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ÚZEMNÍ PLÁN
a)

vymezení zastav ného území

V Územním plánu Hvozdec (dále jen „ÚP Hvozdec“) je zastav né území vymezeno k 1. 6. 2017 na základ
zpracovaných územn analytických podklad (dále jen „ÚAP“) a up esn no dle provedených pr zkum
a rozbor . Hranice zastav ného území je vyzna ena ve Výkrese základního len ní území a v Hlavním
výkrese.

b)

základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

ZÁKLADNÍ P EDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE
Zásady celkové koncepce rozvoje území obce
Zásady celkové koncepce rozvoje vycházejí ze strategických a rozvojových dokument zpracovaných
edevším na krajské a celostátní úrovni (Politika územního rozvoje, Zásady územního rozvoje Jiho eského
kraje).
Základní aspekty nezbytné pro vývoj správního území Hvozdec jsou p edevším:
- p ipravení podmínek pro dosažení harmonického vztahu územních podmínek pro p íznivé životní
prost edí, pro hospodá ský rozvoj a pro soudržnost spole enství obyvatel území,
- obnova kulturních, sociálních a hospodá ských pom
ešeného území,
- obnova funk ní kostry obsluhy území,
- podpora r stu po tu trvale žijících obyvatel a s tím související obnova trvalé pé e o kulturní krajinu,
- zajišt ní rovnováhy mezi hospodá ským rozvojem a zachováním stávajících hodnot území,
- zajišt ní efektivního využívání zastav ného území,
- zajišt ní ochrany nezastav ného území a uplat ování mimoproduk ní funkce zem
lské krajiny
s dopln ním krajinných prvk .
edm tem územního plánu je proto rozší ení zastavitelného území o plochy bydlení a plochy smíšené
obytné, a to na základ podn
obce s posouzením urbanistické koncepce rozvoje a vyhodnocením všech
limit pro výstavbu.
Plochy stávající zástavby v sídle Hvozdec jsou dopln ny o nové zám ry jen v nezbytn nutném rozsahu.
Zám ry respektují charakteristické urbanistické založení sídla. Celková pot eba nových ploch bydlení
vychází z p edpokladu postupné obnovy stávajícího bytového fondu a z možností výstavby v zastav ném
území, a to p evážn na p vodních parcelách.
Hlavní cíle rozvoje
Rozvoj obce vychází z charakteru ešeného území, za len ní ve struktu e osídlení a z potenciálu území pro
rozvoj s vazbou na stavební innost ovlivn nou zájmy, územními podmínkami a vlastnickými vztahy
k pozemk m.
Územní plán stanovuje tyto cíle:
- zachovávat a rozvíjet urbanistickou strukturu sídel s propojením na okolní krajinu p i respektováni
krajinného rázu,
- v nezastav ném území vytvo it podmínky pro snižování nebezpe í ekologických a p írodních
katastrof a pro odstra ování jejich d sledk , a to p írod blízkým zp sobem (zatravn ní, plán
ÚSES),
- rozsah zastavitelných ploch ešit úm rn velikosti a významu sídla ve struktu e osídlení a úm rn
kapacit jeho technické a dopravní infrastruktury,
- snahou není vytvo ení podmínek pro extenzivní rozvoj, ale p edevším zachování p vodní hmotové
skladby i formou p ijatelných p estaveb, oživení a zkvalitn ní ploch ve ejných prostranství k podpo e
hlavního fenoménu obce - klidného prost edí pro rodinné bydlení i rekreace, v etn
ešení
související ve ejné infrastruktury (technické, dopravní, p íp. i ob anské),
elit nep íznivému trendu klesajícího po tu obyvatel vytvá ením územn technických podmínek pro
kvalitní bydlení a rozvoj pracovních p íležitostí, podporou mladých rodin zlepšit v kovou strukturu
obyvatelstva, vytvo it podmínky pro život senior ,
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stanovit zásady prostorového uspo ádání ploch s rozdílným zp sobem využití s uplatn ním
stávajících hodnot sídel,
v p ípad pot eby vymezit nezbytné plochy ve ejného zájmu, resp. ve ejn prosp šných staveb
i ve ejn prosp šných opat ení.

VYMEZENÍ URBANISTICKÝCH, ARCHITEKTONICKÝCH, P ÍRODNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT
A STANOVENÍ PODMÍNEK JEJICH OCHRANY
URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A KULTURNÍ HODNOTY
Stávající hodnoty jsou výsledkem historického vývoje a lenitosti krajiny.
Krom ochrany ešeného území dle platných právních p edpis z hlediska státní památkové pé e (území
s archeologickými nálezy - vý et je uveden v Od vodn ní územního plánu v kapitole vstupní limity využití
území) jsou územním plánem chrán ny tyto hodnoty:
- region lidové architektury Zvíkovsko s jeho tradi ní zástavbou,
- urbanistická struktura a architektonický ráz zástavby sídla,
- historické jádro p vodní zástavby sídla,
- památky místního významu, které nejsou zapsány v Úst edním seznamu kulturních památek R tj. objekty p ispívající k identit území (drobné sakrální stavby, památníky, pomníky, …) v etn jejich
okolí,
- kulturní krajina a dochovaný krajinný ráz území.
Navrženým ešením nedojde ke znehodnocení stávajících hodnot.
Podmínky ochrany
Je t eba zachovat a chránit kulturní d dictví, které je sou ástí kulturního života lidské spole nosti. Veškeré
je, innosti a za ízení musí respektovat kvalitu urbanistického, architektonického a p írodního prost edí.
Rozvoj kulturních hodnot lze podporovat nap . realizací nových objekt drobné architektury, kvalitní úpravou
ve ejných prostranství a zvýšenou pé í o ztvárn ní novostaveb a rekonstrukcí tak, aby respektovaly místní
hodnoty - p írodní i kulturní. Urbanistická koncepce vychází ze zachování stávající struktury sídel
s r znorodým charakterem zástavby, tvo eném p evážn starší vesnickou architekturou (hospodá ská
stavení, drobné chalupy) a objekty z druhé poloviny 20. století (jednotlivé rodinné domy). Stavby i zm ny
staveb musí d sledn respektovat charakter, prostorové uspo ádání a m ítko dochované zástavby zejména dodržení hmot a proporcí objekt vzhledem k stávajícím tradi ním sousedním stavbám
(tj. charakteristický obdélníkový p dorys, výška h ebene, výška ímsy, tvar a sklon st echy, štíty a jejich
orientaci, historické architektonické detaily). Ve vymezeném urbanisticky hodnotném území nebudou
umíst ny stavby, které by znehodnotily svým architektonickým ztvárn ním, objemovými parametry,
vzhledem a ú inky provozu kulturní hodnoty území. Stavební dominanty se v sídle p íliš neuplat ují. Není
žádoucí, aby byly vytvá eny ani novou zástavbou. Na stavbách, které jsou pohledovými dominantami
a kulturními hodnotami území, se nep ipouští stavební úpravy, zm ny pr elí a umis ování za ízení, které by
narušily jejich vzhled a snížily jejich estetickou hodnotu (nap . dostavby garáží a sklad , instalace anténních
systém a stožár pro p enos rádiových signál , parabolické antény, reklamní za ízení a billboardy, reklamní
nást nné malby apod.). Podstatné je uchování stávajícího uspo ádání cenných staveb v etn
hospodá ských ástí (možnost rekonstrukce a p estavby nap . na bydlení). Rovn ž veškeré úpravy
venkovních prostor a ploch musí být ešeny s ohledem na historické prost edí a krajinný ráz. Na plochách
ve ejných prostranství není žádoucí p ipustit takové úpravy, které by znehodnocovaly dané prost edí,
zejména architektonicky p íznivé dominanty. D ležité je ešit p echod urbanizované ásti zastav ného
území do neurbanizovaného území tak, aby nedošlo k vážnému narušení obrazu obce. Výsadbou ochranné
zelen je možné zmírnit negativní dopad zem
lských a výrobních staveb na krajinný ráz.
Pro ochranu hodnotné urbanistické a architektonické struktury musí být respektovány zjišt né hodnoty
území:
- respektovat pohledové a architektonické dominanty - nep ipustit nep íznivé pohledové ovlivn ní
centra, nemovitých kulturních památek a panoramatu obce nevhodnou zástavbou,
i vymezování zastavitelných ploch zohlednit urbanistickou a architektonickou strukturu sídla,
zachovat její panorama a za len ní v krajin ,
- pro novou zástavbu stanovit takové podmínky plošného a prostorového uspo ádání, aby nová
zástavba nep ekro ila svou výškou výškový horizont stávající zástavby, nevytvá ela v m ítku
neúm rné hmoty objekt a pohledov se jinak nep ízniv uplat ovala v i stávajícímu charakteru
zástavby,
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respektovat návesní prostor a ve ejná prostranství, v etn míst a ploch pro kulturn spole enské
akce,
respektovat všechny hodnoty související s p írodními a památkovými limity.

ÍRODNÍ HODNOTY
írodní hodnoty obce Hvozdec tvo í základní charakteristiku území, která se mj. projevuje i v rekrea ním
využití území. Územním plánem jsou chrán ny tyto p írodní lokality:
- významné krajinné prvky ze zákona (lesy, vodní toky, rybníky, údolní nivy),
- prvky územního systému ekologické stability (lokální),
- významné plochy zelen - stromové aleje, b ehové porosty, skupiny vzrostlých strom v zastav ném
území a krajin ,
- plochy v nezastav ném území vymezené v územním plánu jako plochy smíšené nezastav ného
území (SN).
Navrženým ešením nedojde k znehodnocení stávajících p írodních hodnot, které je t eba chránit a citliv
rozvíjet.
Podmínky ochrany
Podmínky ochrany jsou dány zákonem o ochran p írody a krajiny. V krajin mimo sídla lze provád t pouze
takové innosti a nezbytné stavby (nap . technické a dopravní infrastruktury), které nenaruší celkový ráz
krajiny a p vodní zástavby a neohrozí p írodu. D ležité je chránit význa né solitérní stromy, skupiny strom
a stromo adí v urbanizovaném i neurbanizovaném území. Výsadbou izola ní zelen lze potla it p sobení
rušivých dominant v obrazu obce, p edevším pak výrobních a zem
lských areál .
CIVILIZA NÍ HODNOTY
Jedná se o hodnoty území spo ívající v jeho vybavení dopravní a technickou infrastrukturou. Za civiliza ní
hodnotu se dá považovat v podstat celé zastav né území, které zahrnuje prostor stavebních parcel
(zastav ných ploch a dvor ) a pozemkových parcel, které s nimi sousedí a slouží ú elu, pro který byly
stavby za ízeny.
Podmínky ochrany
Návrh ochrany civiliza ních hodnot spo ívá v jejich zachování a v podpo e vybudování nových vodovodních
a kanaliza ních ad v rámci nové zástavby a k doposud nenapojeným objekt m, pop . osazení nových
trafostanic, zachování a rozvíjení turistiky. Nové ešení nemá negativní dopad na p írodní a kulturní hodnoty
v území.

c)

urbanistická koncepce, v etn urbanistické kompozice, vymezení ploch
s rozdílným zp sobem využití, zastavitelných ploch, ploch p estavby
a systému sídelní zelen

URBANISTICKÁ KONCEPCE
Základním principem urbanistické koncepce, tzn. celkového prostorového uspo ádání stávající i nové
zástavby, je zachování relativní celistvosti a kompaktnosti ešeného území. P itom se respektuje ur itá
uvoln nost zástavby odpovídající venkovskému prost edí a celkovému m ítku stávající zástavby obce. P i
realizaci výstavby je t eba zachovávat za len ní nejen na okolní zastav né území, ale i do krajiny, a p itom
respektovat veškeré hodnoty území, historickou a urbanistickou strukturu, historicky cenné objekty,
dominanty a kulturní památky.
Navržená koncepce navazuje na jednotlivé zp soby využití, které jsou v území již zastoupeny. Jsou
vymezeny plochy s ur ením jejich hlavního, p ípustného, p ípadn podmín
p ípustné využití,
nep ípustného využití a podmínek prostorového uspo ádání. Umíst ní a charakter budoucí výstavby
pohledov souvisí s okolní výškovou hladinou, p emž objekty nesmí p ekro it b žnou hladinu okolní
zástavby. D raz bude kladen zejména na objemy hlavních budov, které vycházejí z p evažující
architektonicky kvalitn jší p vodní zástavby. Znamená to, že budou závazn dodržovány základní
parametry, které jsou dány zejména výškou nebo tvarem. Pro navrhovanou výstavbu je rovn ž ur ující sklon
a typ st ech - sedlový, polovalbový a valbový.
Navržené procento zastav ní stavebními objekty a zpevn nými plochami (komunikace, parkovišt , bazény,
terasy…) je uvedeno v kapitole f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití.
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Kritériem je ochrana p írodních, kulturních a architektonických hodnot a ochrana zem
lského p dního
fondu s nejvyšším stupn m ochrany.
i realizaci výstavby byt je nutné klást d raz na modernizaci domovního fondu, na využívání vnit ních
rezerv zastav ných ástí a v rámci výstavby soukromých obytných objekt je t eba podporovat možnost
izování prostor pro ob anské vybavení, které nenaruší okolní bydlení.
Vymezením ploch pro bydlení vytvá í územní plán podmínky pro stabilizaci po tu obyvatel, zlepšení v kové
struktury obyvatelstva a udržení obyvatel v obci.
Nové plochy pro bydlení jsou situované po obvod sídla a navazují na zastav né území a na plochy
dopravní infrastruktury.
V severní ásti sídla Hvozdec jsou navrženy plochy smíšené obytné. U plochy SO3 se jedná o plochu
estavby.
Návrh technické infrastruktury je zastoupen stavbou OV v etn kanalizace ve východní ásti sídla.
i vytvá ení nové infrastruktury je t eba klást d raz p edevším na kvalitu bydlení, na trvalé zlepšení vzhledu
sídel a kultivaci prost edí.
V rámci celého ešeného území musí být chrán n p írodní rámec území – nezastavovat volnou krajinu,
ponechat p írodní charakter, doplnit p ší cesty, uchovat prostupnost volné krajiny. Nov navrhované aktivity
je nezbytné za lenit do krajiny co možná nejcitliv ji tak, aby z stal zachován sou asný charakter krajiny.
Navrhovaná zástavba na vn jších okrajích zastav ného území bude situována vždy tak, aby do volného
území byla orientována nezastav ná ást stavebního pozemku. V p ípad , že to nebude možné, ÚP
navrhuje p echod zástavby do krajiny ozelen ním.
Umíst ní fotovoltaického za ízení v plochách bydlení je možné jen na st echách objekt .
VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH P ESTAVBY
V p ípad st etu navrhovaných ploch s ochrannými pásmy je nutné ešit výjimku z t chto ochranných pásem
(dále jen „OP“) v navazujících ízeních.
OZNA ENÍ
POPIS ZASTAVITELNÝCH PLOCH, OBSLUHA A LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
PLOCHY

B1

Plocha bydlení - v západní ásti sídla Hvozdec, navazuje na zastav né území.
Obsluha území - z místní komunikace.
Limity využití území - zohlednit území s archeologickými nálezy, ochranné pásmo
radioloka ního prost edku, chrán nou oblast p irozené akumulace vod.

SO2

Plocha smíšená obytná - v severní ásti sídla Hvozdec, navazuje na zastav né území.
Obsluha území - sjezdem ze silnice III. t ídy.
Limity využití území - zohlednit vodovod, území s archeologickými nálezy, ochranné pásmo
radioloka ního prost edku, chrán nou oblast p irozené akumulace vod.

SO3

Plocha smíšená obytná - jedná se o plochu p estavby.
Využití území p ed p estavbou - plocha zem
lství, farmy.
Obsluha území - sjezdem ze silnice III. t ídy a z místní komunikace.
Limity využití území - zohlednit vodovod, ochranné pásmo negativních vliv zem
lského
areálu živo išné výroby, území s archeologickými nálezy, ochranné pásmo radioloka ního
prost edku, chrán nou oblast p irozené akumulace vod.

B4

Plocha bydlení - v severovýchodní ásti sídla Hvozdec, navazuje na zastav né území.
Obsluha území - z místní komunikace.
Limity využití území - zohlednit vodovod, ochranné pásmo radioloka ního prost edku,
chrán nou oblast p irozené akumulace vod.

TI6

Plocha technické infrastruktury - ve východní ásti sídla Hvozdec.
Obsluha území - z místní komunikace
Limity využití území - zohlednit ochranné pásmo radioloka ního prost edku, chrán nou oblast
irozené akumulace vod.

B7

Plocha bydlení - v severní ásti sídla Hvozdec, navazuje na zastav né území.
Obsluha území - z místní komunikace.
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Limity využití území - zohlednit vodovod, území s archeologickými nálezy, ochranné pásmo
radioloka ního prost edku, chrán nou oblast p irozené akumulace vod.
SYSTÉM SÍDELNÍ ZELEN
Stávající systém sídelní zelen bude zachován a dále rozvíjen. Plochy sídelní zelen lze realizovat
výsadbou alejí okolo polních cest, remízk , vodote í, vodních ploch. Podmínkou realizace je, že nebudou
provád ny žádné hrubé terénní úpravy a žádné hrubé zásahy do b eh a vodních ploch. Okolo stávajících
ploch výroby a skladování (zejména ve vztahu k obytné zástavb ) bude dopl ována liniová a plošná zele ,
která bude mít funkci p evážn clonnou, protiprachovou a protihlukovou.
Výsadba v ochranných pásmech dopravní infrastruktury bude provád na mimo silni ní pozemek v souladu
s § 33 zákona . 13/1997 Sb. a v ochranných pásmech technické infrastruktury v souladu se zákonem
458/2000 Sb. a p íslušnými ustanoveními SN.

d)

koncepce ve ejné infrastruktury, v etn podmínek pro její umís ování,
vymezení ploch a koridor pro ve ejnou infrastrukturu, v etn stanovení
podmínek pro jejich využití

KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ
SILNI NÍ DOPRAVA
Navržené lokality budou dopravn obslouženy ze stávající silni ní sít . V rozvojových plochách je umožn n
vznik nových místních a ú elových komunikací v ší kových parametrech v souladu s p íslušnými normami
dle d vodu vzniku komunikace. Vybudování místních nebo ú elových komunikací je p ípustné ve všech
plochách s rozdílným zp sobem využití. Parkování a garážování vozidel bude ešeno výhradn na vlastním
pozemku. U nových objekt podnikatelského charakteru je nutné, aby jejich majitelé i investo i zabezpe ili
pot ebný po et parkovacích stání pro své zákazníky. To platí i pro stavbu i p estavbu objekt nabízejících
ubytovací služby. ÚP stanovuje stupe automobilizace 400 vozidel/1000 obyvatel (1:2,5). Dopravní napojení
zastavitelných ploch je t eba ešit prost ednictvím sít kapacitn odpovídajících silnic nižších t íd a místních
komunikací, s co nejmenším po tem p ímých vjezd na silnici III. t ídy.
ZATÍŽENÍ ÚZEMÍ HLUKEM
U lokalit, které zasahují do ochranného pásma silnice III. t ídy, je možnost zasažení nep íznivými vlivy
z dopravy, p edevším hlukem. Výstavbu nových obytných objekt je t eba situovat mimo ochranné pásmo
vzhledem k negativním vliv m zp sobených dopravním provozem. V chrán ném venkovním prostoru,
venkovním prostoru staveb a vnit ních prostorách staveb p i silnici III. t ídy je nutné dodržovat nejvýše
ípustné hodnoty hluku. V p ípad nedodržení hlukových limit budou p ípadná protihluková opat ení
vybudována na náklady investor této zástavby, a to mimo pozemky silnice.
KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ
KONCEPCE VODOHOSPODÁ SKÉHO

EŠENÍ

ODTOKOVÉ POM RY, VODNÍ TOKY A NÁDRŽE
Stávající vodote e, vodní plochy a doprovodnou zele je nutné zachovat. I nadále je pot eba provád t
údržbu vegetace v tomto prostoru. Dále se umož ují vhodná krajinná revitaliza ní opat ení ke zvýšení
záchytu vody v krajin , zlepšení erozní odolnosti a zamezení odnosu p dy. Na zem
lských a lesních
pozemcích lze z izovat vodní plochy.
ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Zásobování obce Hvozdec pitnou vodou je vyhovující. Další vodovodní ády jsou navrhovány v rámci nové
zástavby (zastavitelných ploch) a k dosud nenapojeným objekt m, p ípadn jako p eložky stávajících
a budou ukládány do komunikací nebo podél nich, v plochách ve ejných prostranství, výjime
s ohledem
na spádové pom ry po soukromých pozemcích. V p ípad nedostate né kapacity zdroj se navrhuje jejich
posílení.
Zdrojem požární vody jsou místní vodní plochy.
Navrhované ešení je v souladu s Plánem rozvoje vodovod a kanalizací na území Jiho eského kraje.
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ZDROJE ZNE IŠT NÍ, ODKANALIZOVÁNÍ A IŠT NÍ ODPADNÍCH VOD
Nová kanalizace je navrhována v rámci nové zástavby (zastavitelných ploch) a k doposud nenapojeným
objekt m. Bude ukládána do komunikací nebo podél nich, v plochách ve ejných prostranství, výjime
s ohledem na spádové pom ry po soukromých pozemcích.
Deš ové vody budou i nadále odvád ny stávajícím zp sobem, sou asná jednotná kanalizace bude sloužit
jako deš ová.
Odvád ní deš ových vod musí být ešeno v souladu s §5 odst. 3 zákona . 254/2001 Sb., o vodách
a o zm
n kterých zákon , v platném zn ní.
ešení jsou v souladu s Plánem rozvoje vodovod a kanalizací na území Jiho eského kraje.
V p ípad , že v ÚP budou navrženy zastavitelné plochy s v tší rozlohou (více než 5 rodinných dom nebo
tší souvislé zástavby, nap . pro podnikání), je nutné ešit odvád ní splaškových vod a napojení
na vodovod. Odvád ní splaškových vod musí být ešeno centrálním kanaliza ním sb ra em a istírnou
odpadních vod. Vypoušt ní odpadních vod je možné povolit jen do vod povrchových (do vodního toku).
KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ
Stávající trafostanice (dále jen „TS“) má dostate nou rezervu výkonu pro napojení výstavby v její blízkosti.
Jednotlivé lokality budou napojeny z TS dle vyjád ení distributora el. energie. Eventuální p eložky el. vedení
budou ešeny dle zákona . 458/2000 a sm rnic distribu ní spole nosti - viz ochranná pásma. Podmínkou
napojení je i soub žn provád ná úprava a rekonstrukce sít NN. Stávající sekundární sí vyhovuje
sou asnému zatížení a v návaznosti na nov navržené plochy se bude postupn p izp sobovat, zejména ve
vybraných úsecích nové výstavby kabelizovat do zem . Dimenzování této sít se provede s ohledem na
druh topného média. Vzhledem k provedené plynofikaci se v sídle uvažuje s minimálním elektrickým
vytáp ním nových objekt .
V p ípad , že nebude mít stávající trafostanice dostate nou rezervu pro napojení výstavby, bude nahrazena
výkonn jším typem, eventuáln dopln na novými TS. Up ednost uje se typ TS do 630kVA.
KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM A TEPLEM
Sídlo Hvozdec je zásobováno ze st edotlakého plynovodu. Nové plynovody jsou navrhovány v rámci nové
zástavby (zastavitelných ploch) a k doposud nenapojeným objekt m a budou ukládány do komunikací nebo
podél nich, nebo v plochách ve ejných prostranství.
V nové výstavb je navrženo plynové vytáp ní, nebo plynové vytáp ní v kombinaci s krby na spalování
eva a d evního odpadu. Jako výhodný zdroj vytáp ní se nyní jeví použití elektrického akumula ního
a p ímotopného elektrického vytáp ní v kombinaci s tepelnými erpadly. Je možno využít i spalování d eva
a d evního odpadu.
ešené území má potenciál ve využití obnovitelných zdroj energie. Budou
respektovány požadavky na ochranu ovzduší vyplývající ze zákona o ochran ovzduší a krajského programu
snižování emisí tak, aby pro dané území byly vytvo eny podmínky pro dodržení p ípustné úrovn zne išt ní
ovzduší. Postupná náhrada tepelných zdroj p inese výrazné zlepšení istoty ovzduší.
ODPADOVÉ HOSPODÁ STVÍ
Nakládání s odpady se ídí platným zákonem o odpadech a p íslušnou provád cí vyhláškou. Sou asný stav
nakládání s odpady je obecn charakterizován fungujícím systémem svozu a skládkování. Bude povoleno
takové podnikání, které skladováním odpad v etn nebezpe ných látek nenaruší životní prost edí
a nebude zát žovým rizikem pro obyvatele.
ÚP nevymezuje nové samostatné plochy pro nakládání s odpady, nap . plochy skládek, spaloven, t ídíren
odpadu. P ipouští se možnost ploch pro t íd ný odpad v etn odpadu inertního (stanovišt kontejner ,
shromaž ovací místa) jako související technická (p íp. ve ejná) infrastruktura.
KONCEPCE OB ANSKÉHO VYBAVENÍ
ÚP nevymezuje nové plochy ob anského vybavení.
V rámci výstavby soukromých obytných objekt je podporována možnost z izování prostor pro ob anské
vybavení, které nenaruší okolní bydlení.
KONCEPCE VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ
ÚP Hvozdec nevymezuje nové plochy ve ejných prostranství.
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CIVILNÍ OCHRANA
Specifické plochy pro zájmy civilní ochrany nejsou v ÚP navrženy. V p ípad vzniku mimo ádné situace bude
postupováno podle Krizového, respektive Havarijního plánu Jiho eského kraje.

e)

koncepce uspo ádání krajiny, v etn vymezení ploch s rozdílným zp sobem
využití, ploch zm n v krajin a stanovení podmínek pro využití, územního
systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozních opat ení,
ochrany p ed povodn mi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin
a podobn

KONCEPCE USPO ÁDÁNÍ KRAJINY
Koncepce nezastav ného území vychází ze skute nosti, že se jedná o p írodn hodnotné území, které je
nutné chránit.
Z p írodních hodnot v území obce Hvozdec jsou p i ešení územního plánu respektovány zejména základní
skladebné prvky ÚSES, rozsáhlé lesy, soustavy rybník a krajinný ráz. Rozvojové plochy jsou ešeny tak,
aby nenarušovaly obhospoda ování zem
lské p dy, a aby nedošlo ke kolizím ve využívání krajiny a nebyl
narušen hodnotný krajinný ráz ešeného území.
Obecn platí v celém ešeném území tyto zásady:
-

-

je t eba v novat pozornost ochran veškeré zelen v zastav ných ástech ešeného území
i v krajin , a to jak plošné, tak p edevším rozptýlené, která se významn podílí na tradi ní podob
území, nap . charakteristické remízky na mezích, stromo adí na b ezích a hrázích rybník , mok adní
vegetace,
posilovat podíl stromové zelen v sídle, zejména v uli ních prostorech,
minimalizovat úpravy porostních okraj ,
zlepšit estetickou hodnotu krajiny výsadbami alejí podél komunikací a cest, revitalizací tok
s dopln ním b ehových porost a obnovením nebo výstavbou nových vodních ploch,
respektovat charakter p írodních horizont .

Návrh opat ení:
-

-

zachovat a rozvíjet zastoupení a podíl d evin podél cest, mezí apod., podporovat zvyšování podílu
ovocných d evin v záhumencích v návaznosti na zastav né území, zajistit dobrý zdravotní stav, dbát
na p íznivé krajinotvorné p sobení a bránit jejich snížení,
stavby pro bydlení situovat tak, aby zele zahrad tvo ila mezi lánek p i p echodu zástavby
do krajiny,
stavby pro výrobu a skladování a zem
lské stavby situované ve vazb na krajinu odclonit izola ní
zelení,
realizovat územní systém ekologické stability,
i realizaci zám
je nutno zachovat stávající ú elové komunikace zajiš ující p ístup k pozemk m
a pr chodnost krajiny,
pro všechny výsadby ve volné krajin používat výhradn p vodní p irozené druhy rostlin.

V nezastav ném území je umožn no:
-

v souladu s jeho charakterem umis ovat stavby, za ízení a jiná opat ení dle stanovených podmínek
viz údaje v kapitole f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití…

VYMEZENÍ PLOCH V KRAJIN A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZM NY V JEJICH VYUŽITÍ
Územní rozsah nezastav ného území je vymezen v grafické ásti dokumentace v Hlavním výkrese.
Charakter krajiny na území obce Hvozdec lze rozd lit na následující charakteristické plochy s rozdílným
zp sobem jejich využití:
Plochy vodní a vodohospodá ské - ešením ÚP jsou vytvo eny podmínky pro zachování a obnovu
irozených ekologických a krajinotvorných funkcí vodních tok a vodních ploch.
- koncepce odkanalizování zajiš uje podmínky zejména pro ochranu p ed zne išt ním vod,
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-

stávající vodote e, vodní plochy a doprovodnou zele je nutné zachovat, je pot eba i nadále
provád t údržbu vegetace a p izp sobovat zp sob obhospoda ování pozemk charakteru vodote í
a vodních ploch.

Plochy lesní - v rámci podmínek využití ploch lesních je nutné zajistit zejména:
- zachování ekologické rovnováhy,
- zachování krajinného rázu,
- v rámci hospoda ení zamezit erozním ú ink m.
Plochy zem
lské - územní plán nenavrhuje nové zem
lské plochy. Podmínky a zásady pro ochranu
ZPF jsou zejména:
i hospoda eni na ZPF uplat ovat ekologické zásady,
- na zem
lských plochách je nutno zvýšit podíl p írodních prvk , rozsáhlé p dy rozd lit vzrostlou
zelení,
- snižovat podíl orné p dy na erozi ohrožených pozemcích (nap . zatravn ním atd.).
Plochy smíšené nezastav ného území - vymezené plochy jsou v území stabilizované. V rámci využívání
ploch smíšených nezastav ného území je t eba zajistit podmínky pro zachování ekologické rovnováhy,
krajinného rázu, zamezení erozním ú ink m a zastoupení druh organism odpovídajících trvalým
stanovištím.
Stanovení konkrétních podmínek pro využití ploch nezastav ného území viz kapitola f).
ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
Cílem územního systému ekologické stability (dále jen „ÚSES“) je ochrana p írodních spole enstev p ed
intenzivní lidskou inností (odlesn ním, odvodn ním a regulacemi) i úprava n kterých funkcí krajiny. Jedná
se zejména o úpravu hospoda ení na n kterých pozemcích a p ípadn i výsadby vhodné vegetace.
ÚSES v ešeném území byl do ÚP Hvozdec zpracován Ing. Ji ím Wimmrem, který vychází z podkladových
dokumentací územn analytických podklad a Zásad územního rozvoje Jiho eského kraje v etn
aktualizací.
Návrh pro zlepšení ekologické funkce krajiny:
sledn dodržovat druhovou skladbu v lesních porostech v rámci ÚSES odpovídající p irozenému
složení z autochtonních d evin, stejn jako p íslušný management,
- u upravených vodote í v co nejv tší mí e zachovat p írod blízký charakter p íb ežní zóny
a podporovat tam sukcesi, v p ípad možnosti jejich revitalizace vypracovat p íslušné projektové
dokumentace,
- vhodnými technologickými zásahy zvyšovat stupe ekologické stability lu ních porost ,
i zakládání prvk využít meliora ní d eviny,
ipustit pouze hospodá ské zásahy mající ve svém d sledku ekologicky p irozené zlepšení
stávajícího stavu, nap . zatravn ní orné p dy, výsadba b ehových porost , zalesn ní,
- jestliže to umož ují ostatní zájmy v území, lze uvažovat i o dalším rozší ení ÚSES nad sou asný
rámec - p edevším dalším za azením navržených interak ních prvk (navržených výsadeb).
Stávající zele , typickou druhovou skladbu, tradi ní umíst ní a prostorovou funkci zelen
respektovat.
TABULKA PRVK
íslo prvku

je nutno

ÚSES

Charakter prvku

Význam

Název

LBC0113

biocentrum

lokální

Ke kozinám

LBK0181

biokoridor

lokální

K dubovisk m - Slabce

LBK0182

biokoridor

lokální

Kukla

LBK0183

biokoridor

lokální

Miletínský potok IV

LBK0187

biokoridor

lokální

Miletínský potok III
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TABULKA INTERAK NÍCH PRVK
íslo prvku

Název

IP0282

ítok Miletínského potoka

IP0290

Kaz

IP0291

Hvozdecký rybník

IP0292

Hvozdec

IP0294

Zvíkovská strana I

OPAT ENÍ PRO OBNOVU A ZVYŠOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY
V ÚP je uvažováno se zvyšováním ekologické stability krajiny. Jedná se p edevším o postupné zales ování,
izování vodních ploch a p evád ní ekologicky nestabilních ploch na plochy s vyšší ekologickou stabilitou
i spln ní zákonných podmínek.
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROSTUPNOST KRAJINY
Stávající sí p ších komunikací a cyklotras, tj. polních a lesních cest musí být zachována, nesmí být
snižována rušením nebo omezováním pr chodnosti. Další cesty je možné z izovat v nezastav ném území
v rámci stanovených podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, p i spln ní legislativních
požadavk na úseku ochrany a p írody. Pozemky, p es které prochází cyklotrasa nebo turistická trasa, se
nesmí oplocovat (nap . velkoplošné oplocené pastviny pro dobytek). Nep ipouští se bez náhrady rušit polní
cesty a sjezdy z pozemních komunikací a umis ovat stavby, které by bránily p ístupu p es tyto sjezdy
na navazující zem
lské a lesní pozemky.
VYMEZENÍ PLOCH PRO PROTIEROZNÍ OPAT ENÍ A OCHRANU P ED POVODN MI
Záplavové území
ešeným územím neprochází vodní tok, na kterém by byla stanovena hranice záplavového území.
Protipovod ové opat ení
Základním opat ením proti povodním je zadržování vody v krajin . Stávající vodote , vodní plochy
a doprovodnou zele je nutné zachovat. U vodote í bude zachován p ístupný pruh pozemk v dostate né
ší ce od b ehové hrany pro pot ebu provád ní údržby vegetace.
Pravidelnou údržbou kolem vodních tok dojde ke zvyšování reten ní schopnosti území. Pro snížení
povod ového rizika v zájmovém území lze realizovat taková protipovod ová opat ení, která znamenají
snížení kulmina ních pr tok , tj. zejména zvýšení p irozené reten ní schopnosti území (používání kvalitních
kultivovaných travních porost s dobrou vsakovací ú inností). Nenavrhují se žádná opat ení, sm ující
k urychlení povrchového odtoku nebo jeho zvýšení.
Protierozní opat ení
V ÚP není uvažováno s plošnými protierozními opat eními, ale je nadále pot eba na zem
lských a lesních
pozemcích hospoda it tak, aby se snížila p dní eroze a zvýšila reten ní schopnost krajiny. V oblasti
zem
lské p dy toho lze docílit zatrav ováním svažit jších pozemk , setím vhodných kultur a zp sobem
orby. V oblasti hospoda ení na lesních pozemcích lze zlepšení situace docílit posilováním vhodné d evinné
skladby. Nadále je pot eba neodles ovat a nelikvidovat meze, remízy a p írodní porosty všude v ešeném
území, které slouží jako stávající ochrana proti splavování p dy, neodstra ovat bariérové travnaté pásy
kolem vodních ploch, tok a komunikací.
VYMEZENÍ PLOCH PRO REKREACI
ÚP Hvozdec nevymezuje nové plochy rekreace. Pro rozvoj rekrea ních pobytových aktivit lze využít
i stávajícího domovního fondu nevhodného pro trvalé bydlení.
VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROST
Územní plán nevymezuje plochy pro dobývání nerost . V ÚP je respektován zákon o ochran
nerostného bohatství - horní zákon.
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a využití

f)

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

VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM VYUŽITÍ
V grafické ásti z Hlavního výkresu v m ítku 1 : 5 000 je patrné len ní správního území obce Hvozdec do
ploch s rozdílným zp sobem využití. Jednotlivé plochy jsou rozlišeny barvou, grafikou a specifickým kódem
up es ující zp sob využití. Plochy stabilizované jsou ozna eny pln , plochy návrhu jsou ozna eny šrafou.
Definice použitých pojm
Celková zastav nost plochy
zastav ná plocha pozemku je sou tem všech zastav ných ploch jednotlivých staveb. Zastav nou
plochou stavby se rozumí plocha ohrani ená pravoúhlými pr
ty vn jšího líce obvodových
konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy lodžií a arký se
zapo ítávají. U objekt poloodkrytých (bez n kterých obvodových st n) je zastav ná plocha
vymezena obalovými arami vedenými vn jšími líci svislých konstrukcí do vodorovné roviny.
U zast ešených staveb nebo jejich ástí bez obvodových svislých konstrukcí je zastav ná plocha
vymezena pravoúhlým pr
tem st ešní konstrukce do vodorovné roviny;
pro posouzení je vždy uvažována mén p íznivá varianta pro stavebníka.
Výšková hladina zástavby
nadzemním podlažím se rozumí b žná výška podlaží budovy 3 - 3,5 m, pro plochy bydlení se b žná
výška rozumí 3,5 m;
podkrovím se rozumí p ístupný a využitelný prostor p dy tvo ený nadezdívkou v míst obvodové
st ny na vn jším líci výšky 0 – 1 m a šikmou konstrukcí st echy;
výškou budovy se rozumí výška m ená od nejnižšího místa styku obvodových st n budovy
s p vodním terénem (nikoliv s terénem upraveným násypem) ke h ebeni;
do výšky budovy se nezapo ítávají konstrukce technického charakteru, nap .: antény, stožáry
elektrického vedení, slune ní kolektory, technické vybavení vzduchotechniky a klimatizace, komíny,
církevní stavby, v že, zvonice, apod.
St echa - typ
podmínky pro st echu se vztahují na p evládající plochu st ešní roviny, výjimku mohou tvo it pouze
malé ásti p dorysné plochy v celkovém sou tu do 20%, nap íklad pro zast ešení vstup , p íst ešk
pro venkovní posezení a viký ;
nep ipouští se neklasické pojetí sedlových st ech;
(nesymetrické, násobné nebo pilové uspo ádání, soustava sedlových st ech vedle sebe …);
u valbových st ech musí zbývat h eben v délce alespo 4 m;
Hlavní stavba
vždy souvisí s hlavním zp sobem využití stavebního pozemku.
Dopl ková stavba
stavba, která se stavbou hlavní svým ú elem a umíst ním souvisí, a která zabezpe uje funk nost
stavby hlavní (její uživatelnost), nebo dopl uje základní funkci stavby hlavní.
Stavební pozemek
pozemek, jeho ást nebo soubor pozemk vymezený a ur ený k umíst ní stavby územním plánem
nebo územní studií.
Lehký p íst ešek
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jednoprostorová stavba, sloužící jako do asný úkryt dobytka p ed nep íznivými pov trnostními vlivy,
která svým vzhledem, umíst ním a provozem nenaruší krajinný ráz, životní a obytné
prost edí. Jedná se o nepodsklepený jednopodlažní objekt. Nosné prvky mohou být zabudovány
do betonových patek, které budou v p ípad likvidace stavby odstran ny, žádná jiná ást stavby
nesmí mít základy. Objekt bude minimáln z jedné strany otev ený.
Seník
nepodsklepená, nezateplená, jednopodlažní, d ev ná stavba, sloužící výhradn k uskladn ní sena,
pop ípad slámy, jejíž max. výška nad terénem po h eben st echy 8 m.
Drobné stavby
pozemní stavby, pokud jejich zastav ná plocha nep esahuje 16 m2 a výška 4,5 m.
Odpo ívky
lavi ky se stolkem pro turisty s možností zast ešení.
Drobná emeslná a výrobní za ízení
je takové za ízení (výrobní innosti a služby), jejichž negativní vliv na okolí nep ekro í vlastnické
hranice stavebníka, je charakteru malovýroby, obvykle živnostenského podnikání obyvatele obce,
s malým po tem zam stnanc (nap . truhlá ské dílny, tesa ství, autoopravny, kovoobráb cí dílny,
klempí ství, apod.).
Menší vodní plochy
vodní plochy do velikosti max. 0,05 ha.
Vedlejší samozásobitelské hospodá ství
dopl kové p stování ovoce a zeleniny nebo chov drobného zví ectva (dr bež, králíci, apod.) pro
vlastní pot ebu.

Plochy bydlení

B

Hlavní využití
Bydlení v rodinných domech.
ípustné využití
Zm ny staveb a výstavba nového individuálního bydlení v rodinných domech a innosti a d je s tímto typem
bydlení související, tj. užitkové zahrady, vedlejší samozásobitelské hospodá ství a chov drobného domácího
zví ectva pro vlastní pot ebu, ob anská vybavenost (nap . administrativní za ízení, obchody do 500 m2,
provozovny služeb), drobná emeslná a výrobní za ízení, která nezat žují hlukem okolní bydlení
(nap . kade nictví, krej ovství), malá rekrea ní a sportovní za ízení (rodinné bazény, prvky zahradní
2
architektury apod.), za ízení pro denní rekreaci (h išt max. 200 m ).
Umíst ní musí být v souladu s charakterem využívání okolních ploch.
Parkovací stání a garáže, stavby plnící dopl kovou funkci ke stavb hlavní, formou p ístavby nebo
i samostatn stojící, pro pot eby vyvolané p ípustným využitím území na vlastním pozemku, dopravní
a technická infrastruktura, rozší ení i sm rové a výškové úpravy trasy silnice III. t ídy, místních a ú elových
komunikací (rektifikace a homogenizace) do normových parametr , ve ejná zele , ve ejná prostranství,
menší vodní plochy, protipovod ová opat ení.
Podmín

p ípustné využití

Na plochách, které jsou soust ed ny podél silnice III. t ídy a jsou zatíženy hlukem, bude možné bydlení jen za
podmínky, že hluková zát ž bude odstran na i nebude p ekra ovat hygienické limity z hlediska hluku.
V rámci následujících správních ízení je nutno posoudit toto p ípadné zasažení hlukem a na základ toho
navrhnout pot ebná technická opat ení.
Nep ípustné využití
Ostatní funkce neuvedené jako p ípustné nebo podmín
p ípustné, zejména veškeré innosti narušující
venkovské prost edí, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, výrobní
a pr myslové provozovny, kapacitní chovy živo išné výroby a p stitelské innosti, nákupní za ízení nad
500 m2 celkové zastav né plochy, autobazary. Nová výstavba samostatn stojících malometrážních objekt
sezónní rekreace (sruby, zahradní chaty, stavební bu ky apod.).
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Typy podmínek

Podmínky pro výstavbu

Podmínky pro plošné využití území
Celková zastav nost plochy

stávající nebo maximáln 35%;
je-li stávající zastav nost v tší než výše uvedená, lze ji
ponechat, avšak nelze ji navyšovat.

Velikost stavebních pozemk

stávající nebo minimáln 800 m²;
v zastav ném území nelze odd lit pozemek (pro další
hlavní stavbu) menší než 800 m2; pro dopl kové stavby
omezení velikosti pozemku neplatí za podmínky
dodržení maximální zastav nosti 35% plochy;
za
ú elem
dokoupení
zahrady,
uspo ádání
majetkoprávních vztah , sm n pozemk apod., lze
odd lit pozemek menší za podmínky, že pozemek
u stavby hlavní z stane velký minimáln 800 m2 v etn
ploch všech staveb.

Po et dom pro plochu B4 a B7

1 rodinný d m

Podmínky pro výškové využití území
Výšková hladina zástavby

stávající nebo max. 1 nadzemní podlaží + podkroví
(stávající nebo lze upravit výšku na maximáln 9,5 m).

Podmínky pro prostorové využití území
St echa - typ

sedlová, polovalbová, valbová (za podmínky h ebene
delšího než 4 m), pultová (pouze na dopl kové stavby).

Plochy smíšené obytné

SO

Hlavní využití
Bydlení v etn podnikání nesnižujícího kvalitu prost edí
ípustné využití
Zm ny staveb a výstavba nových objekt pro bydlení v rodinných domech, bytových domech, provozoven
ob anského vybavení a služeb, za ízení pro obchod, stravování, ubytování, domy s pe ovatelskou službou,
zdravotnické za ízení, kulturní za ízení, za ízení pro denní rekreaci (h išt max. 200 m2), podnikatelské
aktivity a výroby lokálního významu, za ízení, která svým provozováním a technickým za ízením nenarušují
užívání staveb a za ízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prost edí souvisejícího území, a která svým
charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zát ž v území.
Parkovací stání a garáže, stavby plnící dopl kovou funkci ke stavb hlavní, formou p ístavby nebo
i samostatn stojící, pro pot eby vyvolané p ípustným využitím území na vlastním pozemku, dopravní
a technická infrastruktura, rozší ení i sm rové a výškové úpravy trasy silnice III. t ídy, místních a ú elových
komunikací (rektifikace a homogenizace) do normových parametr , ve ejná zele , ve ejná prostranství,
menší vodní plochy, protipovod ová opat ení.
Podmín

p ípustné využití

Na plochách, které jsou soust ed ny podél silnice III. t ídy a jsou zatíženy hlukem, bude možné bydlení jen za
podmínky, že hluková zát ž bude odstran na i nebude p ekra ovat hygienické limity z hlediska hluku.
V rámci následujících správních ízení je nutno posoudit toto p ípadné zasažení hlukem a na základ toho
navrhnout pot ebná technická opat ení.
Nep ípustné využití
Veškeré innosti narušující venkovské prost edí, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily
a autobusy, hromadné garáže, pr myslové provozovny, kapacitní chovy živo išné výroby a p stitelské
innosti. Výstavba samostatn stojících malometrážních objekt sezónní rekreace (sruby, zahradní chaty,
stavební bu ky apod.).
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Typy podmínek

Podmínky pro výstavbu

Podmínky pro plošné využití území
Celková zastav nost plochy

stávající nebo maximáln 30%;
je-li stávající zastav nost v tší než výše uvedená, lze ji
ponechat, avšak nelze ji navyšovat.

Velikost stavebních pozemk

stávající nebo minimáln 1 000 m²;
v zastav ném území nelze odd lit pozemek (pro další
hlavní stavbu) menší než 1000 m 2; pro dopl kové
stavby omezení velikosti pozemku neplatí za podmínky
dodržení maximální zastav nosti 35% plochy;
za
ú elem
dokoupení
zahrady,
uspo ádání
majetkoprávních vztah , sm n pozemk apod., lze
odd lit pozemek menší za podmínky, že pozemek
u stavby hlavní z stane velký minimáln 1000 m2
etn ploch všech staveb.

Podmínky pro výškové využití území
Výšková hladina zástavby

stávající nebo max. 1 nadzemní podlaží + podkroví
(stávající nebo lze upravit výšku na maximáln 9,5 m).

Podmínky pro prostorové využití území
St echa - typ

sedlová (za podmínky h ebene delšího než 4 m),
pultová (pouze na dopl kové stavby).

Plochy ob anského vybavení

OV

Hlavní využití
Ob anské vybavení.
ípustné využití
Pozemky, stavby a výstavba nových objekt pro ve ejné a správní služby (nap . požární zbrojnice, knihovny,
archivy, ubytovny, h išt ).
Parkovací a odstavná stání vyvolaná zp sobem využití území, plochy ve ejné zelen v etn
architektonických prvk parteru, stavby a za ízení pro obchodní prodej, ubytování, stravování (nap .
penziony), dopravní a technická infrastruktura, rozší ení a sm rové i výškové úpravy trasy silnice III. t ídy,
místních a ú elových komunikací (rektifikace a homogenizace) do normových parametr , ve ejná zele ,
ve ejná prostranství.
Podmín

p ípustné využití

Bydlení personálu ve form služebních byt (ne formou RD) za podmínky, že budou dodrženy hygienické
limity hluku v chrán ném venkovním i vnit ním prostoru staveb pro bydlení.
Ostatní podnikání pokud nevyžaduje vyhlášení OP a negativn neovliv uje své okolí.
Na plochách, které jsou soust ed ny podél a v blízkosti silnice III. t ídy a jsou zatíženy hlukem, je možné
ob anské vybavení za podmínky, že hluková zát ž bude odstran na i nebude p ekra ovat hygienické limity
z hlediska hluku. V rámci následujících správních ízení je nutno posoudit toto p ípadné zasažení hlukem
a na základ toho navrhnout pot ebná technická opat ení.
Nep ípustné využití
Takové innosti a d je, které nadm rn narušují prost edí, nap . kapacitní a produk ní chovatelství,
stitelství, pr myslová výroba a sklady, erpací stanice pohonných hmot. Nep ípustné jsou zejména
samostatné objekty pro bydlení a individuální rekreaci, jakékoli innosti a zp soby využití, které jsou nebo by
mohly být v rozporu s hlavním, p ípustným a podmín
p ípustným využitím, pop . by bránily tomuto
zp sobu využití.
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Typy podmínek

Podmínky pro výstavbu

Podmínky pro plošné využití území
Celková zastav nost plochy

stávající nebo maximáln 45%;
je-li stávající zastav nost v tší než výše uvedená, lze ji
ponechat, avšak nelze ji navyšovat.

Velikost stavebních pozemk

stávající nebo minimáln 500 m²;
v zastav ném území nelze odd lit pozemek (pro další
hlavní stavbu) menší než 500 m2; pro dopl kové stavby
omezení velikosti pozemku neplatí, za podmínky
dodržení maximální zastav nosti 45% plochy.

Podmínky pro výškové využití území
Výšková hladina zástavby

stávající nebo maximáln 9,5 m

Podmínky pro prostorové využití území
St echa - typ

sedlová, polovalbová, valbová (za podmínky h ebene
delšího než 4 m), pultová (pouze na dopl kové stavby).

Plochy rekreace

R

Hlavní využití
Plochy pro provozování rekreace, zábavy, sportu a aktivity cestovního ruchu.
ípustné využití
innosti, d je a za ízení související s rekreací, výstavba nových rekrea ních objekt , zahradních domk
a chatek, umíst ní rekrea ních zahrádek sloužící k rekreaci a zahrádka ení.
Sportovní za ízení venkovního charakteru (h išt maximáln 200 m 2). P ípustné jsou jednoduché stavby
související s vytvo ením technického, sociálního a ob anského zázemí (sociální za ízení pro rekreanty,
klubovny, sklady sportovního ná adí, bufety, apod.)
Parkovací stání a garáže, stavby plnící dopl kovou funkci ke stavb hlavní, formou p ístavby nebo
i samostatn stojící, pro pot eby vyvolané p ípustným využitím území na vlastním pozemku, dopravní
a technická infrastruktura, rozší ení i sm rové a výškové úpravy trasy silnice III. t ídy, místních a ú elových
komunikací (rektifikace a homogenizace) do normových parametr , ve ejná zele , ve ejná prostranství,
menší vodní plochy, protipovod ová opat ení.
Nep ípustné využití
Výrobní funkce, kapacitní a produk ní chovatelské a p stitelské funkce (nad rámec vedlejšího
samozásobitelského hospodá ství), z izovat a provozovat hromadné a adové garáže jako samostatné
objekty, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily, autobusy. Nahrazení stavby pro rekreaci stavbou
pro bydlení a provozování inností s negativním dopadem na životní prost edí. Nep ípustné jsou zejména
provozy a innosti, které jsou provázeny hlukem nebo astým dopravním provozem, anebo svými negativními
vlivy jinak narušují rekrea ní zónu.
Typy podmínek

Podmínky pro výstavbu

Podmínky pro plošné využití území
Celková zastav nost plochy

stávající nebo maximáln 35%.

Velikost stavebních pozemk

stávající nebo minimáln 400 m²;
v zastav ném území nelze odd lit pozemek (pro další hlavní
stavbu) menší než 400 m2;
pro dopl kové stavby omezení velikosti pozemku neplatí
za podmínky dodržení maximální zastav nosti 35% plochy.

Podmínky pro výškové využití území
Výšková hladina zástavby

stávající nebo max. 1 nadzemní podlaží + podkroví
(stávající nebo lze upravit výšku na maximáln 7,5 m).
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Plochy technické infrastruktury

TI

Hlavní využití
Technická infrastruktura.
ípustné využití
Stavby a za ízení technické vybavenosti (nap . vodovod, kanalizace,
související s danou funkcí technické infrastruktury a obsluhy území.

OV, elekt ina, plynovod, spoje)

Stavby pro výrobu drobn jšího charakteru, skladové prostory, parkovací a odstavná stání na vlastním
pozemku pro pot ebu vyvolanou tímto zp sobem využití, dopravní infrastruktura.
Rozší ení i sm rové a výškové úpravy tras silnice III. t ídy, místních a ú elových komunikací (rektifikace
a homogenizace) do normových parametr , ve ejná zele , ve ejná prostranství, menší vodní plochy,
protipovod ová opat ení.
Nep ípustné využití
Nep ípustné jsou objekty bydlení, ob anského vybavení, rekreace. Dále jsou nep ípustné veškeré provozy
a innosti, které svými negativními vlivy jinak narušují funkce okolních zón a vyžadující ochranu p ed zát ží
sousedních pozemk mimo daný zp sob využití (hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi).

Plochy ve ejných prostranství

VP

Hlavní využití
Ve ejný prostor s p evládajícím zp sobem využití zelen .
ípustné využití
Chodníky, osazování drobné architektury a uli ního mobiliá e, pomníky, památníky, vysazování alejí, drobné
stavby informa ního charakteru (mapy, pouta e, výv sky), h išt (max. 200 m2).
Dopravní infrastruktura a technická infrastruktura (obslužné komunikace, parkovací stání vyvolaná využitím
území), rozší ení a sm rové i výškové úpravy trasy silnice III. t ídy, místních a ú elových komunikací
(rektifikace a homogenizace) do normových parametr , cyklotrasy a turistické trasy v etn dopl kových
za ízení (odpo ívadla, ob erstvení, informa ní tabule, apod.), ve ejná zele , ve ejná prostranství, menší
vodní plochy, protipovod ová opat ení.
Podmín

p ípustné využití

Drobné do asné a ú elové stavby, které nejsou spojené se zemí s pevným základem (p edzahrádky, stánky,
za ízení pro odpo inek a relaxaci) za dodržení podmínky, že nebude narušeno hlavní využití plochy
a nenarušena plynulost a bezpe nost silni ního provozu.
Nep ípustné využití
Jakékoliv využití omezující volný pohyb a pobyt obyvatel (nap . oplocení mimo h iš ), trvalé stavby pro
soukromé i komer ní využití, výstavba mobilních dom a mobilních chatek, stavby pro výrobu a skladování,
a dále veškeré provozy a innosti, které jsou provázeny hlukem, astým dopravním provozem nebo svými
negativními vlivy jinak narušují funkce zóny.

Plochy dopravní infrastruktury

DI

Hlavní využití
Zabezpe ení pot eb všech druh dopravy.
ípustné využití
Silnice, místní a ú elové komunikace, hromadné a adové garáže, odstavná a parkovací stání. Cyklistické
a p ší komunikace v etn chodník . R zné formy zelen (nap . izola ní, doprovodná,…), odvodn ní,
protipovod ová opat ení, dopravní za ízení, mosty, náspy, zá ezy, op rné zdi apod., technická infrastruktura
(nap . vodovod, kanalizace, elekt ina, plynovod, spoje).
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Nep ípustné využití
Objekty bydlení, ob anského vybavení, rekreace, výroby a skladování, stavby a za ízení v rozporu
s bezpe ností v doprav .

Plochy vodní a vodohospodá ské

V

Hlavní využití
Vodní toky a plochy.
ípustné využití
Chovné rybníky, rekrea ní nádrže a ostatní vodní díla, stavidla a hráze, krmná za ízení pro chovné rybníky,
pro rekrea ní vodní plochy mola a jiná sportovní za ízení, realizace ÚSES, protipovod ová opat ení.
Dopravní a technická infrastruktura, rozší ení a sm rové i výškové úpravy trasy místních a ú elových
komunikací (rektifikace a homogenizace) do normových parametr , cyklotrasy a turistické trasy v etn
dopl kových za ízení (odpo ívky, ob erstvení, informa ní tabule, apod.).
Podmín

p ípustné využití

Výsadba alejí okolo vodote í a vodních ploch za podmínky žádných hrubých zásah do b eh a vodních
ploch.
Nep ípustné využití
Nep ípustné je z izování a provozování za ízení nesouvisejících s hlavním a p ípustným využitím, v etn
odstavení mobilních dom .
Na t chto plochách nelze umis ovat dle § 18 odst. 5 stavebního zákona:
- stavby, za ízení, a jiná opat ení v etn oplocení pro zem
lství;
- stavby pro lesnictví;
- nelze realizovat t žbu nerost ;
- stavby a taková technická opat ení, které zlepší podmínky jeho využití pro ú ely rekreace
a cestovního ruchu, nap íklad, hygienická za ízení, ekologická a informa ní centra (mimo
cyklistických stezek, informa ních tabulí a lavi ek se zast ešeným stolkem pro turisty).

Plochy lesní

L

Hlavní využití
Plochy slouží k pln ní funkcí lesa a innosti související s touto hlavní funkcí.
ípustné využití
Stavby a za ízení nezbytné pro hospoda ení v lese, myslivost a ochranu p írody (nap . krmelce, posedy,
oplocenky, obory apod.). Na lesních plochách mohou být obnovovány a rekonstruovány drobné objekty
sakrální architektury.
innosti a za ízení související se zachováním ekologické rovnováhy území, realizace ÚSES, z izování
vodních nádrží a tok , protierozní a protipovod ové opat ení, revitalizace tok , opat ení pro udržení vody
v krajin , zachycení p ívalových deš a další opat ení p ispívající k vyšší reten ní schopnosti krajiny.
Dopravní a technická infrastruktura, rozší ení a sm rové i výškové úpravy trasy silnice III. t ídy, místních
a ú elových komunikací (rektifikace a homogenizace) do normových parametr , cyklotrasy a turistické trasy
etn dopl kových za ízení (odpo ívky, ob erstvení, informa ní tabule, apod.).
Nep ípustné využití
Nep ípustné je z izování a provozování za ízení nesouvisejících s hlavním a p ípustným využitím, v etn
odstavení mobilních dom .
Na t chto plochách nelze umis ovat dle § 18 odst. 5 stavebního zákona:
- umis ovat stavby, za ízení a jiná opat ení pro zem
lství;
- oplocení je výslovn vylou eno krom ploch, pro jejichž zp sob využití je nezbytné (nap . specifické
zp soby hospoda ení na lesní p
jako n které typy lesní školky, obory, výb hy pro chovnou zv ,
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-

výzkumné plochy);
lesní cesty nebudou oploceny nebo budou oploceny zp sobem, který zachová jejich prostupnost
na navazující zem
lské a lesní pozemky;
realizovat t žbu nerost ;
realizovat stavby a taková technická opat ení, která zlepší podmínky jeho využití pro ú ely rekreace
a cestovního ruchu, nap . hygienická za ízení, ekologická a informa ní centra (mimo cyklistických
stezek, informa ních tabulí a lavi ek se zast ešeným stolkem pro turisty).

Plochy zem

lské

Z

Hlavní využití
Intenzivní a extenzivní hospoda ení se zem
a za ízení, které s tímto hospoda ením souvisí.

lskými travními porosty a ornou p dou nebo

innosti

ípustné využití
Zm ny kultur (na pastviny, louky, ovocné sady, ornou p du a plochy lesní).
Stavby a za ízení nezbytné pro lesnictví, myslivost a ochranu p írody (nap . krmelce, posedy a oplocenky
pastvin, obory apod.).
Dostavby a p ístavby malého rozsahu (tj. nár st o max. 25% prvotn
trvalých staveb na vlastním pozemku.

zkolaudované plochy) stávajících

Realizace ÚSES, z izování vodních nádrží a tok , protierozní a protipovod ové opat ení, reten ní nádrže,
revitalizace tok , opat ení pro udržení vody v krajin , zachycení p ívalových deš
a další opat ení
ispívající k vyšší reten ní schopnosti krajiny.
Dopravní a technická infrastruktura, rozší ení a sm rové i výškové úpravy trasy silnice III. t ídy, místních
a ú elových komunikací (rektifikace a homogenizace) do normových parametr , cyklotrasy a turistické trasy
etn dopl kových za ízení (odpo ívky, ob erstvení, informa ní tabule, apod.).
Podmín

p ípustné využití

Stavby seník a p íst ešk pro zv a chovaná zví ata formou lehkých p íst ešk , umis ování v elín formou
lehkých p íst ešk za spln ní podmínky velikosti do 25 m2.
Zales ování za podmínky, že plocha navazuje na stávající lesní plochy a nebude za azena do I. a II. t ídy
ochrany ZPF.
Okolo polních cest lze realizovat výsadby alejí za spln ní podmínky žádných hrubých terénních úprav.
Realizace komunitního kompostování, stavby silážních jam a polních hnojiš za spln ní podmínky vzdálenosti
min. 500 m od obytných ploch a dále spln ní zákonných podmínek.
Nep ípustné využití
Nep ípustné je z izování a provozování za ízení nesouvisejících s hlavním a p ípustným využitím, v etn
odstavení mobilních dom . Nep ípustné je narušovat organizaci a strukturu zem
lského p dního fondu,
porušovat funk nost meliora ních opat ení a staveb.
Na t chto plochách nelze umis ovat dle § 18 odst. 5 stavebního zákona:
- stavby, za ízení a jiná opat ení v etn oplocení pro zem
lství (mimo p ípustných a podmín né
ípustných);
- stavby pro lesnictví (mimo posed , kazatelen, krmelc , oplocení obor);
- nelze realizovat t žbu nerost ;
- stavby a taková technická opat ení, které zlepší podmínky jeho využití pro ú ely rekreace
a cestovního ruchu, nap íklad, hygienická za ízení, ekologická a informa ní centra (mimo
cyklistických stezek, chodník , informa ních tabulí a lavi ek se zast ešeným stolkem pro turisty);
- nep ípustné je narušovat organizaci a strukturu zem
lského p dního fondu, porušovat funk nost
meliora ních opat ení a staveb.
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Plochy smíšené nezastav ného území

SN

Hlavní využití
Využívání p evážn k zem

lským ú el m, p ispívající ke stabilizaci ekologické rovnováhy v území.

ípustné využití
Umož uje se výsadba alejí a ochranné zelen . Lze povolovat lesnické, myslivecké a rybníká ské innosti
(nap . krmelce, posedy, oplocenky, obory, sklady krmiva u rybník ).
Realizace ÚSES, zales ování, z izování vodních nádrží a tok , protierozní a protipovod ové opat ení,
revitalizace tok , opat ení pro udržení vody v krajin , zachycení p ívalových deš
a další opat ení
ispívající k vyšší reten ní schopnosti krajiny.
Dopravní a technická infrastruktura, rozší ení a sm rové i výškové úpravy trasy silnice III. t ídy, místních
a ú elových komunikací (rektifikace a homogenizace) do normových parametr , cyklotrasy a turistické trasy
etn dopl kových za ízení (odpo ívky, ob erstvení, informa ní tabule, apod.).
Podmín

p ípustné využití

Realizace komunitního kompostování, stavby silážních jam a polních hnojiš za spln ní podmínky vzdálenosti
min. 500 m od obytných ploch a dále spln ní zákonných podmínek.
Stavby seník a p íst ešk pro zv a chovaná zví ata formou lehkých p íst ešk , umis ování v elín formou
lehkých p íst ešk za spln ní podmínky velikosti do 25 m2.
Nep ípustné využití
Nep ípustné je z izování a provozování za ízení nesouvisejících s hlavním a p ípustným využitím, v etn
odstavení mobilních dom .
Na t chto plochách nelze umis ovat dle § 18 odst. 5 stavebního zákona:
- stavby, za ízení, a jiná opat ení v etn oplocení pro zem
lství (mimo p ípustných a podmín né
ípustných);
- stavby pro lesnictví (mimo posed , kazatelen, krmelc , oplocení obor);
- nelze realizovat t žbu nerost ;
- stavby a taková technická opat ení, které zlepší podmínky jeho využití pro ú ely rekreace
a cestovního ruchu, nap . hygienická za ízení, ekologická a informa ní centra (mimo cyklistických
stezek, chodník , informa ních tabulí a lavi ek se zast ešeným stolkem pro turisty);
- nep ípustné je narušovat organizaci a strukturu zem
lského p dního fondu, porušovat funk nost
meliora ních opat ení a staveb.
V p ípad p ekryvu prvk územního systému ekologické stability s plochami s rozdílným zp sobem
využití jsou platné stanovené podmínky pro využití plochy prvk ÚSES.

Prvky ÚSES

LBC,
LBK

(jedná se o funkci p ekryvnou)
Hlavní využití
Posílení i zachování funk nosti ÚSES.
ípustné využití

Je takové využití, které je uvedeno v podmínkách využití daného typu plochy s rozdílným zp sobem využití
jako hlavní, p ípustné i podmín
p ípustné, a které zajiš uje vysoké zastoupení druh organism
a p irozenou skladbu bioty, nenarušuje nevratn p irozené podmínky stanovišt , nesnižuje aktuální míru
ekologické stability sou asných ÚSES nebo neznemož uje založení navrhovaných ÚSES.
Podmín

p ípustné využití

Nezbytn nutné liniové stavby technické a dopravní infrastruktury (nap . silnice, místní a ú elové komunikace,
cyklotrasy, turistické trasy), rozší ení i sm rové a výškové úpravy tras silnice III. t ídy, místních a ú elových
komunikací (rektifikace a homogenizace) do normových parametr a nezbytné stavby pro lesní (nap .
krmelce) a vodní hospodá ství, stavby vodních nádrží, protierozní a protipovod ové opat ení, revitalizace
tok , opat ení pro udržení vody v krajin , zachycení p ívalových deš a další opat ení p ispívající k vyšší
reten ní schopnosti krajiny za spln ní podmínky nejmenšího zásahu a narušení funk nosti ÚSES
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a nevytvá ení migra ních bariér.
Nep ípustné využití
Zm ny zp sobu využití, které by snižovaly sou asný stupe ekologické stability daného území za azeného
do ÚSES (zm ny druhu pozemku s vyšším stupn m ekologické stability na druh s nižším stupn m ekologické
stability), dále pak zm ny, které jsou v rozporu s funkcí t chto ploch v ÚSES, jakékoliv zm ny zp sobu
využití, které by znemožnily nebo ohrozily funk nost ÚSES, nebo územní ochranu ploch navrhovaných
k za len ním do nich. Nep ípustné je z izování a provozování za ízení nesouvisejících s hlavním, p ípustným
a podmín
p ípustným využitím. Nep ípustné jsou innosti, které jsou v rozporu se zájmy a ochranou
írody a krajiny, umis ování oplocení a jiných p ekážek v pohybu zv e a lidí.
PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH - VÝSTUPNÍ LIMITY
OCHRANA MELIORA NÍCH ZA ÍZENÍ
U meliorovaných ploch, které jsou áste
nebo celé navrženy k zástavb (zastavitelné plochy), je nutno
provést p ed zahájením výstavby úpravu drenážního systému tak, aby nedocházelo k narušení jeho
funk nosti nebo ovlivn ní navazujících ploch zamok ením.
PLOCHY PRO P ÍSTUP K VODNÍM TOK M
U vodote í bude zachován p ístupný pruh pozemk
provád ní údržby vegetace.

v dostate né ší ce od b ehové hrany pro pot ebu

OCHRANA P ED ZVÝŠENOU HYGIENICKOU ZÁT ŽÍ
Ochrana p ed negativními vlivy z dopravní a technické infrastruktury
V plochách v blízkosti silnice III. t ídy a trafostanic mohou být situovány stavby pro bydlení, stavby
pro ob anské vybavení typu staveb pro ú ely školní a p edškolní výchovy a pro zdravotní, sociální ú ely,
pro sport a funk
obdobné stavby a plochy vyžadující ochranu p ed hlukem (chrán ný venkovní prostor)
až po spln ní hygienických limit z hlediska hluku i vylou ení p edpokládané hlukové zát že.
Ochrana p ed negativními vlivy z provozu
Pro plochy výroby a skladování, plochy technické infrastruktury, plochy ob anského vybavení (jedná se
o plochy stávající i navrhované) platí, že hranice negativních vliv (nap . hluk, prašnost apod.) bude max.
na hranici této plochy rozdílného zp sobu využití (p ípadn na hranici vlastního pozemku). Tzn., že negativní
vlivy z t chto ploch nesmí zasahovat do ploch stávajícího i navrhovaného chrán ného venkovního prostoru
staveb. V ploše negativního vlivu je možno umis ovat ojedin le stavby pro bydlení za podmínky, že bude
zajišt na ochrana p ed negativními vlivy a budou dodrženy hygienické limity hluku v chrán ném venkovním
i vnit ním prostoru staveb.
DOPRAVNÍ ZA ÍZENÍ
Podmínkou povolování staveb je pokrytí pot eb parkování, odstavných stání a garáží pro jednotlivé zp soby
využití na vlastním pozemku. ÚP stanovuje stupe automobilizace 400 vozidel/1000 obyvatel (1 : 2,5).
ÚZEMÍ S MOŽNÝMI ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY ( EŠENÉ ÚZEMÍ)
i stavebních aktivitách m že dojít k porušení území s možnými archeologickými nálezy. V p ípad
archeologických nález p i stavební innosti je nutné zajistit provedení záchranného archeologického
pr zkumu.

g)

vymezení ve ejn prosp šných staveb, ve ejn prosp šných opat ení, staveb
a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu a ploch pro asanaci,
pro které lze práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit,

Návrh ve ejn prosp šných staveb je vyzna en v samostatném výkrese - Výkres ve ejn
staveb, opat ení a asanací.
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prosp šných

VE EJN PROSP ŠNÉ STAVBY
Technická infrastruktura - odkanalizování
KÓD
K-1

EL

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

Stavba OV v etn kanalizace

Hvozdec u Lišova

VE EJN PROSP ŠNÁ OPAT ENÍ
ešením ÚP Hvozdec nejsou navrhována ve ejn prosp šná opat ení.
STAVBY A OPAT ENÍ K ZAJIŠ OVÁNÍ OBRANY A BEZPE NOSTI STÁTU A PLOCHY PRO ASANACI
Nejsou navrhovány stavby a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu ani plochy pro asanaci.

h)

vymezení ve ejn prosp šných staveb a ve ejných prostranství, pro které lze
uplatnit p edkupní právo, s uvedením v í prosp ch je p edkupní právo
izováno, parcelních ísel pozemk , názvu katastrálního území a pop ípad
dalších údaj podle § 8 odst. 1 katastrálního zákona

V ÚP Hvozdec nejsou vymezeny plochy ve ejn
pro které lze uplatnit pouze p edkupní právo.

i)

prosp šných staveb a ve ejn

prosp šných opat ení,

stanovení kompenza ních opat ení podle § 50 odst. 6 stavebního zákona

Kompenza ní opat ení nejsou navrhována.

j)

údaje o po tu list územního plánu a po tu výkres k n mu p ipojené grafické
ásti

1.

Dokumentace ÚP Hvozdec obsahuje v originálním vyhotovení strany 5 až 24 tohoto opat ení obecné
povahy.
Grafická ást ÚP Hvozdec je nedílnou sou ástí tohoto opat ení obecné povahy jako p íloha . 1
a obsahuje celkem 3 výkresy.

2.

SEZNAM P ÍLOH:
1.
2.
3.

Výkres základního len ní území
Hlavní výkres
Výkres ve ejn prosp šných staveb, opat ení a asanací
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1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000

