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TEXTOVÁ âÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU
a)

Vymezení zastavûného území

Na území obce Jivina jsou vymezena ãtyﬁi zastavûná území (SÚ Jivina, samota U HudeãkÛ, oploc.
pozemek technické vybavenosti, TVP Zajeãov). Rozsah zastavûn˘ch území je zobrazen v grafické ãásti ÚP
(v˘kres základního ãlenûní území, hlavní v˘kres).

b)

Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

-

Zásady celkové koncepce rozvoje obce Jivina
V minulosti zemûdûlskou a produkãní funkci venkovského sídla Jivina dnes nahrazuje
pﬁeváÏnû funkce obytná (vãetnû rekreace). Charakter sídla s pﬁevahou obytné funkce se nebude v
budoucnu mûnit.

-

Hlavní cíle rozvoje:
Územní plán obce je zpracován co by závazn˘ dokument vytváﬁející územní pﬁedpoklady pro
stabilizaci venkova a jeho vyváÏeného rozvoje. Cílem ﬁe‰ení územního plánu je reáln˘ návrh
funkãního uspoﬁádání a vyuÏití území pﬁeváÏnû pro úãely rozvoje bydlení, vãetnû zabezpeãení
technické a dopravní obsluhy území, respektování ochrany architektonick˘ch a urbanistick˘ch hodnot,
ochrany pﬁírody a krajiny a ostatních územních limitÛ.

-

Cíle ochrany a rozvoje hodnot:
Cílem je zachovat specifickou rázovitost malé venkovské obce s kvalitním historick˘m jádrem.
Zachovat a podpoﬁit pﬁírodní hodnoty pﬁeváÏnû harmonické krajiny.

c)

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

c1)

Urbanistická koncepce, ochrana kulturních hodnot
Jivina si dodnes dochovala témûﬁ nepo‰kozenou urbanistickou strukturu s ﬁadou hodnotn˘ch staveb,
historické jádro obce je cenn˘m urbanistick˘m dokladem zaloÏené lesní lánové vsi. Jedná se o sídlo
s v˘razn˘m krajinn˘m rámcem - se zalesnûnou Jivinskou horou v pozadí, s pohledovû exponovanou zástavbou
(vnímatelnou jak z dálkov˘ch panoramatick˘ch pohledÛ tak i z bliÏ‰ích podhledov˘ch stanovi‰È).
Územním plánem je kladen dÛraz na ochranu tradiãních urbanistick˘ch a architektonick˘ch hodnot
sídla na zachování pﬁírodních a krajinn˘ch hodnot v území. Z hlediska územního rozvoje jsou sledovány
zejména tyto cíle:
- dal‰í stavební rozvoj soustﬁedit zejména na údrÏbu popﬁ. obnovou pÛvodní zástavby za pﬁedpokladu
udrÏení vhodného objemového a architektonického ﬁe‰ení staveb, které odpovídá charakteru místní
venkovské zástavby (viz. kap. f2);
- v rámci územního rozvoje preferovat logickou návaznost na stávající urbanistické ﬁe‰ení vesnice,
zejména vyplÀovat prostorové cezury s navazující stávající zástavbou;
- u okrajové novodobé zástavby provést korekci prostorov˘ch závad realizací nov˘ch pﬁírodních
prvkÛ - napﬁ. liniová zeleÀ, zahrady.
Objekty památkového zájmu - Jivina
Z hlediska prostorovû v˘tvarného má Jivina regionální v˘znam.
V sídle je dochován znaãn˘ poãet staveb a objektÛ, které jsou potenciálními kulturními památkami objekty památkového zájmu:
Usedlost ã.p. 1 na severní stranû návsi s ucelenou zástavbou; hodnotná roubená stodola a
mlad‰í objekty z 19. století.
Usedlost ã.p. 4 na západní stranû návsi. Kolmo k návsi zdûn˘ pﬁízemní, dispoziãnû tradiãní
dÛm s jádrem ze závûru 19.století (‰tít s valbiãkou ve vrcholu); radikální nová úprava.
Usedlost ã.p.5 na západní stranû návsi. Na severní stranû dvora zdûn˘ pﬁízemní, dispoziãnû
tradiãní dÛm s jádrem ze 2. tﬁetiny 19. století; radikální nová úprava. Na západní stranû dvora
jednomlatová stodola (60-80.léta 19. století)
Usedlost ã.p.7 na západní stranû návsi. Na severní stranû dvora zdûn˘ pﬁízemní, dispoziãnû
tradiãní dÛm s jádrem ze 3. ãtvrtiny 19. století, dílãí mlad‰í úprava. Na západní stranû dvora
jednomlatová stodola (2.tﬁetina 19. století)
Usedlost ã.p.9 na jiÏní stranû návsi.
Zdûn˘ pﬁízemní, dispoziãnû tradiãní dÛm s jádrem z 1. poloviny 19. století; celková úprava z
20. století. JiÏnû od domu malá kamenná jednomlatová stodola z 19. století.
Usedlost ã.p.12 na v˘chodní stranû návsi. Na v˘chodní stranû dvora hospodáﬁsk˘ objekt
upraven˘ ze stodoly, v objektu ponechána roubená konstrukce jedné perny.
Usedlost ã.p.13 na v˘chodní stranû návsi. V usedlosti dipoziãnû tradiãní pﬁízemní dÛm s
jádrem z pﬁelomu 19. a 20. století, novû upraven. K domu navazuje kamenná ohradní zeì krytá
kamenn˘mi deskami. Pomûrnû v˘jimeãnû dochovaná stodola z 1.poloviny 19. století, ze
star‰ího období zdûné v˘stavby.
Usedlost ã.p.17 na severní stranû návsi. Na v˘chodní stranû dvora pﬁízemní, dispoziãnû tradiãní
dÛm s bednûn˘m ‰títem, jádro snad ze 2. tﬁetiny 19. století. V zahradû za stodolou drobn˘
rouben˘ hospodáﬁsk˘ objekt; na v˘chodní stranû zahrady za stodolou kamenná ohradní zeì
krytá kamenn˘mi deskami a drnem.
Usedlost ã.p.18 na severní stranû návsi. Obytná ãást domu z meziváleãné pﬁestavby;
hospodáﬁská ãást star‰í, s jádrem ze 2.poloviny 19. století. Ojedinûle dochovaná roubená
stodola.
â.p.20 - kovárna v návsi Pﬁízemní dispoziãnû tradiãní dÛm ze závûru 19. století; vlastní kovárna
v suterénu pod svûtnicí (zasstropena segmentovou klenbou, v˘heÀ napojena na komín obytné
ãásti, pﬁed vstupem byl údajnû pﬁístﬁe‰ek). Do obytné ãásti nástup z pilíﬁového betonu. PrÛãelí
upravena ve 20. století.
â.p. 28 - chalupa v severozápadní ãásti vesnice. Pﬁízemní dispoziãnû tradiãní dÛm s navazující
hospodáﬁskou ãástí; s trámov˘m zápraÏím a bednûn˘m ‰títem v˘raznû pﬁedsunut˘m pﬁed
‰títovou stûnu pﬁízemí.
â.p. 29 - chalupa v severozápadní ãásti vesnice. Pﬁízemní dispoziãnû tradiãní dÛm; s trámov˘m
zápraÏím a bednûn˘m ‰títem pﬁedsazeném na profilovaném trámu.
â.p. 30 - chalupa v severozápadní ãásti vesnice. Pﬁízemní dispoziãnû tradiãní dÛm s navazující
hospodáﬁskou ãástí; s trámov˘m zápraÏím a bednûn˘m eternitem obloÏen˘m ‰títem
pﬁedsazen˘m pﬁed pﬁízemí.
â.p. 34 - chalupa na v˘chodní stranû návsi -hodnotn˘ tradiãní rouben˘ dÛm
â.p. 35 - chalupa v severozápadní ãásti vesnice. Pﬁízemní dispoziãnû tradiãní dÛm s navazující
hospodáﬁskou ãástí; pﬁední ãást v rozsahu svûtnice a sínû niÏ‰í, hmotovû tradiãní, s trámov˘m
zápraÏím a bednûn˘m (omían˘m) ‰títem pﬁedsunut˘m pﬁed pﬁízemí.
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-

â.p. 39 - chalupa v severozápadní ãásti vesnice. Pﬁízemní dispoziãnû tradiãní dÛm s navazující
hospodáﬁskou ãástí upravenou obytnû; s trámov˘m zápraÏím a bednûn˘mi, eternitem
obloÏen˘mi ‰títy.
â.p. 45 - chalupa v severozápadní ãásti vesnice. Pﬁízemní dispoziãnû tradiãní dÛm; s trámov˘m
zápraÏím a bednûn˘m ‰títem pﬁedsazen˘m pﬁed stûnu pﬁízemí.
â.p. 1x - chalupa v severozápadní ãásti vesnice. Pﬁízemní dispoziãnû tradiãní dÛm s navazující
hospodáﬁskou ãástí; zdivo pﬁeváÏnû z nepálen˘ch cihel (‰títová zeì a ‰ít novû pﬁezdûny);
star˘ krov s trámov˘m zápraÏím.
Kaple na návsi z 2.poloviny 19. století. Men‰í kaple na ãtvecovém pÛdorysu, se stanovou
stﬁí‰kou vrcholící dﬁevûnou lucernou pro zvonek. PrÛãelí jednodu‰e ãlenûná (okosená nároÏí,
omítkové rámy), nová omítka; obdéln˘ vstup s rámov˘mi dveﬁmi. Druhá polovina 19. století.
Vesnická památková zóna Kle‰tûnice
Do ﬁe‰eného území (jih) zasahuje vesnická památková zóna Kle‰tûnice (dle vyhlá‰ky Ministerstva
Kultury âR ã. 413/2004 Sb., ze dne 24. 6. 2004 o prohlá‰ení území s historick˘m prostﬁedím ve vybran˘ch
obcích a jejich ãástech za památkové zóny a urãení podmínek pro jejich ochranu).
Z v˘ãtu památkovû hodnotn˘ch objektÛ v rámci této zóny spadá do ﬁe‰ného území areál vodního
ml˘na U HudeãkÛ na Jalovém potoce.
Území s archeologick˘mi nálezy
Na základû dosavadních znalostí je území obce nutno povaÏovat celé za území s archeologick˘mi
nálezy. Na ve‰kerou stavební ãinnost se vztahuje ustanovení § 22 odst.2 zák. ã. 20/1987 Sb., o státní
památkové péãi, v platném znûní tj. - povinnost investora oznámit jiÏ zámûr stavby v území s archeologick˘mi
nálezy Archeologickému ústavu AV âR nebo jím povûﬁené organizaci a umoÏnit provedení záchranného
archeologického v˘zkumu.

c2)
-

-

-

Návrh plo‰ného a prostorového uspoﬁádání území
V zastavûném území pﬁevládá z hlediska funkãního vyuÏívání charakter zástavby smí‰en˘ obytn˘ venkovsk˘ (pÛvodní jádro obce a navazující domkáﬁská v˘stavba). Novodobá parcelace s izolovan˘mi
rodinn˘mi domy v zahradách v okrajov˘ch polohách sídla (sever) je z hlediska funkãního vyuÏívání
zaﬁazena do ploch bydlení (rodinné domy). V sídle jsou vymezeny plochy obãanské vybavenosti
(vãetnû plochy sportovní), v severní okrajové ãásti je k roz‰íﬁení navrÏena ojedinûlá plocha v˘roby a
skladování, dále jsou vymezeny plochy veﬁejného prostranství, plochy technické infrastruktury
(stávající - ãerpací stanice vodárenská, vodní zdroje, navrÏené - plocha âOV) a s ohledem na
poÏadovanou nezastavitelnost jsou vymezeny plochy sídelní zelenû (stávající a navrÏené).
Charakter sídla s pﬁevahou obytné funkce bude zachován a dále rozvíjen. Jsou navrÏeny zastavitelné
plochy a plocha pﬁestavbová. Zastavitelné plochy pro novou v˘stavbu jsou lokalizovány do okrajov˘ch
poloh sídla v návaznosti na stávající komunikaãní systém (sever, jihov˘chod).
V pﬁestavbové lokalitû a lokalitách navazujících na historické jádro obce je navrÏen rozvoj z volnûj‰ími
regulativy z hlediska funkãního vyuÏití (plochy smí‰ené obytné - venkovské). Pro lokality v kontaktu
s novûj‰ím typem zástavby je navrÏen rozvoj preferující v˘stavbu rodinn˘ch domÛ v zahradách (plochy
bydlení - rodinné domy).
V˘stavba je pﬁípustná i v prolukách (stabilizovan˘ch plochách) v zastavûném území obce v souladu se
stanoven˘m funkãním vyuÏitím a za pﬁedpokladu zaji‰tûní dopravního pﬁístupu.
Územním plánem jsou stanoveny regulativy funkãního vyuÏití území, umoÏÀující v rámci
stabilizovan˘ch i návrhov˘ch ploch rozvoj neru‰ící v˘roby a sluÏeb. Pﬁípustn˘ je rozvoj zejména v
oblasti ubytovacích a stravovacích sluÏeb, agroturistiky, cykloturistiky ap.
V lokalitách s navrhovanou zmûnou funkãního vyuÏití, které prostorovû souvisejí s historick˘m jádrem
obce je pﬁípustné volit volnûj‰í zpÛsob uspoﬁádání zástavby (stavby venkovského charakteru s
hospodáﬁsk˘mi objekty), v ãásti navazující na novodob˘ typ zástavby je pﬁípustné zvolit zpÛsob
pravidelné zástavby (rodinné domy v zahradách).

c3)

Zastavitelné plochy
oznaãení
popis a podmínky pro vyuÏití
ploch:
______________________________________________________________________________________________
Z1
Zastavitelná plocha - plocha bydlení (rodinné domy) v severní ãásti sídla.
V ãásti navrÏeny plochy veﬁejného prostranství (komunikace).
Respektovat OP nadzemního vedení VN, stávající stavby technické infrastruktury a
umûlé koryto vodního toku. Podmínkou pro bytovou v˘stavbu (RD) je v kontaktní ãásti
se silnicí II. tﬁídy úprava napojení souãasn˘ch MK na silnici II/117 vãetnû územní
rezervy pro jejich roz‰íﬁení.
Z2
Zastavitelná plocha - plocha bydlení (rodinné domy) v severov˘chodní ãásti sídla.
V návaznosti na stávající místní komunikaci navrÏená plocha veﬁejného prostranství
(komunikace).
Z3
Zastavitelná plocha v˘roby a skladování navazující na stávající v˘robní plochy v
severov˘chodní okrajové poloze sídla.
Pﬁi kácení zelenû realizovat náhradní v˘sadbu v rámci navrÏené plochy sídelní zelenû
N5.
Z4
Zastavitelná plocha - plocha bydlení (rodinné domy) v severov˘chodní okrajové
poloze sídla. V ãásti navazující na místní komunikaci navrÏená plocha veﬁejného
prostranství (komunikace).
Musí b˘t zachována funkãnost stávajícího melioraãního zaﬁízení na pozemcích v
kontaktu se zastavitelnou plochou.
Z5
Zastavitelná plocha smí‰ená obytná (venkovská) severnû od historického jádra sídla.
Z6
Zastavitelná plocha smí‰ená obytná (venkovská) jihov˘chodnû od historického jádra
sídla. V ãásti navazující na místní komunikaci navrÏená plocha veﬁejného
prostranství (komunikace).
Respektovat stávající umûlé koryto vodního toku. Musí b˘t zachována funkãnost
stávajícího melioraãního zaﬁízení na pozemcích v kontaktu se zastavitelnou plochou.
Z7
Plocha technické infrastruktury âOV Jivina u Jalového potoka.
Musí b˘t zachována funkãnost stávajícího melioraãního zaﬁízení na pozemcích v
kontaktu se zastavitelnou plochou.

c4)

Plochy pﬁestavby
oznaãení
popis a podmínky pro vyuÏití
ploch:
______________________________________________________________________________________________
P1
Pﬁestavbová plocha smí‰ená obytná (venkovská) poblíÏ historického jádra obce.
Asanace budovy na p.ã. 33 (dnes zboﬁeni‰tû) je podmínkou pro rozvoj v˘stavby
v pﬁestavbové plo‰e P1.
4

c5)
-

-

Návrh systému sídelní zelenû
Územním plánem je navrÏen v zastavûném území systém sídelní zelenû s cílem chránit plochy
zelenû v sídle pﬁed zastavûním.
Do systému sídelní zelenû (zeleÀ soukromá a vyhrazená) jsou zahrnuty venkovské zahrady a
zemûdûlské pozemky (vegetaãní pás sídla) na návr‰í pod Jivinskou horou a severnû od historického
jádra sídla.
Jsou navrÏeny plochy sídelní zelenû - zeleÀ veﬁejná v návaznosti na navrÏené zastavitelné ãi
pﬁestavbové plochy. Jedná se návrh zmûny vyuÏití území nestavební povahy s oznaãením N5, N6 a N7
ve v˘kresové ãásti dokumentace.
Dále je nutno respektovat stávající sídelní zeleÀ nacházející se na plochách veﬁejného prostranství.
Zejména se jedná o prostor návsi, kde zeleÀ spoluvytváﬁí centrální obraz sídla.
V rámci v‰ech zastaviteln˘ch ploch je pﬁípustné rozvíjet systém vyhrazené zelenû (zahrady).
Na plochách veﬁejné zelenû (i v rámci ploch veﬁejn˘ch prostranství) je nezbytné volit vhodnou
skladbu zelenû odpovídající místním stanovi‰tním podmínkám a rázovitosti venkovského prostﬁedí.
(viz. ãást odÛvodnûní - kap. c4)

d)

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

d1)

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

Silniãní doprava
______________________________________________________________________________________________________
Silniãní doprava je tedy jedin˘m dopravním oborem, kter˘ zaji‰Èuje pﬁímou dopravní obsluhu
vlastního ﬁe‰eného území. Páteﬁní trasou vlastního ﬁe‰eného katastrálního území je silnice II/117
vedená od dálnice D5 v Îebráku pﬁes Hoﬁovice a Komárov jihozápadním smûrem na Spálené Poﬁíãí a
Blovice. Ve vlastním ﬁe‰eném území je trasa vedena ve vcelku pﬁijateln˘ch parametrech a tak je v
návrhu povaÏována za stabilizovanou (pozn.: v rámci bûÏné silniãní údrÏby budou provádûny pouze
místní opravy, bude zaji‰Èováno uvolnûní rozhledov˘ch polí v trase i kﬁiÏovatkách, ‰íﬁkové uspoﬁádání
prÛjezdního prÛﬁezu trasy bude postupnû upravováno pro vedení minimální silniãní kategorie
S 7,5/60).
Nadﬁazenou ÚPD - ÚP VÚC Rakovnicko je navrhována pﬁeloÏka silnice II/117 procházející mimo
zastavûné území Komárova. Tato pﬁeloÏka (ozn. jako dopravní stavba D 14) v krátkém úseku sleduje
severov˘chodní hranici katastru pﬁed vstupem do vlastního ﬁe‰eného území obce Jivina.
Pﬁi v˘chodní hranici katastrálního území, po levém bﬁehu Jalového potoka prochází ze smûru od
Komárova do Zajeãova silnice III/11716. Trasa silnice III/11716 je vedena ve vcelku dobr˘ch
parametrech a je tﬁeba ji povaÏovat za dlouhodobû stabilizovanou.
SíÈ místních a úãelov˘ch komunikací
______________________________________________________________________________________________________
PrÛjezdní úsek silnice II/117 je tedy páteﬁní trasou celého ﬁe‰eného území, na kterou jsou pﬁipojeny
místní a úãelové komunikace zpﬁístupÀující ãásti obce aÏ jednotlivé objekty a jednotlivé
obhospodaﬁované pozemky a plochy. Pﬁedpokládán˘ návrh tedy prakticky plnû respektuje souãasné
uspoﬁádání systému, kter˘ je pouze místnû doplÀován pro potﬁebu komunikaãního pﬁipojení
navrhovan˘ch zastaviteln˘ch ploch.
Zastavitelné plochy pro obytnou v˘stavbu i plochy pﬁestavby jsou komunikaãnû dostupné
prostﬁednictvím nového sjezdu pﬁipojující pozemek na stávající pﬁilehou komunikaci.
Pﬁipojení novû navrhovan˘ch lokalit na silnici II/117 bude provedeno pokud moÏno pﬁes stávající
místní komunikace. Pﬁímé napojení nemovitostí na silnici II/117 lze jen v˘jimûãnû a za podmínky
kladného stanoviska správce komunikace. ZároveÀ budou splnûny zákonné poÏadavky pro pﬁipojování
pozemních komunikací na nemovitosti vãetnû bezpeãného odboãení.
V rámci ploch veﬁejn˘ch prostranství v lokalitû Z1 (u trafostanice) bude realizována propojovací místní
komunikace, na kterou bylo vydáno stavební povolení.
V rámci ploch veﬁejn˘ch prostranství v lokalitû Z1 je navrÏena propojovací místní komunikace
funkãní skupiny D2 (s vylouãením, nebo omezením pﬁístupu motorové dopravy).
V rámci ploch veﬁejn˘ch prostranství v lokalitû Z2 je navrÏena propojovací místní komunikace
funkãní skupiny D2 (s vylouãením, nebo omezením pﬁístupu motorové dopravy).
Zastavitelná plocha v˘roby a skladování Z3 bude pﬁístupná ze stávajícího areálu a bude mj. slouÏit pro
odstavování nákladních vozidel a jejich manipulaci (v rámci prostoru areálu).
V zastavitelné plo‰e Z4 je navrÏeno v rámci navrÏen˘ch ploch veﬁejného prostranství roz‰íﬁit stávající
pﬁilehlou komunikaci na obsluÏnou komunikaci kategorijního typu MO7/30.
V rámci ploch veﬁejn˘ch prostranství v lokalitû Z6 je navrÏena propojovací místní komunikace
funkãní skupiny D2 (s vylouãením, nebo omezením pﬁístupu motorové dopravy).
V rámci lokality N3 je navrÏen krátk˘ úsek úãelové komunikace navazující na navrÏen˘ systém ploch
veﬁejn˘ch prostranství - komunikací.
V rámci lokality N4 je navrÏena postupná obnova v minulosti zru‰en˘ch úãelov˘ch komunikací.
Obluha území prostﬁedky hromadné dopravy
______________________________________________________________________________________________________
Systém obsluhy území prostﬁedky hromadné dopravy - veﬁejnou pravidelnou autobusovou dopravou
je vyhovující a zÛstane zachován.
Prakticky celé zastavûné území obce vãetnû zastaviteln˘ch ploch je pokryto v 500 metrové
docházkové vzdálenosti k autobusové zastávce situované pﬁi prÛjezdním úseku silnice II/
117 v severní ãásti obce, coÏ ãasovû pﬁedstavuje asi 7-8 minutovou docházkovou dobu.
Objekty dopravní vybavenosti
______________________________________________________________________________________________________
S ohledem na v˘luãnû individuální charakter bytové zástavby jsou potﬁeby pro odstavování a parkování
vozidel pokr˘vány v rámci vlastních objektÛ a pozemkÛ nebo vkrátké pﬁímé vazbû na nû. Pﬁi realizaci
novû navrhovan˘ch objektÛ je tﬁeba poãítat se zaji‰tûním poÏadovan˘ch poãtÛ stání, dle skuteãn˘ch
kapacit objektu, v rámci vlastního pozemku a to jiÏ od úvodních fází pﬁípravné dokumentace.
d2)

Technická infrastruktura

Stávající koncepce:
______________________________________________________________________________________________________
V obci Jivina je vybudována a provozována síÈ veﬁejného vodovodu, síÈ pﬁeváÏnû venkovních NN
rozvodÛ el. energie s témûﬁ vyãerpanou kapacitou. Jsou zde ãásteãnû kabelizovány trasy
telekomunikaãních vedení úãastnické sítû a vybudovány dílãí úseky de‰Èové oddílné kanalizace.
Popisné údaje jsou zahrnuty do textové ãásti odÛvodnûní.
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Vodní hospodáﬁství
______________________________________________________________________________________________________
Bude zachován stávající systém odvádûní de‰Èov˘ch vod. Nová zástavba musí b˘t navrÏena
tak, aby nebyly zhor‰eny odtokové pomûry v území. De‰Èové vody budou v maximální moÏné míﬁe
likvidovány na místû jejich vzniku (povrchov˘ vsak a povrchová retence vody ze svodÛ pﬁímo na
povrch terénu, akumulace pro zalévání a dal‰í úãely v akumulaãních nádrÏích).
De‰Èové vody je moÏno odvádût do vodoteãí pouze z ploch veﬁejn˘ch prostranství.
-

Územním plánem je proveden návrh likvidace spla‰kov˘ch odpadních vod jejich svedením na vlastní
navrhovanou âOV. Je navrÏena koncepce oddílné spla‰kové kanalizace. Spla‰kové vody budou
svedeny pomocí novû budovan˘ch ﬁadÛ spla‰kové oddílné kanalizace na âOV a zde v souladu se
zákonem o vodách likvidovány. Areál âOV je lokalizován do nejníÏe poloÏeného místa pod
komunikací III. tﬁídy, mimo stanovené záplavové území Jalového potoka (pozemek ppã. 323/6, 323/2)
- zastavitelná plocha Z7. Odpadní potrubí z âOV bude zaústûno do Jalového potoka.

-

Jsou stanoveny tyto podmínky pro technickou vybavenost:
- Maximální moÏn˘ poãet obyvatel bude zásobován pitnou vodou z veﬁejného vodovodu.
- Do doby realizace spla‰kové oddílné kanalizace zaústûné do nové âOV budou spla‰kové
odpadní vody zadrÏovány v bezoodtok˘ch jímkách s následn˘m odvozem k likvidaci,
pﬁípadnû ãi‰tûny v domovních âOV a následnû vypou‰tûny do de‰Èové kanalizace ãi recipientÛ.

-

Jsou pﬁípustná tato nová zaﬁízení technické vybavenosti území:
- distribuãní ﬁady veﬁejného vodovodu pro zastavitelné plochy, pﬁíp. pro dal‰í dosud
neobslouÏené plochy,
- ãistírna odpadních vod (âOV) Jivina,
- stoky oddílné spla‰kové kanalizace zaústûné do âOV,
- nezbytné stoky oddílné de‰Èové kanalizace,
- odvodÀovací rigoly a jiná opatﬁení omezující negativní úãinky nátoku sráÏkov˘ch vod do
zastavûného území obce.

-

V území musí b˘t respektována PHO vodních zdrojÛ pro veﬁejné vodovody Jivina a Komárov. PHO II.
stupnû pro jímací území vodního zdroje Jivina je navrÏeno dle podkladÛ vodohospodáﬁského orgánu k
roz‰íﬁení.

pozn.:

Zdroje poÏární vody a nouzové zásobování pitnou a uÏitkovou vodou je popsáno v kapitole i).

Zásobování energiemi
______________________________________________________________________________________________________
Jsou stanoveny tyto podmínky pro technickou vybavenost:
PoÏadavky na zv˘‰ení el. pﬁíkonÛ, popﬁ. nové el. odbûry v severní ãásti obce budou postupnû ﬁe‰eny
úpravou stávající distribuãní trafostanice Obec (v˘mûna transformátoru, rozvadûãe). Pro rozvojová
území v˘stavby v jiÏní ãásti obce je navrÏena nová distribuãní trafostanice s pﬁipojovacím vedením VN
22 kV.
-

Jsou pﬁípustná tato nová zaﬁízení technické vybavenosti území:
- distribuãní trafostanice vãetnû pﬁipojovacího vedení VN 22 kV,
- NN kabelové trasy rozvodu elektrické energie (pro nové objekty i jako rekonstrukce stávajících
venkovních vedení - NN podzemní kabelová trasa (§ 24 vyhlá‰ky ã. 501/2006 Sb.)),
- pﬁípustná je pﬁeloÏka ãásti venkovního vedení VN 22kV smûﬁovaného do stávající distribuãní
trafostanice Obec do podzemní kabelové trasy (§ 24 vyhlá‰ky ã. 501/2006 Sb.)).

Telekomunikace a radiokomunikace
______________________________________________________________________________________________________
Jsou pﬁípustná tato nová zaﬁízení technické vybavenosti území:
- pﬁipojení nov˘ch objektÛ (a dal‰ích dosud neobslouÏen˘ch objektÛ) na stávající místní
telekomunikaãní síÈ.
Veﬁejné osvûtlení a místní rozhlas
______________________________________________________________________________________________________
V podstatné ãásti obce je realizována síÈ VO (veﬁejného osvûtlení) a místního rozhlasu, pﬁeváÏnû
paralelnû s rozvody sítû NN. Je pﬁípustné rozvinutí tûchto sítí i do doposud neobslouÏen˘ch území.
Zne‰kodÀování odpadÛ
______________________________________________________________________________________________________
Nejsou navrÏena zaﬁízení pro zne‰kodÀování a ukládání odpadÛ.
Bude respektována koncepce upravená Obecnû závaznou vyhlá‰kou obce (upravující
systém shromaÏìování, sbûru, pﬁepravy, tﬁídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ a
systém nakládání se stavebním odpadem) v platném znûní (popisné informace jsou zaﬁazeny do ãásti
odÛvodnûní).

d3)
Obãanské vybavení
Do stávajících ploch obãanského vybavení veﬁejné infrastruktury jsou zahrnuty (ve smyslu §2 odst. (1)
písm. k3 stavebního zákona):
Obecní úﬁad, knihovna.
PoÏární zbrojnice.
Sportovní plocha - antukové hﬁi‰tû na jiÏním okraji obce.
(pozn. kapliãka na návsi je zahrnuta do ploch veﬁejného prostranství)
-

Do stávajících ploch obãanského vybavení (obã. vybanost komerãního typu) jsou zahrnuty:
Hostinec na návsi.

-

Obãanské vybavení tvoﬁí v˘znamn˘ stabilizaãní prvek v území a bude zachováno. Je pﬁípustná
modernizace a rekonstrukce stávajících objektÛ obãanského vybavení s dílãími zmûnami funkãní
náplnû (víceúãelové objekty) - napﬁ. pﬁesun kanceláﬁí OÚ do objektu na návsi, vestavba ubytovacích
kapacit do stávajícího objektu OÚ apod.
Samostatné plochy obãanského vybavení navrÏeny nejsou. Vzhledem k dÛleÏitosti zaﬁízení
obãanského vybavení pro stabilizaci sídelního útvaru jsou stavby, zaﬁízení a pozemky obãanského
vybavení pﬁípustné ve stávajících ãi navrÏen˘ch funkãních plochách (v souladu s regulativy funkãního
vyuÏití).
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d4)
-

-

Veﬁejná prostranství
Stávající veﬁejná prostranství (§34 zákona ã.128/2000, o obcích) jsou územním plánem respektována.
Do stávajících ploch veﬁejn˘ch prostranství jsou zahrnuty (ve smyslu §2 odst. (1) písm. k4 stavebního
zákona): návesní prostranství vãetnû veﬁejné zelenû, ulice vãetnû chodníkÛ a dal‰í prostory v
zastavûném území, slouÏící obecnému uÏívání.
Jsou navrÏeny plochy veﬁejn˘ch prostranství (komunikace) v rámci zastaviteln˘ch ploch Z1, Z2, Z4 a Z6.

e)

Koncepce uspoﬁádání krajiny, vãetnû vymezení ploch a stanovení podmínek pro zmûny v jejich
vyuÏití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatﬁení, ochrana
pﬁed povodnûmi, rekreace, dob˘vání nerostÛ apod.

e1)
-

Návrh uspoﬁádání krajiny
Územním plánem je vymezeno nezastavûné území (tj. území vnû zastavûného území a
zastaviteln˘ch ploch). V nezastavûném území lze v souladu s jeho charakterem umisÈovat stavby,
zaﬁízení, a jiná opatﬁení pouze pro zemûdûlství, lesnictví, vodní hospodáﬁství, tûÏbu nerostÛ, pro
ochranu pﬁírody a krajiny, pro veﬁejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro sniÏování nebezpeãí
ekologick˘ch a pﬁírodních katastrof a pro odstraÀování jejich dÛsledkÛ, a dále taková technická
opatﬁení a stavby, které zlep‰í podmínky jeho vyuÏití pro úãely rekreace a cestovního ruchu, napﬁíklad
cyklistické stezky, hygienická zaﬁízení, ekologická a informaãní centra.

-

V rámci nezastavûného území jsou vymezeny tyto funkãní plochy:
- plochy dopravní infrastruktury (zahrnující pozemky silniãní dopravy a místní komunikace);
- plochy vodní a vodohospodáﬁské (zahrnující zejména stávající vodoteãe Jalov˘ a Rohlovsk˘ potok,
odvodÀovací melioraãní kanály - prvky HMZ) s pﬁeváÏnû v˘znamnou pﬁírodní a vodohospodáﬁskou
funkcí;
- plochy zemûdûlské (zahrnující pozemky zemûdûlského pÛdního fondu) s pﬁeváÏnû hospodáﬁskou
funkcí;
- plochy lesní (zahrnují pozemky urãené k plnûní funkcí lesa) s pﬁeváÏnû hospodáﬁskou, ekologickou
funkcí;
- plochy pﬁírodní zahrnující biocentra s pﬁeváÏnû ekologickou funkcí.
- plochy smí‰ené nezastavûného území (zahrnuje napﬁ. pozemky urãené k plnûní funkcí lesa,
pozemky zemûdûlského pÛdního fondu, pozemky biokoridorÛ ÚSES, pozemky s v˘skytem dﬁevin
rostoucích ve volné krajinû (mimo les), extenzivní sady a zahrady) s pﬁeváÏnû ekologickou,
mikroklimatickou, krajinotvornou a pÛdoochrannou funkcí;
Územním plánem jsou stanoveny podmínky pro vyuÏití a prostorové uspoﬁádání tûchto ploch s
ohledem na zachování a podpoﬁení funkcí krajiny (hospodáﬁská, ekologická, pÛdoochranná,
vodohospodáﬁská) a na ochranu krajinného rázu - viz. kapitola f.

-

NavrÏená opatﬁení posilující ekologickou stabilitu území se t˘kají zejména okrajov˘ch kontaktních
poloh se sídelní strukturou dnes pﬁeváÏnû intenzivnû zemûdûlsky obhospodaﬁovan˘ch.
Návrhem ÚP jsou vymezena tato opatﬁení v krajinû (zmûny vyuÏití území nestavební povahy):
N1
Plocha urãená pro v˘sadbu doprovodné liniové zelenû podél úãelové komunikace (navrÏené
cyklotrasy) v severní ãásti ﬁe‰eného území.
Funkãní vyuÏití: plochy smí‰ené nezastavûného území (NS).
N2
Plocha urãená pro v˘sadbu doprovodné liniové zelenû podél stávající místní komunikace
(navrÏené cyklotrasy) ve stﬁední ãásti ﬁe‰eného území. Plocha bude prostorovû korigovat
pohledovû exponovanou zástavbu.
Funkãní vyuÏití: plochy smí‰ené nezastavûného území (NS).
N3
Plocha urãená zejména pro v˘sadbu ochranné zelenû, zahrad a sadÛ a úãelové komunikace.
Plocha bude prostorovû korigovat pohledovû exponovanou zástavbu.
Funkãní vyuÏití: plochy smí‰ené nezastavûného území (NS).
N4
Plocha urãená zejména pro v˘sadbu ochranné zelenû, zahrad a sadÛ a úãelové komunikace.
Plocha bude prostorovû korigovat pohledovû exponovanou zástavbu.
V rámci plochy je pﬁípustné zbudování nové trafostanice vãetnû pﬁipojovacího vedení VN.
Funkãní vyuÏití: plochy smí‰ené nezastavûného území (NS).
pozn.: plochy navrÏené sídelní zelenû - zelenû veﬁejné s oznaãením N 5, N 6 a N 7 jsou popsány v
kap. c5.

Musí b˘t zachovány cenné vegetaãní prvky, kter˘mi jsou zejména b˘valé jivinské lomy dnes pﬁeváÏnû
zarostlé náletovou zelení, které jsou zároveÀ v˘znamnou geologickou lokalitou (nalezi‰tû
nerostu Wavellit). Tyto lomy jsou ãásteãnû zahrnuty do systému ÚSES (viz. dále). Dále je nutno chránit
remízy - dﬁeviny rostoucí mimo les, maloplo‰né lesní enklávy, doprovodnou liniovou zeleÀ podél
silnic a vodoteãí. Tyto pozemky (katastrálnû evidované ostatní plochy) jsou zaﬁazeny pﬁeváÏnû
do plochy smí‰ené nezastavûného území.
-

Musí b˘t respektovány v˘znamné krajinné prvky dle ustanovení § 3 odst. b) zákona ã. 114/1992 Sb..

-

V zastavûném území jsou vymezeny plochy sídelní zelenû a stanoveny podmínky pro vyuÏití tûchto
ploch zejména s ohledem na zachování a podpoﬁení funkcí venkovské krajiny - viz. kap. c5.

e2)
-

Návrh systému ÚSES
Návrh ÚSES vymezuje stávající biocentra a biokoridory, prvky ÚSES navrÏené k zaloÏení nejsou.
Územním plánem obce Jivina jsou vymezeny tyto prvky územního systému ekologické stability:
- biocentrum LBC 4 Jivinská hora,
- biocentrum LBC 5 Jivina,
- biocentrum LBC 12 Jivina,
- biocentrum LBC 17 Jivina-lomy,
- biokoridory LBK: 12 - 5, LBK: 12 - 8, LBK: 12 - 17, LBK: 17 - 9.
Popis prvkÛ ÚSES je obsaÏen v ãásti odÛvodnûní.
Biokoridory jsou vedeny pﬁes pozemky urãené k plnûní funkcí lesa, ostatní plochy (zeleÀ), podél
komunikací, pﬁíkopÛ, polních cest a mezí, v˘jimeãnû i pﬁes zemûdûlské pozemky (TTP). ·íﬁka
lokálního biokoridoru v min. parametrech 20 m. Plochy lokálních biocenter jsou vymezeny na
plochách min. 3 ha. Systém ÚSES je zobrazen v grafické ãásti.

-

e3)
-

Prostupnost krajiny, opatﬁení pro obnovu a zvy‰ování ekologické stability krajiny
Jsou respektovány stávající úãelové komunikace v krajinû (polní, lesní a pﬁístupové cesty).
Pﬁi stavební ãinnosti musí b˘t zachován pﬁístup na stávající zemûdûlsky obhospodaﬁované pozemky.
Územním plánem jsou navrÏeny úãelové komunikace v ãástech dnes intenzivnû zemûdûlsky
obhospodaﬁovan˘ch v rámci opatﬁení v krajinû N 3, N 4. Komunikace navazují na stávající ãi navrÏen˘
systém ploch veﬁejn˘ch prostranství - komunikací.
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-

-

e4)
-

e5)
-

-

e6)
-

V nezastavûném území je pﬁípustné realizovat:
úãelové komunikace (polní, pﬁístupové a pû‰í cesty) slouÏící jako pﬁístupové komunikace ke
stavbám, jako komunikace zpﬁístupÀující plochy zemûdûlského pÛdního fondu a lesÛ, plochy
krajinné zelenû (napﬁ. v souvislosti s provádûním dûlení a scelování pozemkÛ, realizací prvkÛ
lokálního systému ekologické stability a realizací lokálních cyklostezek).
stavby a jiná opatﬁení potﬁebná ke zpﬁístupnûní pozemkÛ, k ochranû a zúrodnûní pÛdního
fondu, k ochranû Ïivotního prostﬁedí, zvelebení krajiny a zv˘‰ení její ekologické stability dle
schválen˘ch pozemkov˘ch úprav.
doprovodnou liniovou zeleÀ.
Pozemky v nezastavûném území je podmínûnû pﬁípustné oplocovat (ohradníky z pﬁírodních materiálÛ
a jin˘mi ploty, kreré nazasahují do vymezeného ÚSES a nenaru‰ují síÈ úãelov˘ch komunikací).
Podmínkou je zaji‰tûní pﬁístupu do krajiny dle § 63 zákona ã. 114/1992 Sb.

Protierozní opatﬁení
Ochrana zemûdûlské pÛdy pﬁed vodní erozí:
Pﬁi ﬁe‰ení erozní ohroÏenosti zemûdûlské pÛdy budou upﬁednostÀována opatﬁení s cílem podpoﬁit
v˘voj krajinné zelenû ãi trval˘ch travních porostÛ.
Ochrana zemûdûlské pÛdy pﬁed vûtrnou erozí:
Návrh obnovy cest s doprovodnou liniovou zelení v krajinû se zaãlení do protierozní ochrany jako
technické opatﬁení s protierozní úãinností.

Opatﬁení proti povodním
Hlavním recipientem zájmového území je Jalov˘ potok (ãíslo hydrologického poﬁadí 1-11-04-029) s
navazujícími bezejmenn˘mi pﬁítoky. Okolí Ole‰né vãetnû malé ãásti spadající do ﬁe‰eného území je
odvodÀováno tokem Milina (ãíslo hydrologického poﬁadí 1-11-01-023). Tato vodoteã v‰ak do
ﬁe‰eného území nezasahuje. Severní pﬁirozenou hranici katastru tvoﬁí Rohlovsk˘ potok.
Jalov˘ potok má stanovené záplavové území (9/2001) v km 0,000 - 5,8. Hranice záplavového území
Jalového potoka Q100 vãetnû hranice aktivní inundace je vyznaãena v grafické ãásti odÛvodnûní.
Pro Rohlovsk˘ potok nebylo stanoveno záplavové území. Sídelního útvaru Jivina se riziko
povodÀov˘ch situací dané rozlivem tûchto vodoteãí net˘ká. Stanovené záplavové území okrajovû
zasahuje ZÚ samoty U HudeãkÛ (stabilizované území). V blízkosti Jalového potoka (mimo stanovené
záplavové území) je navrÏena lokalita pro obecní âOV - Z7 (pozn.: zámûr byl se správcem povodí
projednán v rámci projednání konceptu ÚP).
V nezastavûném území je pﬁípustné realizovat stavby a jiná opatﬁení potﬁebná k zaji‰tûní
bezproblémového odtoku vod nebo k revitalizaci toku (vãetnû v˘sadby doprovodné zelenû).

Rekreaãní vyuÏívání krajiny
Ve volné krajinû je v rámci opatﬁení nestavební povahy N 4 navrÏena obnova pÛvodní úãelové
komunikace. Trasování propojuje stávající síÈ komunikací - vycházkov˘ okruh s v˘hledy do krajiny.
Ve volné krajinû je v rámci opatﬁení nestavební povahy N 3 navrÏena propojovací úãelová komunikace
navazující na navrÏen˘ systém ploch veﬁejného prostranství v rámci zastaviteln˘ch ploch Z1 a Z2 zlep‰ení prÛchodnosti severní ãásti sídla ve smûru v˘chod - západ.
Pro zlep‰ení prÛchodnosti území ve smûru jih - sever je navrhována nová cyklotrasa stoupající
od silnice III/11716 po stávající místní komunikaci od Zajeãova k obci. Trasa prochází centrální ãástí
obce, pokraãuje po místní komunikaci po v˘chodním obvodu obce ke kﬁíÏení s trasou silnice II/117 a
dále pokraãuje po polní úãelové komunikaci ve smûru na sever aÏ k pﬁipojení na cyklotrasu ã. 0006
smûﬁující z Komárova na západ.

e7)

Vymezení ploch pro dob˘vání nerostÛ
Plochy pro dob˘vání nerostÛ vymezeny nejsou.

f)

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

f1)

Návrh ploch s rozdíln˘m zpÛsobem vyuÏití
Plochy s rozdíln˘m zpÛsobem vyuÏití pokr˘vají beze zbytku a jednoznaãnû celé ﬁe‰ené území.
Základní druhy ploch (uvedené v § 4 aÏ § 19 vyhlá‰ky ã. 501/2006 Sb.) jsou ãlenûny na typy
ploch s ohledem na specifické podmínky a charakter území – viz dále. Ke kaÏdému typu plochy je pﬁiﬁazeno
barevné odli‰ení (viz. grafická ãást). Územním plánem je navrÏen jin˘ druh plochy, neÏ je uvedeno v § 4 aÏ §
19 (viz. ãást odÛvodnûní). Konkrétnû se jedná o plochy sídelní zelenû, které byly následnû dále ãlenûny.
Územním plánem jsou v ﬁe‰eném území navrÏeny tyto druhy ploch:
- plochy smí‰ené obytné (venkovské)
- plochy smí‰ené obytné (venkovské) - historické jádro
- plochy bydlení (rodinné domy)
- plochy obãanského vybavení
- plochy obãanského vybavení - sportovní zaﬁízení
- plochy v˘roby a skladování
- plochy dopravní infrastruktury
- plochy technické infrastruktury
- plochy veﬁejn˘ch prostranství
- plochy sídelní zelenû - zeleÀ soukromá a vyhrazená
- plochy sídelní zelenû - zeleÀ veﬁejná
- plochy vodní a vodohospodáﬁské
- plochy zemûdûlské
- plochy lesní
- plochy pﬁírodní
- plochy smí‰ené nezastavûného území
âasov˘ horizont vyuÏití plochy sledovan˘ u ploch s rozdíln˘m zpÛsobem vyuÏití:
- Plochy stabilizované - v plo‰e není navrÏena zmûna vyuÏití (v grafické ãásti oznaãeno jako stav),
- Plochy zmûn - s navrÏenou budoucí zmûnou vyuÏití (v grafické ãásti oznaãeno jako návrh).
Ke kaÏdému typu plochy s navrÏenou (budoucí) zmûnou vyuÏití je v grafické ãásti pﬁiﬁazena indexová
znaãka.
- Plochy územních rezerv nejsou územním plánem navrÏeny.
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Územním plánem jsou stanoveny tyto podmínky pro vyuÏití ploch:
-

Plochy smí‰ené obytné (venkovské), plochy smí‰ené obytné (venkovské) - historické jádro:
Plochy jsou vymezeny za úãelem zaji‰tûní podmínek pro bydlení a pro pﬁimûﬁené umístûní,
dostupnost a vyuÏívání staveb obãanského vybavení a neru‰ící v˘roby.
Rozdûlení ploch dle urãení vyuÏití:
hlavní vyuÏití:
pozemky staveb pro bydlení (rodinné a bytové domy),
pﬁípustné vyuÏití:
pozemky staveb pro rodinnou rekreaci,
pozemky veﬁejn˘ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
podmínûnû pﬁípustné vyuÏití: Do ploch smí‰en˘ch obytn˘ch lze zahrnout pozemky
obãanského vybavení, zemûdûlství, neru‰ící v˘roby a sluÏeb se
stavbami a zaﬁízeními, které sv˘m provozováním a technick˘m
zaﬁízením nenaru‰ují uÏívání staveb a zaﬁízení ve svém okolí a
nesniÏují kvalitu prostﬁedí souvisejícího území a které sv˘m
charakterem a kapacitou nezvy‰ují dopravní zátûÏ v území a splÀují tak
ustanovení § 13 vyhlá‰ky ã. 137/1998 Sb., v platném znûní.
Indexová znaãka (návrh):
SV

-

Plochy bydlení (rodinné domy):
Plochy jsou vymezeny za úãelem zaji‰tûní podmínek pro bydlení v kvalitním prostﬁedí, umoÏÀujícím
neru‰en˘ a bezpeãn˘ pobyt a kaÏdodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost veﬁejn˘ch
prostranství a obãanského vybavení.
Rozdûlení ploch dle urãení vyuÏití:
hlavní vyuÏití:
pozemky rodinn˘ch domÛ,
pﬁípustné vyuÏití:
pozemky veﬁejn˘ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
podmínûnû pﬁípustné vyuÏití: Do ploch bydlení lze zahrnout pozemky staveb pro rodinnou rekreaci,
pokud splÀují podmínky § 20 odst. 4 a 5 Vyhlá‰ky ã. 501/2006 Sb.
Do ploch bydlení lze zahrnout pozemky obãanského vybavení se
stavbami a zaﬁízeními, které sv˘m provozováním a technick˘m
zaﬁízením nenaru‰ují uÏívání staveb a zaﬁízení ve svém okolí
a nesniÏují kvalitu prostﬁedí souvisejícího území a které sv˘m
charakterem a kapacitou nezvy‰ují dopravní zátûÏ v území a splÀují tak
ustanovení § 13 vyhlá‰ky ã. 137/1998 Sb., v platném znûní.
Indexová znaãka (návrh):
BR

Plochy obãanského vybavení:
Plochy jsou vymezeny za úãelem zaji‰tûní podmínek pro pﬁimûﬁené umístûní, dostupnost a vyuÏívání
staveb obãanského vybavení a k zaji‰tûní podmínek pro jejich uÏívání v souladu s jejich úãelem.
Plochy obãanského vybavení jsou vymezeny v pﬁímé návaznosti na plochy dopravní infrastruktury a
jsou z nich pﬁístupné.
Podrobnûji jsou v grafické ãásti specifikovány plochy obãanského vybavení - sportovní
zaﬁízení, které je pﬁípustné vyuÏívat pouze pro zaﬁízení odpovídající tomuto specifikovanému urãení.
-

Rozdûlení ploch dle urãení vyuÏití:
hlavní vyuÏití:
pozemky staveb a zaﬁízení obãanského vybavení pro vzdûlávání
a v˘chovu, sociální sluÏby, péãi o rodinu, zdravotní sluÏby, kulturu,
veﬁejnou správu, ochranu obyvatelstva, obchodní prodej, tûlov˘chovu
a sport, ubytování, stravování, sluÏby, vûdu a v˘zkum a lázeÀství.
pﬁípustné vyuÏití:
pozemky souvisejících veﬁejn˘ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
podmínûnû pﬁípustné vyuÏití: Do ploch obãanského vybavení lze zahrnout pozemky staveb bytÛ
sluÏebních a majitelÛ zaﬁízení, pokud charakter této plochy a její
uspoﬁádání dovoluje umístûní staveb pro bydlení.
Do ploch obãanského vybavení lze zahrnout pozemky pro stavby
a zaﬁízení v˘roby a skladování, které sv˘m provozováním a technick˘m
zaﬁízením nenaru‰ují uÏívání staveb a zaﬁízení ve svém okolí
a nesniÏují kvalitu prostﬁedí souvisejícího území a které sv˘m
charakterem a kapacitou nezvy‰ují dopravní zátûÏ v území a splÀují tak
ustanovení § 13 vyhlá‰ky ã. 137/1998 Sb., v platném znûní.
-

Plochy v˘roby a skladování:
Plochy jsou vymezeny za úãelem zaji‰tûní vyuÏití pozemkÛ staveb pro v˘robu a skladování
v pﬁípadech, kdy z dÛvodu negativních vlivÛ tûchto staveb za hranicí tûchto pozemkÛ vyluãuje
zaãlenûní pozemkÛ s tûmito vlivy do ploch jiného zpÛsobu vyuÏití.
I pro tato zaﬁízení v‰ak platí, Ïe negativní úãinky a vlivy tûchto staveb a zaﬁízení nesmí naru‰ovat
provoz a uÏívání staveb a zaﬁízení ve svém okolí (zejména pak staveb pro bydlení) nad pﬁípustnou
míru, danou obecnû platn˘mi pﬁedpisy.
Plochy v˘roby jsou vymezeny v pﬁímé návaznosti na pozemky dopravní infrastruktury a jsou z nich
pﬁístupné.
Rozdûlení ploch dle urãení vyuÏití:
hlavní vyuÏití:
pozemky staveb a zaﬁízení pro v˘robu a skladování
pﬁípustné vyuÏití:
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
pozemky a zaﬁízení obãanské vybavenosti (zejména obchodní,
administrativní a správní budovy a zaﬁízení),
podmínûnû pﬁípustné vyuÏití: Do ploch v˘roby a skladování lze zahrnout pozemky staveb bytÛ
sluÏebních a majitelÛ zaﬁízení, pokud charakter této plochy a její
uspoﬁádání dovoluje umístûní staveb pro bydlení.
Indexová znaãka (návrh):
V

-

Plochy dopravní infrastruktury:
Plochy jsou vymezeny za úãelem zaji‰tûní vyuÏití pozemkÛ silniãních dopravních staveb a zaﬁízení a k
zaji‰tûní dopravní pﬁístupnosti jin˘ch ploch.
Rozdûlení ploch dle urãení vyuÏití:
hlavní vyuÏití:
pozemky silnic a vybran˘ch místních komunikací (vãetnû pozemkÛ, na
kter˘ch jsou umístûny souãásti komunikace jako náspy, záﬁezy, opûrné
zdi, mosty a doprovodná a izolaãní zeleÀ).
pﬁípustné vyuÏití:
pozemky staveb dopravních zaﬁízení a dopravního vybavení
(zejména autobusové zastávky, odstavná stání pro autobusy a nákladní
automobily, odstavné a parkovací plochy).
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-

Plochy technické infrastruktury:
Plochy jsou vymezeny za úãelem zaji‰tûní vyuÏití pozemkÛ v pﬁípadech, kdy vyuÏití pozemkÛ pro tuto
infrastrukturu vyluãuje jejich zaãlenûní do ploch jiného zpÛsobu vyuÏití a kdy jiné vyuÏití tûchto
pozemkÛ není moÏné. Liniová vedení technické infrastruktury je pﬁípustné vést i jinou plochou.
Rozdûlení ploch dle urãení vyuÏití:
hlavní vyuÏití:
pozemky staveb a s nimi provoznû související zaﬁízení technického
vybavení (vodovodÛ, vodojemÛ, kanalizace, ãistíren odpadních vod,
staveb a zaﬁízení pro nakládání s odpady, trafostanic, energetick˘ch
vedení, komunikaãních vedení veﬁejné komunikaãní sítû,
elektronick˘ch komunikaãních zaﬁízení veﬁejné komunikaãní sítû a
produktovody),
pﬁípustné vyuÏití ploch:
pozemky související dopravní infrastruktury,
pozemky izolaãní zelenû.
Indexová znaãka (návrh):
TI

-

Plochy veﬁejn˘ch prostranství:
Plochy jsou vymezeny za úãelem zaji‰tûní podmínek pro pﬁimûﬁené umístûní, rozsah a dostupnost
pozemkÛ veﬁejn˘ch prostranství a k zaji‰tûní podmínek pro jejich uÏívání v souladu s jejich
v˘znamem a úãelem.
Rozdûlení ploch dle urãení vyuÏití:
hlavní vyuÏití:
stávající a navrhované pozemky jednotliv˘ch druhÛ veﬁejn˘ch
prostranství (§ 34 zákona ã. 128/2000 Sb. o obcích, ve znûní
pozdûj‰ích pﬁedpisÛ),
pﬁípustné vyuÏití:
pozemky související technické infrastruktury sluãitelné s úãelem
veﬁejn˘ch prostranství.
pozemky a zaﬁízení obãanského vybavení, sluãitelné s úãelem
veﬁejn˘ch prostranství.
Indexová znaãka (návrh):
PV

-

Plochy sídelní zelenû - zeleÀ soukromá a vyhrazená:
Rozdûlení ploch dle urãení vyuÏití:
hlavní vyuÏití:
pozemky soukromé a vyhrazené zelenû (napﬁ. zahrad, sadÛ) související
s obytn˘m územím
pﬁípustné vyuÏití:
prvky drobné architektury slouÏící relaxaci
podmínûnû pﬁípustné vyuÏití: Plochu lze vyuÏívat v pﬁípadû souhlasu orgánu ochrany zemûdûlského
pÛdního fondu, jako pozemky staveb, zaﬁízení a jin˘ch opatﬁení
pro zemûdûlství.

-

Plochy sídelní zelenû - veﬁejná zeleÀ:
Rozdûlení ploch dle urãení vyuÏití:
hlavní vyuÏití:
upravené plochy veﬁejnû pﬁístupné parkové zelenû (vãetnû dûtsk˘ch
hﬁi‰È, prvky drobné architektury a mobiliáﬁem pro relaxaci),
pﬁípustné vyuÏití:
pozemky související technické infrastruktury sluãitelné s úãelem
veﬁejné zelenû.
Indexová znaãka (návrh):
ZV

-

Plochy vodní a vodohospodáﬁské:
Plochy jsou vymezeny za úãelem zaji‰tûní podmínek pro nakládání s vodami, ochranu pﬁed jejich
‰kodliv˘mi úãinky a suchem, regulaci vodního reÏimu území a plnûní dal‰ích úãelÛ stanoven˘ch
právními pﬁedpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany pﬁírody a krajiny.
Rozdûlení ploch dle urãení vyuÏití:
hlavní vyÏití:
pozemky vodních ploch,
pozemky koryt vodních tokÛ,
podmínûnû pﬁípustné vyuÏití: Plochu lze vyuÏívat jako pozemky urãené pro pﬁevaÏující
vodohospodáﬁské vyuÏití v pﬁípadû souhlasu vodoprávního úﬁadu.

-

Plochy zemûdûlské:
Plochy jsou vymezeny za úãelem zaji‰tûní podmínek pro pﬁevaÏující zemûdûlské vyuÏití.
Rozdûlení ploch dle urãení vyuÏití:
hlavní vyuÏití:
pozemky zemûdûlského pÛdního fondu (§1 zákona ã. 334/1992 Sb.)
pﬁípustné vyuÏití:
pozemky související dopravní infrastruktury (místní úãelové
komunikace slouÏící k obhospodaﬁování okolních pozemkÛ,
podmínûnû pﬁípustné vyuÏití: Plochu lze vyuÏívat v pﬁípadû souhlasu orgánu ochrany zemûdûlského
pÛdního fondu, jako pozemky staveb, zaﬁízení a jin˘ch opatﬁení
pro zemûdûlství.

-

Plochy lesní:
Plochy jsou vymezeny za úãelem zaji‰tûní podmínek vyuÏití pozemkÛ pro les.
Rozdûlení ploch dle urãení vyuÏití:
hlavní vyuÏití:
pozemky urãené k plnûní funkcí lesa (§3 zákona ã. 289/1995 Sb),
podmínûnû pﬁípustné vyuÏití: Plochu lze v pﬁípadû souhlasu orgánu státní správy lesÛ vyuÏívat jako
pozemky staveb a zaﬁízení lesního hospodáﬁství a pozemky související
dopravní a technické infrastruktury.

-

Plochy pﬁírodní:
Plochy jsou vymezeny za úãelem zaji‰tûní podmínek pro ochranu pﬁírody a krajiny.
Rozdûlení ploch dle urãení vyuÏití:
hlavní vyuÏití:
pozemky ve zvlá‰tû chránûn˘ch územích,
pozemky evropsky v˘znamn˘ch lokalit, vãetnû pozemkÛ smluvnû
chránûn˘ch,
pozemky biocenter,
podmínûnû pﬁípustné vyuÏití: Plochu lze vyuÏívat v pﬁípadû souhlasu orgánu ochrany pﬁírody, jako
pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
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-

Plochy smí‰ené nezastavûného území:
Plochy jsou vymezeny za úãelem zaji‰tûní podmínek zejména pro vytváﬁení ekologicky vyváÏené a
esteticky hodnotné krajiny (s ohledem na charakter území není úãelné jeho ãlenûní na plochy
zemûdûlské a lesní).
Rozdûlení ploch dle urãení vyuÏití:
hlavní vyuÏití:
pozemky urãené k plnûní funkcí lesa (§3 zákona ã. 289/1995 Sb.).
pozemky zemûdûlského pÛdního fondu (§1 zákona ã. 334/1992 Sb.),
pozemky pﬁirozen˘ch a pﬁírodû blízk˘ch ekosystémÛ (zákon ã. 114/
1992 Sb.) - napﬁ. pozemky ÚSES, pozemky s v˘skytem dﬁevin
rostoucích ve volné krajinû (mimo les), ostatní pozemky krajinné
zelenû, extenzivní sady a zahrady s travním krytem
pﬁípustné vyuÏití:
pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
podmínûnû pﬁípustné vyuÏití: Plochu lze vyuÏívat v pﬁípadû souhlasu orgánu ochrany pﬁírody, jako
pozemky staveb, zaﬁízení a jin˘ch opatﬁení pro zemûdûlství a lesní
hospodáﬁství.
Indexová znaãka (návrh):
NS

-

Pro ﬁe‰ené území platí, Ïe nepﬁípustné je takové vyuÏití, které není stanoveno jako hlavní, pﬁípustné
nebo podmínûnû pﬁípustné. Uspoﬁádání funkãního vyuÏití ploch je vymezeno ve v˘kresu ã. 2 (Hlavní
v˘kres).

f2)

Podmínky prostorového uspoﬁádání

-

-

Zastavûné území:
Stavební úpravy v historicky nejstar‰ích ãástech obce pÛvodní stﬁedovûké lokace (oznaãená v
grafické ãásti jako plocha smí‰ená obytná venkovská - historické jádro) musí sledovat rehabilitaci
historického jádra s architektonicky cenn˘mi stavbami (viz. kap. c1).
V zastavûném území je pﬁípustné pﬁestavovat a dostavovat hospodáﬁské objekty a stavût
nové objekty v prolukách a zadních ãástech pozemkÛ. Nové objekty a stávající stavby po stavebních
úpravách musí respektovat urbanistické zásady (uliãní ãáry) a architektonické zásady dochované
venkovské zástavby ve sv˘ch objemech i uÏit˘ch stavebních materiálech*).
Z dÛvodu zachování stávajících hodnot zástavby a v souladu s nimi je moÏno stavby pro bydlení
(stavby pro rekreaci) a dal‰í související stavby, vãetnû prÛãelí budov, v nichÏ jsou okna obytn˘ch
místností, umístit aÏ na hranici pozemku (pﬁípustn˘ kontakt s komunikací).

Zastavitelné plochy:
Stavby pro bydlení a rekreaci smûjí b˘t umísÈovány pouze mimo ochranné pásmo silnic.
Maximální zastavûná plocha stavby pro bydlení a rekreaci nesmí pﬁesáhnout 250 m2.
Stavby pro bydlení a rekreaci mohou mít max. 2 nadzemní podlaÏí.
*)pozn.:Doporuãen˘m základním ﬁe‰ením staveb pro bydlení (a rekreaci) jsou domy obdélného
pÛdorysu (ideální pomûr stran 2:1). Stﬁechy nad hlavními objekty by mûly b˘t tradiãní sedlové
s doporuãen˘m sklonem 38°-45°. Vnûj‰í hladké omítky by mûly mít tlumenou barevnost.

g)

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

-

Návrhem ÚP Jivina jsou vymezeny tyto plochy veﬁejnû prospû‰n˘ch staveb:
(pozn.: na tyto plochy se vztahuje i pﬁedkupní právo podle §101 stavebního zákona)
Veﬁejnû prospû‰né stavby dopravní infrastruktury, vãetnû plochy nezbytné k zaji‰tûní jejich
v˘stavby a ﬁádného uÏívání pro stanoven˘ úãel
oznaãení
druh
ãísla pozemkÛ KN - v‰e k.ú. Jivina u Hoﬁovic
________________________________________________________________________________________
VD 1*)
dopravní stavba D 14 679, 508/1, 511/1, 514, 516, 520, 513, 526, 528,
484/1, 449/36, 532, 533, 535, 537
VD 2
úãelová komunikace 296/9, 296/6, 296/8, 296/14, 296/17, 296/3, 296/22,
296/20
*) Nutno územnû chránit koridor dopravní infrastruktury navrÏen˘ v závazné nadﬁazené ÚPD ÚP VÚC Rakovnicko.
Veﬁejnû prospû‰né stavby technické infrastruktury, vãetnû plochy nezbytné k zaji‰tûní jejich
v˘stavby a ﬁádného uÏívání pro stanoven˘ úãel (pozn.: do návrhu veﬁejnû prospû‰n˘ch staveb
nebyla zaãlenûna âOV (vãetnû ﬁadu oddílné spla‰kové kanalizace vnû ZÚ) neboÈ tento zámûr je
navrÏen˘ na pozemcích v majetku Obce Jivina):
oznaãení
druh
ãísla pozemkÛ KN*) - v‰e k.ú. Jivina u Hoﬁovic
________________________________________________________________________________________
VT 1
trafostanice
320/9
VT 2
trasa nadzemního
320/9, 320/13, 320/20, 320/27, 320/31, 320/25,
vedení VN 22 kV
320/23, 320/19, 320/12, 320/17, 320/14, 320/10,
320/18

-

Návrhem ÚP Jivina je navrÏena asanace budovy na p.ã. 33 (dnes zboﬁeni‰tû) na v˘chodním okraji
sídelního útvaru. Asanace je podmínkou pro rozvoj v˘stavby v pﬁestavbové plo‰e P1.
oznaãení
druh
ãísla pozemkÛ KN - v‰e k.ú. Jivina u Hoﬁovic
________________________________________________________________________________________
VA 1
likvidace zboﬁeni‰tû 33

h)

Vymezení veﬁejnû prospû‰n˘ch staveb a veﬁejnû prospû‰n˘ch opatﬁení, pro které lze uplatnit
pﬁedkupní právo (§101 stavebního zákona)

-

Veﬁejnû prospû‰né stavby dopravní infrastruktury, vãetnû plochy nezbytné k zaji‰tûní jejich
v˘stavby a ﬁádného uÏívání pro stanoven˘ úãel:
oznaãení
druh
ãísla pozemkÛ KN - v‰e k.ú. Jivina u Hoﬁovic
________________________________________________________________________________________
VD 1
dopravní stavba D 14 679, 508/1, 511/1, 514, 516, 520, 513, 526, 528,
484/1, 449/36, 532, 533, 535, 537
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Pﬁedkupní právo: Stﬁedoãesk˘ kraj (KÚ - Zborovská 11, Praha 5).
VD 2
úãelová komunikace 296/9, 296/6, 296/8, 296/14, 296/17, 296/3, 296/22,
296/20
Pﬁedkupní právo: Obec Jivina.
-

Veﬁejnû prospû‰né stavby technické infrastruktury, vãetnû plochy nezbytné k zaji‰tûní jejich
v˘stavby a ﬁádného uÏívání pro stanoven˘ úãel:
oznaãení
druh
ãísla pozemkÛ KN - v‰e k.ú. Jivina u Hoﬁovic
________________________________________________________________________________________
VT 1
trafostanice
320/9
VT 2
trasa nadzemního
320/9, 320/13, 320/20, 320/27, 320/31, 320/25,
vedení VN 22 kV
320/23, 320/19, 320/12, 320/17, 320/14, 320/10
320/18
Pﬁedkupní právo: Obec Jivina.

-

Veﬁejná prostranství:
oznaãení
druh
ãísla pozemkÛ KN - v‰e k.ú. Jivina u Hoﬁovic
________________________________________________________________________________________
PV 1
komunikace
269/1, 269/7, 269/2, 131/1
PV 2
komunikace
269/1, 269/7
PV 2
komunikace
296/1
Pﬁedkupní právo: Obec Jivina.

i)

Návrh ﬁe‰ení poÏadavkÛ obrany státu, poÏární ochrany a civilní ochrany

-

PoÏadavky obrany státu
Zájmy obrany státu nejsou dotãeny. Pﬁi ãinnostech v obci budou dodrÏeny v‰eobecné zásady pro
územní a stavební ãinnost (projednání s VUSS).

-

-

-

-

j)

PoÏadavky poÏární ochrany
PoÏární ochranu zaji‰Èuje jednotka hasiãského záchranného sboru v˘jezdem z Hoﬁovic (územní
pÛsobnost do 20 minut jízdy) a jednotka sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ obce Jivina.
U Obecního úﬁadu je umístûna vybavená poÏární zbrojnice.
Zásobování poÏární vodou:
Potﬁeba poÏární vody je rovnûÏ kryta moÏn˘mi odbûry z vodní nádrÏe na návsi v Jivinû
(poz. ã. 9, rozloha 311 m2) a z Jalového potoka (samota U HudeãkÛ).
pozn.: Veﬁejn˘ vodovod nelze vyuÏít k poÏárním úãelÛm.
Pro rozvojové lokality zástavby bude potﬁeba vody pro ha‰ení poÏáru zaji‰tûna z tûchto zdrojÛ.
Pﬁi ãinnostech v obci je tﬁeba dbát na trvalou pouÏitelnost zdrojÛ vody pro ha‰ení poÏárÛ. Dále
nesmí b˘t naru‰ena funkce objektÛ poÏární ochrany a poÏárnû bezpeãnostních zaﬁízení.
Pﬁístupové komunikace pro poÏární techniku jsou totoÏné se stávajícími a navrÏen˘mi
komunikacemi v této hierarchii: silnice II., III. tﬁídy, místní komunikace, pﬁístupové komunikace.
PoÏadavky civilní ochrany
V území obce Jivina nejsou známy situace, pﬁi kter˘ch by bylo nutné chránit území pﬁed prÛchodem
prÛlomové vlny vzniklé zvlá‰tní povodní.
Nejsou taktéÏ stanoveny zóny havarijního plánování (v dosahu ﬁe‰eného území se nenacházejí
zaﬁízení jaderná, ãi dal‰í vyÏadující specifickou ochranu obyvatel).
V souãasnosti je varování a vyrozumûní obyvatelstva zaji‰tûno místním rozhlasem.
Z hlediska ukrytí obyvatelstva v dÛsledku mimoﬁádné události je nutno poãítat s vyuÏitím vhodn˘ch
ãástí objektÛ jako improvizovan˘ch úkrytÛ ke sníÏení destrukãních, radioaktivních, toxick˘ch a
infekãních úãinkÛ soudob˘ch zbraní, pﬁípadnû úãinkÛ pﬁi haváriích v míru.
Pro evakuaci osob jsou vyuÏitelné prostory obecního úﬁadu, sál hostince.
Pro potﬁeby plo‰né evakuace bude mûsto postupovat v souãinnosti s orgány civilní ochrany.
Materiál civilní ochrany skladován není. Materiál humanitární pomoci mÛÏe b˘t uloÏen na obecním
úﬁadu, pﬁíp. na dal‰ích místech ve vlastnictví obce.
Dopravní cesty pro vyvezení a uskladnûní nebezpeãn˘ch látek mimo souãasnû zastavûná a
zastavitelná území obce jsou totoÏné se silnicemi II. a III. tﬁídy.
Pro záchranné, likvidaãní a obnovovací práce pro odstranûní nebo sníÏení ‰kodliv˘ch úãinkÛ
kontaminace, vznikl˘ch pﬁi mimoﬁádné události jsou vhodné zejména ãásti zaﬁízení v˘roby se
souvisl˘mi zpevnûn˘mi plochami, resp. s rampami pro údrÏbu vozidel.
V ﬁe‰eném území nejsou skladovány Ïádné nebezpeãné látky v rozsahu vyÏadujícím pﬁijetí opatﬁení.
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií:
- Nouzové zásobování pitnou vodou bude zaji‰Èováno dopravou pitné vody v mnoÏství maximálnû 15
l/den a obyvatele cisternami ze zdroje Vrt-Îebrák a Záﬁezy-NeﬁeÏín. Zásobení pitnou vodou bude
doplÀováno balenou vodou. Nouzové zásobování uÏitkovou vodou bude zaji‰Èováno z veﬁejného
vodovodu (dle pokynÛ hygienika).
- Nouzové zásobování elektrickou energií by bylo zaji‰tûno mobilními zdroji pro v˘robu elektrické
energie v souãinnosti s orgány civilní ochrany.
Bezodkladné pohﬁební sluÏby budou zaji‰tûny v rámci veﬁejného pohﬁebi‰tû v sousední obci Zajeãov.
Pro Jalov˘ potok bylo stanoveno záplavové území (Q100 ).
Okrajovou ãást území je moÏno charakterizovat jako území s nepﬁízniv˘mi inÏen˘rsko-geologick˘mi
pomûry - podmínky a informace o tûchto územích jsou uvedeny v ãásti odÛvodnûní.
Pﬁi ãinnostech v obci je nutno respektovat poÏadavky vypl˘vající z vyhlá‰ky ã. 380/2002 Sb., k pﬁípravû
a provádûní úkolÛ ochrany obyvatelstva.

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

vázaná A3 (12 ãíslovan˘ch stran)
mûﬁítko
1 : 5000
1 : 5000
1 : 5000
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