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Obec Jivina
».j. ...............

V JivinÏ dne ...............

ZmÏna Ë. 3 územního plánu Jivina
Zastupitelstvo obce Jivina, p¯ísluöné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona Ë.†183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním ¯ádu (stavební zákon), ve znÏní pozdÏjöích p¯edpis˘, za pouûití §†188 odst. 3 ve spojení s §†55 odst. 2, § 43
a § 50 aû 54 stavebního zákona, dále za pouûití § 16 vyhláöky Ë. 300/2006 Sb., o územnÏ analytick˝ch podkladech,
územnÏ plánovací dokumentaci a zp˘sobu evidence územnÏ plánovací Ëinnosti, § 171 a následujících zákona Ë.
300/2004 Sb., správní ¯ád, a § 188 odst. 4 stavebního zákona
v†y d á v†á
zmÏnu Ë. 3 územního plánu Jivina, kter˝ nabyl úËinnosti dne ..................... (opat¯ení obecné povahy Jivina Ë.
.........).
Závazná Ëást uvedené územnÏ plánovací dokumentace se mÏní zmÏnou Ë. 3 takto:
I.

Textová Ëást

1.

V Ëlánku a) se upravuje znÏní první vÏty na: “Na území obce Jivina jsou k datu 24.7.2020 vymezena
Ëty¯i zastavÏná území“ a ruöí se text v závorce za touto vÏtou.

2.

V Ëlánku c) bodu c.1) se ve druhém odstavci ruöí slova: “(viz. kap. f2)“.

3.

V Ëlánku c) bodu c.1) odstavci Usedlost Ë.p.13 se slova “PomÏrnÏ v˝jimeËnÏ“ zaËátku t¯etí vÏty nahrazují
slovem: “»ásteËnÏ“.

4.

V Ëlánku c) bodu c.1) odstavci Usedlost Ë.p.17 se ruöí Ëást poslední vÏty za st¯edníkem.

5.

V Ëlánku c) bodu c.1) se název odstavce “».p. 1x“ mÏní na: “».p. 54“.

6.

V Ëlánku c) bodu c.1) odstavci Vesnická památková zóna KleötÏnice se ruöí text první vÏty v závorce.

7.

V Ëlánku c) bodu c.1) odstavci Území s archeologick˝mi nálezy se ruöí druhá vÏta a nahrazuje se vÏtou:
“Historické jádro obce spadá do území s archeologick˝mi nálezy II. kategorie.“

8.

V Ëlánku c) bodu c.3) Zastavitelná plocha Z2 se jako poslední vÏta vkládá:
“Plocha je pohledovÏ exponovaná. ZmÏny musí b˝t provÏ¯eny územní studií.“

9.

V Ëlánku c) bodu c.3) se na závÏr vkládá:
“oznaËení
popis a podmínky pro vyuûití
ploch vymezen˝ch
zmÏnou Ë.3:
_____________________________________________________________________________________
Z3/Z1a, b, c
Zastavitelné plochy sídelní zelenÏ - zeleÚ soukromá a vyhrazená jsou
vymezené za úËelem stabilizovat zahrady související se stavbami p¯i
západním okraji historického jádra vesnice (úprava dle souËasného stavu
vyuûívání).
Z3/Z2
Zastavitelná plocha obËanského vybavení - sportovní za¯ízení je vymezená
za úËelem stabilizovat stávající sportovní plochu v jiûní okrajové Ëásti
Jiviny (úprava dle souËasného stavu vyuûívání - pozemky p.Ë.71 a 412/16).
Z3/Z3
Zastavitelná plocha sídelní zelenÏ - zeleÚ soukromá a vyhrazená je
vymezená za úËelem stabilizovat zahrady související se stavbami p¯i
jiûním okraji historického jádra vesnice (úprava dle souËasného stavu
vyuûívání).
Z3/Z4
Zastavitelná plocha smíöená obytná (venkovská) pro bydlení ve spojení s
hospoda¯ením v zastavÏném území na záhumenních zahradách poblíû
historického jádra obce. Podmínkou v˝stavby je respektování OP lesa.
Stavba blíûe jak 50 m od hranic lesa je pouze v˝jimeËnÏ moûná za
podmínek dan˝ch v navazujícím ¯ízení.
Z3/Z5
Zastavitelná plocha smíöená obytná (venkovská) pro bydlení ve spojení s
hospoda¯ením v zastavÏném území na záhumenních zahradách poblíû
historického jádra obce (na Ëásti plochy je vydané stavební povolení na
stavbu rodinného domu - potenciál pro max. jednu dalöí novostavbu).
Z3/Z6a, b
Zastavitelné plochy sídelní zelenÏ - zeleÚ soukromá a vyhrazená jsou
vymezené za úËelem stabilizovat zahrady související se stavbami nov˝ch
rodinn˝ch dom˘ p¯i jihov˝chodním okraji vesnice (úprava dle
souËasného stavu vyuûívání).
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Z3/Z7

10.

Zastavitelná plocha smíöená obytná (venkovská) pro bydlení ve spojení s
hospoda¯ením (max. jeden rodinn˝ d˘m) na jiûním okraji Jiviny. V
navazujícím ¯ízení v rámci plochy vymezit v její severní Ëásti ve¯ejné
prostranství umoûÚující otáËení zásahov˝ch vozidel.“

V Ëlánku c) bodu c.5) se jako Ëtvrt˝ a pát˝ odstavec vkládá:
“ZmÏnou Ë. 3 územního plánu jsou vymezeny plochy sídelní zelenÏ - zeleÚ soukromá a
vyhrazená Z3/Z1a, b, c; Z3/Z3a Z3/Z6a, b. Pro plochy sídelní zelenÏ - zeleÚ soukromá a
vyhrazená jsou upraveny regulativy funkËního vyuûívání.
Regulativy funkËního vyuûívání jsou nastaveny i pro plochy sídelní zelenÏ - zeleÚ ve¯ejná.“

11.

V Ëlánku d) bodu d.1) se Ëást “Letecká doprava“ ruöí.

12.

V Ëlánku d) bodu d.1) SilniËní doprava se v první vÏtÏ ruöí slovo “tedy“.

13.

V Ëlánku d) bodu d.1) SilniËní doprava se druh˝ odstavec ruöí a nahrazuje se textem:
“Pro v˝hledové období je ve smyslu ZÚR SK respektována obchvatová trasa p¯eloûky silnice II/117 procházející
po severov˝chodním obvodu katastrálního území Jivina u Ho¯ovic mimo zastavÏné území Komárova a obce
Jivina. Trasa ve¯ejnÏ prospÏöné stavby D095 - koridor pro silniËní obchvat II/117 je respektována, zmÏnou Ë. 3
ÚP Jivina je koridor pod oznaËením VD1 zapracován jako p¯ekryvná vrstva k plochám s rozdíln˝m zp˘sobem
vyuûití nezastavÏného území - ve¯ejnÏ prospÏöná stavba.“

14.

V Ëlánku d) bodu d.2) Stávající koncepce se ruöí Ëást první vÏty za Ëárkou a jako druhá vÏta se vkládá:
“ V roce 2013 byla zbudována nová trafostanice a byly posíleny rozvody elektrické energie.“

15.

V Ëlánku d) bodu d.2) Vodní hospodá¯ství se ruöí druhá vÏta posledního odstavce a poznámka.

16.

V Ëlánku d) bodu d.2) Zásobování energiemi se ruöí poslední vÏta prvního odstavce a text
“(§24 vyhláöky Ë. 501/2006 Sb.))“ ve druhém a t¯etím pododstavci druhého odstavce.

17.

V Ëlánku d) bodu d.3) se v prvním odstavci ruöí text v závorce první vÏty a slovo “antukové“ ve t¯etím
pododstavci.
Jako poslední odstavec se vkládá:
“ZmÏnou Z3/Z2 je vymezena zastavitelná plocha obËanského vybavení - sportovní za¯ízení
za úËelem stabilizovat stávající sportovní plochu v jiûní okrajové Ëásti Jiviny (úprava dle souËasného
stavu vyuûívání).“

18.

V Ëlánku d) bodu d.4) se ruöí text v závorkách první a druhé vÏty.

19.

V Ëlánku e) bodu e.1) se ruöí slova “tÏûbu nerost˘“ v druhé vÏtÏ prvního odstavce a poslední vÏta t¯etího
odstavce
plochy N4, za kterou se vkládá:
“ZmÏnou územního plánu Ë. 3 jsou vymezena tato opat¯ení v krajinÏ (zmÏny vyuûití území nestavební
povahy):
Z3/N8
Plocha urËená zejména pro doprovodnou liniovou a ochrannou zeleÚ.
Plocha bude korigovat pohledovÏ exponovanou zástavbu na jiûním okraji vesnice ve
smÏru od v˝chodu.“

20.

V Ëlánku e) bodu e.1) se ruöí slova “dle ustanovení §3 odst. b) zákona Ë. 114/1992 Sb..“ první vÏty pátého
odstavce a vkládá se:
“ ze zákona. SouËástí koordinaËního v˝kresu je vymezená údolní niva Jalového potoka“.

21.

V Ëlánku e) se na zaËátek bodu e.2) vkládá:
“Regionální ÚSES:
ÿeöeného území se dot˝kají nad¯azené prvky ÚSES. Jedná se o regionální biokoridor RK 1174
KleötÏnice – Ka¯ezské rybníky (ZajeËov-Oleöná-Jivina) vËetnÏ vloûeného lokálního biocentra
LBC3 a regionální biocentrum RC 1422 KleötÏnice (Komárov, Jivina, KvaÚ, ZajeËov).
ZÚR SK vymezují v rámci okrajové Ëásti zájmového území jeötÏ regionální biokoridor RK 1175
(Pod KrkavËinou - KleötÏnice).
ZmÏnou ÚP Ë. 3 Jivina byla provÏ¯ena návaznost navazujících prvk˘ ÚSES v rámci sousedních
územních plán˘ obcí Komárov a ZajeËov. ZmÏnou Ë. 3 ÚP s oznaËením Z3/N9 bylo rozöí¯eno
regionální biocentrum RC1422 KleötÏnice tak, aby navazovalo (Komárov a ZajeËov).
P¯eváûná Ëást trasy regionálního biokoridoru RK 1175 (Pod KrkavËinou - KleötÏnice) je
zp¯esnÏna a vymezena podél jihov˝chodní okrajové Ëásti katastrálního území na území obce
Komárov. ZmÏnou Ë. 3 ÚP oznaËením Z3/N10 byla vymezena Ëást tohoto RK 1175 zasahující do
jihov˝chodního cípu zájmového území tak, aby vymezení koridoru navazovalo na vymezení ve
sousedních obcích Komárov a ZajeËov.”

-

22.

V Ëlánku e) bodu e.2) Lokální ÚSES se ve druhém odstavci jako druhá vÏta vkládá:
“Biokoridory jsou v územním plánu vymezeny p¯ekryvn˝m znaËením nad plochami s rozdíln˝m
zp˘sobem vyuûití.“
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23.

V Ëlánku e) bodu e.2) Lokální ÚSES se ve t¯etím odstavci za první vÏtu vkládá:
“InterakËní prvky
Jedná se o ploönou, bodovou a liniovou zeleÚ v zemÏdÏlské krajinÏ (remízy, meze, ostr˘vky zelenÏ, strouhy,
lemová spoleËenstva les˘ atd., které mohou slouûit jako refugium a biotop zvláötÏ chránÏn˝ch druh˘
ûivoËich˘), mají charakter interakËních prvk˘ doplÚující biocentra a biokoridory.
Tyto plochy mají p¯írodní ráz, které je nutno zachovat – jde o nelesní zeleÚ, která oddÏluje plochy r˘zn˝ch
funkcí. Ruöení p¯írodních prvk˘ v krajinÏ je vylouËeno.

Ochrana ÚSES:
Skladebné Ëásti ÚSES, tj. biocentra, biokoridory i interakËní prvky, jsou nezastaviteln˝m územím. Umisùování
staveb v systému ÚSES je omezeno jen na p¯íËné p¯echody inûen˝rsk˝ch a dopravních staveb. Jiné umístÏní tÏchto
staveb je v˝jimeËnÏ p¯ípustné, a to pouze za podmínky zachování minimálních prostorov˝ch parametr˘,dan˝ch
p¯ísluönou metodikou pro tvorbu ÚSES. Stavby procházející ÚSES by mÏly b˝t uzp˘sobovány tak, aby nevytvá¯ely
migraËní bariéru pro organismy.
Je nutné dodrûovat zásadu, ûe pro v˝sadbu a p¯ípadné jiné zásahy do prvk˘ ÚSES se pouûívá pouze
geograficky p˘vodních rostlinn˝ch druh˘. Jako podklad pro tuto p˘vodní skladu slouûí p¯edevöím rekonstruované mapy
p˘vodních geobotanick˝ch jednotek a mapy lesních typologick˝ch jednotek.
Plochy ÚSES a chránÏn˝ch území p¯írody je t¯eba chránit p¯ed degradací nejËastÏji antropogenního p˘vodu,
p¯ed zneËiötÏním sloûek ûivotního prost¯edí, kultivací a ruderalizací. Nejsou p¯ípustné Ëinnosti sniûující ekologickou
stabilitu prvk˘.
V plochách prvk˘ ÚSES musí b˝t zajiötÏny podmínky pro zachování a rozvoj genofondu, zvyöování ekologické
stability a p¯íznivé p˘sobení na okolní krajinu. Pro prvky ÚSES platí regulaËní opat¯ení:
regulace lesního hospodá¯ství s d˘razem na druhovou skladbu d¯evin, která by mÏla b˝t co nejbliûöí
p˘vodním lesním spoleËenstv˘m; na lesních plochách bude podporována p¯irozená obnova porost˘ se
zachováním p˘vodních d¯evin.
revitalizace vodních tok˘ tak, aby po splnÏní nezbytn˝ch vodohospodá¯sk˝ch funkcí plnily co nejvÏtöí mÏrou i
funkce ekologické; v prvcích ÚSES u vodoteËí budou zaloûeny ke¯ové a stromové porosty na vyv˝öen˝ch
b¯ezích, v lokalitách volnÏ p¯ístupn˝ch b¯ehov˝ch partií budou vytvo¯eny podmínky pro posílení zelenÏ,
v prvcích ÚSES vymezen˝ch na orné p˘dÏ budou vytvo¯eny podmínky pro realizování porost˘ p¯irozené
druhové skladby d¯evin dle stanoviötních podmínek.“
24.

V Ëlánku e) bodu e.3) se ve t¯etím odstavci na konec první vÏty vkládá:
“(na obecním pozemku 320/5 mezi plochami Z3/Z6a a Z3/Z6b a na obecním pozemku 320/20).“

25.

V Ëlánku e) bodu e.3) se jako poslední odstavec vkládá:
“Území je migraËnÏ v˝znamné. Stavební Ëinností musí b˝t zachována propustnost krajiny pro
zvÏ¯.“

26.

V Ëlánku e) bodu e.5) se v prvním odstavci ruöí text “(9/2001)“, “vËetnÏ hranice aktivní inundace“,
“(pozn.: zámÏr byl se správcem povodí projednán v rámci projednání konceptu ÚP).“ a na konec páté vÏty se
vkládá: “(od ústí do »erveného potoka po rybník He¯man).“

27.

V Ëlánku f) bodu f.1) se ruöí text “(uvedené v § 4 aû § 19 vyhláöky Ë. 501/2006 Sb.)“ druhé vÏty, Ëtvrtá, pátá
vÏta a slova “s navrûenou (budoucí) zmÏnou vyuûití“ a “kapitola f.“ ve t¯etím odstavci.

28.

V Ëlánku f) bodu f.1) se mezi plochy v˝roby a skladování a plochy dopravní infrastruktury vkládá:
“- plochy smíöené v˝robní – fotovoltaická elektrárna“ a na konec t¯etího odstavce se vkládá: “dále v textu.“

29.

V Ëlánku f) bodu f.1) Plochy smíöené obytné (venkovské), plochy smíöené obytné (venkovské) – historické
jádro se ruöí text za první vÏtou a nahrazuje se textem:
“Hlavní vyuûití:
rodinné domy a usedlosti s hospodá¯sk˝m zázemím a navazujícími
zemÏdÏlsk˝mi pozemky
P¯ípustné vyuûití:
stavby pro rodinnou rekreaci,
ve¯ejná prostranství,
související dopravní a technická infrastruktura.
PodmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití:
obËanské vybavení a neruöící sluûby a provozy, neruöící v˝roba se stavbami a
za¯ízeními, které:
sv˝m provozováním a technick˝m za¯ízením nenaruöují uûívání staveb a
za¯ízení ve svém okolí,
nesniûují kvalitu prost¯edí souvisejícího území,
sv˝m charakterem a kapacitou nezvyöují dopravní zátÏû v území,
splÚují poûadavky obecnÏ platn˝ch p¯edpis˘ na
umísùování staveb a za¯ízení v plochách s
p¯evaûujícím obytn˝m vyuûitím.
Nep¯ípustné vyuûití:
veökeré stavby a Ëinnosti nesluËitelné s bydlením, zejména Ëerpací stanice
pohonn˝ch hmot, nákladní dopravu, budovy obchodního prodeje o v˝mÏ¯e vÏtöí neû
100 m2,
veökeré stavby a Ëinnosti, jejichû negativní úËinky na ûivotní prost¯edí p¯ekraËují na
pozemku, na kterém je stavba umístÏna, limity uvedené v p¯ísluön˝ch p¯edpisech.
Prostorové uspo¯ádání:
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-

-

-

!

ZastavÏné území:
Stavební úpravy v historicky nejstaröích Ëástech obce p˘vodní st¯edovÏké lokace (oznaËená v
grafické Ëásti jako plocha smíöená obytná venkovská - historické jádro) musí sledovat
rehabilitaci historického jádra s architektonicky cenn˝mi stavbami (viz. kap. c1).
P¯i stavební Ëinnosti musí b˝t chránÏny urbanistické hodnoty. Eventuální nová v˝stavba v
zastavÏném území bude p¯izp˘sobena p˘vodní dochované a typické urbanistické struktu¯e a
charakteru zástavby se zachováním v˝ökové hladiny. U p¯estaveb objekt˘ hmotovÏ tradiËních
bude kladen d˘raz na zachování, vhodné doplnÏní a obnovu jejich architektonick˝ch hodnot.
Nástavby jsou nep¯ípustné, pokud by mohlo navrhovan˝mi úpravami dojít k naruöení
dochovan˝ch historick˝ch, urbanistick˝ch a architektonick˝ch hodnot daného místa nebo k
naruöení architektonické jednoty celku.
V zastavÏném území je p¯ípustné p¯estavovat a dostavovat hospodá¯ské objekty a stavÏt
nové objekty v prolukách a zadních Ëástech pozemk˘. Nové objekty a stávající stavby po
stavebních úpravách musí respektovat urbanistické zásady (uliËní Ëáry) a architektonické zásady
dochované venkovské zástavby ve sv˝ch objemech i uûit˝ch stavebních materiálech*).
Z d˘vodu zachování stávajících hodnot zástavby a v souladu s nimi je moûno stavby pro bydlení
(stavby pro rekreaci) a dalöí související stavby, vËetnÏ pr˘Ëelí budov, v nichû jsou okna
obytn˝ch místností, umístit aû na hranici pozemku (p¯ípustn˝ kontakt s komunikací).
Zastavitelné plochy:
Stavby pro bydlení a rekreaci smÏjí b˝t umísùovány pouze mimo ochranné pásmo silnic.
Maximální zastavÏná plocha stavby pro bydlení a rekreaci nesmí p¯esáhnout 250 m2.
Stavby pro bydlení a rekreaci mohou mít max. 2 nadzemní podlaûí.
Indexová znaËka: SV, SVH“.

30.

V Ëlánku f) bodu f.1) Plochy bydlení (rodinné domy) se ruöí text za první vÏtou (mimo poslední vÏty,
ve které se ruöí slovo “(návrh)“ a nahrazuje se textem:
“Hlavní vyuûití:
stavby rodinn˝ch dom˘,
P¯ípustné vyuûití:
související zahrady a dalöí zemÏdÏlské pozemky.
stavby pro rodinnou rekreaci,
ve¯ejná prostranství,
související dopravní a technická infrastruktura.
PodmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití:
obËanské vybavení a neruöící sluûby a provozy drobn˝ch ¯emesel, se stavbami a
za¯ízeními, které:
sv˝m provozováním a technick˝m za¯ízením
nenaruöují uûívání staveb a za¯ízení ve svém okolí,
nesniûují kvalitu prost¯edí souvisejícího území,
sv˝m charakterem a kapacitou nezvyöují dopravní
zátÏû v území,
splÚují poûadavky obecnÏ platn˝ch p¯edpis˘ na umísùování
staveb a za¯ízení v plochách s p¯evaûujícím obytn˝m vyuûitím.
Nep¯ípustné vyuûití:
veökeré stavby a Ëinnosti nesluËitelné s bydlením, zejména stavby pro v˝robu a
skladování, zemÏdÏlské stavby, Ëerpací stanice pohonn˝ch hmot, nákladní dopravu,
budovy obchodního prodeje o v˝mÏ¯e vÏtöí neû 100 m2,
veökeré stavby a Ëinnosti, jejichû negativní úËinky na ûivotní prost¯edí p¯ekraËují na
pozemku, na kterém je stavba umístÏna, limity uvedené v p¯ísluön˝ch p¯edpisech.
ZastavÏné území:
Nástavby jsou nep¯ípustné, pokud by mohlo navrhovan˝mi úpravami dojít k naruöení
dochovan˝ch historick˝ch, urbanistick˝ch a architektonick˝ch hodnot daného místa nebo k
naruöení architektonické jednoty celku.
P¯i umisùování staveb do proluk Ëi p¯i p¯estavbách je zároveÚ nutno respektovat stávající uliËní
frontu a v˝ökovou hladinu p¯evaûující okolní zástavby a její charakter. Pro zmÏny staveb a
umísùování nov˝ch staveb v zastavÏném území je dána podmínka dodrûení minimálního
koeficientu nezpevnÏn˝ch ozelenÏn˝ch ploch 70%.
-

Zastavitelné plochy:
Stavby pro bydlení a rekreaci smÏjí b˝t umísùovány pouze mimo ochranné pásmo silnic.
Maximální zastavÏná plocha stavby pro bydlení a rekreaci nesmí p¯esáhnout 250 m2.
Stavby pro bydlení a rekreaci mohou mít max. 2 nadzemní podlaûí.“

31.

V Ëlánku f) bodu f.1) Plochy obËanského vybavení se ruöí text za t¯etí vÏtou “RozdÏlení ploch dle urËení
vyuûití:“ a Ëást poslední vÏty “a splÚují tak ustanovení § 13 vyhláöky Ë. 137/1998 Sb., v platném znÏní.“ a
vkládá se:
“Nep¯ípustné vyuûití: veökeré stavby a Ëinnosti, jejichû negativní úËinky na ûivotní prost¯edí p¯ekraËují na
pozemku, na kterém je stavba umístÏna, limity uvedené v p¯ísluön˝ch p¯edpisech.
Prostorové uspo¯ádání:
Podmínky nejsou stanoveny
Indexová znaËka:
OV, OS“.

32.

V Ëlánku f) bodu f.1) Plochy v˝roby a skladování se ruöí text za t¯etí vÏtou “RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:“
a slovo “(návrh)“ v poslední vÏtÏ a vkládá se:
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“Nep¯ípustné vyuûití:
Podmínky prostorového
uspo¯ádání:

33.

Vöe ostatní.
P¯i umisùování staveb se nesmí p¯ekroËit v˝öková hladina daná stavbou Ë. p.
92.“

V Ëlánku f) bodu f.1) Plochy smíöené v˝robní – fotovoltaická elektrárna se ruöí text za první vÏtou
“RozdÏlení plochy dle urËení vyuûití:“ a slovo “(návrh)“ v poslední vÏtÏ.

34.
V Ëlánku f) bodu f.1) Plochy dopravní infrastruktury se ruöí text za první vÏtou a vkládá se:
“Hlavní vyuûití:
pozemky silnic a vybran˝ch místních komunikací (vËetnÏ pozemk˘, na kter˝ch jsou
umístÏny souËásti komunikace jako náspy, zá¯ezy, opÏrné zdi, mosty a doprovodná a
izolaËní zeleÚ, protihluková opat¯ení).
P¯ípustné vyuûití:
stavby dopravních za¯ízení a dopravního vybavení (zejména autobusové zastávky,
odstavné a parkovací plochy), dopravnÏ-bezpeËnostních opat¯ení p¯i ¯eöení
silniËního pr˘tahu obcí;
turisticky znaËené trasy a cyklotrasy,
stavby a za¯ízení související technické infrastruktury.
Nep¯ípustné vyuûití:
vöe ostatní.
Prostorové uspo¯ádání:
Podmínky nejsou stanoveny.
Indexová znaËka: DS“.
35.

V Ëlánku f) bodu f.1) Plochy technické infrastruktury se ruöí text za druhou vÏtou a slovo “(návrh)“ v poslední
vÏtÏ a vkládá se:
“Hlavní vyuûití:
staveb a vedení technické infrastruktury a s nimi provoznÏ souvisejících za¯ízení
(vodovod˘, vodojem˘, kanalizace, Ëistíren odpadních vod, staveb a za¯ízení pro
nakládání s odpady, rozvoden, trafostanic, energetick˝ch vedení, komunikaËních
vedení a za¯ízení ve¯ejné sítÏ),
P¯ípustné vyuûití:
související dopravní a technická infrastruktura,
pozemky urËené pro p¯evaûující vodohospodá¯ské vyuûití (nap¯. OP vodních zdroj˘ I.
stupnÏ)
ve¯ejná prostranství,
ochranná a izolaËní zeleÚ.
Nep¯ípustné vyuûití:
vöe ostatní.
Prostorové uspo¯ádání:
Podmínky nejsou stanoveny.“

36.

V Ëlánku f) bodu f.1) Plochy ve¯ejn˝ch prostranství se ruöí text za první vÏtou a slovo “(návrh)“ v poslední vÏtÏ
a vkládá se:
“Hlavní vyuûití:
ve¯ejná prostranství, vËetnÏ ve¯ejnÏ p¯ístupné zelenÏ a drobn˝ch vodních ploch.
P¯ípustné vyuûití:
související dopravní a technická infrastruktura.
PodmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití:
pozemky staveb a za¯ízení obËanského vybavení sluËitelné s úËelem ve¯ejn˝ch
prostranství.
Nep¯ípustné vyuûití:
vöe ostatní.“

37.
V Ëlánku f) bodu f.1) Plochy sídelní zelenÏ – zeleÚ soukromá a vyhrazená se ruöí text a vkládá se:
“Hlavní vyuûití:
zahrady a dalöí zemÏdÏlská p˘da související s obytn˝m územím.
Dalöí p¯ípustné vyuûití:
doplÚkové stavby ke stavbÏ hlavní slouûící k rekreaËnímu pobytu na zahradÏ a
drobné pÏstitelské Ëinnosti (nap¯. skleníky, pergoly, altány, bazény, zahrádká¯ské
chaty, k˘lny, sklady ná¯adí),
dalöí stavby, za¯ízení a jin˝ch opat¯ení pro zemÏdÏlství v rozsahu, kter˝ odpovídá
velikosti souvisejících pozemk˘,
oplocení,
ochranná a izolaËní zeleÚ,
související dopravní a technická infrastruktura.
PodmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití:
Pokud se pozemek nachází mezi p˘vodní zástavbou a
zastaviteln˝mi plochami a p¯iléhá k†ve¯ejné komunikaci (má
charakter proluky), lze na nÏm umístit i jednu stavbu pro bydlení
do 150 m2 zastavÏné plochy.
Nep¯ípustné vyuûití:
Vöe ostatní, zejména mobil-homy.
Prostorové uspo¯ádání:
Hladina zástavby je stanovena obecnÏ: jedno nadzemní podlaûí.
Koeficient zelenÏ = 0,85. Stavby se sv˝m objemov˝m a materiálov˝m ¯eöením budou
co nejménÏ uplatÚovat z dálkov˝ch pohled˘.
Indexová znaËka:

ZS“

38.
V Ëlánku f) bodu f.1) se vkládá: “Plochy sídelní zelenÏ - ve¯ejná zeleÚ
Hlavní vyuûití:
v˝znamná ve¯ejnÏ p¯ístupná zeleÚ
P¯ípustné vyuûití:
dalöí druhy ve¯ejn˝ch prostranství vËetnÏ dÏtsk˝ch h¯iöù,
pozemky související obËanské, dopravní a technické infrastruktury sluËitelné s
úËelem ve¯ejn˝ch prostranství - ve¯ejné zelenÏ (nap¯. h¯iötÏ pro dÏti, prvky drobné
architektury - pomníky, k¯íûe, kapliËky, umÏlecká díla, technické památky; apod.)
drobné vodní plochy a toky
Nep¯ípustné vyuûití:
vöe ostatní.
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Prostorové uspo¯ádání:

Podmínky nejsou stanoveny.

Indexová znaËka:

ZV“

39.
V Ëlánku f) bodu f.1) Plochy vodní a vodohospodá¯ské se ruöí text za první vÏtou a vkládá se:
“Hlavní vyuûití:
pozemky vodních ploch,
pozemky koryt vodních tok˘ vËetnÏ doprovodn˝ch porost˘.
P¯ípustné vyuûití:
pozemky urËené pro p¯evaûující vodohospodá¯ské vyuûití;
krajinná zeleÚ a opat¯ení proti úËink˘m sráûkov˝ch vod;
stavby slouûící k ochranÏ p¯ed povodnÏmi;
stavby a opat¯ení slouûící k ochranÏ území proti suchu;
stavby slouûící k†pozorování stavu povrchov˝ch nebo podzemních vod;
PodmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití:
dalöí liniové stavby za podmínky prokázání, ûe vedení jinou trasou by bylo technicky
a ekonomicky nep¯imÏ¯enÏ nároËné;
revitalizace nevhodnÏ upraven˝ch vodní ploch a regulovan˝ch vodních tok˘ p¯írodÏ
blízk˝m zp˘sobem na základÏ studie a schváleného projektu.
Nep¯ípustné vyuûití:
vöe ostatní.
Indexová znaËka:
W“
40.
V Ëlánku f) bodu f.1) Plochy zemÏdÏlské se ruöí text a vkládá se:
“Hlavní vyuûití:
pozemky zemÏdÏlského p˘dního fondu,
intenzivní a extenzivní obhospoda¯ování trval˝ch travních porost˘ - tj. louky urËené k
senoseËi a pastviny urËené k v˝bÏhu hospodá¯sk˝ch zví¯at
P¯ípustné vyuûití:
plochy krajinné a doprovodné liniové zelenÏ;
pozemky související technické a dopravní infrastruktury (úËelové komunikace slouûící
zejména k obhospoda¯ování zemÏdÏlsk˝ch pozemk˘ vËetnÏ tras turistick˝ch stezek,
cyklostezek a nauËn˝ch stezek);
stavby a jiná opat¯ení pot¯ebná ke zp¯ístupnÏní pozemk˘, k ochranÏ a zúrodnÏní
p˘dního fondu, k ochranÏ ûivotního prost¯edí, zvelebení krajiny a zv˝öení ekologické
stability (i dle schválen˝ch pozemkov˝ch úprav);
stavby, za¯ízení a jiná opat¯ení pro ochranu p¯írody a krajiny, pro sniûování nebezpeËí
ekologick˝ch a p¯írodních katastrof a pro odstraÚování jejich d˘sledk˘;
opat¯ení ke sniûování erozního ohroûení a zvyöování retenËních schopností území,
revitalizace vodních tok˘, mal˝ch vodních nádrûí Ëi vytvá¯ení jin˝ch ekologicky
stabilních ploch, opat¯ení proti suchu;
PodmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití:
pásové st¯ídání plodin s funkcí protierozní ochrany (jeteloviny, traviny) jen na
základÏ souhlasu orgánu ochrany ZPF;
stavby, za¯ízení a jiná opat¯ení pro zemÏdÏlskou prvov˝robu související v˝luËnÏ
s†provozem pastevního areálu, zejména, lehké odstranitelné seníky, p¯íst¯eöky pro
letní pastvu dobytka s v˝ökov˝m omezením do 3 m a max. zastavÏnou plochou do
50 m2
za¯ízení a opat¯ení související s†provozem pastevního areálu a pÏstováním
zemÏdÏlsk˝ch plodin (oplocení uzav¯en˝ch areál˘, napajedlo, vodní plocha);
terénní úpravy, které nenaruöí nebo dokonce zlepöí organizaci zemÏdÏlského
p˘dního fondu a p¯itom neohrozí vodní reûim území,
kvalitu podzemních vod
a obecnou ochranu p¯írody a krajiny; pozemky staveb a za¯ízení zemÏdÏlského
hospodá¯ství jsou podmínÏnÏ p¯ípustné na základÏ prokázání jejich vhodnosti;
vybrané stavby a za¯ízení pro nepobytovou rekreaci (nap¯. odpoËinkové altány a
p¯íst¯eöky, vyhlídky, informaËní prvky nauËn˝ch stezek);
Oplocování pozemk˘ zemÏdÏlského p˘dního fondu je p¯ípustné v od˘vodnÏn˝ch
p¯ípadech (vymezení ochrann˝ch pásem vodních zdroj˘, z¯izování pastevních areál˘
ap.) jen pokud nezasahují do vymezeného systému ekologické stability, nenaruöují
síù místních a úËelov˝ch komunikací a nebrání volné migraci ûivoËich˘.
Nep¯ípustné vyuûití:
zmÏny trval˝ch travních porost˘ na ornou p˘du;
vöe ostatní vËetnÏ staveb dle ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona mimo staveb
uveden˝ch v p¯ípustném a podmíneËnÏ p¯ípustném vyuûití.
Indexová znaËka:
NZ“.
41.
V Ëlánku f) bodu f.1) Plochy lesní se ruöí text za první vÏtou a vkládá se:
“Hlavní vyuûití:
pozemky urËené k plnÏní funkcí lesa.
(lesní porosty mimo území za¯azená do ploch p¯írodních a smíöen˝ch)
P¯ípustné vyuûití:
krajinná zeleÚ; územní ochrana vymezeného územního systému ekologické stability
(biokoridory)
drobné vodní plochy;
pozemky staveb a za¯ízení lesního hospodá¯ství, nap¯. konstrukce lesních ökolek,
za¯ízení pro v˝kon myslivosti (posedy, krmelce);
pozemky staveb a za¯ízení související dopravní a technické infrastruktury,
stavby, za¯ízení a jiná opat¯ení pro ochranu p¯írody a krajiny, pro sniûování nebezpeËí
ekologick˝ch a p¯írodních katastrof a pro odstraÚování jejich d˘sledk˘,
opat¯ení ke sniûování erozního ohroûení a zvyöování retenËních schopností území,
revitalizace vodních tok˘, mal˝ch vodních nádrûí Ëi vytvá¯ení jin˝ch ekologicky
stabilních ploch.
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PodmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití:
Nep¯ípustné vyuûití:

Indexová znaËka:

turistické a cyklistické stezky na jiû existující cestní síti,
dalöí liniové stavby za podmínky prokázání, ûe vedení jinou trasou by bylo technicky
a ekonomicky nep¯imÏ¯enÏ nároËné
vöe ostatní vËetnÏ staveb dle ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona mimo typ˘ staveb
uveden˝ch v p¯ípustném vyuûití. Nep¯ípustná jsou opat¯ení Ëi stavby zajiöùující
odvodnÏní pozemk˘.
NL“.

42.
V Ëlánku f) bodu f.1) Plochy p¯írodní se ruöí text za první vÏtou a vkládá se:
“Hlavní vyuûití:
pozemky biocenter ÚSES a dalöích zvláötÏ chránÏn˝ch a chránÏn˝ch Ëástí p¯írody.
plochy zahrnující lesní porosty, rozpt˝lenou krajinnou zeleÚ, luËní porosty, vodní toky
a plochy, které jsou tvo¯eny p¯írodními a p¯írodÏ blízk˝mi ekosystémy;
P¯ípustné vyuûití
Ëinnosti k zachování Ëi zlepöení p¯írodÏ blízkého stavu lokality a posílení jejich
krajinotvorné a ekologicko-stabilizaËní funkce.
PodmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití:
turistické a cyklistické stezky
opat¯ení zvyöující retenËních schopnosti krajiny, opat¯ení proti suchu;
dalöí liniové stavby za podmínky prokázání, ûe vedení jinou trasou by bylo technicky
a ekonomicky nep¯imÏ¯enÏ nároËné,
Nep¯ípustné vyuûití:
nová technická Ëi dopravní infrastruktura, vöe ostatní vËetnÏ staveb dle ust. § 18 odst.
5 stavebního zákona mimo typ˘ staveb uveden˝ch v p¯ípustném vyuûití. Nep¯ípustná
jsou opat¯ení Ëi stavby zajiöùující odvodnÏní pozemk˘.
Indexová znaËka:
NP“.
43.

V Ëlánku f) bodu f.1) Plochy smíöené nezastavÏného území se ruöí text za první vÏtou (mimo Indexová znaËka:
NS) a vkládá se:
“Cílem vymezení je zejména zajiötÏní podmínek pro ochranu p¯írody a krajiny, pro územní ochranu ekologicky
cenn˝ch území (ekologické kostry území), pro realizaci protierozních opat¯ení, opat¯ení pro ochranu povrchov˝ch a
podzemních vod. Jedná se o v˝raznÏ polyfunkËní krajinná území, kde nelze nebo není nutné stanovit dominantní
Ëinnost.
Hlavní vyuûití:
ekologicky cenná území, extenzivní vyuûívané sady a zahrady s travním krytem,
b¯ehové a doprovodné porosty vodních tok˘, doprovodné porosty úËelov˝ch
komunikací, extenzivní louky, ochranná zeleÚ;
pozemky urËené k plnÏní funkcí lesa (biokoridory na pozemcích PUPFL), lesní lemy,
porosty charakteru lesa na zemÏdÏlské p˘dÏ, pozemky vodních ploch a vodních
tok˘, plochy zahrnuté do ochrann˝ch pásem vodních zdroj˘ – p¯ipouötÏjí se
nezbytnÏ nutná opat¯ení a v˝stavba pro lesní produkci, pÏstování d¯evin moûné za
podmínek, ûe budou pouûity p˘vodní (autochtonní) d¯eviny odpovídající danému
stanoviöti.
P¯ípustné vyuûití:
plochy a koridory ÚSES;
stavby, za¯ízení a opat¯ení nezbytné pro obhospoda¯ování zemÏdÏlské a lesní p˘dy v
nezastavÏném území, pro pastevectví apod. - pastevní ohradníky, p¯íst¯eöky pro letní
pastvu dobytka; vËelíny jako statická a mobilní za¯ízení bez dalöího zázemí;
drobné vodní plochy, zamok¯ené plochy;
ostatní plochy nezastavÏného území, které nejsou hospodá¯sky vyuûitelné a lze je
proto ponechat p¯irozenému v˝voji;
za¯ízení a jiná opat¯ení pro ochranu p¯írody a krajiny, pro sniûování nebezpeËí
ekologick˝ch a p¯írodních katastrof a pro odstraÚování jejich d˘sledk˘;
opat¯ení ke sniûování erozního ohroûení a zvyöování retenËních schopností území;
prvky pro zachycování povrchov˝ch vod v území nebo prvky slouûící k lepöímu vyuûití
vod v území;
PodmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití:
pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury (vËetnÏ tras turistick˝ch
stezek, cyklostezek a nauËn˝ch stezek) sluËitelné s úËelem ochrany p¯írody a krajiny;
vybrané stavby a za¯ízení pro nepobytovou rekreaci (nap¯. odpoËinkové altány a
p¯íst¯eöky, vyhlídky, informaËní prvky nauËn˝ch stezek);
zmÏny kultury na pozemky urËené k plnÏní funkcí lesa na základÏ prokázání, ûe
zmÏny budou umisùovány na p˘dách nevhodn˝ch pro zemÏdÏlskou rostlinnou
v˝robu a za podmínky návaznosti na stávající pozemky urËené k plnÏní funkcí lesa;
oplocování pozemk˘ v krajinÏ je p¯ípustné v od˘vodnÏn˝ch p¯ípadech (vymezení
ochrann˝ch pásem vodních zdroj˘, z¯izování pastevních areál˘, lesní ökolky, obory
ap.) jen pokud nezasahují do vymezeného systému ekologické stability, nenaruöují
síù místních a úËelov˝ch komunikací a nebrání volné migraci ûivoËich˘;
dalöí liniové stavby za podmínky prokázání, ûe vedení jinou trasou by bylo
technicky a ekonomicky nep¯imÏ¯enÏ nároËné
Nep¯ípustné vyuûití:
vöe ostatní vËetnÏ staveb dle ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona mimo typ˘ staveb
uveden˝ch v p¯ípustném a podmíneËnÏ p¯ípustném vyuûití;
Ëinnosti, které jsou v rozporu s trvale udrûiteln˝m zp˘sobem obhospoda¯ování
krajiny“.
44.

V Ëlánku f) se ruöí bod f.2)

45.

V Ëlánku g) se ruöí text od slov “(§170 stavebního zákona)“ po slovo “Návrhem“ vËetnÏ.
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ZmÏna Ë. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JIVINA

Vkládá se slovo “Asanace“ a text:
“Vymezené ve¯ejnÏ prospÏöné stavby - dopravní infrastruktura:
VD 2
úËelová komunikace
ZmÏnou Ë. 3 územního plánu je na základÏ poûadavku ze ZÚR SK vymezen koridor pro ve¯ejnÏ prospÏönou
stavbu s právem vyvlastnÏní:
VD 1
koridor pro v˝hledov˝ silniËní obchvat - obchvatová trasa silnice II/117 mimo
Komárov“.
46.

V Ëlánku h) se ruöí text od slov “(§101 stavebního zákona)“ vËetnÏ po slova “Ve¯ejná prostranství“

47.

Ruöí se Ëlánek “i)“, jehoû text se stává p¯ílohou

48.

Ruöí se název Ëlánku “j)“ a nahrazuje se Ëlánkem “k)“.

49.

Do textu se vkládá Ëlánek:
“i)
Stanovení kompenzaËních opat¯ení podle §50 odst.6 stavebního zákona
KompenzaËní opat¯ení nebyla poûadována.“

50.

Do textu se vkládá Ëlánek:
“j)
Vymezení ploch s provÏ¯ením zmÏn jejich vyuûití územní studií
ZmÏnou Ë. 3 územního plánu je vymezena plocha Z2 s provÏ¯ením zmÏn vyuûití územní studií.
Lokalita je v pohledovÏ exponované poloze. P¯edmÏtem ¯eöení územní studie bude ËlenÏní lokality na
stavební pozemky a zároveÚ budou dány podmínky pro v˝stavbu tak, aby vznikl urbanisticky hodnotn˝ celek s
doprovodnou liniovou zelení a ve¯ejn˝m prostranstvím. Územní studie urËí etapizaci v˝stavby a krajiná¯ská
kompenzaËní opat¯ení.
Lh˘ta pro po¯ízení územní studie a pro vloûení dat o této studii do evidence územnÏ plánovací Ëinnosti je
stanovena na 6 let od vydání zmÏny Ë. 3 územního plánu.“

51.

V Ëlánku k) se mimo nadpisu ruöí text a vkládá se:
“Textová Ëást územního plánu Jivina ve znÏní zmÏny 3 má 21 (?) Ëíslovan˝ch stran, titulní list a 2 neËíslované
strany (údaje o po¯izovateli a projektantovi, záznam o úËinnosti a obsah. Grafická Ëást územního plánu má 3
v˝kresy (V.1 V˝kres základního ËlenÏní území, V.2 Hlavní v˝kres, V.3 V˝kres ve¯ejnÏ prospÏön˝ch staveb,
opat¯ení a asanací).“

52.

V p¯íloze (p˘vodnÏ Ëlánek i) se vkládá název: “P¯íloha“ a ruöí se poslední vÏta.

II.

Grafická Ëást
SouËástí zmÏny Ë. 3 územního plánu jsou tyto v˝kresy grafické Ëásti:
1. V˝kres základního ËlenÏní území (M1 : 5000);
2. Hlavní v˝kres (M1 : 5000);
3. V˝kres ve¯ejnÏ prospÏön˝ch staveb, opat¯ení a asanací (M1:5000).
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