

 Dopravní infrastruktura 
Nebyly vymezeny. 

 Technická infrastruktura 
V-T1 -  výstavba celoobecní istírny odpadních vod 
V-T2 -  vedení VN 22 kV v etn  trafostanic TS 22/0,4 kV 

7.2. Ve ejn  prosp šná opat ení (VPO) 
 Nebyla vymezena. 

7.3. Stavby a opat ení k zajiš ování ochrany a bezpe nosti státu 
Nebyly vymezeny. 

7.4. Plochy pro asanaci 
Nebyly vymezeny. 

8. Vymezení dalších ve ejn  prosp šných staveb a ve ejn  prosp šných opat ení ve ejných 
prostranství,  pro  které  lze  uplatnit  p edkupní  právo  s  uvedením  v  í  prosp ch  je  

edkupní právo z izováno, parcelních ísel pozemk , názvu katastrálního území a 
ípadn  dalších údaj  podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona 

 Nejsou tímto územní plánem vymezeny. 

9. Vymezení ploch a koridor  územních rezerv a stanovení podmínek možného budoucího 
využití v . podmínek pro jeho prov ení 

 Zm nou . I ÚP Kotlasy je vymezena plocha územní rezervy ZI.R pro budoucí využití plochy 
jako plochy smíšené obytné se specifickým využití (SX) v návaznosti na zastavitelnou plochu 
ZI.2 v prostoru vymezeném touto plochou silnící II/388 a ú elovou komunikací. 

 Sou asné využití plochy (plochy zem lské - orná p da (ZO)) neznemož uje budoucímu 
rozší ení pot eb rozvoje na vymezené zastavitelné ploše ZI.2.  
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 ípadné využití plochy územní rezervy bude prov enou zm nou územního plánu nebo 
územním plánem novým.  

10. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no 
zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její po ízení a p im ené lh ty pro 
vložení dat o této územní studii do evidence územn  plánovací innosti 

10.1. Vý et ploch a podmínky využití 
 Prov ení zm n v zastavitelných plochách vymezených územním plánem Kotlasy jako pod-

mínka pro rozhodování v území je stanoveno u zastavitelné plochy . 1 a . 2. 
 Základní podmínky využití jsou známy z kap. 3.2. a 6.2. 
 Územní studie pro ob  plochy bude vyhotovena na jednom geodeticky zam eném podkladu. 

10.2. Stanovení lh t 
 Územní studie bude vyhotovena p ed vstupem konkrétního zám ru do území. 
 Vložení dat do evidence územn  plánovací innosti bude do p ti m síc  od schválení 

možnosti využití územní studie 8 let od nabytí ú innosti Zm ny . II územního plánu Kotlasy. 

11. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je po ízení a vydání rozhodování o zm nách v 
území podmín no vydáním regula ního plánu podmínkou pro rozhodování o zm nách 
jejich využití a zadání regula ního plánu v  rozsahu  dle  p ílohy  .  9  s  uvedením  zda  se  
bude jednat o regula ní plán z podn tu nebo na žádost a u regula ního plánu z podn tu 
stanovení p im ené lh ty pro jeho vydání 

 Nejsou tímto územní plánem vymezeny. 

12. Stanovení po adí zm n v území (etapizace) 
 Pro jednoduchost v koordinaci využívání ploch se zm nou v území není etapizace vyhotove-

na. 

13. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které m že 
vypracovávat architektonickou ást projektové dokumentace jen autorizovaný architekt 

 Nejsou tímto územní plánem vymezeny. 

14. Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no dohodou o 
parcelaci 

 Nejsou tímto územní plánem vymezeny. 

15. Stanovení kompenza ních opat ení podle §50 odst. 6 stavebního zákona 
 Orgán ochrany p írody v zadání zm ny . I ÚP Kotlasy ( ešeném jako zpráva o uplat ování) 

neuplatnil požadavky na kompenza ní opat ení Kompenza ní opat ení nejsou stanovena. 

16. Údaje o po tu list  ÚP a po tu výkres  k mu p ipojené grafické ásti 
 Text. ást v etn  titulního listu, záznamu o ú innosti a obsahu text. ásti sestává ze 16 lis . 
 Výkresová ást sestává: 

Výkres 
íslo název 

po et list  poznámka 

1 Výkres základního len ní území 1 1 : 5 000 
2 Hlavní výkres 1 1 : 5 000 
3 Ve ejn  prosp šné stavby a opat ení, asanace 1 1 : 5 000 
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3. Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územn  plánovací dokumentací 
vydanou krajem, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu ar-
chitektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastav ného 
území, s požadavky stavebního zákona a jeho provád cích právních p edpis , 
s požadavky zvláštních právních p edpis  a se stanovisky dot ených orgán  podle zvlášt-
ních právních p edpis , pop ípad  s výsledkem ešení rozpor  

3.1. Soulad s PÚR a ÚPD vydanou krajem 
      Politika územního rozvoje R byla schválena usnesením vlády eské republiky . 929 ze dne 
20.7.2009. Usnesením vlády R . 276/2015 byla schválena Aktualizace .1 Politiky územního 
rozvoje R. Aktualizace .2 Politiky územního rozvoje R byla schválena dne 2.9.2019 usnesením 
. 629. Aktualizace . 3 Politiky územního rozvoje R byla schválena dne 2.9.2019 usnesením . 

630. Aktualizace . 4 Politiky územního rozvoje byla schválena dne 12. ervence 2021 usnesením 
vlády . 618. Aktualizace . 5 Politiky územního rozvoje R byla schválena dne 17.8.2020 usnese-
ním vlády . 833. (dále též PÚR R nebo jen PÚR).  
      Zásady územního rozvoje Kraje Vyso ina byly vydány dne 16.9 2008 a nabyly ú innosti 
22.11.2008. Aktualizace .1 Zásad územního rozvoje Kraje Vyso ina byla vydána 8.10.2012 a 

innosti nabyla dne 23.10.2012. Aktualizace .2 a .3 Zásad územního rozvoje Kraje Vyso ina 
byly vydány dne 13.9.2016 a ú innosti nabyly dne 7.10.2016. Aktualizace . 5 Zásad územního 
rozvoje Kraje Vyso ina byla vydána dne 12.12.2017 a ú innosti nabyla dne 30.12. 2017. Aktualiza-
ce Zásad územního rozvoje Kraje Vyso ina . 6 byla vydána dne 14.5.2019 a ú innosti nabyla dne 
14.6.2019. O vydání Aktualizace . 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vyso ina rozhodlo Zastupitel-
stvo Kraje Vyso ina dne 08.09.2020. Aktualizace . 8 Zásad územního rozvoje kraje vyso ina byla 
vydána Zastupitelstvem kraje Vyso ina dne 9.2.2021. (Pro Zásady územního rozvoje Kraje Vyso i-
na v Aktualizaci . 1-6 a 8 se dále užívá ozna ení ZÚR KrV nebo jen ZÚR.) 
3.1.1. PÚR eské republiky 
      Republikové priority územního plánování jsou Územním plánem Kotlasy napln ny. ešena je 
ochrana p írodních, kulturních hodnot území. V souladu s požadavky ochrany p írodních hodnot, 
zvýšení kvality života obyvatel i hospodá ského rozvoje je území obce ešeno komplexn  p ed 
uplat ováním jednostranných hledisek.  

Území obce se nenachází v žádné rozvojové oblasti, rozvojové ose ani specifické oblasti repub-
likového významu. Území obce leží mimo plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury. 

 priorita 14 - ÚP Kotlasy nemá žádný d ležitý dopad na ochranu ani rozvoj p írodních, 
civiliza ních i kulturních hodnot území. ÚP zachovává identitu obce, ochrana hodnot území je 
provázána s pot ebou základního hospodá ského a sociálního rozvoje. Zachována je stávající 
hladina zástavby. Plochy lesa jsou ÚP považovány za permanentní krajinnou strukturu.Rozvoj 
rekrea ních aktivit je sm rován do pohybových forem. 

 priorita 14a –Koncepce ÚP krom  extenzivního územního rozvoje vyžaduje též efektivní 
využití zastav ného území. ÚP ctí zásadu, že p i prokázané pot eb  zastavitelných ploch je 
nutné tyto plochy se zm nou v území situovat v p ímé vazb  na zastav né území. Dot ení ZPF 
nejvyšších t íd ochrany je ádn  zd vodn no. Ekonomická funkce zem lství slábne, avšak 
jeho význam v údržb  krajiny je nezpochybnitelný.  

 priorita 15 – ešení ÚP nem že vést k sociální segregaci obyvatel 
 priorita 16 - Územní lán p edkládá komplexní ešení problematiky území obce Kotlasy bez 

nad azování jednotlivých v území. Po izování ÚP nese v sob  též zapojení ve ejnosti, ímž se 
do jeho výsledné podoby mohou promítnout i její pot eby. 

 priorita 16a – Koordinace všech dostupných zám  do území je jedna ze zásad koncepce ÚP. 
Respektovány jsou poskytnuté pot eby  rezortních koncepcí korigované v rámci projednávání 
územního plánu. 

 priorita 19 – Na území obce nebyly nalezeny plochy brownfields. Na území nedochází 
k nežádoucímu jevu - suburbanizaci.    
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 priorita 20 – Na území obce nejsou umis ovány žádné stavby ani za ízení, které by m ly 
negativní dopad na stávající hodnoty krajinného rázu, narušily pohledové partie na sídlo i 

nily pohledový vztah sídla a krajiny. ÚP respektuje ve ejný zájem na ochranu hodnot, které 
byly získány z ÚAP a terénním šet ením v souvislosti s po izováním územního plánu. Zárove  
byla potvrzena d ležitost územního systému ekologické stability zde místního systému.  ÚP 
Kotlasy nem že významn  ovlivnit charakter krajiny a nevyvolá pot ebná kompenza ní 
opat ení. 

 priorita 20a - dopravní ani technická infrastruktura, která by vytvá ela riziko fragmentace 
krajiny není územním plánem vymezována. Koncepce ÚP nebrání prostupnosti pro voln  žijící 
živo ichy i lov ka. Z hlediska koncepce širších vztah  nehrozí nebezpe í tzv.  sr stání sídel 

 priorita 23 – ÚP stabilizuje sou asné plochy dopravní a technické infrastruktury (mimo systém 
odvád ní a išt ní splaškových vod). Zastavitelná plocha vymezená pro OV nem že snížit 
prostupnost krajiny. Územím obce neprochází dálnice, silnice I. t ídy ani železnice. S novými 
stavbami této dopravní infrastruktury ÚP neuvažuje.  

 priorita 25 - Vymezené zastavitelné plochy se nachází mimo území potencionáln  ohrožená 
záplavami, sesuvy p dy, ú inky vodní eroze apod. Nadále platí uvád t na ploše maximální 
množství vody do vsaku nebo jiným zp sobem tyto vody na pozemku zadržet. Na území obce 
není vymezena lokalita pro akumulaci povrchových vod. 

 priorita 26 – Na území obce Kotlaly v mí e minimální zasahuje záplavové území v etn  aktivní 
zóny na Bohdalovském potoce. Toto záplavové území nem že ovlivnit rozvoj sídla.   

 priorita 30 – Zásobování pitnou vodou je vyhovující. V sou asné dob  probíhají práce na 
projektu kanalizace ukon ené istírnou odpadních vod.  

 Územní plán Kotlasy je vypracován v souladu s PÚR R. 
3.1.2. Soulad s územn  plánovací dokumentací vydanou krajem 
     Regula ní plán pro plochy a koridory nadmístního významu na území Kraje Vyso ina nebyl 
dosud po ízen. 

 Území obce se nenachází v rozvojové oblasti ani specifické oblasti krajského významu, rovn ž 
se nenachází v rozvojové ose krajského významu. 

 Zásady územního rozvoje KrV na území obce Kotlasy nevymezují žádné prvky nadmístního 
systému ÚSES. 

 Na území obce nejsou ZÚR KrV vymezen žádné ve ejn  prosp šné stavby ani žádná ve ejn  
prosp šná opat ení. 

 Typy krajin dle cílového využití  
Celé správní území obce pat í krajiny lesozem lská ostatní 
Mimo ploch, které jsou ur eny pro rozvojové pot eby obce, územní plán zachovává stávající 
využívání krajiny. ÚP tak zachovává v nejvyšší mí e stávající typ využívání lesních a 
zem lských pozemk . 
Koncepce územního plánu respektuje základní hodnotu sídla, kterou je osazení p vodní 
zástavby do terénu. Zachována je historická stopa zástavby utvá ející lineární formu návesního 
prostoru. ÚP nep edpokládá významnou intenzifikaci zástavby na plochách p vodního 
zastav ní, nebo  by mohlo dojít k narušení charakteru této ásti sídla, kde d ležitou roli hrají 
zahrady. ÚP neumož uje  novou zástavbou p ekro it stávající p evládající hladinu zastav ní 
sídla. 
ÚP vytvá í rámec pro koncep ní usm rn ní rozvoje území obce. Podmínky prostorového 
uspo ádání v etn  ochrany a kultivace krajiny jsou vyjád eny p edevším v textové ásti 
územního plánu. ÚP akceptuje permanentní krajinné struktury, které jsou na území obce 
reprezentovány zejména lesy, rozsáhlou vodní plochou a meandrujícím Bohdalovským 
potokem.Rozvíjena je pot eba dopln ní i výsadby doprovodné zelen . 
 



Územní plán KOTLASY - Zm na . II - NÁVRH PRO VE EJNÉ PROJEDNÁNÍ STUDIO-P|09/2021 

 

 39 

 Správní území obce náleží do oblasti krajinného rázu CZ0610-OB007 Ž ársko - Bohdalovsko. 
 Koncepce ÚP respektuje daný georeliéf mající charakter ploché vrchoviny p i 

Bohdalovském potoce s prvky p írodní povahy. 
 V zem lské krajin  bylo tradi ní uspo ádání plužiny v druhé polovin  minulého století 

nahrazeno plužinou velkých lán . Je z ejmé, že návrat k p vodnímu hospoda ení 
v zem lské krajin  je nemožný, proto ÚP vytvá í podmínky pro dopln ní zem lsky 
využívaného území o krajinný detail, který m že krajinné prost edí oživit. 

 ÚP zachovává bohatost lenitých okraj  lesa s vysokou estetickou a ekologickou hodnotou. 
Respektována je  údolní niva Bohdalovského potoka s travními porosty. 

  Historické krajiná ské úpravy nesoucí z ejmý kompozi ní zám r se na území obce 
nenachází. 

 Hydrologická sí  v etn  vodních ploch je územním plánem respektována. Území obce leží 
v povodí Bohdalovského potoka, který je pravostranným p ítokem eky Oslavy. Na 
Bohdalovském potoce, který je hrani ním tokem, byla za átkem devadesátých let minulého 
století vystav na velká závlahová nádrž, která dnes slouží ke sportovnímu rybolovu a chovu 
tržní ryby. 

 ÚP zachovává siluetu sídla o jednotné výškové hladin  bez stavebních dominant.  
 Pro území eskomoravské vyso iny je charakteristická sí  malých sídel. Obec Kotlasy 

svými 106 obyvateli (k 31.12.2020) náleží mezi skupinu sídel velikostní skupiny 101- 200 
obyvatel. Nejvyšší po et obyvatel 236 v obci žil v roce 1880. pak po et obyvatel krom  let 
1910 a 1921 postupn  klesal.   

  ÚP zachovává osobitost sídla s návsí obklopenou kompaktní zástavbou p vodn  selských 
usedlostí. Náves je považována za nejd ležit jší ve ejný prostor obce. ÚP na území obce 
neumis uje žádné stavby ani za ízení, která by se vymykala m ítku stávající zástavby. 

 Vymezené zastavitelné plochy navazují na zastav né území. D ležitým a charakteristickým 
prvkem venkovské zástavby je m kký p echod zastav ného území do volné krajiny. ÚP 
požaduje tento charakteristický znak dodržet i u nových zám  v území spolu 
s požadavkem zachování dostatku zvlášt  vysoké zelen  v sídle. 

 ÚP na území obce neumis uje výškové stavby v prostorech, ze kterých se budou vizuáln  
uplat ovat ve vymezených územích p írodního parku Bohdalovsko a CHKO Ž árské vrchy 
a ve vyvýšených prostorech Arnoleckých hor nebo do území v nichž budou v kontrastu se 
stávajícími dominantami kostelních v ží. 

 Zám ry umis ované ve správním území obce Kotlasy nemohou narušit širší krajinný rámec 
významné kulturní památky kostela na Zelené ho e. 

 ínos územního plánu k napln ní požadavk  územního plánování Kraje Vyso ina vztahující 
se k území obce Kotlasy pro zajišt ní udržitelného rozvoje území (ozn. priorit odpovídá ozn. 
v ZÚR KrV): 
 priorita 01 – Koncepce územního plánu nabízí podmínky pro vyvážený rozvoj obce, který 

možno vyjád it sociálním rozm rem udržitelného rozvoje,podmínkami pro zlepšování 
kvality životního prost edí a udržitelnými formami hospodá ství. Jsou vytvo eny podmínky 
pro zlepšení dostupnosti bydlení i zlepšení vybavení obce ve ejnou infrastrukturou. 
Nastaveny jsou podmínky pro udržení hospodá ského potenciálu v obci.   ÚP využívá 

eln  zastav né území obce. Do území místn  vstupuje alternativní zp sob hospoda ení v 
zem lské krajin  což m že být zárodek trvale udržitelného hospoda ení v zem lské 
krajin . 

 priorita 04 – Základní služby ve ejného ob anského vybavení jsou pro obyvatele 
poskytovány v m stysi Nové Veselí. Obec Kotlasy leží v zájmovém území m sta Ž áru nad 
Sázavou, které vytvá í pro obec obslužné a hospodá ské podmínky.  

 priorita 05 – silnice II/388 nepat í do Páte ní silni ní sít  Kraje Vyso ina. Stavební opat ení 
pro zlepšení dopravní obslužnosti kraje tak budou sm ovat k úpravám bodových závad a 
povrch  silnice.  
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 priorita 06 – koncepce ÚP Kotlasy není v rozporu s cílovými charakteristikami území. ÚP 
podporuje zvyšování biologické rozmanitosti krajiny a krajinné diverzity.V zem lsky 
intenzivn  obhospoda ované krajin  vzniká enkláva budoucího ekologicky hodnotného 
území s novou dimenzí udržitelného rozvoje. Rozsah dot ení zem lského p dního fondu 
je p im ený velikosti obce za len ní obce do struktury osídlení. Obec Kotlasy se nachází v 
oblasti krajinného rázu CZ 0610-OB007 Ž ársko Bohdalovsko.  ÚP Kotlasy nedochází k 
zásah m do reliéfu krajiny. Struktura kulturní krajiny není m na, vy le uje se plocha pro 
ov ení možností hospoda ení v krajin  založeném na p írodních zákonitostech a 
ekologickém p ístupu. Na istotu vod bude mí zásadn  p íznivý vliv p ipravovaná výstavby 
centrální OV s pot ebnými kanaliza ními sb ra i. ÚP vytvá í p edpoklady pro napln ní 
požadavk  hospoda ení se srážkovými vodami, není navrhováno další odvod ování 
zem lských pozemk . Zachovány jsou stávající vodní plochy. Na území obce nebyla 
zaznamenána rizika plynoucí z ohrožení území sesuvy p d ani jiných potenciálních rizik. 

inky vodní eroze lze eliminovat dodržováním zásad rozumného využívání krajiny. ešení 
ÚP zachovává zásadní kompozi ní vztahy v území. nové po iny v území jsou ú elné a 
reagují na kontext okolní zástavby.   ešením ÚP není omezována prostupnost krajiny, 
nejsou vytvo eny nové bariéry prostupnosti, zajišt na je ochrana ÚSES v p ípad  Kotlas na 
místní úrovni. 

 priorita 07 – Koncepce ÚP nabízí podmínky  pro zkvalitn ní života v obci. Stanovené 
podmínky využívání území zajistí, že nedojde k nevratným zásah m do urbanistiky a 
architektonického výrazu sídla. ÚP up ednost uje vyvážené a p itom efektivní využívání 
zastav ného území. Rekonstrukce a modernizace domovního fondu náleží mezi hlavní 
stavební zásahy p ízniv  se projevující v nižších požadavcích na zábor zem lského 

dního fondu. ÚP nevymezuje zastavitelné plochy pro ú ely rekreace. Preferovány jsou 
pohybové formy rekreace, které územní plán považuje za p ív tiv jší k hodnotám území. Na 
území obce nejsou odv tví s vyšší p idanou hodnotou a územní plán pro rozvoj t chto 
ekonomik nevymezuje zastavitelné plochy. Zem lská výroba není omezena pouze na 
produkci komodit, ale sou asn  plní i funkci údržby krajiny a dále p ispívá k ekonomickým 
a sociálním pot ebám  venkova. Krom  produk ních užitk  lesa je t eba zd raznit jeho 
environmentální funkci (nap . vodohospodá ské a hygienické schopnosti, krajiná skou i 
ekologickou hodnotu), Koncepce ÚP považuje systém dopravní obsluhy území za 
stabilizovaný, technická infrastruktura po realizaci systému odvád ní a išt ní splaškových 
vod bude v obci na dobré úrovni. Alternativní zdroje energie nejsou dosud v pot ebném 
rozsahu využívány. S rozvojem t chto zdroj  energie lze uvažovat v urbanizované ásti obce 
prioritn  pro osobní pot ebu. 

 priorita 08  Zem lský areál je postupn  transformována na plochu výroby 
drobné.Zem lská výroba sm uje do rodinných farem. Území kolem sídla je asto tvo eno 
zem lskými p dami nejvyšších t íd ochrany. Vstup zastavitelných ploch na tuto 
zem lskou p du byl d kladn  prov en v etn  hledání jiných ešení. P esto dot ení t chto 
chrán ných p d bylo vyhodnoceno jako nevyhnutelné a bylo ádn  od vodn no ešení 
územního plánu nevyžaduje zábor lesních pozemk . Ekologickou hodnotu území posiluje 
dopln ní zem lské krajiny o prvky ÚSES. Na správním území obce Kotlaly nejsou 
situovány zám ry nadmístního významu. Stanovování po adí zm n v území s ur ováním 
podmíne nosti rozvoje území ve vztahu k rozvoji ve ejné infrastruktury Kraje Vyso ina 
z pohledu požadavk  na koordinovaný rozvoj nevýznamné. Železni ní doprava nemá na 
dot eném území své zájmy. Nízké intenzity dopravy na pr tahu silnice II/388 jsou nízké a 
nevyvolávají pot ebu odklon ní silnice mimo sídlo. Konkrétní zástavba na ploše se zm nou 
v území .1 bude ešena p edepsanou územní studií a  tak m že být reagováno na p ípadné 
nežádoucí vlivy na obytné prost edí z provozu na silnici II.t ídy. Na území obce Kotlaly 
nedochází ke st et m vzájemn  neslu itelných inností.   

Územní plán Kotlasy je v souladu se ZÚR KrV. 
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3.2. Soulad s cíli a úkoly územního plánování  
 Cíle územního plánu 

 koncepce územního plánu navrhuje opat ení sm ující k optimálnímu využívání území, které 
umož uje dlouhodobý vyvážený a harmonický rozvoj obce. Stanovená opat ení územního 
plánu dávají jasná pravidla pro využívání území v souladu s principem udržitelného rozvoje 
území. 

 územní plán se zabývá komplexním ešením celého správního území obce Kotlasy. Pro 
území obce jsou stanoveny požadavky na ú elné využívání území a podmínky prostorového 
uspo ádání území. Zm ny v území sm ují p edevším do ploch bydlení v rodinných domech 
venkovského typu, které vyhovují pot ebám a nárok m r zných sociálních skupin obyvatel.  

 rozvoj území je koordinován p sobením dot ených orgán  na území i na území sousedních 
obcí. Jedná se o zám ry p edevším na úseku koordinace u lokálních ÚSES. Koordinace se 
ZÚR KrV - viz kap. C.3.1.2. P ednosti území prezentované hmotnými i nehmotnými 
hodnotami území jsou územním plánem rozvíjeny tak, aby byly co nejú eln ji napln ny a 
koordinovány ve ejné i soukromé zám ry zm n v území v souladu s dlouhodobými 
pot ebami spole nosti. 

 ve ve ejném zájmu ÚP Kotlasy chrání a rozvíjí p írodní, civiliza ní a kulturní hodnoty 
území, respektuje hodnoty urbanistické a kulturní. 

 krajinný prostor je chrán n jako prostor bez podstatného narušení. V zem lsky siln  
využívané krajin  je posilována ekologická stabilita p edevším na orné p . 

 jako vzájemn  propojený soubor p irozených i p írod  blízkých ekosystém  udržujících 
írodní rovnováhu je vymezen územní systém ekologické stability. 

 chrán ny jsou nesporné hodnoty p írody a krajiny. 
hodnota edpis 

írodní park Bohdalovsko Na ízení Okresního ú adu Ž ár nad Sázavou .2/01 
Významný krajinný prvek  §9 ods.b) zákona . 114/92 Sb. v platném zn ní 

 v zastav ném území je kladen d raz na využívání stávajícího domovního fondu a 
využití disponibilních ploch, avšak za podmínky nutného zachování struktury zástavby 
a architektonického výrazu staveb.  

 územní plán respektuje kulturní památky zapsané do ÚSKP R, 
katalogové íslo rejst íkové íslo popis 

1000131762 20911/7-4141 vysoký kamenný k íž u domu .o. 43 
1000137185 26034/7-4142 vysoký kamenný k íž 
1000130079 19322/7-4140 vysoký kamenný k íž 

 územní plán apeluje na d ležitost § 22 a § 23 zák. . 20/1987 Sb., o státní památkové 
pé i ve zn ní pozd jších p edpis  (archeologické výzkumy a nálezy), týkající se 
povinnosti stavebník  (investor  staveb) p i zásazích do stávajícího terénu. 

 územním plánem nejsou p ipušt ny innosti narušující kulturní hodnoty území. Dány 
jsou p edpoklady pro kultivaci urbanisticky cenných prostor. 

 nové požadavky na pobytové formy rekreace nejsou na území obce ešeny. 
 v sídle jsou vytvo eny úm rné p edpoklady pro rozvoj ekonomických aktivit 

inášejících do obce pracovní p íležitosti. 
 obec je p im en  vybavena ve ejnou infrastrukturou. Sídlu nejvíce chybí splašková 

kanalizace ukon ená OV.  
 za ízení ob anského vybavení jsou na území obce územn  stabilizována s možností 

kvalitativního rozvoje. 
 vymezení zastavitelných ploch je p im ené velikosti obce a jeho postavení ve struktu e 

osídlení. 
 v podmínkách využití ploch jsou pro plochy nezastav ného území, jejichž charakter 

neumož uje umis ování staveb, za ízení i jiných opat ení, tyto stavby, za ízení, p ípadn  
jiná opat ení výslovn  uvedena.  
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 problematika umis ování technické infrastruktury na nezastavitelných pozemcích se obce 
nedotýká, protože území obce je a dále bude pokryto územním plánem. 

 Úkoly územního plánování 
 územní plán eší složitost vazeb mezi zjišt nými hodnotami území, které jsou nezbytnou 

podmínkou pro udržitelný rozvoj území. Hledá zp sob, jak udržet funk nost civiliza ních 
hodnot p i zachování propor nosti mezi urbanizovaným a neurbanizovaným územím a 
hodnotami p írodními a kulturn  historickými. 

 základní idejí územního plánu je zajistit podmínky pro zdravý rozvoj obce. Urbanistická 
koncepce pak stanovuje podmínky zp sobu využívání ploch zastav ného i nezastav ného 
území a podmínky prostorového uspo ádání. Stanovuje základní srozumitelný rámec 
regulace území, který sm uje k tvorb  a ochran  prost edí, tedy k samé podstat  urbanismu. 

 z analýzy využití území obce se zahrnutím zajišt ní pot eb, které se mají na území obce 
uskute nit, vyvstala pot eba zm n v území. Zm ny v území se zam ily na zám ry, které 
nelze uskute nit v zastav ném území a pro další existenci obce jsou nezbytné. Jde o: 

 vyhledání ploch pro bydlení (lepší podmínky pro bydlení mohou stabilizovat p ípadn  
mírn  navýšit po et obyvatel obce) 

 zajišt ní ochrany p írodních hodnot, které nejsou chrán ny konkrétními právními 
edpisy (nastavit podmínky pro vytvo ení p irozených stav  v krajin ) 

 realizaci splaškové kanalizace s OV (zlepšení hygieny prost edí a istoty vod) 
 urbanistická koncepce akceptuje prostorové uspo ádání sídla s centrálním prostorem. 

Zastavitelné plochy navazují na zastav ná území a je vysloven požadavek na jednotu se 
stávajícím zastav ním. Uspo ádání a ešení staveb nep ísluší ešit územnímu plánu. 
Urbanistické, architektonické požadavky i požadavky na prostorové uspo ádání jsou 
v rozsahu p íslušném úrovni územního plánu obsaženy v grafické i textové ásti ÚP. 

 zm ny v území se projevují na úseku ploch zastavitelných a ploch p estavby. Zm nám 
v území p edcházela analýza území, aby byl zajišt n dostatek údaj  umož ujících ochranu 
území p ed neuváženými zásahy i vpádem inností, které by nevratn  zm nily charakter 
obce a m ly nep ijatelný dopad na pozitivní hodnoty území. Uspo ádání staveb nep ísluší 
ešit územnímu plánu. 

 stanovení po adí provád ní zm n v území nebylo  požadováno, nevyplynulo ani z ešení  ÚP 
Kotlasy.  

 na území obce se nenachází a ani územní plán zde nenavrhuje žádné stavby ani za ízení, 
která by mohla zp sobit ekologickou i p írodní katastrofu. Na území obce je vodoprávním 

adem vyhlášeno záplavové území v okrajové ásti katastru obce. Záplavové území 
neovliv uje koncepci územního plánu. 

 podrobn  jsou zpracovány podmínky pro zajišt ní civilní ochrany. Mnoho podmínek 
stanovených ve zvláštních p edpisech však nástroji územního plánu nelze ešit. 

 dot ení p dního fondu stavebními zám ry je p im ené postavení obce ve struktu e osídlení 
i jeho geografické poloze v území. Na území obce nejsou podmínky pro t žbu nerostných 
surovin. V zem lsky intenzivn  využívaném území jsou územním plánem nastaveny 
požadavky na postupné zvyšování rozmanitosti krajiny s p edpokladem zlepšení ekologické 
stability a krajinotvorných opat ení.  

 územní plán zachovává hodnoty mající právní ochranu i hodnoty, které právní ochranu 
nemají, ale území obce charakterizují a poskytují mu jeho jedine nost a neopakovatelnost. 
ÚP respektuje typické rysy zástavby v jádrovém sídle. 

  Jedním z princip  tvorby ÚP bylo zachování p ímé návaznosti urbanizovaného území na 
krajinu, zachování základního m ítka zástavby i typu zástavby. 

Mezi úkoly územního plánování pat í také posouzení vliv  územního plánu na udržitelný 
rozvoj území. Koncepce Územního plánu Kotlasy je postavena na principu vyváženosti t í pilí  
udržitelnosti, tj. pilí em ekologickým, sociálním a ekonomickým. 



Územní plán KOTLASY - Zm na . II - NÁVRH PRO VE EJNÉ PROJEDNÁNÍ STUDIO-P|09/2021 

 

 43 

Ve stanoviscích dot eného orgánu k ÚP Kotlasy nebylo požadováno vyhodnocení vlivu ÚP 
na životní prost edí. 

3.3. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho provád cích právních p edpis  

 Stavební zákon a provád cí vyhlášky 
 P i po izování a zpracování územního plánu bylo postupováno dle zákona . 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) v platném zn ní a jeho provád cích vyhlá-
šek. 
 Územní plán je vyhotoven v souladu s požadavky výše uvedeného stavebního zákona, v souladu 
s jeho provád cími vyhláškami zejména s vyhláškou . 500/2006 Sb., o územn  analytických pod-
kladech, územn  plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn  plánovací innosti, a její p í-
lohou . 7 v platném zn ní i v souladu s vyhláškou . 501 /2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území v platném zn ní. 

 Plochy s jiným zp sobem využití, plochy s podrobn jším len ním 
 ÚP pracuje i s jinými plochami využití než stanovuje vyhláška 501/2006 Sb. v platném zn ní a 
dále využívá možnosti podrobn jšího len ní ploch s rozdílným zp sobem využívání (viz. § 3 odst. 
4 téže vyhlášky). 

 plochy s jiným zp sobem využití 
Územní plán vymezuje také plochy zelen . Dopln ní tohoto druhu plochy bylo nezbytné, mimo 

jiné pro vymezení systému sídelní zelen  podle p ílohy . 7, ást I., odst. 1, písm. c, vyhlášky . 
500/2006 Sb. v platném zn ní. 

 plochy s podrobn jším len ním 
Z ploch urbanizovaného území jde p edevším o up esn ní zp sobu využívání ploch zaru ující-

ho uchování kulturních, p írodních i sociálních hodnot území. U ploch neurbanizovaného území jde 
o vyjád ení zvláštností ve využívání r zných druh  pozemk . 

Index  tvo ených malými písmeny ur ujících podtypy ploch s rozdílným zp sobem využití je 
použito ploch ob anského vybavení (O), ploch technické infrastruktury (TI), ploch p írodních (P), 
ploch smíšených nezastav ného území p írodních (SP) a plochy smíšených nezastav ného území ve 
2. zón  CHKO (SZ). 

 index u ploch typu O zna í zpodrobn ní a p irazení oboru ploch ob anského vybavení z 
vodu odlišení t chto obor  

 index u ploch typu TI zna í p íslušnost za ízení k druhu technické infrastruktury. D vodem 
je vzájemné odlišení r zných typ  inženýrských sítí obsluhující území obce i vyjád ení 
specifických požadavk  na jejich umis ování v území. 

 index u ploch  SP  ur uje druh pozemku dle údaj  katastru nemovitostí v dané ploše s 
rozdílným zp sobem využití a p ispívá tak ke zp esn ní charakteru daného území 

3.4. Soulad s požadavky zvláštních právních p edpis  a se stanovisky dot ených orgán  podle 
zvláštních právních p edpis , p ípadn  s výsledkem ešení rozpor  

 Zvláštní zájmy Ministerstva obrany R 
   Správní území obce Kotlaly se nachází mimo jevy, které poskytlo Ministerstvo obrany R (MO 

R) Ú adu územního plánování Ž ár nad Sázavou pro ÚAP ORP Ž ár nad Sázavou 
    Územní plán Kotlasy na ešeném území neumis uje žádné stavby ani za ízení charakteru: 

  objekt  a za ízení tvo ící dominanty v území (nap . rozhledny) 
 stavby vyza ující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátor , mobilních operátor , 

trných elektráren apod.) 
 staveb a rekonstrukcí dálkových  vedení   VVN 
  rušení objekt  silni ní sít  v etn  silni ních most , budování erpacích stanic 

pohonných hmot 
 nových dobývacích prostor  v etn  rozší ení p vodních 
 výstavby nových letiš , rekonstrukce ploch a letištních objekt , zm na jejich kapacity 
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 izování vodních d l (p ehrady, rybníky) 
 výstavby a rekonstrukce objekt  na vodních tocích, regulace vodního toku a ostatní 

stavby, jejichž výstavbou dojde ke zm nám pom  vodní hladiny  
 ní p ístavy – výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipula ních ploch nebo jejich 

rušení 
 železni ní trat , jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objekt  na nich. 
 stavby vyšší než 15 m nad terénem  

Stavební aktivity jsou ÚP  ešeny v p ímé návaznosti na zastav né území obce s tím, že nebude 
ekro ena stávající hladina zastav ní. Preferuje se využívání tradi ních stavebních materiál .  
Územní plán respektuje parametry p íslušné kategorie pozemních komunikací v etn  ochran-

ných pásem stávajícího dopravního systému. 
Dne 08.08.2019 vydalo MO R vyjád ení k návrhu Zprávy o uplat ování územního plánu 

Kotlasy s výsledkem, že MO R nemá k p edloženému návrhu Zprávy uplat ování ÚP Kotlasy 
ipomínky. 
 Návrh ešení požadavk  CO 

 rozsah a obsah 
Je dán požadavky § 20 vyhlášky . 380/2002 Sb. a požadavky orgánu zajiš ujícího systém 

a organizaci civilní ochrany - Hasi ským záchranným sborem Kraje Vyso ina.  
 návrhy opat ení 

 zvláštní povode  – území obce není zasaženo zvláštní povodní.  
 ukrytí obyvatelstva v d sledku mimo ádné události 

Stálé úkryty se v území obce nevyskytují. Hlavní t žišt  ukrytí obyvatelstva bude v impro-
vizovaných úkrytech. Protiradia ní úkryt, budovaný svépomocí (PRÚ-BS) je improvizova-
ným úkrytem, využitelný za krizových stav . Požadovaná kapacita je p ibližn  1 m2 na oso-
bu. Lze doporu it, aby nov  budované podsklepené objekty byly v zájmu majitel  dom e-
šeny tak, aby vyhovovaly podmínkám, kladeným na improvizované úkryty. Dob hová vzdá-
lenost pro úkryty je 500 m, což odpovídá izochron  dostupnosti 15 minut. 

 evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 
            Pro nouzové ubytování osob navrhujeme následující objekty a plochy - havárií nezasažené 
 obytné domy i ostatní využitelné objekty (evidence je v kompetenci OÚ). 

 skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 
Dle sou asných znalostí se neuvažuje se z izováním nových sklad . Pro skladování materiá-
lu humanitární pomoci mohou být využity vhodné prostory obecního ú adu. 

 vyvezení a uskladn ní nebezpe ných látek mimo sou asn  zastav ná území a 
zastavitelná území obce 

Na území obce nejsou takovéto látky skladovány. Rovn ž územní plán obce s umis ováním 
nebezpe ných látek na území obce neuvažuje, neuvažuje ani s jejich úložišti.   

 ochrana p ed vlivy nebezpe ných látek skladovaných v území 
Na území obce nejsou tyto látky skladovány ani se s jejich skladováním v ešení územního 
plánu neuvažuje. 

 zajišt ní záchranných, likvida ních a obnovovacích prací pro odstran ní škodlivých 
ink  kontaminace vzniklých za mimo ádné situace. 

Tyto práce zajiš uje obecní ú ad v sou innosti se složkami IZS Kraje Vyso ina. P i vzniku 
mimo ádné události nadmístního významu budou pot ebná opat ení zajiš ována z úrovn  
Kraje Vyso ina.  
 nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 

Obec bude zásobena dovozem balené vody v množství 1,36m3/den.  
Zásobování obce el. energií je z primárního venkovního vedení VN 22 kV. El. vedení VN 
má vysokou provozní jistotu mající p edpoklady pro nouzové zásobování obce el. energií 
(dodávku el. energie je též možno nouzov  zajistit diesel. agregáty). 
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 místo pro dekontaminaci osob, p ípadn  dekontaminaci kolových vozidel Lze využít ploch 
bývalého zem lského areálu. 

 požadavky na dopravní sí  Ší ka silnic a hlavních místních komunikací pro pr jezdní sm ry 
musí spl ovat tyto minimální požadavky (v1 + v2)/2 + 6 m, kdy v1 + v2 = pr rná výška 
budov po hlavní ímsu v metrech na každé stran  ulice. P i jednostranné zástavb  se 

ipo ítávají místo šesti 3 m. 

 zahrabovišt  Není na území obce vymezeno. Nakažená zví ata musí být odvezena a 
likvidována v místech ur ených pracovníky veterinární správy a hygienické stanice. 

 Krizový plán Kraje Vyso ina (Havarijní plán Kraje Vyso ina). P i ešení výše uvedených 
požadavk  postupovat dle tohoto plánu. 

 Požární ochrana 
Hasi ská zbrojnice vyhovuje svým umíst ním pro výhledové období. Územní plán zabezpe uje 

dobrou dopravní dostupnost jednotlivých objekt  na stabilizovaných i rozvojových plochách pro 
požární techniku. Na vodovodním adu jsou umíst ny  hydranty k zajišt ní požární vody. Zastavi-
telné plochy budou na požární vodu napojeny prodloužením vodovodních adu, které dle pot eby 
budou osazeny hydranty. Vodojem 2x 100m3 Bohdalov vytvá í dostate nou zásobu požární vody. V 
jádru sídla se nachází dv  vodní nádrže s možností odb ru požární vody. 

 ešení problém , které vyplývají z ÚAP 
Územn  analytické podklady (ÚAP) pro správní obvod obce s rozší enou p sobností Ž ár nad 

Sázavou - pátou úplnou aktualizaci po ídil v prosinci 2020 Ú ad územního plánování M Ú Ž ár 
nad Sázavou.  

Z vyhodnocení územních podmínek a potenciálu udržitelného rozvoje území, s p ihlédnutím na 
specifika je obec za azena do kategorie 4 s nevyváženými vztahy územních podmínek 
v sociodemografickém, hospodá ském pilí i a nevyvá enými vztahem v environmentálním pilí i. 
Pro území obce nebyl stanoven žádný typ problém , který by m l být ešen v územn  plánovací 
dokumentaci obce. 

 Vyhodnocení stanovisek dot ených orgánu uplatn ných p i projednání návrhu ÚP 
Bude dopln no po projednání návrhu Zm ny . II ÚP Kotlasy do ásti od vodn ní vyhotovené 

po izovatelem Zm ny ÚP. 

4. Zpráva o vyhodnocení vliv  na udržitelný rozvoj území, obsahující základní informace o 
výsledcích tohoto vyhodnocení v etn  výsledku vyhodnocení vliv  na životní prost edí 

Vyhotovení udržitelného rozvoje území obce Radostín, nebylo ve smyslu § 18 a 19 zákona . 
183/2006 Sb. v platném zn ní vyžadováno. Zám ry ešené v ÚP Kotlasy v etn  zm n I. a II. nemo-
hou mít významný vliv na p íznivý stav p edm tu ochranu nebo celistvosti evropsky významné 
lokality (Natura 2000) ani pta í oblasti. Zájmy ochrany životního prost edí a ve ejného zdraví mož-
no prosadit standardními postupy podle zvláštních p edpis . 

5. Stanovisko krajského ú adu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 
Dot ený orgán, OŽP Krajského ú adu Kraje Vyso ina, neuplatnil v p i projednání platného 

Územního plánu Kotlasy ani p i projednání Zm ny . I územního plánu Kotlasy požadavek na vy-
hodnocení vliv  na udržitelný rozvoj území. 

K návrhu obsahu Zm ny .II ÚP Kotlasy dne 26.04.2021 vydal Krajský ú ad Kraje Vyso ina 
Odbor životního prost edí a zem lství jako p íslušný orgán dle § 22 písmene b) zákona . 
100/2001 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis  posouzení, že nepožaduje vyhodnocení vliv  návrhu 
obsahu Zm ny .II ÚP Radostín na životní prost edí. 

K návrhu  obsahu Zm ny .II  ÚP Kotlasy  ze  stejného  dne   vydal  Krajský  ú ad  Kraje  Vyso ina  
odbor životního prost edí a zem lství stanovisko,že návrh obsahu Zm ny .II ÚP Kotlasy nebude  
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mít významný vliv na p edm t ochrany nebo celistvosti evropsky významné lokality nebo pta í 
oblasti. 

6. Sd lení, jak bylo stanovisko krajského ú adu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zo-
hledn no, s uvedením závažných d vod , pokud n které požadavky nebo podmínky zo-
hledn ny nebyly 

Vyhodnocení vliv  na udržitelný rozvoj nebylo v projednání územního plánu a jeho zm n uplat-
no. 

7. Vyhodnocení návrhu obsahu zm ny   
Dne 07.05.2021 schválilo Zastupitelstvo obce Kotlasy na svém zasedání usnesením . 2/2021 

po ízení a obsah Zm ny . II ÚP Kotlasy zkráceným postupem. 
Dle tohoto schváleného obsahu má zm na . II ÚP Kotlasy obsahovat následující: 
a) Územní plán uvést do souladu s Politikou územního rozvoje eské republiky, ve zn ní 

Aktualizací .1,2,3,5 nabytí ú innosti dne 11.09.2020  ( PÚR) . 
b) Územní plán uvést do souladu se Zásadami územního rozvoje Kraje Vyso ina, ve zn ní 

Aktualizace .1,2,3,4,5,a6,nabytí ú innosti dne 07.11.2020 ( ZÚR),  
c) Aktualizovat katastrální mapu jako referen ní mapový podklad ÚP. Zastav né území 

aktualizovat dle § 58 stavebního zákona ke dni aktualizace katastrální mapy, 
d) Upravit podmínky využití ploch s rozdílným zp sobem využití a textovou ást územního 

plánu s ohledem na aktuální legislativu,  
e) Zám r .1 – prov it možnost umíst ní istírny odpadních vod na ásti pozemku parc. . 

75/11 (trvalý travní porost). Návrh p evedení pozemku parc. .75/11 do návrhové plochy 
technická infrastruktura „Plochy technické infrastruktury (TI)“ 

f)    Zám r .2 – prov it možnost za adit pozemek parc. . 342/9 (trvalý travní porost) v k.ú. 
Kotlaly do zastavitelných ploch „plochy výroby drobné (VD)“. Pozemek parc. . 342/9 o 
vým e 712 m2  se dle územního plánu nachází v nezastav ném území v ploše „Plochy 
zem lské-trvalé travní porosty (ZL)“, p ímo navazuje na zastav né území a je p ístupný 
ze stávající komunikace. Pozemek je umíst n v p írodním parku Bohdalovsko. 

Návrh zm ny k jednotlivým bod m p istupuje následovn : 
ad a) Územní plán je uveden do souladu  s PÚR  ve zn ní Aktualizace .1,2,3,4 a 5   
ad b) Územní plán je uveden do souladu se ZÚR ve zn ní Aktualizace .1,2,3,4,5,6 a 8  
ad c) Zm na .II ÚP Kotlasy je vyhovena na aktuálním mapovém podkladu.  
ad d) Zm na .II ÚP Kotlasy upravuje podmínky využití ploch s rozdílným zp sobem využití a 

textovou ást územního plánu se zohledn ním aktuální legislativy.   
ad e) Pozitivn  byl prov en zám r .1 a ást pozemku parc. . 75/11 v k.ú. Kotlasy je vymezena 

jako zastavitelná plocha Z1.II požadovaného zp sobu využití. Konkrétní místní územn  
technické podmínky p i vymezování zastavitelné plochy pro istírnu odpadních vod 
vyvolaly pot ebu vymezení související zastavitelné plochy Z2.II zp sobu využití ve ejná 
prostranství. Vymezením zastavitelné plochy Z2.II dojde k zajišt ní pot ebného a 
bezpe ného p echodu mezi obytným územím  a plochou ve ejné technické infrastruktury.  

ad f) pozitivn  byl prov en i zám r .2 a pozemek parc. . 342/9 v k.ú. Kotlasy je vymezen 
jako zastavitelná plocha Z3.II požadovaného zp sobu využití.   

8. Komplexní zd vodn ní p ijatého ešení v etn  vybrané varianty 
8.1. Variantní ešení 

Variantní ešení nebylo v obsahu Zm ny . II ÚP Kotlasy vyžadováno. Z ešení dosavadního 
územního plánu ani z ešení Zm ny . II ÚP Kotlasy nevyvstala pot eba variantních ešení.  

8.2. Základní koncepce rozvoje území 
Koncepce Zm ny . II ÚP Kotlasy, vychází z požadavk  obsahu zm ny . II ÚP a jejím zapra-

cováním do ešení ÚP se nem ní základní koncepce rozvoje území v n m stanovená. 
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8.3. Urbanistická koncepce, sídlení zele  
V urbanistické koncepci území ani v koncepci sídelní zelen  nedochází Zm nou . II ÚP 

Kotlasy ke zm nám, nadále vychází ze stávajícího plošného a prostorového uspo ádání sídla.  
Zm na . II ÚP nemá nežádoucí dopad na kompozi ní vztahy v území. 

Zm na .II ÚP dosáhla hlavního cíle návrhu obsahu zm ny územního plánu a vymezila 
zastavitelnou plochu pro umíst ní istírny odpadních vod.     
8.4. Koncepce ve ejné infrastruktury 

 Dopravní infrastruktura 
Zm na . II ÚP nemá dopad na stanovenou koncepci dopravní infrastruktury.  

 Technická infrastruktura 
Zm na . II ÚP byla p edevším vyvolána pot ebou prov ení možnosti umíst ní nové istírny 

odpadních vod pro obec Kotlasy. V dosavadním ÚP vymezená zastavitelná plocha .8 nenapl ovala 
aktuální požadavky na realizaci tohoto zám ru a  již prostorové tak technické. 

 V sou asné dob  odborn  zp sobilá firma zpracovává „ Dokumentaci pro spole né povolení 
DUR+DSP splašková kanalizace pro Kotlasy“. OV je navržena jako typová OV pro 150 
EO. istírna odpadních vod pracuje na principu SBR spl ující požadavky SN 756402. Jedná se o 
mechanicko-biologickou aktiva ní istírnu odpadních vod. 

Odpadní vody budou do OV dopravovány požadovanou novou oddílnou splaškovou kanaliza-
cí.  

Zásobení obce ostatními druhy technické infrastruktury nedoznává oproti dosavadnímu ÚP kon-
cep ních zm n.  

 Nakládání s odpady 
Zm na . II ÚP  akceptuje prov ený systém nakládání s odpady, který eší dosavadní ÚP.  

 Koncepce ob anského vybavení ve ejného i ostatního 
Zm na .II ÚP nem ní koncepci ob anského vybavení stanovenou dosavadním územním plá-

nem.   

 Koncepce ve ejných prostranství 
 S kladným záv rem byl prov en zám r na vymezení zastavitelné plochy pro realizaci nové is-

tírny odpadních vod. Územní a technické podmínky spojené s vymezením zastavitelné plochy pro 
OV p ivodilo pot ebu vymezení nové zastavitelné plochy ve ejného prostranství, které bude tvo it 

jistou bariéru mezi plochou pro OV a obytným územím obce. Zastavitelná plocha ve ejného pro-
stranství Z2.II bude p edn  využita pro zele  optické a hygienické clony se zohledn ním budoucího 
el. vedení VN 22 kV. Plocha Z2.II nebude sloužit spole enskému vyžití ani kontakt m.  Využití 
ploch ve ejných prostranství dosavadního ÚP se nem ní.  

8.5. Koncepce uspo ádání krajiny 
Zm na . II ÚP Kotlasy akceptuje požadavky dosavadního územního plánu, tj. ve ve ejném 

zájmu chrání hodnoty území, které jsou zejména reprezentovány krajinným rázem a hodnotami p í-
rodními. ešením zm ny . II ÚP nedochází k urbanizaci volné krajiny, zastavitelné plochy, s vý-
jimkou zastavitelné  plochy ZI.2 za azené do Územního plánu Kotlasy zm nou .I ÚP nadále nava-
zují na zastav né území, p ípadn  na zastavitelné plochy. Koncepce zm ny . II ÚP s dosavadním 
ÚP chrání typické znaky krajiny a vytvá í podmínky pro zvýšení pestrosti krajinného prostoru. Do-
kumentace územního plánu neumož uje umis ování staveb, za ízení do krajiny, které by zp sobily 
významné snížení její estetické, krajiná ské a ekologické hodnoty. 

Zm na . II ÚP akceptuje druhy ploch se kterými pracuje dosavadní ÚP co do po tu, tak i druhu 
(charakteru) ploch rozdílného zp sobu využití. 

Zm na . II ÚP zachovává koncepci ÚSES, která je stanovena dosavadním ÚP. 
Zm na . II akceptuje zásady dosavadního ÚP týkající se propustnosti krajiny, protierozních 

opat ení i podmínek pro rekreaci. 
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Zm na . II do územního plánu vyzna uje zám r Povodí Moravy na protipovod ové úpravy na 
Bohdalovském potoce, který je p evzat do ešení ÚP z ÚAP Kraje Vyso ina. Plánovaný rozsah zá-

ru je vyzna en v koordina ním výkrese.  

8.6. Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, podmínky prostorového 
uspo ádání 

Podmínky využití ploch s rozdílným zp sobem využití byly upraveny s ohledem na sou asn  
platná legislativní opat ení. 

8.7. Podmínky prostorového uspo ádání v . podmínek ochrany krajinného rázu 
Zásady stanovené v dosavadním ÚP platí i ve  zm . II ÚP. 

8.8. Vymezení VPS, VPO a ploch pro asanaci 
Zm na .II ÚP z d vodu vymezení nové zastavitelné  plochy pro OV na pozemcích obce 

Kotlasy ruší ve ejn  prosp šnou stavbu V-T1 celoobecní OV, která byla ur ena dosavadním ÚP. 
Ve ejn  prosp šná stavba technické infrastruktury V-T2 z stává v platnosti.    

8.9. Limity využití území 
 Zm na .  II  ÚP Kotlasy  na  základ  údaj   ÚAP  ORP Ž ár  nad  Sázavou ruší  ze  skupiny  limit  
vstupujících do územního plánu OP III. st. vodárenské nádrže Mostišt  a nov   vyzna uje vzdále-
nost 50 m od hranice lesa , území s archeologickými nálezy 2. kategorie a 3. kategorie.  Do limit  
území je dopln no záplavové území Q100 etn  aktivní zóny. 

Ve skupin  limit  ur ených územním plánem se oddíl Hygiena prost edí nahrazuje oddílem ne-
soucí název Limitní hranice negativních vliv . Jednotlivé položky v tomto oddíle jsou ur eny: 

- plochy smíšené obytné  - po hranicích v ÚP vymezené plochy 
- plocha výroby drobné - po hranicích v ÚP vymezené plochy   
- celoobecní OV  -  50 m od technologie za ízení 

vodem tohoto opat ení je, že územní plán nem že vymezovat ochranná pásma. Ostatní usta-
novení P ílohy . 2 Limity využití území se nem ní. 
8.10. Vymezení pojm  

 Základní pojmy 
Jsou ur eny zákonem . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu v platném zn ní a 

íslušnými platnými provád cími vyhláškami. 
 Ostatní pojmy 

Pro ú ely tohoto územního plánu jsou užity dále tyto pojmy: 
 území urbanizované – zastav ná území a území k zastav ní vymezená (zastavitelné plochy) 

jinak i krajina sídla 
 území neurbanizované – území nezastav né (viz. zák. . 183/2006 Sb., § 2, odst. 1, písm. f) 

jinak i krajina volná 
 území stabilizované – území i plochy s dosavadním charakterem využívání, tj. území i 

plochy bez výrazných zm n, s možností p im ené (úm rné) dostavby, nepotla ující daný 
charakter území 

 území aktivní – území i plochy navržené k rozvoji – rozvojové (zastavitelné plochy) 
i plochy vymezené ke zm  stávající zástavby, k obnov  nebo op tovnému využití 
znehodnoceného území (plochy p estaveb), tj. území se zásadními zm nami ve využití 

 plocha rozvojová – plocha zm n v území (zastavitelná, p estavby i zm ny v krajin ) 
 proluka – volné, nezastav né místo vzniklé asanací stavby (staveb) v souvislém zastav ní 

nebo d ív jším ponecháním volného místa v souvisle zastav ném území 
 význam nadmístní – innosti, d je, které významem a rozsahem nebo d sledky mohou 

zasahovat a ovliv ovat využívání území více obcí, p ípadn  požadavky výrazn  p evyšující 
potenciál území obce 

 intenzita využití území - je dána mírou využití území, tj. pom rem zastav né plochy pozemku 
l celkové ploše budoucího stavebního pozemku  
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 koeficient zelen  –  podíl plochy zelen  a nezpevn ných ploch na stavebním pozemku k 
celkové ploše stavebního pozemku.  

 stavební ára – udává hranici (rozhraní) mezi stavbou a nezastav nou ástí pozemku. Díl í 
stavební prvky stavby, které mohou p es rozhraní vystupovat (arký e, rizality, aj.) ur í 
podrobn jší UPD i územní studie 

 ítko staveb – pom r velikosti hmoty jedné stavby ke hmot  stavby druhé. M ítko staveb 
umož uje si vytvo it p ibližnou p edstavu o velikosti prostorového vnímání staveb 

 otev ená zástavba – volné zastav ní v odstupech asto na pravideln  p dorysové osnov , 
stejnorodé výšky orientované k obslužné komunikaci s respektováním konfigurace terénu 

 souvislá zástavba – jednotlivé stavby vytvá í souvislou stavební strukturu orientovanou 
k obslužné komunikace 

 areálová zástavby – zpravidla soust ed né zastav ní sloužící p edevším pro výrobní za ízení 
i ob anské vybavení dané objekty, pozemky manipula ních ploch a pozemky zelen . asto 

bývají oplocené 
 výška objekt  pro bydlení – ur ena po tem podlaží, podkroví viz. následující výklad pojmu 

podkroví 
 podkroví - p ístupný prostor vymezený konstrukcí krovu nad nadzemním podlažím, ú elov  

využitelný. Do plného podlaží se zapo ítává v p ípad , když více jak ¾ plochy podkroví 
(vztaženo na plochu pod ním ležícího podlaží) má normovou výšku obytné místnosti 

 budova (zástavba) soudobého výrazu - budovy p ehledného a logického provozu 
s racionálním a funk ním používáním konstruk ních prvk . Budovy elegantního vzhledu, bez 
módních výst elk , ohleduplné ke krajinnému prost edí, budovy energeticky úsporné a šetrné 

i p írodním zdroj m 
 domovní fond - množina staveb rodinných dom , bytových dom , zem lských usedlostí a 

ostatních budov. 
 drobná architektura - lov kem vytvo ené výtvarné i ú elov  ztvárn né p edm ty, díla i 

drobné stavby v krajin . 
 výška objekt  výroby s skladování – je výškou mezi upraveným terénem a výškou ímsy, 

když je zast ešení dáno sklonem st echy do 12° 
 související ob anské vybavení komer ního typu – stavby na pozemcích do plošné vým ry 200 

m2 (nap . malé prostory obchodu, služeb, stravování, ubytování aj.) 
 hospodá ské zví ectvo – skot, kon , prasata, ovce, kozy 
 drobné hospodá ské zví ectvo – králíci, dr bež, apod. 
 drobná p stitelská innost – p stování plodin a produkt  samozásobitelského charakteru 
 zem lská malovýroba – podnikatelské p stování na úrovni rodinných farem zam ené jak 

na živo išnou, tak rostlinnou výrobu (i jednotliv ) 
 zem lská prvovýroba – zahrnuje rostlinou výrobu, výrobu školka ských výp stk , 

živo išnou výrobu (chov hospodá ských a jiných zví at a živo ich  za ú elem výroby 
potravin pro lidskou výživu, surovin pro další zpracování i využití, chov hospodá ských 
zví at k tahu, produkci chovných a plemenných zví at a jejich genetického potenciálu) 

 drobná výrobní innost – výrobní innost netovární povahy sm ující k zakázkové kusové 
výrob , innosti mající charakter odborných prací emeslnického charakteru bez negativních 
vliv  na okolí (hluk, zápach, výpary, prach, sv telné efekty aj.) 

 stavby skladovací s nízkými nároky na skladovací plochy – sklady do 200 m2 skladovací plo-
chy 

 stavby skladovací s nízkými rušivými vlivy na ŽP – skladované látky neohrožují ŽP 
na pozemku vlastníka a neobt žují obytnou pohodu souseda 

 plochy citlivých funkcí - plochy, které jsou využívány pro trvalé bydlení, rekreaci, 
zdravotnictví apod. 

 innosti náro né na p epravu zboží – aktivity vyžadující denní obsluhu vozidly skupiny 2, 
podskupiny N1 a N2 

 innosti nenáro né na p epravu zboží – aktivity nezvyšující dopravní zát ž v území 
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 ípustná míra – míra p ípustnosti je daná individuálním posouzením konkrétní situace dle 
zvláštních p edpis  a vyhlášek (nap . na . Vlády R . 272/2011) 

 pohoda bydlení - souhrn initel  a vliv , které p ispívají k tomu, aby bydlení bylo zdravé a 
vhodné pro všechny kategorie uživatel , resp. aby byla vytvo ena atmosféra klidného bydlení. 
Dále viz rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 2.2.2006 .j. 2AS 44/2005-11 

 zakázková (kusová výroba) - zhotovování atypických výrobk  dle individuálních požadavk  
zákazníka, které vyžadují vysokou invenci pracovník , kdy tyto innosti nemají nežádoucí 
dopad na životní prost edí 

 emeslnické innosti - innosti vesm s charakteru služeb schopné pružn  reagovat na 
požadavky konkrétního zákazníka v emeslných dílnách. innosti asto bývají zajiš ovány 
leny rodiny a jsou bez nežádoucích dopad  na životní prost edí  

 ambulantní prodej - jedná se prodej s pohyblivým stanovišt m, který je zastoupen 
poch zkovým prodejem, prodejme stánkovým í z pojízdných prodejen  

9. Vyhodnocení ú elného využití zastav ného území a vyhodnocení pot eby vymezení zasta-
vitelných ploch 

9.1. Vymezení zastav ného území 
Zastav né území bylo vymezeno v Územním plánu Kotlasy k 15.04.2008. Zastav né území stej-

ného rozsahu bylo uplatn no p i po izování zm ny .I ÚP. Ve zm . II ÚP bylo zastav né území 
aktualizováno k datu 01.09.2021. 
9.2. Vyhodnocení využití zastav ného území 

Zm na . II ÚP Kotlasy nem ní zásady využívání zastav ného území, které je dáno dosavadním 
ÚP. Zastav né území bylo aktualizováno o plochy již využité a to k datu 01.09.2021.  
9.3. Pot eba vymezení zastavitelných ploch 

Zm na . II ÚP krom  aktualizace hranice zastavitelného území a dalších úprav zohled ující le-
gislativní zm ny vymezila:  

a) Zastavitelnou plochu pro istírnu odpadních vod. Jednalo se o prvo adý úkol Zm ny .II ÚP 
Kotlasy, nebo  v dosavadním ÚP vymezená zastavitelná plocha nespl ovala pot ená kriteria 
požadovaná pro tato ve ejn  prosp šná za ízení. Nov  prov ená zastavitelná plocha Z1.II 
situovaná na východním okraji sídla náro ná územn  technická kriteria napl uje. Pozemek 
je navíc ve vlastnictví obce. Vhodnost plochy pro realizaci zám ru je ov ena rozpracova-
nou oborovou projektovou dokumentací stavby. Zastavitelná plocha 8 kódu TI  stanovená 
v dosavadním ÚP pro realizaci OV je z ÚP Kotlasy vy azena. 

b) Zastavitelnou plochu Z2.II jako související zastavitelnou plochou s primární zastavitelnou 
plochou Z1.II. Cílem je zajistit p edevším z pohledu estetického a hygienického logický 

echod mezi zástavbou sídla a technologickým za ízením centrální OV. 
c) Zastavitelná plocha Z3.II je vymezena na základ  pot eby žadatele. Zastavitelná plocha 

Z3.II je tvo ená pozemkem parc. .342/9 o vým e 712 m2  Zastavitelná plocha navazuje na 
zastav né území. 

10. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah  v území 
ešení Zm ny . II územního plánu Kotlasy nemá vliv a koordinaci využívání území z hlediska 

širších vztah  v území. 
 

11. Vý et záležitostí nadmístního významu, které nejsou ešeny v zásadách územního rozvoje 
(§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s od vodn ním pot eby jejich vymezení 

Tyto záležitosti nadmístního významu nebylo t eba ve zm . II územního plánu na správním 
území obce Kotlasy ešit. 
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12. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk  navrhovaného ešení na zem lský p dní fond 
a pozemky ur ené k pln ní funkce lesa 

12.1 Dot ení ZPF 
Vyhodnocení p edpokládaného odn tí ZPF v návrhu  zm ny . II ÚP Kotlasy  je zpracováno dle 

zákona . 334/1992 Sb., "O ochran  zem lského p dního fondu" ve zn ní pozd jších zm n a 
provád cí vyhlášky . 271/2019 Sb.,o stanovení postup  k zajišt ní ochrany ZPF 

Grafické znázorn ní dot ení ZPF je p ehlednou formou provedeno ve výkresové ásti od vod-
ní ÚP. Ve výkrese jsou uvedeny základní údaje o pozemcích, , zákres ploch a koridor  u nichž se 
edpokládá zábor, hranice t íd ochrany v . BPEJ, zúrod ující opat ení, ú elové a místní komuni-

kace sloužící k obhospoda ování pozemk , hranice zastav ného území a plochy se zm nou v území. 
 Ozna ení a navržené využití plochy nebo koridoru , jichž se zábor týká 

Viz tabulka níže. 
 Vým ra záboru podle navrženého využití jednotlivých ploch a koridor , která je dále len na 

podle t íd ochrany 
Viz tabulka níže. 

 Odhad vým ry záboru, na které bude po ukon ení nezem lské innosti provedena rekultivace 
zp t na zem lskou p du 

Tento typ záboru se v ešení zm ny . II územního plánu nevyskytuje, viz tabulka níže.  
 Souhrn vým r záboru podle typu navrženého využití ploch a koridor , který je dále len n 

podle t íd ochrany 
Viz tabulka níže. 

 Souhrn vým r záboru navrhovaných ploch a koridor  bez ohledu na typ navrženého využití, 
který je dále len n podle t íd ochrany 

Viz tabulka níže. 
 Informace o existenci závlah , odvodn ní a staveb k ochran  pozemku p ed erozní inností 

vody, v rozsahu územn  analytických podklad  
Na ešeném území se vyskytují plochy odvodn ní. Závlahy a stavby k ochran  pozemku p ed 

erozní inností vody se na ešeném území nevyskytují.  
Vymezením zastavitelné plochy Z1.II a Z2.II dochází k dot ení ploch odvodn ní. K dot ení do-

chází v okrajové ásti plochy odvodn ní a lze tak p edpokládat minimální vliv na funk nost t chto 
ploch odvodn ní, kterou je t eba p i využití plochy dodržet. 

 Informace o plochách a koridorech obsažených v platné územn  plánovací dokumentaci, které 
obsahují zem lskou p du  I. nebo II. t ídy ochrany a nemá- li návrhem územního plánu dojít 
ke zm  využití t chto koridor  a ploch 

Zm na . II ÚP Kotlasy nevymezuje plochy se zm nou v území na zem lské p  I. nebo II. 
ídy ochrany. 

V dosavadním platném územním plánu jsou na plochách zem lské p dy I. a II. t ídy ochrany 
vymezeny plochy se zm nou v území . 1, 2, 3, 5 a ZI.2.  Zm na . II tyto plochy ponechává v p -
vodním ešení beze zm n, v etn  p vodn  navrženého zp sobu využití - tyto  plochy nejsou sou-
ástí Zm ny . II ÚP Kotlasy. Plocha . 3 je z ásti využita a upravuje se tak její zbylá vým ra která 
iní 0,190 ha, zp sob využití z stává beze zm ny. 
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 Tabulka záboru zem lského p dního fondu 

Vým ra záboru podle t íd ochrany (ha) Ozna e-
ní plo-

chy 
/koridor

u 

Navr-
žení 

využití 

Vým ra 
plochy 

(ha) 
etn  

neze-
l-

ských 
pozem-

 

Souhrn 
vým ry 
záboru 

(ha) 

I. II. III. IV. V. 

Odhad 
vým ry 
záboru, 
na které 

bude 
prove-
dena 

rekulti-
vace na 
zem -

lskou 
du 

Infor-
mace o 
existen-

ci 
závlah 

Infor-
mace o 
existen-

ci 
odvod-

ní 

Infor-
mace o 
existen-

ci 
staveb k 
ochran  
pozem-
ku p ed 
erozní 
inností 
vody 

Infor-
mace 
podle 

ustano-
vení § 3 
odst. 1 

písm. g) 

Z1.II TI  0,301 0,301         0,301   ano       
Celkem TI  0,301 0,301 0,000 0,000 0,000 0,000 0,301 0,000         

Z2.II VP 0,074 0,074         0,074   ano       
Celkem VP  0,074 0,074 0,000 0,000 0,000 0,000 0,074 0,000         

Z3.II VD 0,072 0,072     0,072               
Celkem VD  0,072 0,072 0,000 0,000 0,072 0,000 0,000 0,000         

Celkem nové 
plochy zm ny 
. II bez kom-

penzace 

0,447 0,447 0,000 0,000 0,072 0,000 0,375 0,000       

  
8 TI  -0,142 -0,142         -0,142   ano       

Celkem plochy 
navrácené ZPF -0,142 -0,142 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,142 0,000         
Celkem plochy 
nového záboru 
ZPF po ve 
zm . II 0,305 0,305 0,000 0,000 0,072 0,000 0,233 0,000         
TI  plochy technické infrastruktury - išt ní a odvád ní odpadních vod     
VP plochy ve ejných prostranství          
VD plochy výroby drobné           

 Údaje o dot ení sít  hlavních ú elových komunikací sloužících k obhospoda ování  
zem lských a lesních pozemk  a sít  polních cest navrhovaným ešením 

Sí  stávajících ú elových komunikací je územn  plánovací dokumentací zachována. Hustotu 
stávající sít  ú elových komunikací pro sou asný zp sob hospoda ení na p dním fondu lze považo-
vat za dostate ný. Územn  plánovací dokumentace na hlavních plochách s rozdílným zp sobem 
využití ve volné krajin , p ipouští možnost realizace pot ebných polních cest.  

 Zd vodn ní ešení, které je z hlediska ochrany zem lského p dního fondu s ostatních 
zákonem chrán ných obecných zájm  nejvýhodn jší podle § 5 odst. 1 zákona 

Zásadním podkladem pro zpracování zm ny . II ÚP byl obsah zm ny . II ÚP Kotlasy schvále-
ný zastupitelstvem obce, který jasn  definoval dva zám ry vyžadující vymezení nových ploch se 
zm nou v území. 

Zám r . 1 - prov it možnost umíst ní istírny odpadních vod na ásti pozemku parc. . 75/11, 
nebo  v dosavadním ÚP vymezená zastavitelná plocha 8 pro umíst ní OV nespl uje aktuální kri-
teria daná rozpracovanou oborovou dokumentací. Ty napl uje  nov  vymezená  zastavitelná plocha 
Z1.II situovaná na východním okraji sídla, na pozemku ve vlastnictví obce o vým e 0,301 ha. Vy-
mezením zastavitelné plochy Z1.II vyvstala pot eba ešení využití úzkého území mezi novou vyme-
zenou plochou a zastav ným územím, kde platný územní plán navrhuje novou trasu vedení VN. 
Návrh zm ny . II ÚP  zde umis uje zastavitelnou plochu Z2.II (vým ra 0,074 ha) zp sobu využití 
ve ejné prostranství, kterého cílem bude zejména zajistit, z pohledu estetického a hygienického, 
logický p echod mezi zástavbou sídla a technologickým za ízením centrální OV. Zastavitelná plo-
cha 8 kódu TI  stanovená v dosavadním ÚP pro realizaci OV je z ÚP Kotlasy vy azena a území je 
navráceno zp t zem lskému využité - plochy zelen , trvalé travní porosty (ZL), jde o navrácení 
plochy 0,142 ha. 
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Zám r . 2 - prov it možnost za adit pozemek parc. . 342/9 (trvalý travní porost) v k.ú. Kotlasy 
do zastavitelných ploch Plochy výroby drobné (VD) je napln n vymezením nové zastavitelné plo-
chy Z3.II zp sobu využití  Plochy výroby drobné (VD) o vým e 0,072 ha. 

Vymezením nových zastavitelných ploch dochází k záboru 0,447 ha zem lských p d na p -
dách III. a V. t ídy ochrany. Vy azením zastavitelné plochy 8 se pak 0,142 ha navrací zp t zem l-
skému využití. Zm nou . II tak dochází k novým zábor m p dního fondu na 0,305 ha zem l-
ských p d. 

Koncepce zm ny . II ÚP nenarušuje významným zp sobem organizaci ZPF, ešením zm ny . 
II ÚP nevznikají obtížn  obhospoda ovatelné plochy ani proluky mezi zastavitelnými plochami a 
zastav ným územím  

Koncepce územn  plánovací dokumentace nemá významný vliv na hydrologické a odtokové po-
ry v území. Na území obce je provedeno odvodn ní. Vymezením zastavitelné plochy Z1.II a 

Z2.II dochází k dot ení t chto ploch odvodn ní. K dot ení dochází v okrajové ásti ploch odvodn -
ní a lze tak p edpokládat minimální vliv na funk nost t chto ploch odvodn ní, kterou je t eba p i 
využití plochy dodržet. 

 Variantní ešení 

Nebylo v obsahu zm ny . II ÚP Kotlasy vyžadováno. Variantní ešení nevyplynulo ani 
z koncepce ešení zm ny ÚP. 

12.2 Dot ení PUPFL 
ešením zm ny . II ÚP se nem ní zp sob dot ení PUPFL daný dosud platným územním plá-

nem. 
Nov ešené zám ry se nedotýkají pozemk  PUPFL ani nejsou dot eny vzdáleností 50 m od 

hranice lesa. Hranice vzdálenosti 50 m od hranice lesa je vyzna ena ve výkresech od vodn ní 
územního plánu ZII.O1 - koordina ní výkres a ZII.O2 - výkres p edpokládaných zábor  p dního 
fondu. 

13. Rozhodnutí o námitkách a jejich od vodn ní 
Bude obsaženo v ásti od vodn ní zpracované  po izovatelem.  

14. Vyhodnocení p ipomínek 
Bude obsaženo v ásti od vodn ní zpracované  po izovatelem.  

 
Pou ení  
Zm na . II Územního plánu Kotlasy dle § 173 odst. 1 nabývá ú innosti patnáctým dnem po dni 
vyv šení ve ejné vyhlášky na ú ední desce.  
Do Zm ny . II Územního plánu Kotlasy a jeho od vodn ní m že dle ustanovení § 173 odst. 1 
správního ádu každý nahlédnout u správního orgánu, který opat ení obecné povahy vydal. Proti 
Zm . II Územnímu plánu Kotlasy nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 správního ádu podat 
opravný prost edek.  
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