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Vymezení zastavěného území
Zastavěné území obce Záluží bylo vymezeno v rámci „Doplňujících průzkumů a rozborů“,
k 1.2.2015 a aktualizováno v rámci zpracování návrhu k 1.4.2017. Celková rozloha zastavěného
území činí 36,21 ha, tj. 7,9 % řešeného území, které má celkovou rozlohu 455 ha. Hranice
zastavěného území je znázorněna v grafické části dokumentace, ve výkrese „Základní členění
území“. Zastavěné území tvoří pouze jedno relativně kompaktní urbanizované území. Přesto se zde
nachází jak plochy pro bydlení, plochy smíšené obytné a plochy občanského vybavení, tak jsou zde
zastoupeny i plochy výroby a skladování a technické infrastruktury. Jednotlivé plochy jsou
v zastavěném území poměrně dobře rozloženy. Plochy výroby a skladování se nacházejí výhradně
na severovýchodním okraji obce a nezasahují do ploch bydlení.

Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
Základní koncepce rozvoje území obce Záluží vychází z její geografické polohy, kterou určuje
především existence řešeného území v relativně výrazně urbanizovaném území podél dálnice D5
(Praha – Plzeň – Rozvadov) a podél železniční trati č.170 v úseku Praha – Cheb (III. tranzitní
železniční koridor). Toto významné urbanizované území zařazuje nadřazená Územně plánovací
dokumentace „Zásady územního rozvoje Středočeského kraje“ (ZÚR SČK - včetně aktualizací) do
tzv. „Rozvojové osy“ OS1 (obec Záluží však neumožňuje v rámci této rozvojové osy žádné
regionálně významné využití, neboť se nenachází u žádného výjezdu z dálnice D5 – např. na rozdíl
od sousedních obcí Žebrák a Cerhovice).
V zájmovém území obce Záluží jsou v Rozvojové ose – OS1 mnohem významnější sídla např.:
Cerhovice, Žebrák, Tlustice a město Hořovice. Ta jsou především mnohem lépe dopravně napojená
na dálnici D5, mají více vhodných ploch pro zástavbu a zejména příležitostí pro rozvoj podnikání,
skladování, služeb a jsou lépe vybaveny technickou infrastrukturou.
Urbanistická koncepce Územního plánu (ÚP) Záluží sleduje, jako prioritu využití území,
především: rozvoj bydlení a občanské vybavenosti, a rozvoj zemědělské výroby a drobného
podnikání.
Tyto skutečnosti konkrétně ovlivňují nejen urbanistickou koncepci územního rozvoje obce,
ale i ochranu jeho hodnot. Vzhledem k tomu považuje ÚP v Návrhu územního řešení za prioritní:
-

Vymezit přiměřené množství ploch pro bydlení prostřednictvím individuálních jednopodlažních
rodinných domů s obytným podkrovím, výjimečně dvoupodlažních.

-

Vytvořit veškeré územně technické a architektonicko-urbanistické podmínky pro ochranu typické
venkovské struktury a celkového výrazu sídla.

-

Navrhnout příslušná regulativa podporující přirozené (a historickým vývojem obce dané)
uspořádání zastavěného území.

-

Respektovat dosavadní vývoj urbanizace obce (s cílem zachovat hodnotný kompaktní
urbanistický půdorys sídla), prostřednictvím lokalizace nových ploch, především do proluk
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stávajícího zastavěného území, event. na pozemky bezprostředně navazující na zastavěné
území.
-

Minimalizovat v rámci návrhu urbanistického řešení budoucího rozvoje obce zábory
zemědělského půdního fondu.

-

Respektovat stávající složení zemědělského půdního fondu. Současná výměra ZPF činí 402,2
ha, z toho orná půda 353,1 ha, zahrady 10,2 ha, ovocné sady 0,8 ha a trvalé travní porosty 38,1
ha.

-

Vytvořit podmínky pro ochranu hodnotného krajinného rázu, který určuje příznivá poloha obce
umožňující její přirozené „splynutí“ s okolní krajinou a to zejména díky její poloze, určené nivou
Stroupinského potoka.

-

Zajistit výhledy na vrcholy Hrádku (474 m n.m.), na vrchol Holý (572 m n.m.) a vrchol Opyš (516
m n.m.) v CHKO Křivoklát.
Stanovit podmínky prostorového uspořádání pro realizaci nových staveb tak, aby výrazně

-

nepřevyšovaly stávající výškovou hladinu zástavby v obci a její hmotové proporce.
Omezit prostřednictvím návrhů ochranné izolační zeleně negativní vliv dálnice D5 na obytné

-

prostředí obce.
-

Chránit a vymezovat krajinotvornou zeleň nejen v nezastavěném území, ale zejména v rámci
urbanizovaného území.

-

Respektovat dosavadní demografický vývoj obce:
Rok
Počet
obyvatel

1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011 2015 2016 2017 2018
518

501 516 544 550 526 509 469 496 468 479 438 460 481 516 493 491 487

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/sldb/pocet-obyvatel-a-domu-podle-vysledku-scitani-od-roku-1869

-

Navrhnout pouze nezbytný rozsah nových ploch bydlení, tak aby se počet obyvatel, který
územní plán navrhne, nezvýšil o více než cca 230 trvale bydlících..

-

Řešit minimalizaci negativních důsledků navrženého koridoru Vysokorychlostní trati VRT
navržené v ZÚR SK. (dle aktualizované PÚR ČR je koridor značen oproti platným ZÚR SK jako
VR1).

-

Respektovat významné krajinné prvky údolní nivy Stroupinského potoka (výrazně určující
krajinný ráz řešeného území).

-

Respektovat koridor silnice II/117 a návrh regionálních prvků ÚSES (dle návrhů ZÚR SK).
ZÁVĚR: Obec Záluží bude, v rámci základní koncepce rozvoje území obce, plnit i nadále

funkci území určeného především pro bydlení a rekreaci, s možnostmi realizace drobných
výrobních a podnikatelských aktivit.

Územní plán Záluží – výroková část

6

Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch
s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně
C.1 Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice
Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice je v rámci ÚP řešena především
s cílem respektovat v plném rozsahu stávající architektonicko - urbanistickou strukturu sídla.
Do míst, kde se nachází historicky hodnotná zástavba (např. původní náves v severní části obce)
nenavrhuje ÚP žádné novostavby.
Plochy určené ke změně využití území jsou lokalizovány zejména prostřednictvím ploch
bydlení, ploch smíšených obytných, ploch občanského vybavení, ploch výroby a skladování a ploch
technické infrastruktury a to v prvé řadě do zastavěného území, nebo v bezprostřední návaznosti
na něj.
V rámci budoucích změn využití území preferuje územní plán výstavbu individuálních
rodinných

domů

(prostřednictvím

jednopodlažních

objektů

s obytným

podkrovím,

event.

dvoupodlažních). Rozvoj drobného podnikání je umožněn v rámci ploch smíšených obytných i ploch
bydlení.
ÚP navrhuje tři plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba (VD1, VD2 a VD3).
S ohledem na hlavní zaměření obce na bydlení nenavrhuje Územní plán žádné rekreační objekty a
plochy.
V rámci dlouhodobého územního rozvoje obce navrhuje ÚP využití nových zastavitelných
ploch o celkové výměře cca 17,2 ha. Z toho je 3,33 ha ploch bydlení; 3,15 ha ploch smíšených
obytných; 3,32 ha ploch občanského vybavení a 54,5908 ha ploch výroby a skladování. Dále ÚP
navrhuje 0,2745 ha ploch veřejných prostranství; 0,79 ha ploch technické infrastruktury; 0,33 ha
ploch dopravní infrastruktury a 0,21ha ploch zeleně.
V případě využití ploch pro bydlení v rodinných domech – venkovských (BV) a ploch
smíšených obytných – venkovských (SV) navrhuje ÚP velikost stavebních pozemků min 700 - 750
m2 v zastavitelných plochách.
Územní plán vymezuje pro bydlení jednu plochu územní rezervy R1 o rozloze 2,76 ha.
Naplněním uvedených ploch (včetně využití plochy územní rezervy R1) by mohl celkový počet
obyvatel Záluží dosáhnout až cca 830. Budoucí využití plochy územní rezervy R1 je však podmíněno
pořízením „Změny územního plánu“.
Pro plnohodnotné využití řešeného území budou nezbytné také investice do dopravní a
technické infrastruktury. Zejména bude nutné upravit stávající komunikace a vystavět nové místní
komunikace, zpřístupňující zastavitelné plochy. Tyto komunikace budou realizovány v rámci
navrhovaných ploch veřejného prostranství s cílem rozšířit dopravní infrastrukturu a tím zároveň
zlepšit dopravní obsluhu území.
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V rámci technické infrastruktury navrhuje ÚP vybudování čistírny odpadních vod (ČOV)
na severním okraji obce, při výjezdu směrem na Cerhovice. ČOV svojí kapacitou umožní i napojení
obce Újezd.
Územní plán nevymezuje žádné plochy přestavby.
Územní plán dále zpřesňuje a vymezuje koridor D096 – silnice II/117 Záluží – jižní obchvat.
Ten bude sloužit pro přesunutí průjezdní dopravy mimo centrum obce.
Územní plán vymezuje a zpřesňuje plochu územní rezervy VRT mezi severním okrajem obce
a dálnicí D5. Tento koridor je převzat z nadřazené ÚPD ZÚR SK (dle aktualizované PÚR ČR je
koridor značen jako VR1 oproti platným ZÚR SK).

Architektonicko urbanistický charakter stávající zástavby:
Nová bytová výstavba na plochách bydlení a plochách smíšených obytných by měla být
realizována formou individuální zástavby a musí respektovat architektonicko urbanistický charakter
okolní zástavby.
Na území obce je zástavba soustředěna především podél průjezdných silnic, z nichž pak
vybíhají vcelku pravidelné uliční řady. Obytná část obce je tvořena dvěma částmi.
Severní – starší část obce je tvořena návesním prostorem, obklopeným původními
historickými staveními a hospodářskými budovami, následujícího charakteru:
-

individuální obytné a hospodářské objekty

-

jednopodlažní objekty s podkrovím

-

obdélníkový půdorys objektů

-

stavby mají sedlové střechy (výjimečně pultové či stanové)

-

objekty pro bydlení jsou orientovány průčelím na stavební čáře

-

výtvarné řešení fasád a střešních krytin je v tlumených pastelových barvách

-

zastavěnost pozemku 20 – 30 %

Novější část obce – tvoří plochy na jih a na západ od severní historické části obce
s následujícím charakterem zástavby:
-

převážně individuální jednopodlažní nebo dvoupodlažní objekty pro bydlení (výjimečně s
obytným podkrovím)

-

obdélníkový či čtvercový půdorys objektů

-

stavby se sedlovými střechami (výjimečně pultové či stanové)

-

objekty pro bydlení jsou situovány převážně štítem do ulice a na jednotné stavební čáře.

-

výtvarné řešení fasád a střešních krytin je v tlumených pastelových barvách

-

zastavěnost pozemku 30 – 40%
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Bytové domy – zaujímají východní sektor obce a mají následující charakter zástavby:
-

dvě obytná podlaží s možností obytného podkroví

-

sedlové střechy

-

obdélníkový či čtvercový půdorys

-

výtvarné řešení fasád a střešních krytin v tlumených pastelových barvách

Skladovací a výrobní objekty – zaujímají severovýchodní okraj obce a mají následující
charakter zástavby:
-

velké skladovací objekty čtvercového nebo obdélníkového půdorysu

-

výška staveb - max. dvoupodlažní

-

sedlové střechy

-

technologická zařízení nepřevyšující ostatní objekty
Doplňující schéma k dělení obce dle charakteru zástavby:
Skladovací
a výrobní
areály

Severní část –
původní zástavba

BD

Nová zástavba
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C.2 Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití
Celé správní území Záluží je rozděleno do ploch s rozdílným způsobem využití.
Plochy bydlení
BV - v rodinných domech - venkovské
BH – v bytových domech
Plochy smíšené obytné
SV - venkovské
Plochy občanského vybavení
OV - veřejná infrastruktura
OM - komerční zařízení malá a střední
OS - tělovýchovná a sportovní zařízení
OX – se specifickým využitím
Plochy veřejných prostranství
PV - veřejná prostranství
ZV - veřejná zeleň
Plochy výroby a skladování
VZ - zemědělská výroba
VD – drobná a řemeslná výroba
Plochy technické infrastruktury
TI - inženýrské sítě
TO – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady
Plochy zemědělské
NZo – orná půda
NZt – trvalé travní porosty
Plochy vodní a vodohospodářské
W – vodní toky a plochy
Plochy dopravní infrastruktury
DS – silniční
Plochy zeleně
ZS - soukromá a vyhrazená
ZO – ochranná a izolační
Plochy smíšené nezastavěného území
NSp – přírodní

Územní plán Záluží – výroková část
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C.3 Vymezení zastavitelných ploch
Přehled zastavitelných ploch v řešeném území:
Označení
plochy
BV1

Plocha bydlení – v rodinných domech – venkovské

Rozloha
plochy v ha
0,2898

BV2

Plocha bydlení – v rodinných domech – venkovské

0,149

východní okraj sídla

BV3

Plocha bydlení – v rodinných domech – venkovské

0,1834

východní okraj sídla

BV4

Plocha bydlení – v rodinných domech – venkovské

2,7128

jihovýchodní okraj sídla

SV1

Plocha smíšená obytná – venkovská

3,1524

východní okraj sídla

OS1

1,2128

jihozápadní okraj sídla

1,1102

0,9437

plocha u křížení dálnice D5
a silnice č. II/114
plocha u křížení dálnice D5
a silnice č. II/114
jižní okraj sídla

PV1

Plocha občanského vybavení – tělovýchovná
a sportovní zařízení
Plocha občanského vybavení – tělovýchovná
a sportovní zařízení
Plocha občanského vybavení – tělovýchovná
a sportovní zařízení
Plocha občanského vybavení – se specifickým
využitím
Plocha veřejných prostranství - veřejná prostranství

0,0919

severní okraj sídla

PV2

Plocha veřejných prostranství - veřejná prostranství

0,1679

východní okraj sídla

PV3

Plocha veřejných prostranství - veřejná prostranství

0,0091

východní okraj sídla

PV4

Plocha veřejných prostranství - veřejná prostranství

0,002

východní okraj sídla

PV5

Plocha veřejných prostranství - veřejná prostranství

0,0036

východní okraj sídla

ZV1

Plocha veřejných prostranství - veřejná zeleň

1,5355

jihozápadní okraj sídla

ZV2

Plocha veřejných prostranství - veřejná zeleň

0,1394

jihovýchodní okraj sídla

VD1

2,1484

severozápadní okraj sídla

0,5238

severní okraj sídla

1,4121

severní okraj sídla

TI1

Plocha výroby a skladování – drobná a řemeslná
výroba
Plocha výroby a skladování – drobná a řemeslná
výroba
Plocha výroby a skladování – drobná a řemeslná
výroba
Plocha technické infrastruktury – inženýrské sítě

0,7951

severní okraj sídla

DS1

Plocha dopravní infrastruktury - silniční

0,3328

západní část řešeného území

ZO1

Plocha zeleně – ochranná a izolační

0,2102

severní okraj sídla

OS2
OS3
OX1

VD2
VD3

Způsob využití plochy

Lokalizace plochy v rámci sídla

0,0525

východní okraj sídla

Územní plán navrhuje na každé 2 ha zastavitelné plochy bydlení, plochy smíšené obytné,
rekreace nebo občanského vybavení souvislou plochu 1 000 m2 veřejného prostranství. Tato
plocha veřejného prostranství bude v následných dokumentacích podrobně vymezena jako
jedna ucelená plocha s kompaktním neroztříštěným urbanistickým půdorysem.
Územní plán vymezuje plochu koridoru D096 silnice II/117 Záluží – jižní obchvat. Tento koridor
byl převzat z nadřazené ÚPD ZÚR SK.
Dále územní plán vymezuje plochu územní rezervy R1 pro bydlení.
Z nadřazené ÚPD Zásad územního rozvoje Středočeského kraje byla převzata také plocha
územní rezervy VRT (dle aktualizované PÚR ČR je koridor značen jako VR1 oproti platným ZÚR
SK). Ta je vymezena mezi severním okrajem obce a dálnicí D5.
Územní plán Záluží – výroková část
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C.4

Vymezení plochy přestavby
Územní plán nevymezuje žádné plochy přestavby.

C.5

Systém sídelní zeleně
Významné plochy sídelní zeleně se v řešeném území nenacházejí. Veškeré plochy zeleně

uvnitř sídla jsou zařazeny do souvisejících ploch veřejných prostranství - veřejná zeleň (ZV) a
případně drobné plochy zeleně jsou začleněny do ploch bydlení a ploch smíšených obytných.
Součástí návrhu rozvojových ploch je požadované zastoupení jak soukromé zeleně, tak i
možnost realizace dalších ploch zeleně v rámci navržených veřejných prostranství.
Územní plán navrhuje dvě plochy veřejných prostranství – veřejné zeleně (ZV1 a ZV2) a jednu
plochu zeleně - ochranné a izolační (ZO1). Ta oddělí stávající plochu smíšenou obytnou od
zastavitelné plochy výroby a skladování (VD3).
Označení
plochy
ZV1

Plocha veřejných prostranství - veřejná zeleň

Rozloha
plochy v ha
1,5355

ZV2

Plocha veřejných prostranství - veřejná zeleň

0,1394

jihovýchodní okraj sídla

ZO1

Plocha zeleně – ochranná a izolační

0,2102

severní okraj sídla

Způsob využití plochy

Lokalizace plochy v rámci sídla
jihozápadní okraj sídla

Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek
pro jejich využití
D.1

Veřejná prostranství
Územní plán navrhuje na každé 2 ha zastavitelné plochy bydlení, plochy smíšené obytné,

rekreace nebo občanského vybavení souvislou plochu 1 000 m2 veřejného prostranství. Jedná se o
plochy BV4 a SV1. Tyto plochy veřejných prostranství budou vymezeny v následných
dokumentacích využití území jako jedna ucelená plocha s kompaktním neroztříštěným
urbanistickým půdorysem.
Územní plán vymezuje veřejná prostranství v rámci těchto ploch:
Označení
plochy
BV4
SV1

Způsob využití plochy
Plocha bydlení – v rodinných domech – venkovské
Plocha smíšená obytná – venkovská

Rozloha
plochy v ha
2,7128
3,1524

Lokalizace plochy v rámci sídla
jihovýchodní okraj sídla
východní okraj sídla

D.2 Občanské vybavení
V současné době je obec vybavena občanskou vybaveností přiměřeně své velikosti
a významu v rámci struktury osídlení v dané oblasti (mezi dálnicí D5 a městem Hořovice). V obci je
mateřská škola, obecní úřad, sportovní areál, hostinec. Veškerá další potřebná občanská
vybavenost je v nedalekých sídlech, vzdálených max. 11km (Žebrák, Hořovice, Cerhovice).

Územní plán Záluží – výroková část
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Územní plán vymezuje celkem čtyři plochy občanského vybavení.
Jedná se o tři plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení. První plocha
OS1 bude sloužit jako zázemí občanské vybavenosti pro vodní nádrž na západním okraji obce. Tato
plocha bude využívána např. jako koupaliště, sportovní areál, rekreační louka, pořádání kulturních
akcí apod.
Další dvě plochy veřejné infrastruktury (OS2 a OS3) jsou situovány severozápadně od obce u
křížení silnice II/114 s dálnicí D5. Obě plochy jsou situovány na odlehlé straně dálnice D5 vzhledem
k obci. Obě plochy budou sloužit jako areál a zázemí např. pro cyklotrial, motokáry, motokros apod.
Díky tomu, že je plocha situována pod úrovní dálnice a je odcloněna i tělesem dálnice D5,
nedojde k ovlivnění hlukem obytné části obce z provozu tohoto areálu.
Poslední – čtvrtá plocha občanského vybavení – se specifickým využitím (OX1) je navržena
na jižním okraji obce. Tato plocha rozšiřuje stávající plochu občanského vybavení. Obě plochy
budou využívány (po rozšíření stávající plochy OX) jako areál rekreační louky, arboreta,
volnočasových aktivit, pořádání kulturních akcí apod.
Označení
plochy
OS1
OS2
OS3
OX1

Způsob využití plochy
Plocha občanského vybavení – tělovýchovná
a sportovní zařízení
Plocha občanského vybavení – tělovýchovná
a sportovní zařízení
Plocha občanského vybavení – tělovýchovná
a sportovní zařízení
Plocha občanského vybavení – se specifickým
využitím

Rozloha
plochy v ha

Lokalizace plochy v rámci sídla

1,2128

jihozápadní okraj sídla

1,1102

Severně od obce u křížení
silnice II/114 a dálnice D5
Severně od obce u křížení
silnice II/114 a dálnice D5
jižní okraj sídla

0,0525
0,9437

Ve všech případech se jedná o taková využití a zařízení ploch, která nenaruší sousední plochy
nad přípustné normy (hluku, prachu apod.). Další plochy občanského vybavení navrženy nejsou.
Budování občanského vybavení je přípustné také v plochách bydlení, plochách smíšených
obytných a v plochách veřejných prostranství.

D.3 Plochy, které budou prověřeny územní studií
Územní plán Záluží nenavrhuje žádné plochy, které budou ověřeny územní studií.

D.4 Dopravní infrastruktura
Silnice
Územní plán nenavrhuje na území obce Záluží žádné nové silnice, ani jejich konkrétní
směrové, či šířkové úpravy. ÚP umožňuje (v rámci jednotlivých podmínek využití pro plochy
s rozdílným způsobem využití) budování nezbytné dopravní infrastruktury. Tzn., že v případě
potřeby je budování nových silnic, jejich úprav, rozšíření apod. umožněno.
Územní plán navrhuje koridor pro silniční obchvat obce. Jedná se o koridor D096 silnice II/117
Záluží – jižní obchvat. Tento koridor byl převzat z nadřazené ÚPD ZÚR Středočeského kraje. Tato
Územní plán Záluží – výroková část
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plocha bude sloužit pro propojení silnice III/1141 se silnicí III/1143. Tím dojde ke snížení průjezdné
dopravy přes obec a tím pádem zklidnění dopravy v samotném centru obce. Tento záměr je
vymezen jako koridor, neboť v současné době není známá přesná trasa vedení budoucí silnice.
Plochy, které nebudou využity ke komunikaci, vysvahování, náspu či plochám potřebným pro tuto
komunikaci, budou využívány tak, jak je uvedeno v ÚP.

Místní a účelové komunikace
Územní plán navrhuje jednu plochu dopravní infrastruktury – silniční (DS1) a to jako novou
místní účelovou komunikaci. Ta bude sloužit např. jako turistická naučná stezka, in-line dráha, cyklostezka apod.
Dále územní plán vymezuje 5 ploch veřejných prostranství – veřejná prostranství, jejichž součástí budou např. i místní komunikace, veřejná zeleň, chodníky apod. Z těchto veřejných prostranství budou přístupné jednotlivé návrhové plochy.
Navržené plochy pro bydlení budou vybaveny vnitřními komunikacemi dle následných projektových dokumentací, vypracovaných v rámci územních řízení.
Označení
plochy
PV1

Plocha veřejných prostranství - veřejná prostranství

Rozloha
plochy v ha
0,0919

PV2

Plocha veřejných prostranství - veřejná prostranství

0,1679

východní okraj sídla

PV3

Plocha veřejných prostranství - veřejná prostranství

0,0091

východní okraj sídla

PV4

Plocha veřejných prostranství - veřejná prostranství

0,002

východní okraj sídla

PV5

Plocha veřejných prostranství - veřejná prostranství

0,0036

východní okraj sídla

DS1

Plocha dopravní infrastruktury - silniční

0,3328

západní část řešeného území

Způsob využití plochy

Lokalizace plochy v rámci sídla
severní okraj sídla

Budování nových místních komunikací je možné také v rámci navržených zastavitelných ploch
bydlení a ploch smíšených obytných jako veřejná prostranství a nezbytná dopravní infrastruktura.
Navržená minimální šířka veřejného prostranství (PV1-PV5), jehož součástí je pozemní
komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu, je 8 m. Při jednosměrném provozu lze tuto
šířku snížit až na 6,5 m.
Komunikace jsou přípustné ve všech plochách v rámci podmínek využití jednotlivých ploch
s rozdílným způsobem využití jako nezbytná dopravní infrastruktura.

Veřejná doprava
Územní plán nenavrhuje v organizaci veřejné autobusové dopravy žádné výrazné změny,
pouze vymezuje zónu pětiminutové a osmiminutové dostupnosti k autobusovým zastávkám. V rámci
úprav komunikací je nutné upravit zálivy autobusových zastávek tak, aby autobusy nemusely
zastavovat v jízdním pruhu příslušné komunikace (plochy pro zálivy však nelze v měřítku ÚP
1 : 5 000 zobrazit).

Územní plán Záluží – výroková část
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Komunikace pro pěší a cyklisty
Územní plán nenavrhuje žádné nové cyklostezky ani cesty pro pěší. Jediná plocha, která může
být využita jako místní cyklostezka je plocha dopravní infrastruktury – silniční (DS1). Ta bude sloužit
např. jako naučná stezka, in-line dráha, naučná cyklostezka místního charakteru apod.
Označení
plochy
DS1

Způsob využití plochy
Plocha dopravní infrastruktury - silniční

Rozloha
plochy v ha
0,3328

Lokalizace plochy v rámci sídla
západní část řešeného území

Řešeným územím neprochází žádná značená cyklostezka či cyklotrasa. Pouze je zde
evidována neznačená cyklotrasa Hořovice nám. - Hořovice (křiž.) Valdek - Hořovice Cintlovka Záluží - Drozdov - Týček - Zbiroh - Plískov - Sirá - Kařízek - Olešná - Jivina - Komárov - Osek Hořovice (křiž.) Valdek - Hořovice nám. Ta je vedena po místních komunikacích a silnicích.
Nové cesty pro pěší a cyklisty jsou stanoveny (v rámci podmínek využití území) jako přípustné
na vhodných místech (především v rámci ploch veřejných prostranství - veřejná prostranství a, ploch
dopravní infrastruktury - silniční). ÚP navrhuje v případě realizace nových cyklostezek či cyklotras
převést stávající cyklotrasy (vedené po místních komunikacích) na nově vybudované cyklostezky
realizované po vlastních účelových komunikacích, splňujících veškeré nároky výhradně pro dopravu
na kolech. Budování těchto cyklostezek je přípustné téměř na všech plochách v rámci nezbytné
dopravní infrastruktury.
Další komunikace pro pěší jsou navržené v rámci nových ploch veřejných prostranství, kde
jsou navrhovány chodníky (alespoň po jedné straně ulice o minimální šířce 1,5 m). Tyto úpravy jsou
v měřítku 1 : 5 000 graficky nevyjádřitelné, a proto nejsou zakresleny ve „Výkrese koncepce veřejné
infrastruktury“.

Plochy pro dopravu v klidu
Územní plán nenavrhuje žádná nová parkoviště, pouze v rámci podmínek změn využití území
připouští parkovací místa, především na stavebním pozemku rodinného domu, tzn., že v rámci
každého stavebního pozemku budou dvě parkovací stání.
V rámci podmínek využití území je přípustné budování parkovišť a odstavných ploch pro
osobní automobily na vhodných místech, především v rámci ploch veřejných prostranství, ploch
bydlení a ploch smíšených obytných jako nezbytná dopravní infrastruktura.

Železnice
Katastrálním územím Záluží v současné době nevede žádná železniční trať. Nejbližší
železniční zastávka se nachází cca 1,5 km západně od obce – zastávka Cerhovice a jižně od obce
(cca 4 km) v městě Hořovice.
Územní plán vymezuje (mezi severním okrajem obce a dálnicí D5) uzemní rezervu pro VRT.

Územní plán Záluží – výroková část
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Tato rezerva byla převzata z nadřazené územně plánovací dokumentace ZÚR Středočeského
kraje (dle aktualizované PÚR ČR je koridor značen jako VR1 oproti platným ZÚR SK).
Koridor vysokorychlostní trati byl vymezen tak, aby nezasahoval do současného zastavěného
území. Dle šíře navrženého koridoru (nejužší místo mezi areálem zemědělského družstva a dálnicí
D5 má šíři 100m) je koridor veden podél severní části obce. V západní a východní části je koridor
rozšířen na šířku koridoru cca 400m tak, aby bylo umožněno bezproblémové vybudování budoucí
vysokorychlostní trati. Územní plán respektuje vedení VRT dle ZÚR SK, ale konstatuje, že zde bude
jeho budování a provozování problémové, pokud nedojde k vedení VRT pod zemí, event. nad zemí
(dle aktualizované PÚR ČR je koridor značen jako VR1 oproti platným ZÚR SK). V tomto nejužším
místě je dle ZÚR Středočeského kraje navíc veden regionální koridor RBK 1173 Bouchalka - Štilec.
Tento prvek ÚSES územní plán také plně respektuje, ačkoli je jeho vedení tímto místem zcela
nevhodné.

Vodní doprava
V řešeném území se nevyskytuje vodní tok, který by umožňoval vodní dopravu.

Letecká doprava
ÚP nenavrhuje v rámci letecké dopravy žádné změny.
V řešeném území se nevyskytuje žádné letiště ani plocha pro leteckou dopravu.
Řešené území leží 1,4 km od prahu dráhy neveřejného vnitrostátního letiště Hořovice. Na
území obce zasahuje ochranné pásmo s výškovým omezením staveb a ochranné pásmo
s omezením staveb vzdušných vedení VN a VVN. ÚP tyto limity respektuje a nijak do nich
nezasahuje.

D.5 Technická infrastruktura
Odtokové poměry, vodní toky a nádrže
Žádné úpravy vodních toků nejsou navrhovány. Podél všech vodotečí ponechává územní plán
volný, nezastavitelný manipulační pruh o šířce 6 m od břehové čáry, pro umožnění přístupu správci
toků. Zároveň musí být zachovávány břehové porosty. Tam, kde se porosty nenacházejí, je třeba
dodržovat ochranný pás nezorněné půdy o šířce nejméně 1m od břehové čáry – ochrana před
splachem půdy.
V řešeném území je stanoveno záplavové území Q100. Do tohoto záplavového území nejsou
navrhovány žádné plochy bydlení či plochy smíšené obytné.
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Zásobování pitnou vodou
Rozvojové plochy budou napojeny na stávající vodovodní síť. Nové vodovodní řady nejsou
navrženy, neboť jejich budování je přípustné u všech ploch jako nezbytná technická infrastruktura
(v rámci podmínek využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití).
Stávající i budoucí vodovodní řady, které budou zásobovat zastavitelné plochy, budou sloužit
zároveň jako zdroje požární vody.
Podrobně budou trasy a dimenze vodovodních potrubí řešeny v rámci následných
navazujících stupňů projektové dokumentace (vždy na konkrétní rozvojovou plochu).
Obec Záluží (369 – 380 m n. m) má vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. Je zásobován
vodou ze skupinového vodovodu BKDZH.
Voda je přivedena přivaděči ukončenými ve vodojemu Šibeničák u Hořovic.
Z vodojemu Šibeničák je voda gravitačně vedena přes vodovodní síť města Hořovice na
hranici zástavby města. V armaturní šachtě na vodovodním řadu Tlustice začíná přívodní řad DN
100 z PVC, který gravitačně přivádí vodu do obce Záluží.
Vlastní rozvodná síť je kombinovaná (větevná a v centrální části obce okruhovaná). Na
začátku obce je armaturní šachta s dávkováním chlornanu.
Před realizací nové zástavby a nových vodovodních řadů je nutné ověřit technický stav a
dimenzi stávajících vodovodních řadů, na které budou nové plochy napojeny. V případě zjištění
nevyhovujícího stavu je nutno provést technické opatření k zajištění odpovídajícího zásobování
vodou.
V zastavitelných plochách, kde nebude možné nové objekty napojit na veřejný vodovod, je
třeba jednotlivé zastavitelné plochy posoudit i ve vztahu k ostatním zastavitelným plochám a
stávající zástavbě jako celek, zda v nich bude možné vybudovat potřebný počet studní pro
individuální zásobování vodou, aniž by došlo k významnému omezení stávajících individuálních
zdrojů podzemní vody v okolí, a aniž by došlo k významnému omezování budoucích navrhovaných
studní mezi sebou.

Odkanalizování a čištění odpadních vod
Obec nemá v současné době čistírnu odpadních vod (ČOV). Odpadní vody jsou zachycovány
v bezodtokých jímkách (žumpách), případně po předčištění na domovních ČOV likvidovány
v souladu s platnými vodoprávními povoleními.
Územní plán navrhuje vybudování čistírny odpadních vod (ČOV) v rámci ploch technické
infrastruktury – inženýrské sítě (TI1) na severním okraji obce. Ta bude kapacitně navržena tak, aby
vyhovovala předpokládanému rozvoji sídla a v budoucnu bylo možné její rozšíření – zvýšení
kapacity tak, aby bylo dostatečně účinné čištění odpadních vod i v dlouhodobém výhledu.
V současné době je kapacita ČOV navržena pro obec Záluží a sousední obec Újezd, která bude na
tuto ČOV také napojena.
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Označení
plochy
TI1

Způsob využití plochy
Plocha technické infrastruktury – inženýrské sítě

Rozloha
plochy v ha
0,7951

Lokalizace plochy v rámci sídla
severní okraj sídla

Zastavěné území i zastavitelné plochy budou napojeny na budoucí kanalizační síť s ČOV.
Jednotlivé kanalizační stoky nejsou navrženy, neboť budování kanalizace (technické infrastruktury)
je přípustné u všech ploch jako nezbytná technická infrastruktura.
Vyčištěná odpadní voda bude odváděna přes měrný objekt do Stroupinského potoka.
Ve vymezených zastavitelných plochách bude před započetím výstavby určeno, jakým
způsobem budou likvidovány splaškové vody. U zastavitelných ploch (určených převážně k bydlení)
navazujících na zastavěné území není možné vypouštění odpadních vod přes půdní vrstvy do vod
podzemních.
Dešťové vody ze zastavitelných ploch budou likvidovány zasakováním na jednotlivých
pozemcích pouze v případech, kdy budou podmínky pro zasakování vhodné. Vhodnost vsakování
dešťových vod je třeba pro jednotlivé zastavitelné plochy posoudit i ve vztahu k ostatním
zastavitelným plochám a zástavbě jako celek.
Dešťové vody z ploch veřejných prostranství budou likvidovány prostřednictvím rozšířené
dešťové kanalizace. Stávající kanalizace bude po vybudování čistírny odpadních vod a stokové sítě
nadále sloužit pouze k odvádění dešťových vod.
V lokalitách určených k zástavbě bude prokázáno, že se odtokové poměry z povrchu
urbanizovaného území nezhoršily oproti stavu před výstavbou.
Pokud to místní podmínky dovolí, bude dešťová kanalizace budována jako oddílná pouze pro
odvodnění veřejných komunikací.
Preferováno je odvádění otevřenými příkopy pro možnost průběžného zadržování vody
v krajině a podpoření samočistící funkce. Stavby a opatření pro likvidaci dešťových vod lze realizovat
v souladu s podmínkami využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití.

D.6 Elektrická energie
Územní plán nenavrhuje konkrétní lokalizaci žádných nových trafostanic, avšak v podmínkách
pro využití „ploch s rozdílným způsobem využití“, připouští výstavbu trafostanic a elektrických
zařízení pro jednotlivé zastavitelné plochy v celém řešeném území.
Územní plán navrhuje přesunutí stávající trafostanice východně od centra obce. Jedná se
o posunutí trafostanice směrem od obce, aby byla umožněna výstavba na ploše BV1. Výstavba
na této ploše by byla značně omezena díky ochrannému pásmu venkovního vedení. Proto je
navrženo i uložení stávajícího venkovního vedení od navrhované trafostanice TS1 podél plochy BV1
do země.
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Žádné další zařízení či vedení pro zásobování elektrickou energií územní plán nenavrhuje,
avšak v podmínkách pro využití ploch s rozdílným způsobem využití připouští výstavbu trafostanic
a vedení pro jednotlivé funkční plochy navržené k zástavbě na celém území obce, kde je technická
infrastruktura uváděna jako nedílná součást nové výstavby (viz kapitola f.1). Konkrétní místa
lokalizace nových trafostanic budou součástí následných dokumentací.
Komunikace a vedení vysokého napětí budou umisťovány v zastavitelných plochách tak, aby
byly v souladu s požárními předpisy.

D.7 Plyn
Územní plán nenavrhuje plynofikaci obce, avšak v podmínkách pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití připouští výstavbu budování technické infrastruktury jako nedílnou součást nové
výstavby (viz kapitola F).

D.8 Spoje
V rámci územního plánu není rozšíření místní telefonní sítě navrženo.
Budování další nezbytné technické infrastruktury je přípustné v rámci podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití (viz kapitola F).

D.9 Odpadové hospodářství
Územní plán nenavrhuje žádné změny ve stávající organizaci likvidace odpadů. Konkrétní
umístění shromaždišť odpadů a kontejnerů určí následné dokumentace.
Sběrný dvůr se nachází na východním okraji Záluží - při výjezdu z centra obce po silnici
III/1143 směr Hořovice. V současné době je svoz prováděn oprávněnou firmou.

Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem
využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, územního
systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozních opatření,
ochrany před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin apod.
E.1 Koncepce uspořádání krajiny
Koncepce uspořádání krajiny sleduje zachování hodnotného krajinného rázu řešeného území.
Ochrana tohoto krajinného rázu je založena na vymezení ploch, které zajišťují plnění funkce
plnohodnotné krajiny jako základního předpokladu nejen přírodního prostředí (pro zemědělskou
výrobu), ale i jako základního předpokladu pro budoucí rozvoj obce, zejména pro rozvoj rekreace
a cestovního ruchu.
Návrh jednotlivých zastavitelných ploch (včetně vymezení jednotlivých podmínek pro plochy
s rozdílným způsobem využití) vychází také z konfigurace terénu, kterého využívá tak, aby byly nové
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rozvojové plochy přirozeně začleněny do reliéfu terénu a nenarušily dálkové pohledy a krajinný ráz
cenného území.
Územní plán Záluží stanovil pro uspořádání krajiny následující podmínky:
a) zachování a doplnění doprovodné zeleně podél silničních komunikací, polních cest
a místních komunikací,
b) zachování a doplnění břehových porostů podél Stroupinského potoka a v okolí vodních
ploch,
c) ochranu doprovodné zeleně podél komunikací a hodnotné krajinné zeleně (remízky,
osamělé plochy zeleně, solitérní stromy apod.)
d) ochranu ploch veřejné zeleně zejména uvnitř sídla
e) zákaz zatrubňování vodotečí, otevřených odvodňovacích zařízení a příkopů (s výjimkou
nutných přejezdů).
Prostupnost krajiny je zajištěna stávajícími plochami dopravní infrastruktury a dále vymezením
jednotlivých prvků ÚSES. ÚP umožňuje budování dalších komunikací v rámci podmínek využití
jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití jako nezbytná dopravní infrastruktura.
V rámci krajinného prostředí jsou vymezeny následující plochy s rozdílným způsobem
využití z důvodu prostupnosti územím a s cílem zajistit ekologickou stabilitu řešeného
území:

o plochy zemědělské – orná půda (NZo) - zejména orná půda pro zemědělskou výrobu;
o plochy zemědělské – trvalé travní porosty (NZt) - zejména trvalé travní porosty se
zemědělským využitím;
o plochy dopravní infrastruktury - silniční (DS) – zejména místní a polní komunikace pro zpřístupnění zemědělských pozemků a pro zajištění průchodnosti krajinou;
o plochy smíšené nezastavěného území - přírodní (NSp) - účelově méně vyhraněné plochy,
které plní na území obce Záluží především funkci krajinotvorné zeleně s bylinným, keřovým
a stromovým patrem; plochy určené pro ochranu krajiny a přírody, prvky ÚSES
o plochy vodní a vodohospodářské – vodní toky a plochy (W) - koryta vodních toků,
doprovodná zeleň a bezprostředně související plochy, mokřady
V rámci ploch s rozdílným způsobem využití mimo zastavěné území jsou přípustná zejména
protierozní opatření pro podporu ekologicky stabilních prvků v krajině, opatření pro ochranu erozně
ohrožených zemědělských pozemků, opatření pro zachování a rozvoj přírodních hodnot a opatření
pro ochranu a rozvíjení estetických hodnot krajiny zejména v rámci trvalého vylepšování krajinného
rázu sjednocujícího výtvarné hodnoty urbanizovaného a neurbanizovaného území,

E.2 Vymezení ploch změn v krajině
Územní plán nevymezuje žádné plochy změn v krajině.
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E.3 Územní systém ekologické stability
V rámci tvorby krajinného prostředí je územní plán zaměřen především na vymezení
Územního systému ekologické stability. Na správním území obce Záluží byla v rámci lokálního
Územního systému ekologické stability (ÚSES) vymezena soustava 2 lokálních biocenter a 2
lokálních biokoridorů. Zároveň došlo ke zpřesnění vymezení regionálního ÚSES (1 biocentrum, 1
biokoridor).
LOKÁLNÍ BIOCENTRA NA ÚZEMÍ OBCE ZÁLUŽÍ:
Pořadové
číslo
LBC 1

Název

Rozloha

V habroví

3,39 ha

LBC 2

0,87 ha

Navrhovaná opatření pro plnění funkce LBC
vymezit hranice biocentra a zabezpečit ochranu břehových
porostů, dle možností s rozšířením, vyloučit hnojení luk,
sečení 1 x ročně koncem června, dle možností postupně
doplnit dlouhověké lužní dřeviny
vymezit hranice biocentra, preferovat původní druhovou
skladbu, výsadba stromů a keřů, vymezení lučních
společenstev

LOKÁLNÍ BIOKORIDORY NA ÚZEMÍ OBCE ZÁLUŽÍ:
Pořadové číslo

Název

Délka/šířka

LBK 1

V hlinkách – V habroví

Navrhovaná opatření pro plnění funkce LBK
vymezit koridor podél toku Cerhovického
a Stroupinského potoka podél tělesa dálnice
a přechod přes silnici II/114. Vysazení břehových
porostů podél vodotečí, doplněných o keřové
délka 1050 m,
patro. Vyloučení hnojení luk, doplnění
šířka min. 20 m
dlouhověkých lužních dřevin. Výsadba silniční
zeleně podél silnice II/114, výsadba keřů
na svazích tělesa dálnice D5 jako izolační zeleň.
Vymezení lučních společenstev a jejich realizace

REGIONÁLNÍ BIOCENTRA NA ÚZEMÍ OBCE ZÁLUŽÍ:
Název

Rozloha

Navrhovaná opatření

RBC 1424 Štilec

3,03 ha

změna druhové skladby s přihlédnutím na danou lesní
typologii. Preference původní druhové skladby - hlavně,
dosadba listnatých stromů a keřů

REGIONÁLNÍ BIOKORIDORY NA ÚZEMÍ OBCE ZÁLUŽÍ:
Název

Délka

Navrhovaná opatření

RBK 1173 Bouchalka - Štilec

2,4 km

změna druhové skladby – dosadba
listnatých stromů a keřů, louka, doplnění
břehových porostů, revitalizace vodního
toku

Prvky ÚSES jsou lokalizovány v souladu s ÚAP, platným územním plánem obce a ZÚR
Středočeského kraje. Vymezení prvků ÚSES na řešeném území navazuje na vymezení ÚSES
na územích sousedních.
Jednotlivé prvky Územního systému ekologické stability jsou podrobněji popsány
v Odůvodnění územního plánu. Využití těchto ploch je uvedeno níže a také v kapitole F) Stanovení
podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.
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Pro funkční využití ploch biocenter je:
přípustné:
−

současné využití;

−

využití zajišťující přirozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám;

−

pouze takové využití, které nezhorší ekologickou stabilitu; přičemž nesmí dojít ke znemožnění navrhovaného využití nebo ke zhoršení přírodní funkce současných ploch ÚSES;

−

revitalizace vodních toků;

podmíněně přípustné:
−

nezbytně nutné liniové stavby za podmínky, že budou umístěny tak, aby co nejméně zasáhly
a narušily funkčnost biocentra;

−

zatrubňování koryt vodních toků a příkopů za podmínky, že se bude jednat o úsek pro zajištění přístupů na pozemky a přechody dopravní infrastruktury;

nepřípustné:
−

změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného
území zařazeného do ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability)
a které jsou v rozporu s funkcí těchto ploch v ÚSES;

−

jakékoliv změny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost biocenter nebo
územní ochranu ploch navrhovaných k začlenění do biocenter;

−

umisťování staveb, odvodňování pozemků, intenzifikace obhospodařování, odlesňování,
apod., mimo činnosti podmíněné;

−

vše co nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím

Pro funkční využití ploch biokoridorů je:
přípustné:
−

současné využití

−

využití zajišťující vysoké zastoupení druhů organismů odpovídajících trvalým stanovištním
podmínkám při běžném extenzivním zemědělském nebo lesnickém hospodaření (trvalé
travní porosty, extenzivní sady, lesy apod.);

−

jiné využití pokud nezhorší ekologickou stabilitu; přitom změnou využití nesmí dojít ke znemožnění navrhovaného využívání nebo ke zhoršení přírodní funkce současných ploch
ÚSES;

−

revitalizace vodních toků je žádoucí.

−

doprovodná zeleň;
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podmíněně přípustné:
−

nezbytně nutné liniové stavby křížící biokoridor za podmínky že jej zasáhnou co nejméně a
budou procházet co možná nejkratší trasou (pokud možno kolmo)

−

vodohospodářské zařízení, ČOV atd. za podmínky, že mohou být umístěny jen ve výjimečných případech při co nejmenším zásahu a narušení funkčnosti biokoridoru;

−

zatrubňování koryt vodních toků a příkopů za podmínky, že se bude jednat o úsek pro zajištění přístupů na pozemky a přechody dopravní infrastruktury;

nepřípustné:
−

změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného
území zařazeného do ÚSES (změny druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability
na druh s nižším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), které jsou v rozporu s funkcí biokoridoru;

−

změny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily územní ochranu biokoridorů např.
rušivé činnosti jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, úpravy toků, intenzifikace
obhospodařování, odlesňování, apod.

−

vše co nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím

E.4 Prostupnost krajiny
Územní plán využívá v rámci zajištění prostupnosti krajiny stávající účelové komunikace.
Nové nejsou navrhovány, ale jejich budování je přípustné v rámci stanovených podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití jako plochy nezbytné dopravní infrastruktury.

E.5 Protierozní opatření
Územní plán nenavrhuje specifická technická protierozní opatření. Vzhledem k charakteru
řešeného území jsou dostatečná běžná agrotechnická opatření (obnova krajinné zeleně, mezí,
výsadba liniové zeleně podél cest, zachování otevřených vodotečí a příkopů, tvorba prvků ÚSES,
zatravnění vybraných partií – údolnice. apod.).
V případě potřeby lze další protierozní opatření realizovat v rámci podmínek využití ploch s
rozdílným způsobem využití.

E.6 Ochrana před povodněmi
Územní plán nenavrhuje žádná protipovodňová opatření. Řešeným územím protéká
Stroupinský potok, který má stanoveno záplavové území. Do něj územní plán nenavrhuje žádné
plochy bydlení, nebo plochy smíšené.
Územní plán ponechává volný nezastavitelný pás podél vodních toků.
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ÚP umožňuje (v rámci podmínek vybraných ploch s rozdílným způsobem využití území)
budovat a provádět protipovodňová opatření (průlehy, meze, terénní úpravy apod.) jako ochranu
před škodlivými účinky velkých vod.

E.7 Koncepce rekreace
V současné době jsou pro individuální rekreaci v Záluží využívány hlavně objekty bydlení
v rámci stávajících ploch bydlení a ploch smíšených obytných. Územní plán nenavrhuje žádné
plochy pro rekreaci. Ta je umožněna v rámci ploch bydlení a ploch smíšených. Jako podpora
rekreace a trávení volného času bude sloužit i navržená plocha občanského vybavení – se
specifickým využitím (OX1), která bude využita např. jako park, arboretum, rekreační louka apod.
Územní plán navrhuje také výrazné rozšíření sportovních ploch v rámci rozšíření stávajícího areálu
v okolí vodní nádrže na jihozápadě Záluží (plocha občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní
zařízení OS1). Další dvě plochy OS2 a OS3 budou sloužit např. pro cyklotrial, motokros apod.
Označení

Způsob využití plochy

plochy
OS1
OS2
OS3
OX1

Plocha občanského vybavení – tělovýchovná
a sportovní zařízení
Plocha občanského vybavení – tělovýchovná
a sportovní zařízení
Plocha občanského vybavení – tělovýchovná
a sportovní zařízení
Plocha občanského vybavení – se specifickým
využitím

Rozloha
plochy v ha

Lokalizace plochy v rámci sídla

1,2128

jihozápadní okraj sídla

1,1102

Severně od obce u křížení
silnice II/114 a dálnice D5
Severně od obce u křížení
silnice II/114 a dálnice D5
jižní okraj sídla

0,0525
0,9437

E.8 Dobývání ložisek nerostných surovin
V řešeném území se nenachází žádné ložisko nerostných surovin ani do něj nezasahuje
z jiných okolních obcí.
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Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením
převažujícího účelu využití (hlavní využití), přípustného využití, nepřípustného
využití, popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek
ochrany krajinného rázu

Plochy s rozdílným způsobem využití jsou členěny, v souladu s grafickou dokumentací.
PLOCHY BYDLENÍ - V RODINNÝCH DOMECH – VENKOVSKÉ (BV)
Hlavní využití
Přípustné využití

Podmíněně přípustné využití

Nepřípustné využití

Podmínky prostorového uspořádání

bydlení v individuálních rodinných domech, včetně doplňkových staveb
(garáž, zahradní domek, skleník, bazén, pergola apod.)
občanská vybavenost
zahrady (okrasné, rekreační)
parkování v rámci vlastního pozemku, parkoviště pro osobní automobily
veřejná prostranství a veřejná zeleň, izolační zeleň
cyklostezky, komunikace pro pěší, místní komunikace
dětská hřiště, plochy pro sport a rekreaci
nezbytná dopravní a technická infrastruktura (např. parkoviště pro
osobní automobily pro potřeby jednotlivých lokalit, trafostanice, čov, komunikace pro pěší a automobilovou dopravu apod.)
drobné komerční podnikání náležející do sféry základního občanského
vybavení za podmínky, že nesnižuje kvalitu životního prostředí, pohodu
bydlení na vymezené ploše a je slučitelná s bydlením a která svým charakterem a kapacitou nezvyšuje dopravní zátěž v území
užitkové zahrady (s chovatelským a pěstitelským zázemím, jejichž využívání nebude negativně ovlivňovat nad přípustnou mez užívání sousedních pozemků zařazených do ploch umožňujících bydlení, bez výrazných negativních vlivů (hlukových, pachových, estetických) na okolí.
využití plochy BV4 je podmíněno funkční etapizací – jako první bude
umístěna (vyřešena) veřejná infrastruktura (dopravní a technická, event.
veřejná prostranství pro celou lokalitu);
stavby a zařízení a využití, které nesouvisejí nebo jsou v rozporu s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
řadové či terasové rodinné domy
minimální velikost pozemků pro výstavbu rodinných domů:
- v zastavěném území min 600 m2,
- v zastavitelných plochách min 750 m2,
- v ploše BV2 min 700 m2
maximální velikost pozemků pro výstavbu rodinných domů:
- V ploše BV4 max. 1500 m2
ve zvlášť odůvodněných případech (např. zbytkové parcely, proluky,
parcely po dělení a sloučení pozemků) je možná odchylka od min. velikosti 20%
zastavěnost pozemku max. 20 % obytnými stavbami a 10 % dalšími
zpevněnými plochami
maximální výška zástavby rodinnými domy: 1 nadzemní podlaží +
obytné podkroví, event. dvoupodlažní bez obytného podkroví
max. výška hospodářských a výrobních objektů nesmí překročit okolní
zástavbu o více než 1 podlaží
dvě parkovací stání na každém pozemku rodinného domu
zástavba musí respektovat okolní architektonicko urbanistický charakter
zástavby
využití plochy BV4 je podmíněno funkční etapizací – jako první bude
vyřešena (umístěna) veřejná infrastruktura (dopravní a technická, event.
veřejná prostranství pro celou lokalitu); a až po té může dojít k zastavování jednotlivých parcel rodinnými domy a stavbami slučitelnými s podmínkami využití území.
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PLOCHY BYDLENÍ - V BYTOVÝCH DOMECH (BH)
Hlavní využití
Přípustné využití

Podmíněně přípustné využití

Nepřípustné využití

Podmínky prostorového uspořádání

bydlení v bytových domech včetně doplňkových staveb (garáž, pergola
apod.) a ploch zeleně
parkování v rámci vlastního pozemku, parkoviště pro osobní automobily
(min 1,5 parkovacích míst na jeden byt)
občanská vybavenost
veřejná prostranství a veřejná zeleň
dětská hřiště, sportoviště
cyklostezky, komunikace pro pěší
nezbytná dopravní a technická infrastruktura (např. parkoviště pro
osobní automobily, trafostanice, ČOV, komunikace pro pěší a automobilovou dopravu apod.)
drobné komerční podnikání náležející do sféry základního občanského
vybavení za podmínky, že nesnižuje kvalitu životního prostředí, pohodu
bydlení na vymezené ploše a je slučitelná s bydlením a která svým charakterem a kapacitou nezvyšuje dopravní zátěž v území
stavby, zařízení a využití, které nesouvisejí nebo jsou v rozporu s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
řadové či terasové rodinné domy
minimální velikost pozemků pro výstavbu bytových domů v zastavěném
území 600 m2,
zastavěnost pozemku max. 50 % obytnými stavbami a 30 % dalšími
zpevněnými plochami (vč. parkovacích míst pro osobní automobily)
maximální výška zástavby bytovými domy: 2 nadzemní podlaží + obytné
podkroví, event. třípodlažní bez obytného podkroví
zástavba musí respektovat okolní architektonicko urbanistický charakter
zástavby

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - VENKOVSKÉ (SV)
Hlavní využití
Přípustné využití

Podmíněně přípustné využití

Nepřípustné využití

bydlení v individuálních rodinných domech a venkovských usedlostech
s možností umístění hospodářských objektů
doplňkové stavby (garáž, zahradní domek, skleník, bazén, pergola
apod.)
občanská vybavenost (zařízení pro vzdělávání a předškolní výchovu,
zdravotní a sociální služby), maloobchodní, stravovací, ubytovací zařízení, zařízení pro kulturní a společenské aktivity
užitkové zahrady s chovatelským a pěstitelským zázemím
veřejná prostranství a veřejná zeleň
místní komunikace, cyklostezky, komunikace pro pěší
parkování v rámci vlastního pozemku, garáže
dětská hřiště, plochy pro sport a rekreaci
ochranná a izolační zeleň
užitkové zahrady s chovem drobného hospodářského zvířectva
pro vlastní potřebu
garáže, parkovací stání
nezbytná dopravní a technická infrastruktura (např. parkoviště pro
osobní automobily, trafostanice, čov, komunikace pro pěší a automobilovou dopravu apod.)
drobné komerční podnikání, za podmínky, že nesníží kvalitu životního
prostředí, pohodu bydlení na vymezené ploše a je slučitelné s bydlením
a které svým charakterem a kapacitou nezvyšuje dopravní zátěž v území
bydlení s hospodářským zázemím ve vazbě na extenzivní až středně intenzivní pěstitelství nebo chovatelství a drobné podnikání, které nesnižuje kvalitu životního prostředí, pohodu bydlení ve vymezené ploše a je
slučitelné s bydlením
využití plochy SV1 je podmíněno funkční etapizaci – jako první bude
umístěna (vyřešena) veřejná infrastruktura (dopravní a technická, event.
veřejná prostranství musí být vyřešena pro celou lokalitu);
veškeré stavby, zařízení a využití, které nesouvisejí nebo jsou v rozporu
s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
řadové, terasové rodinné domy, bytové domy
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PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - VENKOVSKÉ (SV)
Podmínky prostorového uspořádání

minimální velikost pozemků pro výstavbu rodinných domů:
- v zastavěném území min 700 m2,
- v zastavitelných plochách min 800 m2,
maximální velikost pozemků pro výstavbu rodinných domů:
- v ploše SV1 max. 4000 m2
ve zvlášť odůvodněných případech (např. zbytkové parcely, proluky, parcely po dělení a sloučení pozemků) je možná odchylka od min. velikosti
20%
maximální výška zástavby rodinnými domy: 1 nadzemní podlaží +
obytné podkroví, event. dvoupodlažní bez obytného podkroví
dvě parkovací stání na každém pozemku pro rodinný dům
zástavba musí respektovat okolní architektonicko urbanistický charakter
zástavby
využití plochy SV1 je podmíněno funkční etapizací – jako první bude
vyřešena (umístěna) veřejná infrastruktura (dopravní a technická, event.
veřejná prostranství pro celou lokalitu); a až po té může dojít k zastavování jednotlivých parcel rodinnými domy a stavbami slučitelnými s podmínkami využití území.

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA (OV)
Hlavní využití
Přípustné využití

Podmíněně přípustné využití
Nepřípustné využití
Podmínky prostorového uspořádání

občanská vybavenost - veřejná infrastruktura
školství, zdravotnictví, administrativa, sociální služby
stravování, ubytování (související s hlavním využitím)
veřejná správa, administrativa, stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely
stavby pro ochranu obyvatelstva
doplňkové stavby ke stavbě hlavní
veřejná prostranství a veřejná zeleň, ochranná a izolační zeleň
parkoviště pro osobní automobily
místní a účelové komunikace, pěší cesty, cyklostezky
sportovní plochy (tělocvičny, hřiště)
nezbytná technická a dopravní infrastruktura
komplexní rekonstrukce stávajících staveb (včetně nástaveb a přístaveb),
za podmínky, že nedojde ke zvýšení stavby o více než jedno podlaží
veškeré stavby, zařízení a využití, které nesouvisejí nebo jsou v rozporu
s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
výška objektů max. dvě nadzemní podlaží + podkroví
max. zastavěnost 60 % stavebního pozemku a 20 % dalšími zpevněnými plochami (vč. parkovacích míst pro osobní automobily)

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ (OM)
Hlavní využití
Přípustné využití

Podmíněně přípustné využití
Nepřípustné využití
Podmínky prostorového uspořádání

občanská vybavenost - komerční
maloobchod, stravování
ubytování, (související s hlavním využitím), bydlení pro obsluhu či majitele pozemku
prodejny, služby pro obyvatele komerčního charakteru
veřejná prostranství a veřejná zeleň, izolační zeleň
parkoviště pro osobní automobily
místní a účelové komunikace, pěší cesty, cyklostezky
sportovní plochy (tělocvičny, hřiště)
parkoviště pro funkci občanského vybavení (vyhrazené parkoviště pro
osobní automobily pracovníků a návštěvníků dané plochy s rozdílným způsobem využití)
nezbytná technická a dopravní infrastruktura
komplexní rekonstrukce stávajících staveb (včetně nástaveb a přístaveb),
za podmínky, že nedojde ke zvýšení stavby o více než jedno podlaží
veškeré stavby, zařízení a využití, které nesouvisejí nebo jsou v rozporu
s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
výška objektů max. dvě nadzemní podlaží + podkroví
max. zastavěnost 60 % stavebního pozemku + 20 % dalšími zpevněnými plochami (vč. parkovacích míst pro osobní automobily)
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PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ (OS)
Hlavní využití
Přípustné využití

Nepřípustné využití
Podmínky prostorového uspořádání

tělovýchovná a sportovní zařízení
tělocvičny, hřiště, sportoviště a sportovní plochy, koupaliště
sportovní haly, víceúčelové haly, dráhy pro motokáry, cyklotrial apod.
veřejná, ochranná a izolační zeleň
cyklostezky, komunikace pro pěší
veřejná prostranství a parkoviště
parkoviště pro tělovýchovné a sportovní zařízení,
dětská hřiště
sociální zázemí (WC, umývárny, šatny)
nezbytná technická a dopravní infrastruktura
zařízení, která budou plnit doplňkovou službu ke sportovnímu zařízení
(zařízení maloobchodní, stravovací a ubytovací)
drobné stavby bez pevného základu
veškeré další stavby, zařízení a využití, které nesouvisejí nebo jsou v
rozporu s hlavním a přípustným využitím
struktura a výška zástavby není stanovena, budou posuzovány individuálně, stavby svou hmotou a výškou nesmí narušovat charakter sídla
po obvodu ploch tělovýchovných a sportovních zařízení bude vysázena
obvodová izolační zeleň

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – SE SPECIFICKÝM VYUŽITÍM (OX)
Hlavní využití
Přípustné využití

Nepřípustné využití
Podmínky prostorového uspořádání

arboretum, park, rekreační louka
parkové úpravy ploch s květinovou výzdobou a lavičkami, mobiliář
komunikace pro pěší
výsadba stromů, keřů a trvalých travních porostů
stavby nutné k obhospodařování pozemku a stavby do 25m2 zastavěné
plochy
nezbytná technická a dopravní infrastruktura, parkoviště pro osobní automobily
rekreační louka, zahradnictví
veřejná prostranství, dětská hřiště, volnočasové aktivity
nezbytná dopravní a technická infrastruktura
veškeré další stavby, zařízení a využití, které nesouvisejí nebo jsou
v rozporu s hlavním a přípustným využitím
max. zastavěnost 20 % stavebního pozemku + 10% dalšími zpevněnými
plochami (vč. parkovacích míst pro osobní automobily)
min 7 parkovacích stání pro osobní automobily pro potřeby návštěvníků
plochy OX

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ (PV)
Hlavní využití
Přípustné využití

Nepřípustné využití
Podmínky prostorového uspořádání

veřejná prostranství, veřejné parkově upravené prostory
občanská vybavenost
místní a účelové komunikace, silnice, chodníky, komunikace pro pěší, cyklostezky
dětská hřiště
parkoviště pro osobní automobily, autobusy
mobiliář
veřejná a izolační zeleň, vodní plochy
nezbytná dopravní a technická infrastruktura
vše, co nesouvisí nebo je v rozporu s hlavním a přípustným využitím
zachování vymezení stávajících nádvoří, vjezdů do areálů, uspořádání
ploch parkování a komplexní obnova oplocení
nově budované neprůjezdné a slepé komunikace budou splňovat požadavky na otáčení požární techniky. Bude zajištěn bezpečný zásah mimo
ochranné pásmo VN
min 3 parkovací stání pro osobní automobily pro potřeby Obecního
úřadu, min 7 parkovacích stání u objektu restaurace (KN p.č. 76)
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PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – VEŘEJNÁ ZELEŇ (ZV)
Hlavní využití
Přípustné využití

Nepřípustné využití
Podmínky prostorového uspořádání

veřejná zeleň, solitérní stromy, stromořadí
parkové úpravy ploch s květinovou výzdobou a lavičkami, mobiliář
výsadba stromů, keřů a trvalých travních porostů
dětská hřiště, oplocení
komunikace pro pěší
vodní plochy, revitalizace vodních toků
prvky ÚSES (LBC, LBK, RBC, RBK), interakční prvky (IP)
nezbytná technická infrastruktura
vše, co nesouvisí nebo je v rozporu s hlavním a přípustným využitím
vymezení ploch s ohledem na průhledy na dominanty sídla a skladba
dřevin odpovídající stanovištním podmínkám

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA (VZ)
Hlavní využití
Přípustné využití

Podmíněně přípustné využití
Nepřípustné využití
Podmínky prostorového uspořádání

zemědělská výroba
plochy rostlinné výroby a přidružené drobné výroby
ochranná a izolační zeleň
oplocení, parkoviště pro osobní a nákladní automobily
manipulační plochy
skladové objekty sloužící pro danou plochu
stravování
objekty pro administrativu
sociální zázemí (WC, umývárny, šatny)
protihluková opatření
nezbytná technická a dopravní infrastruktura
objekty pro ustájení hospodářských zvířat, za podmínky, že negativní
vlivy výroby nebudou zasahovat za hranice těchto pozemků
veškeré další stavby, zařízení a využití, které nesouvisejí nebo jsou v
rozporu s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
podíl zpevněných ploch max. 60 %, zbytek budou tvořit plochy zeleně,
výška staveb max. 12 m od úrovně terénu po hřeben střechy (mimo
technologická zařízení jako jsou komíny, telekomunikační věže)
V rámci areálu bude vybudována obvodová a izolační zeleň (stávajícího
areálu i zastavitelné plochy) z důvodu přirozeného přechodu ploch výroby do volné krajiny

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - DROBNÁ A ŘEMESLNÁ VÝROBA (VD)
Hlavní využití
Přípustné využití

Podmíněně přípustné využití

Nepřípustné využití

Podmínky prostorového uspořádání

drobná a řemeslná výroba a skladování
skladové objekty sloužící pro danou plochu
ochranná a izolační zeleň
parkoviště pro osobní a nákladní automobily
manipulační plochy
objekty pro administrativu
sociální zázemí (WC, umývárny, šatny)
stravování
nezbytná technická infrastruktura a dopravní infrastruktura
služební byty pro trvalé bydlení, za podmínky, že budou využity výlučně
pro obsluhu areálu
využití zastavitelných ploch výroby za podmínky, že nebudou překročeny
limitní hodnoty hluku v okolních zastavěných plochách
umístění nových velkovýrobních nebo skladových areálů
veškeré další stavby, zařízení a využití, které nesouvisejí nebo jsou v
rozporu s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
podíl zastavěných a zpevněných ploch max. 60 %, zbytek budou tvořit
plochy zeleně
max. výška provozních staveb 8m (mimo technologická zařízení, jako
jsou např. komíny, telekomunikační věže a vzduchotechnická zařízení)
v rámci areálu bude vybudována obvodová a izolační zeleň (stávajícího
areálu) z důvodu přirozeného přechodu ploch výroby do volné krajiny
parkování bude zajištěno v rámci vlastních pozemků ploch výroby
a skladování
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PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTUKTURY – INŽENÝRSKÉ SÍTĚ (TI)
inženýrské sítě
čistírna odpadních vod
zařízení technické infrastruktury
čerpací stanice odpadních vod
oplocení
manipulační plochy
ochranná a izolační zeleň
nezbytná dopravní technická infrastruktura
veškeré další stavby, zařízení a využití, které nesouvisejí nebo jsou v
rozporu s hlavním a přípustným využitím

Hlavní využití
Přípustné využití

Nepřípustné využití

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTUKTURY – PLOCHY PRO STAVBY A ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
(TO)
Hlavní využití
Přípustné využití

Podmíněně přípustné využití
Nepřípustné využití

sběrný dvůr
ukládání separovaného odpadu
přístupová komunikace
ukládání výrobků zpětného odběru a vybraných odpadů z kategorie nebezpečné (baterie, zářivky, obaly od barev apod.)
manipulační plochy, parkoviště
sociální zázemí
ochranná a izolační zeleň
nezbytná dopravní a technická infrastruktura
fotovoltaické a solární panely za podmínky jejich umístění pouze na střechách objektů.
spalovny odpadů
jakékoliv jiné než hlavní a přípustné využití

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - ORNÁ PŮDA (NZo)
Hlavní využití
Přípustné využití

orná půda, polní cesty
změna druhu pozemku (kultury) z orné půdy na trvalé travní porosty
meliorace
protierozní a protipovodňová opatření, opatření zadržující vodu v krajině
cestní síť (polní cesty, cyklistické stezky, stezky pro pěší)
revitalizační opatření
opatření ke zvýšení ekologické stability území (výsadba zeleně, meze,
průlehy, větrolamy, doprovodná a liniová zeleň apod.)
územní systém ekologické stability

Podmíněně přípustné využití

umísťování dočasných staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v §18 odst. 5 stavebního zákona a mysliveckých zařízení podle
zákona o myslivosti, za podmínky zachování prostupnosti krajiny a za
podmínky, že nedojde k narušení krajinného rázu
cyklostezky a komunikace pro pěší za podmínky, že budou vedeny po okraji
ploch ZPF či v co nejužším souběhu s komunikacemi či silnicemi.
nezbytná technická a dopravní infrastruktura za podmínky, že bude vedena tak, aby neznehodnocovala pozemky ZPF např. nevhodnou fragmentací, vznikem neobhospodařovatelných ploch apod.
přípustná změna druhu pozemku na zahrady, pokud navazuje na zastavěné území
změna druhu pozemku (kultury) na ostatní plochy, za podmínky, že pozemky zůstanou součástí zemědělského půdního fondu a budou sloužit
potřebám zemědělského hospodaření a nebudou využívány jako zahrady a nebudou využívány jako plochy NZt (§1 odst. 3 zák. č.
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu) event. bude
provedena změna využití v KN
vše co nesouvisí, nebo je v rozporu s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
oplocení pouze mimo komunikace a za podmínky, že se nebude jednat
o oplocení trvalé a bránící volnému průchodu zvěře krajinou
stavby, zařízení, a jiná opatření dle §18 odst. 5 v počtu 1 na každých
100 ha ZPF o max. ploše 100 m2, výšková hladina - max. 5m

Nepřípustné využití
Podmínky prostorového uspořádání
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PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY (NZt)
Hlavní využití
Přípustné využití

Přípustné využití

Podmíněně přípustné využití

Nepřípustné využití
Podmínky prostorového uspořádání

trvale travní porosty, zatravněné plochy
cesty a komunikace nutné k obhospodařování pozemku
cestní síť (polní cesty, cyklistické stezky, stezky pro pěší), jezdecké
stezky, naučné stezky
sportovní a rekreační využití bez staveb
opatření ke zvýšení ekologické stability území (výsadba zeleně, meze,
průlehy, větrolamy, doprovodná a liniová zeleň apod.)
protierozní a protipovodňová opatření, opatření zadržující vodu v krajině
územní systém ekologické stability
výsadba zeleně, meze, průlehy, větrolamy, doprovodná a liniová zeleň
apod.
stavby pro ukrytí hospodářských zvířat při nepříznivém počasí, přístřešky pro odpočinek zvířat při pastvě, napajedla
umísťování dočasných staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v §18 odst. 5 stavebního zákona, za podmínky zachování prostupnosti krajiny a za podmínky, že nedojde k narušení krajinného rázu
změna druhu pozemku (kultury) za podmínky, že pozemek zůstane v zemědělském půdním fondu, přičemž změna na zahradu je možná pouze
v případě, že pozemek přímo navazuje na zastavěné území
cyklostezky a komunikace pro pěší za podmínky, že budou vedeny po
okraji ploch ZPF či v co nejužším souběhu s komunikacemi či silnicemi.
nezbytná technická a dopravní infrastruktura za podmínky, že bude vedena tak, aby neznehodnocovala pozemky ZPF např. nevhodnou fragmentací, vznikem neobhospodařovatelných ploch apod.
vše co nesouvisí, nebo je v rozporu s hlavním, přípustným a podmíněně
přípustným využití
oplocení pouze mimo komunikace a za podmínky, že se nebude jednat
o oplocení trvalé a bránící volnému průchodu zvěře krajinou
stavby, zařízení, a jiná opatření dle §18 odst. 5 v počtu 1 na každých
100 ha ZPF o max. ploše 100 m2, výšková hladina - max. 5m

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ - VODNÍ TOKY A PLOCHY (W)
Hlavní využití
Přípustné využití

Podmíněně přípustné využití

Nepřípustné využití

vodní toky a plochy, rybníky a ostatní vodní nádrže
protipovodňová opatření
územní systém ekologické stability
břehová a doprovodná zeleň, vodní a břehové porosty
revitalizace a renaturalizace vodních ploch a toků
vodohospodářské stavby a zařízení (jezy, výpusti, hráze, čepy, kaskády aj.)
činnosti související s údržbou, chovem ryb případně vodní drůbeže
činnosti související s rekreací
nezbytná technická a dopravní infrastruktura
stavby do 25m2 a činnosti související s údržbou, chovem ryb, případně
vodní drůbeže za podmínky, že nebudou narušovat krajinný ráz
zatrubňování koryt vodních toků a příkopů pouze za podmínky, že se
bude jednat o úsek pro zajištění přístupů na pozemky a přechody dopravní infrastruktury
stavby a činnosti jiných funkcí a činnosti negativně ovlivňující vodní režim v území
vše co nesouvisí, nebo je v rozporu s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
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PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SILNIČNÍ (DS)
dálnice, silnice, místní a účelové komunikace, místní a účelové komunikace vedené pod zemí, křižovatky, účelové komunikace, parkoviště
příjezdové komunikace k plochám
turistické a cykloturistické trasy, komunikace pro pěší
autobusové zastávky, mobiliář
parkovací a odstavné plochy
mosty, propustky
odvodnění
dopravní vybavení a zařízení
náspy, zářezy, opěrné zdi
doprovodná a izolační zeleň
nezbytná technická infrastruktura
areály údržby pozemních komunikací
vše co nesouvisí, nebo je v rozporu s hlavním a přípustným využitím

Hlavní využití
Přípustné využití

Nepřípustné využití

PLOCHY ZELENĚ – SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ (ZS)
Hlavní využití
Přípustné využití

Nepřípustné využití
Podmínky prostorového uspořádání

plochy soukromých zahrad a zeleně
extenzivní travní porosty, dřeviny, skupinová, rozptýlená, solitérní a liniová zeleň a ekologicky kvalitní rostlinná společenstva
stromová a keřová společenstva
protierozní opatření
zahradní domky, skleníky, pergoly, bazény
doprovodná zeleň
objekty drobné architektury
nezbytná technická a dopravní infrastruktura
účelové stavby nezbytné k obhospodařování pozemku, keřové porosty,
vše co nesouvisí, nebo je v rozporu s hlavním a přípustným využitím
účelové stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy,
nepodsklepené, do 5 m výšky nad úrovní terénu

PLOCHY ZELENĚ – OCHRANNÁ A IZOLAČNÍ (ZO)
Hlavní využití
Přípustné využití

Nepřípustné využití

plochy ochranné a izolační zeleně
stromová a keřová společenstva, park se vzrostlou zelení apod.
nezbytné pěší průchody
nezbytná technická a dopravní infrastruktura
vše co nesouvisí, nebo je v rozporu s hlavním a přípustným využitím

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – PŘÍRODNÍ (NSp)
Hlavní využití
Přípustné využití

Nepřípustné využití

zeleň přírodního charakteru
extenzivní travní porosty, dřeviny, skupinová, rozptýlená, solitérní a liniová zeleň a ekologicky kvalitní rostlinná společenstva, ÚSES
plochy přírodní v nezastavěném území
stromová a keřová společenstva
protierozní a protipovodňová opatření, opatření zadržující vodu v krajině
doprovodná zeleň
cyklostezky, turistické a pěší trasy
objekty drobné architektury
nezbytná technická a dopravní infrastruktura
vše co nesouvisí, nebo je v rozporu s hlavním a přípustným využitím

Ve všech plochách jsou přípustná protipovodňová opatření a opatření zadržující vodu v krajině.
Mimo zastavěné území a zastavitelné plochy je přípustné budování polních cest a společných
zařízení.
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Řešené území patří do UAN III. - území, na němž nebyl dosud rozpoznán a pozitivně prokázán
výskyt archeologických nálezů a ani tomu nenasvědčují žádné indicie, ale jelikož předmětné území
mohlo být osídleno či jinak využito člověkem, existuje 50 % pravděpodobnost výskytu
archeologických nálezů. Proto je společnou podmínkou pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití ochrana archeologických nalezišť. Jelikož většina prováděných zemních prací podléhá
odbornému archeologickému dozoru nebo vyvolá potřebu záchranného archeologického výzkumu,
je nutné oznámit záměr výstavby Archeologickému ústavu Akademie věd ČR.
Pro všechny nově řešené plochy bydlení platí nutnost zohledňování přístupů požární techniky
aj. dle vyhl. 501/2006 Sb. - §23.
V celém řešeném území jsou nepřípustné větrné elektrárny, pokud se jedná o samostatně
stojící stožáry. Ostatní drobné výrobny el. energie mající charakter technického zařízení budov
(FVE, "větrníky" na střeše apod.) jsou přípustné.

Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb
a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro
které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
G.1 Veřejně prospěšné stavby (VPS)
Územní plán navrhuje tyto plochy a koridory s možností vyvlastnění (dle § 170 zákona č.
183/2006 Sb. v platném znění č.225/2017 Sb.):
Veřejně prospěšné stavby uvádí následující seznam s čísly odpovídajícími výkresu „Veřejně
prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace.“
Označení plochy

Způsob využití plochy

Rozloha
plochy v ha

Lokalizace plochy v rámci sídla

0,7951

severní okraj sídla

0,3328

západní část řešeného území

Plochy technické infrastruktury –
inženýrské sítě
Plochy dopravní infrastruktury silniční

TI1
DS1

- D096 koridor silnice II/117:
Záluží - jižní obchvat (dle ZÚR Plochy koridorů a územních rezerv
Stř. kraje)

14,6348

jihozápadní část řešeného území

G.2 Veřejně prospěšná opatření (VPO)
prvky územního systému ekologické stability:
regionální biokoridor - RBK 1173 Bouchalka - Štilec
regionální biocentrum - RBC 1424 Štilec
lokální biocentrum - LBC 1, LBC 2
lokální biokoridor - LBK 1

G.3 Plochy pro asanaci
Na území obce nenavrhuje územní plán žádné asanační úpravy.
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Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze
uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo
zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně
dalších údajů podle § 8 katastrálního zákona
Územní plán nenavrhuje žádné veřejně prospěšné stavby ani veřejná prostranství s možností
uplatnění předkupního práva (dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb.).

Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího
využití, včetně podmínek pro jeho prověření
Územní plán vymezuje jednu plochu územní rezervy R1. Ta je vymezena pro případ naplnění
všech navržených ploch pro bydlení. Plocha rezervy zaujímá rozlohu 2,76 ha, což při průměrné
velikosti parcel 800 m2 odpovídá cca 24 rd s počtem cca 85 obyvatel.
Tím by se celkový počet obyvatel v Záluží zvýšil na cca 815. Možné budoucí využití plochy
rezervy R1 je podmíněno pořízením změny územního plánu.
Plochu rezervy R1 je možné využít až po zpracování změny ÚP a v případě využití 75%
rozlohy navržených rozvojových ploch pro bydlení a ploch smíšených obytných.
Územní plán dále vymezuje koridor územní rezervy VRT, který byl převzat ze ZÚR SK (dle
aktualizované PÚR ČR je koridor značen jako VR1 oproti platným ZÚR SK).

Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti
Územní plán nevymezuje žádné plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno zpracováním územní studie

Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci
Územní plán nevymezuje žádné plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno dohodou o parcelaci.

Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
Jelikož se v Zadání územního plánu nepředpokládá potřeba posouzení vlivu územního plánu
na životní prostředí ani na udržitelný rozvoj území, nenavrhuje územní plán žádná kompenzační
opatření.
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Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické
části
Textová část územního plánu obsahuje 35 stran.
Grafická část územního plánu sestává celkem ze 7 výkresů:
1. Základní členění území – v měřítku 1 : 5 000
2. Hlavní výkres - urbanistická koncepce s vymezením ploch s rozdílným způsobem využití
- v měřítku 1 : 5 000
3. Koncepce uspořádání krajiny - v měřítku 1 : 5 000
4. Koncepce veřejné infrastruktury - v měřítku 1 : 5 000
5. Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace - v měřítku 1 : 5 000
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