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A) VYMEZENÍ ZASTAV NÉHO ÚZEMÍ 
Ve správním území m sta Volyn  je zastav né území vymezeno k 1. 1. 2020. Hranice zastav ného území je vyzna ena ve Výkrese 
základního len ní a v Hlavním výkrese. 

B) ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 

ZÁKLADNÍ P EDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE 
Volyn  je pošumavské m sto, s nadmo skou výškou 461 m, ležící v severozápadní ásti Jiho eského kraje, v okrese Strakonice, 
na ece Voly ce. Správní území Volyn  se skládá z p ti katastrálních území, ern tice, Ra í u Nišovic, Starov, Volyn , Zechovice, 
s celkovou rozlohou 2 058 ha. Volyn  má v sou asné dob  kolem t í tisíc obyvatel a b hem roku v n m p ebývá tisícovka student  
dvou st edních škol a jedné vyšší odborné. Z tohoto d vodu se p edpokládá p edevším rozvoj ob anského vybavení a bydlení 
v rodinných domech. Ve stávající zástavb  p i realizaci výstavby byt  je nutné klást d raz na rekonstrukci a 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 anskou vybavenost, která nenaruší okolní bydlení. Odstavování vozidel v nové vzniklé zástavb  je 
situováno vždy na vlastním pozemku. Z d vodu stabilizace místního obyvatelstva, event. migrace nového, jsou vytvo eny p edpoklady 
pro kvalitní bydlení a pro nové pracovní p íležitosti návrhem ploch pro výrobu a skladovaní a ob anskou vybavenost. 

Zm nou . 3 ÚP Volyn  Je uvažováno s rozší ením stávající plochy t žby nerost . 

VYMEZENÍ URBANISTICKÝCH, ARCHITEKTONICKÝCH, P ÍRODNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT A STANOVENÍ 
PODMÍNEK JEJICH OCHRANY 

Architektonické a urbanistické hodnoty  

Architektonické a urbanistické hodnoty správního území m sta Volyn  jsou výsledkem historického vývoje a lenitosti krajiny. 
Architektonickou hodnotu ešeného území jako je tradi ní sklon st ech vyskytující se ve stávající zástavb  a roztroušenost zástavby 
po krajin , je nutné v pr hu navrhování a realizace stavebních inností respektovat. 

Je žádoucí respektovat i památkov  nechrán né drobné stavby (boží muka, kapli ky, kamenné k íže, litinové k íže, apod.), nebo  tvo í 
tradi ní sou ást kulturní krajiny. 

 HODNOTA H1 - h bitovní kostel Prom ní Pán  na vrchu Malsi ka. 
 HODNOTA H2 - pseudogotická kaple And la Strážce na východní stran  m sta s p ekrásným 

výhledem na m sto Volyn . 
 HODNOTA H3 - areál Voly ské tvrze - m stské muzeum a gotického kostela Všech Svatých 

v centru m sta Volyn . 
 HODNOTA H4 - renesan ní radnice s loubím a v ží na nám stí Svobody ve Volyni. 
 HODNOTA H5 - areál Základní školy ve Volyni. 

Ochrana architektonických a urbanistických hodnot 

Je t eba zachovat kulturní d dictví. Veškeré d 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.  

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 

dorys, výška h ebene, výška ímsy, tvar a sklon st echy, štíty a jejich orientaci, historické architektonické detaily).  

Na stavbách, které jsou pohledovými dominantami a kulturními hodnotami území (nap . kostel Všech Svatých, kostel Prom ní 
Pán , kaple And la Strážce a radnice) se nep ipouští stavební úpravy a 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, vzduchotechnická potrubí, 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.  
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Na plochách ve ejných prostranství není žádoucí p ipustit takové úpravy, které by znehodnocovaly dané prost edí, 
zejména architektonicky p íznivé dominanty.  

ležité je ešit p echod urbanizované ásti zastav ného území do neurbanizovaného území tak, aby nedošlo k vážnému narušení 
obrazu m sta. Výsadbou ochranné zelen  je možné zmírnit negativní dopad zem lských a výrobních staveb na krajinný ráz. 

U významných vyhlídkových bod  - míst jedine ných výhled , ze kterých je možno shlédnou zajímavé partie m sta a krajiny (nap . 
vrch Malsi ka a u kaple And la Strážce) je nutné nep ipustit innosti, výstavbu a zám ry, které by mohly tato místa a výhledy narušit. 
Je vhodné místa výhled  podpo it odpo ívadly. 

V rámci M stské památkové zóny Volyn  je nutné respektovat p i nové zástavb  charakter prost edí m stské památkové zóny, 
zejména respektováním vizuálního prost edí historické zástavby jak uvnit  zóny, tak p i panoramatických pohledech z referen ních 
bod  v širším okolí. V rámci vesnické památkové zóny Zechovice je obdobn  nutné zachovat dochovanou urbanistickou kompozici 
památkové zóny, zejména p i pohledech ze širšího okolí a ve vztahu k nové plánované zástavb .    

Kulturní hodnoty 

Kulturní hodnoty jsou ÚP Volyn  zachovány a rozvíjeny v souladu s ochranou p írodních a civiliza ních hodnot. ÚP klade d raz 
na stabilizaci sídelního zp sobu využití a jeho rozvoj s ohledem na zachování urbanistických a stavebních forem charakteristických 
pro tuto oblast. Z hlediska historického odkazu považuje ÚP za kulturní hodnoty památkov  chrán né objekty, archeologické lokality, 

stskou a vesnickou památkovou zónu. 

Nemovité kulturní památky 

Památkov  chrán né objekty v celém správním území m sta Volyn  jsou významné kulturní hodnoty území, které územní plán 
zachovává a respektuje. Vý et všech kulturních památek je uveden v Od vodn ní územního plánu v kapitole vstupní limity využití 
území. 

Archeologické lokality 

Má-li se provád t stavební innost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby p ípravy stavby povinni tento zám r 
oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu a oprávn né organizaci provést na dot eném území záchranný archeologický 
výzkum. Pro p ípadné archeologické nálezy platí ohlašovací povinnost podle zákona O státní památkové pé i. Ve správním území 

sta Volyn  se nachází archeologické lokality evidované v Úst edním seznamu kulturních památek R. Jejich vý et je uveden 
v Od vodn ní územního plánu v kapitole vstupní limity využití území. 

Vesnická památková zóna 

Vesnická památková zóna se nachází v sídle Zechovice. Tato památková zóna je vyhlášena od roku 1995. 

stská památková zóna 

stská památková zóna se nachází v sídle Volyn  a je vyhlášena od roku 1990. 

Ochrana  

Stávající objekty v m stské a vesnické památkové zón  zachovat, p i provád ní rekonstrukcí, modernizací p ístaveb a nástaveb je 
nezbytné respektovat hmoty, proporce objekt , výškovou hladinu zástavby, p dorysnou stopu, tvar a sklon st ech, tvar štít , 
proporce okenních a dve ních otvor , vrat apod. P i provád ných dosadbách zelen  up ednost ovat listnaté d eviny, které svým 
charakterem do sídel pat í. Podmínky ochrany jsou dány zákonem o státní památkové pé i a v ÚP jsou pln  respektovány. 

ípravnou a projektovou dokumentaci na jakékoliv zásahy na území památkové zóny je nutné projednat již v pr hu zpracování 
s odbornou organizací státní památkové pé e (NPÚ, eské Bud jovice), která p i projednávání poskytuje pot ebné podklady, 
informace a odbornou pomoc. 

írodní hodnoty 

Stávající p írodní hodnoty je t eba chránit a citliv  rozvíjet. Krajinu v okolí Volyn  je možné ozna it za antropogenní, pouze místy je 
harmonická až harmonická vyšší kvality. Doporu ujeme d evinné výsadby okolo polních cest (po zpracování konkrétních projekt ). 

Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

V lokalitách ÚSES bude kladen d raz na zachování p írodního charakteru území. V t chto ástech budou minimalizovány p ípustné 
stavby v nezastav ném území (technická infrastruktura, stavby pro zabezpe ení zem lské a lesnické innosti). 
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Významné krajinné prvky  

lí se na VKP ze zákona (ex lege), tj.: lesy, rašeliništ , vodní toky, rybníky, údolní nivy (tyto krajinné prvky nejsou samostatn  
vyzna eny, protože jejich lokalizace je sou ástí mapového podkladu), a registrované významné krajinné prvky, neboli ekologicky, 
geomorfologicky nebo esteticky hodnotné ásti krajiny, které utvá ejí její typický vzhled a p ispívají k udržení její stability.  

Památné stromy 

 Jírovec u fary - U fary v Lidické ulici. 
 Lípa u kapli ky v ern ticích - Na k ižovatce silnic na zeleném ostr vku u kapli ky; zasazena r. 1859. 
 Lípa u sv. Ludmily v m stském lese - V m stském lese u kaple sv. Ludmily. 
 Lípa u školy v p írod  - u polní cesty naproti škole v p írod  Volyn . 

Ochrana - sledování zdravotního stavu, možné pouze asana ní ezy.  

Zvlášt  chrán né území 

Jihovýchodn  od Zechovic, nad bývalým lomem, který se vyzna oval velmi kvalitním vápencem, se rozléhá p írodní 
památka Na opukách. P edm t ochrany - krajiná sky významné území s bohat  zastoupenou rozptýlenou zelení, ve které se nacházejí 
fragmenty pom rn  vzácných nelesních spole enstev. Jedná se hlavn  o cennou mozaiku ke  a subxerofilních krátkostébelných 
trávník  na silikátovém podkladu s nahlou eným výskytem druh  z rodu Rosa. Ve spole enstvech je významný i výskyt n kterých 
vzácných i zvlášt  chrán ných druh  hmyzu (otakárek fenyklový, otakárek ovocný, b lopásek topolový) a pták  ( uhýk obecný, 

epelka polní, koroptev polní). 

Podmínky ochrany - jsou dány zákonem o ochran  p írody a krajiny. 

Civiliza ní hodnoty 

Jedná se o hodnoty území spo ívající v jeho vybavení dopravní a technickou infrastrukturou.  

Významnou civiliza ní hodnotou území je dobrá dopravní dostupnost celého ešeného území, která je zde zastoupena silnicemi 
I., II., III. t ídy a sítí místních komunikací. Pro dobrou funk nost zastav ného území se ve správním území nalézají plochy 
technického vybavení tj. trasy elektrického vedení 22 kV a 110 kV, VTL a STL plynovod, regula ní stanice, vodní zdroje, OV, vodovody 
a kanalizace.  

Podmínky ochrany - návrh ochrany civiliza ních hodnot spo ívá v jejich zachování a podporou vybudování nových vodovodních 
a kanaliza ních ad  v rámci nové zástavby a k doposud nenapojeným objekt m, osazením nových trafostanic. Nové ešení nemá 
negativní dopad na p írodní a kulturní hodnoty v území. 

V lokalit  Územního plánu Volyn  se nenachází území vymezené Ministerstvem vnitra R ve smyslu §175 odst. 1 stavebního zákona. 

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 jednotlivých sídel. P itom se respektuje ur itá uvoln nost zástavby odpovídající venkovskému prost edí 
a celkovému m ítku stávající zástavby. P 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 z izování prostor  
pro ob anské vybavení, které nenaruší okolní bydlení. 

ÚP eší p evážn  návrh ploch pro bydlení. Tyto plochy v tšinou vhodn  navazují na stávající zástavbu nebo vypl ují volné proluky 
mezi stávající zástavbou. Tímto uspo ádáním navržených ploch dojde k ucelení sídla. Nová výstavba pro bydlení bude mít charakter 
individuálního trvalého bydlení, i pokud bude využívána k rekrea ním ú el m. P itom je nutno respektovat venkovské prost edí 
a m ítko stávající zástavby. Podmínkou pro výstavbu rodinných dom  soust ed ných podél silnic I., II., III. t íd a železni ní trat  je 
prokázat eliminaci hlukové zát že. V plochách bydlení jsou navržena ve ejná prostranství, v tšinou podél silnice a v ochranném 
pásmu elektrického vedení. 

i vytvá ení nové infrastruktury je t eba klást d raz p edevším na kvalitu, na trvalé zlepšení vzhledu sídel a kultivaci prost edí. 
Územní plán Volyn  nepovoluje ve stávajícím zastav ném území z izování za ízení se st edním, velkým a zvlášt  velkým zdrojem 
zne iš ování ovzduší, jejichž hlavním produktem není výroba tepelné energie pro vytáp ní. 
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Novostavby pro bydlení budou mít charakter individuálního trvalého bydlení, i pokud bude využívána k rekrea ním ú el m. 
V rámci výstavby soukromých obytných objekt  je t eba podporovat možnost z izování prostor  pro ob anské vybavení, které 
nenaruší okolní bydlení v souladu s podmínkami stanovenými pro využívání ploch s rozdílným zp sobem využívání.  

Stavby pro bydlení budou situovány tak, aby zele  zahrad tvo ila mezi lánek p i p echodu zástavby do krajiny. Stavby výroby, 
skladování i zem lské stavby, které budou umíst né ve vazb  na krajinu, je nutné odclonit izola ní zelení. 

Podrobn jší vymezení zastavitelných ploch viz kapitola f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití. 

Plánovaná zástavba v záplavovém území (mimo aktivní zónu) je možná za p edpokladu, že nedojde ke zhoršení odtokových pom  
i budou sou asn  navržena opat ení na eliminaci ú ink  pr chodu velkých vod (u navrhované i stávající zástavby). 

i navrhování nových staveb i p i rekonstrukcích stávajících objekt  je nutné klást akcent na existující urbanistické dominanty m sta, 
které jsou výše identifikovány jako hodnoty v území a jedná se o h bitovní kostel Prom ní Pán  na vrchu Malsi ka, pseudogotickou 
kapli And la Strážce na východní stran  m sta s p ekrásným výhledem na m sto Volyn , areál Voly ské tvrze - dnes m stské 
muzeum, gotický kostel Všech Svatých v centru m sta Volyn , renesan ní radnici s loubím a krásnými sgrafity a v ží na nám stí 
Svobody ve Volyni a areál Základní školy ve Volyni. Okolní zástavba i její rekonstrukce musí svým tvaroslovím p im en  respektovat 
hmoty t chto urbanistických dominant a nesmí jim výrazn  konkurovat nebo je dokonce potírat. 

Vymezení zastavitelných ploch a ploch p estavby 

V p ípad  st etu navrhovaných ploch s ochrannými pásmy je nutné ešit výjimku z t chto OP v navazujících ízeních. 

Tabulka 1: P ehled vymezených lokalit zastavitelných ploch a ploch p estavby 

OZNA ENÍ 
PLOCHY 

CHARAKTERISTIKA PLOCHY 

R 1 Plocha rekreace - severn  od rekre ní oblasti Na Valše, voln  navazující na tuto oblast. 
Obsluha území - ze stávající místní komunikace. 

R 2 Plocha rekreace - severn  od m sta Volyn , v blízkosti rekrea ní oblasti Na Valše, navazující na zastav né území. 
Obsluha území - ze stávající místní komunikace. 
Limity využití území - zohlednit vzdálenost 50 m od okraje lesa (podmínky pro umis ování staveb do vzdálenosti 50 
m od okraje lesa viz podmínky pro využití ploch - výstupní limity). 

R 3 Plocha rekreace - severn  od m sta Volyn , v blízkosti rekrea ní oblasti Na Valše, navazující na zastav né území. 
Obsluha území - ze stávající místní komunikace. 
Limity využití území - zohlednit vzdálenost 50 m od okraje lesa (podmínky pro umis ování staveb do vzdálenosti 50 
m od okraje lesa viz podmínky pro využití ploch - výstupní limity), hranice záplavy, elektrické vedení v etn  OP. 

VS 4 Plocha výroby a skladování - v severní ásti m sta Volyn  - plocha zm na na stav SO 

OV 5 Plocha ob anského vybavení - v severní ásti m sta Volyn , navazující na zasta né území. 
Obsluha území - sjezdem ze silnice III. t ídy a ze stávající místní komunikace. 
Limity využití území - zohlednit elektrické vedení v etn  OP, vodovod a OP silnice. 

VS 6 Plocha výroby a skladování - v severní ásti m sta Volyn  - ást plochy zm na na návrh OV 

TI 7 Plocha technické infrastruktury - severn  od m sta Volyn , v blízkosti istírny odpadních vod. 
Obsluha území - ze stávající místní komunikace. 
Limity využití území - zohlednit elektrické vedení v etn  OP, komunika ní vedení, kanalizaci, ochranné pásmo OV, 
hranice záplavy. 

OV 8 Plocha ob anského vybavení - severovýchodní okraj m sta Volyn , navazující na zastav né území. 
Obsluha území - ze stávající místní komunikace. 
Limity využití území - zohlednit komunika ní vedení a vodní tok. 

VS 9 Plocha výroby a skladování - v severní ásti m sta Volyn , navazující na zastav né území. 
Obsluha území - z místní komunikace. 
Limity využití území - zohlednit el. vedení v etn  OP, hranice záplavy. 

B 11 Plocha bydlení - v severní ásti m sta Volyn , navazující na zastav né území. 
Obsluha území - z místní komunikace. 
Limity využití území - zohlednit el. vedení v etn  OP, zvýšenou hygienickou zát ž hluku (viz Podmínky pro využití 
ploch - výstupní limity), hranice záplavy. 
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OV 12 Plocha ob anského vybavení - v severovýchodní ásti m sta Volyn , v zastav né území. 
Obsluha území - ze stávající místní komunikace. 
Limity využití území - zohlednit zvýšenou hygienickou zát ž hluku (viz Podmínky pro využití ploch - výstupní limity), 
území s archeologickými nálezy a hranice záplavy. 

OV 13 Plocha ob anského vybavení - v severovýchodní ásti m sta Volyn , navazující na zastav né území. 
Obsluha území - sjezdem z místní komunikace. 

OV 15 Plocha ob anského vybavení - v severovýchodní ásti m sta Volyn , navazující na zastav né území. 
Obsluha území - sjezdem z místní komunikace. 
Limity využití území - zohlednit vzdálenost 50 m od okraje lesa (podmínky pro umis ování staveb do vzdálenosti 50 
m od okraje lesa viz podmínky pro využití ploch - výstupní limity). 

VP 16 Plocha ve ejného prostranství - na severozápadním okraji m sta Volyn , navazující na zastav né území. 
Limity využití území - zohlednit el. vedení v etn  OP, radioreléové trasy, vodní tok, vodní zdroj v etn  OP a OP 
silnice. 

TI 17 Plocha technické infrastruktury - severozápadní ást m sta Volyn  - plocha zrušena. 

B 19 Plocha bydlení - v severozápadní ásti m sta Volyn , v zastav ném území. 
Obsluha území - ze stávající místní komunikace. 
Limity využití území - zohlednit OP h bitova a území s archeologickými nálezy. 

R 20 Plocha rekreace - severozápadn  od m sta Volyn , navazující na rekrea ní oblast. 
Obsluha území - ze stávající komunikace. 

R 21 Plocha rekreace - severozápadn  od m sta Volyn , voln  navazující na rekrea ní oblast. 
Obsluha území - ze stávající místní komunikace a sjezdem ze silnice III t ídy. 
Limity využití území - zohlednit interak ní prvek a vodní tok. 

B 22 Plocha bydlení - v západní ásti m sta Volyn , navazující na zastav né území. 
Obsluha území - ze stávající místní komunikace. 
Limity využití území - zohlednit el. vedení v etn  OP, radioreléové trasy. 

B 23 Plocha bydlení + ve ejná prostranství - v západní ásti m sta Volyn , navazující na zastav né území. 
Obsluha území - ze stávající místní komunikace a sjezdem ze silnice III t ídy a dále dle územní studie. 
Limity využití území - zohlednit OP silnice, zvýšenou hygienickou zát ž hluku (viz Podmínky pro využití ploch - 
výstupní limity), el. vedení v etn  OP, komunika ní vedení, maximální hranici negativního vlivu prost edí výroby a 
skladování (viz Podmínky pro využití ploch - výstupní limity) a radioreléové trasy. 
Lokalita bude prov ena územní studií. 

B 24 Plocha bydlení - v západní ásti m sta Volyn , v zastav ném území. 
Obsluha území - ze stávající místní komunikace. 

B 25 Plocha bydlení + ve ejná prostranství - v západní ásti m sta Volyn , navazující na zastav né území. 
Obsluha území - ze stávající místní komunikace a sjezdem ze silnice III t ídy. 
Limity využití území - zohlednit OP silnice, zvýšenou hygienickou zát ž hluku (viz Podmínky pro využití ploch - 
výstupní  limity),  vzdálenost  50  m  od  okraje  lesa  (podmínky  pro  umis ování  staveb  do  vzdálenosti  50  m  od  okraje  
lesa viz podmínky pro využití ploch - výstupní limity), OP h bitova, el. vedení v etn  OP, maximální hranici 
negativního vlivu prost edí výroby a skladování (viz Podmínky pro využití ploch - výstupní limity). 

B 26 Plocha bydlení + ve ejná prostranství - v jihozápadní ásti m sta Volyn , navazující na zastav né území. 
Obsluha území - ze stávající místní komunikace. 
Limity využití území - zohlednit OP silnice, zvýšenou hygienickou zát ž hluku (viz Podmínky pro využití ploch - 
výstupní  limity),  vzdálenost  50  m  od  okraje  lesa  (podmínky  pro  umis ování  staveb  do  vzdálenosti  50  m  od  okraje  
lesa viz podmínky pro využití ploch - výstupní limity), OP h bitova, maximální hranici negativního vlivu prost edí 
výroby, skladování (viz Podmínky pro využití ploch - výstupní limity), území s archeologickými nálezy, el. vedení 

etn  OP a vodovod. 
Lokalita bude prov ena územní studií. 

VP 27 Plocha ve ejného prostranství - v jihozápadní ásti m sta Volyn , navazující na zastav né území. 
Limity využití území - zohlednit vzdálenost 50 m od okraje lesa (podmínky pro umis ování staveb do vzdálenosti 50 
m od okraje lesa viz podmínky pro využití ploch - výstupní limity), OP h bitova. 

SO 28 Plocha smíšená obytná - v centrální ásti m sta Volyn , vypl ující proluku v zastav ném území. 
Obsluha území - ze stávající místní komunikace. 
Limity využití území - zohlednit zvýšenou hygienickou zát ž hluku (viz Podmínky pro využití ploch - výstupní limity), 
území s archeologickými nálezy, radioreléové trasy a hranici m stské památkové zóny. 
Lokalita bude prov ena územní studií. 



 

Strana 10 

 

B 29 Plocha bydlení - v centrální ásti m sta Volyn , vypl ující proluku v zastav ném území. 
Obsluha území - ze stávající místní komunikace. 
Limity využití území - zohlednit zvýšenou hygienickou zát ž hluku (viz Podmínky pro využití ploch - výstupní limity), 
území s archeologickými nálezy a hranici m stské památkové zóny. 
Lokalita bude prov ena územní studií. 

SO 30 Plocha smíšená obytná - v centrální ásti m sta Volyn , vypl ující proluku v zastav ném území. 
Obsluha území - ze stávající místní komunikace. 
Limity využití území - zohlednit zvýšenou hygienickou zát ž hluku (viz Podmínky pro využití ploch - výstupní limity), 
el. kabel, radioreléové trasy a hranici m stské památkové zóny. 

B 31 Plocha smíšená obytná - jihozápadní ást m sta Volyn , vypl ující proluku zastav ného území. 
Obsluha území - ze stávající místní komunikace. 
Limity využití území - zohlednit zvýšenou hygienickou zát ž hluku (viz Podmínky pro využití ploch - výstupní limity) a 
území s archeologickými nálezy. 

SO 33 Plocha smíšená obytná - východní ást m sta Volyn , vypl ující proluku v zastav ném území. 
Obsluha území - ze stávající místní komunikace. 
Limity využití území - zohlednit hranice záplavy a elektrický kabel. 

SO 34 Plocha smíšená obytná - východní ást m sta Volyn , na levém b ehu eky Voly ky. 
Obsluha území - ze stávající místní komunikace. 
Limity využití území - zohlednit el. vedení v etn  OP, hranice záplavy. Výstavb  budov s funkcí smíšená obytná musí 

edcházet realizace pot ebných protipovod ových opat ení. 
VS 35 Plocha výroby a skladování - jihovýchodní okraj m sta Volyn , vypl ující proluku zastav ného území. 

Obsluha území - ze stávající místní komunikace. 
Limity využití území - zohlednit el. vedení s trafostanicí v etn  OP, vodovod a kanalizaci, komunika ní vedení, 
hranice záplavy. 

B 36 Plocha bydlení - jihovýchodní okraj m sta Volyn , navazující na zastav né území. 
Obsluha území - z komunikace II. t ídy. 
Limity využití území - zohlednit OP silnice, zvýšenou hygienickou zát ž hluku (viz Podmínky pro využití ploch - 
výstupní limity). 

B 37 Plocha bydlení + ve ejná prostranství - v severní ásti sídla Zechovice, navazující na zastav né území. 
Obsluha území - ze stávající místní komunikace. 
Limity využití území - zohlednit OP silnice, zvýšenou hygienickou zát ž hluku (viz Podmínky pro využití ploch - 
výstupní limity). 

B 39 Plocha bydlení + ve ejná prostranství - v jižní ásti sídla Zechovice, navazující na zastav né území. 
Obsluha území - ze stávající místní komunikace. 
Limity využití území - zohlednit el. vedení v etn  OP a území s archeologickými nálezy. 
Lokalita bude prov ena územní studií. 

B 40 Plocha bydlení - ve východní ásti sídla Starov, navazující na zastav né území. 
Obsluha území - ze stávající místní komunikace. 
Limity využití území - zohlednit el. vedení v etn  OP. 
Lokalita bude prov ena územní studií. 

B 41 Plocha bydlení - v severní ásti sídla Ra í, ucelující zastav né území. 
Obsluha území - ze stávající místní komunikace. 
Limity využití území - zohlednit ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn . 

TI 42 Plocha technické infrastruktury + ve ejná prostranství - severní ást sídla ern tice, navazující na zastav né území. 
Obsluha území - z místní komunikace. 
Limity využití území - zohlednit OP dráhy, zvýšenou hygienickou zát ž hluku (viz Podmínky pro využití ploch - 
výstupní limity), OP vodního zdroje II. stupn . 

SO 43 Plocha smíšená obytná + ve ejná prostranství - severní ást sídla ern tice, navazující na zastav né území. 
Obsluha území - z místní komunikace. 
Limity využití území - zohlednit OP vodního zdroje II. stupn . 

B 44 Plocha bydlení + ve ejná prostranství - v jihozápadní ásti sídla ern tice, navazující na zastav né území. 
Obsluha území - ze stávající místní komunikace a sjezdem ze silnice III t ídy. 
Limity využití území - zohlednit OP silnice, OP dráhy, zvýšenou hygienickou zát ž hluku (viz Podmínky pro využití 
ploch - výstupní limity), vzdálenost 50 m od okraje lesa (podmínky pro umis ování staveb do vzdálenosti 50 m od 
okraje lesa viz podmínky pro využití ploch - výstupní limity), území s archeologickými nálezy, OP vodního zdroje II. 
stupn . 
Lokalita bude prov ena územní studií. 



 

Strana 11 

 

B 45 Plocha bydlení - jihovýchodní ást sídla ern tice, navazující na zastav né území. 
Obsluha území - ze stávající místní komunikace. 
Limity využití území - zohlednit OP vodního zdroje II. stupn . 

SO 46 Plocha smíšená obytná + ve ejná prostranství - centrální ást m sta Volyn , uvnit  zastav ného území. 
Obsluha území - ze stávající místní komunikace. 
Limity využití území - zohlednit území s archeologickými nálezy a el. kabel. 

B 47 Plocha bydlení - jihovýchodní ást m sta Volyn , navazující na zastav né území. 
Obsluha území - ze stávající místní komunikace. 
Limity využití území - zohlednit el. vedení v etn  OP. 

VS 48 Plocha výroby a skladování - jihovýchodní ást m sta Volyn , navazující na zastav né území. 
Obsluha území - z místní komunikace.  
Limity využití území - plocha VS48 nesmí být zdrojem nadlimitního hluku pro stávající i nov  navrhované plochy s 
charakterem chrán ného venkovního prostoru a charakterem chrán ného venkovního prostoru staveb. 

VS 49 Plocha výroby a skladování - severovýchodn  od sídla Zechovice, voln  navazující na stávající zem lský areál. 
Obsluha území - ze stávající místní komunikace. 
Limity využití území - zohlednit el. vedení v etn  OP, zvýšenou hygienickou zát ž hluku (viz podmínky pro využití 
ploch - výstupní limity), OP silnice, radioreléové trasy a plynového vedení VTL v etn  ochranného a bezpe nostního 
pásma. 

B 50 Plocha bydlení - plocha estavby v západní ásti sta Volyn  - pozemky p. . 356 a 357. 
Využití plochy p ed p estavbou - zem lská stavba, ostatní plocha. 
Obsluha území - ze stávající místní komunikace. 
Limity využití území - zohlednit zvýšenou hygienickou zát ž hluku (viz podmínky pro využití ploch - výstupní limity) 
a radioreléovou trasu.  

R 51 Plocha rekreace - severn  od rekrea ní oblasti Na Valše - pozemek p. . 2220/12 v k. ú. Volyn . 
Obsluha území - ze stávající místní komunikace. 
Limity využití území - zohlednit vzdálenost 50 m od okraje lesa (podmínky pro umis ování staveb do vzdálenosti 50 
m od okraje lesa viz podmínky pro využití ploch - výstupní limity.  

R 52 Plocha rekreace - severn  od rekrea ní oblasti Na Valše - pozemek p. . 2185/1 v k. ú. Volyn . 
Obsluha území - s ze stávající místní komunikace. 
Limity využití území - zohlednit vzdálenost 50 m od okraje lesa (podmínky pro umis ování staveb do vzdálenosti 50 
m od okraje lesa viz podmínky pro využití ploch - výstupní limity). 

R 53 Plocha rekreace - rekrea ní oblast severozápadn  od m sta Volyn  - pozemek p. . 2045/1 v k. ú. Volyn . 
Obsluha území - ze silnice III. t ídy. 
Limity využití území - OP silnice, zvýšenou hygienickou zát ž hluku ze silnice III. t ídy (viz Podmínky pro využití ploch 
- výstupní limity),  
bezpe nostní pásmo plynového vedení VTL, zatrubn nou vodote , radioreléovou trasu. 

Rsz 54 Plocha rekreace - soukromá zele  - rekrea ní oblast severozápadn  od m sta Volyn  - pozemky p. . 2045/3 
a 2045/4 v k. ú. Volyn . 
Obsluha území - ze silnice III. t ídy. 
Limity využití území - OP silnice, zvýšenou hygienickou zát ž hluku silnice III. t ídy (viz Podmínky pro využití ploch - 
výstupní limity). 

B 55 Plocha bydlení - severozápadn  od m sta Volyn , volný prostor mezi zastav nými územími - pozemek p. . 2027/1 
v k. ú. Volyn . 
Obsluha území - ze silnice III. t ídy. 
Limity využití území - zohlednit OP silnic, zvýšenou hygienickou zát ž hluku silnice III. t ídy (viz Podmínky pro využití 
ploch - výstupní limity), radioreléovou trasu, el. vedení v etn  22 kV v etn  jeho OP. 

Rsz 56 Plocha rekreace - soukromá zele  - jihozápadní ást m sta, lokalita pod h bitovem - pozemek p. . 1775/29 v k. ú. 
Volyn . Jedná se o plochu ešenou ÚP Volyn  -  dle ÚP severní ást plochy VP 27. 
Obsluha území - ze stávající místní komunikace. 
Limity využití území - zohlednit OP h bitova, vzdálenost 50 m od okraje lesa (podmínky pro umis ování staveb do 
vzdálenosti 50 m od okraje lesa viz podmínky pro využití ploch - výstupní limity).   

VS 57 Plocha výroby a skladování - v severní ásti m sta Volyn , rozší ení rozvojové plochy VS 9 - pozemek p. . 1458/17 
v k. ú. Volyn  
Obsluha území - z rozvojové plochy VS 9. 
Limity využití území - zohlednit el. vedení v etn  22 kV v etn  jeho OP, záplavové území Q100. 
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SO 58 Plocha smíšená obytná - v severovýchodní ásti m sta Volyn , lokalita Maniny u hranice s k. ú. P echovice - 
pozemek p. . 1553/8 v k. ú. Volyn . 
Obsluha území - ze stávající místní komunikace. 
Limity využití území - investor na ásti plochy SO 58, která je umíst na v t sné návaznosti na stávající plochu výroby 
a skladování, v navazujících správních ízení jednozna  prokáže spln ní hygienických limit  hluku z p ilehlé 
stávající plochy výroby a skladování. 

Systém sídelní zelen  

Stávající systém sídelní zelen  bude zachován a dále rozvíjen. Návrh územního plánu Volyn  vymezuje sídelní zele   
v navržených plochách ve ejného prostranství. Tyto plochy jsou nej ast ji vymezeny jako izola ní zele , dále  v ochranných pásmech 
dopravní a technické infrastruktury dále u ploch bydlení a smíšených obytných v tších než 2 ha dle § 7 vyhlášky 501/2006 Sb. 

Ve ejná prostranství, která jsou vymezena v souvislosti s povinností ploch bydlení i smíšených obytných o rozloze v tší než 2 ha, jsou 
navržena v takové velikosti, aby i po vybudování místních i obslužných komunikací naplnila povinnost stanovenou vyhláškou 
. 501/2006 Sb. Výsadba v ochranných pásmech dopravní infrastruktury bude provád na mimo silni ní pozemek a v souladu 

s § 33 zákona . 13/1997 Sb. a v ochranných pásmech technické infrastruktury v souladu zákonem 458/2000 Sb. a p íslušnými 
ustanoveními SN. Další plochy sídelní zelen  lze realizovat výsadbou alejí okolo polních cest, remízk , vodote í, vodních ploch 
a vymezených interak ních prvk . Podmínkou realizace je, že nebudou provád ny žádné hrubé terénní úpravy a žádné hrubé zásahy 
do b eh  a vodních ploch. 

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 
ešeným územím prochází silnice I/4. Bude respektováno její ochranné pásmo. Podmínkou je spln ní platných hygienických limit  p i 

realizaci staveb (opat ení nebudou hrazena z prost edk  správce komunikace). Jakékoliv p ípadné zásahy do  OP, v etn  budování 
nových a úpravy stávajících napojení na tuto komunikaci je nutno projednat s SD. Územní plán p edkládá návrh p eložky silnice I/4 
ze Zásad územního rozvoje Jiho eského kraje, jako koridor dopravní infrastruktury (DI 14), v . východního obchvatu Volyn , vedený 
ve svahu na východ  od zastav ného území za železni ním nádražím v etn  nového mostu p es Voly ku, 
a to z d vodu nevyhovujících parametr  a odvedení tranzitní dopravy. Ší e koridoru byla up esn na dle projektu P eložka silnice I/4 u 

sta Volyn  zpracovaného Pragoprojektem a.s. Praha. P i realizaci stavby p eložky je nutno zajistit vybudování protihlukových 
opat ení podél obytných ástí m sta Volyn  tam, kde si to dodržení hygienických limit  pro chrán né venkovní prostory, chrán né 
venkovní prostory staveb a chrán né vnit ní prostory staveb (stávajících i plánovaných) vyžádá. V dopravním koridoru DI14 nebudou 
umis ovány žádné rozvojové plochy. Rovn ž je nep ípustné provád t stavby a innosti, které by znemožnily, ztížily nebo ekonomicky 
znevýhodnily umíst ní a realizaci p edm tné dopravní infrastruktury (v etn  souvisejících staveb). 

Dopravní návrh územního plánu považuje stávající trasy silnic II. a III. t íd za územn  stabilizované. V zastav ném území m sta Volyn  
jsou navrženy dv  plochy dopravní infrastruktury (D 10 a D 32) navazující na sí  místních komunikací. V rozvojových plochách je 
umožn n vznik nových komunikací v ší kových parametrech v souladu s p íslušnými normami dle d vodu vzniku komunikace. 
Dopravní napojení navržených ploch prob hne p ednostn  prost ednictvím silnic nižších t íd a stávajících p ipojení na silnici I/4 v 
souladu s p íslušnými SN. Dopravní napojení na p eložku silnice I/4 nebude umožn na. V navržených plochách musí mít budované 
objekty svoji parkovací a garážovací pot ebu pokrytu na vlastním pozemku. To platí i pro stavbu i p estavbu objekt  nabízejících 
ubytovací služby. U lokalit, které zasahují do ochranných pásem silnic II. a III. t íd a železnice je možnost zasažení nep íznivými vlivy 
z dopravy, p edevším hlukem. V rámci následujících stavebních ízeních je nutno posoudit toto p ípadné zasažení a na základ  
toho budou navržena pot ebná technická opat ení na náklady investora budoucí výstavby. 

V rámci oprav a úprav stávajících silnic je bez požadavku na zm nu územního plánu možné jejich rozší ení i sm rová a výšková 
úprava tras (rektifikace a homogenizace) do normových parametr  za podmínky, že rozší ení nebo úprava v zastav ném a 
zastavitelném území prob hne v plochách dopravní infrastruktury a dále za podmínky, že negativní nezasáhne zastav né území i 
zastavitelné území ploch (nap . nadlimitním hlukem z dopravy). Na území MPZ Volyn  a VPZ Zechovice jsou úpravy komunikací do 
normových parametr  dle názoru orgánu ochrany památkové pé e, KÚ Jiho eského kraje, OKPP, nep ípustné. 

Navržené lokality musí být ešeny komunika  i velikostmi odstavných ploch dle normových hodnot, místní komunikace musí být 
navrženy dle normových hodnot, p íp. nov  navržené k ižovatky musí být v souladu s SN 73 6110, SN 73 6102, úhel k ížení musí být 
v rozmezí 70° až 105°, rozhledové pole v k ižovatkách musí být prostor všech p ekážek vyšších než 75 cm. 
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ešeným územím prochází jednokolejná neelektrifikovaná železni ní tra . 198 Strakonice - Volary. Z hlediska výhledových akcí 
železni ní infrastruktury je pro tuto tra  v ešeném území p ipravovaná stavba „Racionalizace Strakonice - Volary“. Bude 
respektováno ochranné pásmo dráhy dle zákona o drahách. V p ípad  navržených zastavitelných ploch, které áste  zasahují do OP 
dráhy, bude nutno postupovat v souladu s ust. zákona . 266/1994 Sb., o drahách a zásahy do zájm  dráhy bude zapot ebí projednat 
s Drážním ú adem a Správou železni ní dopravní cesty. 

Sou asný systém cykloturistických, turistických tras a nau ných stezek z stane zachován a bude dále postupn  rozvíjen. Zejména je 
vhodné v navazujících územních ízeních a dalších dokumentacích nalézt novou trasu cyklostezky od Valchy do Nem tic 
s pokra ováním do Mut nic (mimo ešené území). Návrh ÚP vymezuje dv  nové p ší trasy v zastav ném území m sta Volyn , 
jedna z tras vede od ulice Wolkerova ke kapli And  Strážných. Druhá p ší trasa je vedena z pravého b ehu eky na levý do lokality 
Na zv inci a dále podél eky. V zájmu rozvoje turistiky a cykloturistiky bude vhodné rozší it dopl ková za ízení (odpo ívadla, 
ob erstvení, informa ní tabule, atd.). 

KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ 

Koncepce vodohospodá ského ešení 

Odtokové pom ry, vodní plochy a nádrže 

Stávající vodote e, vodní plochy a doprovodnou zele  je nutné zachovat. Podmínkou pro další vývoj je zachování sou asného, 
áste  p írodního charakteru území kolem toku. I nadále je pot eba provád t údržbu vegetace v tomto prostoru. Dále se 

doporu ují vhodná krajinná revitaliza ní opat ení ke zvýšení záchytu vody v krajin , zlepšení erozní odolnosti a zamezení 
odnosu p dy. V p ípad ast jších výskyt  p ívalových deš  doporu uje z izovat záchytné stoky pro svedení t chto srážek. 

V dalších etapách povolovacích proces  vedoucích k rozší ení dobývacího prostoru bude dopln n hydrogeologický pr zkum vlivu 
žby s ohledem na stanovená ochranná pásma vodního zdroje, zda nedojde k ovlivn ní jakosti vody a hydrogeologických pom  

vodního toku. Skladování olej  a ropných látek je p ípustné pouze v p ípad  kladného hydrogeologického posudku a ú inných 
technických opat ení. Veškerá strojn -technologická za ízení a vozidla pro p epravu budou zabezpe ena proti úniku provozních 
kapalin. K zám ru rozší ení dobývacího prostoru je nutný souhlas dle § 17 odst. 1 písm. e) vodního zákona v etn  doložení 
hydrogeologického posouzení. 

Zásobování pitnou vodou 

Zásobování m sta Volyn  a sídla ern tice pitnou vodou vyhovuje (kapacita zdroj , tlakové pom ry, kvalita vody, hlavní profily ad ) 
i do budoucna a proto z stane zachováno. Nové vodovodní ady budou budovány v rámci nové zástavby a k doposud nenapojeným 
objekt m. S ohledem na stá í vodovodu se navrhuje postupná rekonstrukce vodovodních sítí a zásobního adu pro Volyni. Pro areál 
Školy v p írod  se uvažuje o posílení p ípojky. V rámci skupinový vodovod Volyn  – Nišovice – ern tice se navrhuje modernizace 
jímání surové vody (rozší ení jímání - z ízení infiltrace, p ímý odb r jako rezerva) a rekonstrukce úpravny vody Nišovice. Ve výhledu se 
uvažuje s hydrogeologickým pr zkumem k získání dalších zdroj  vody. V sídle Ra í a Starov se neuvažuje s výstavbou vodovodu 
pro ve ejnou pot ebu. Obyvatelé budou využívat i nadále stávající individuální zdroje pitné vody. V sídle Zechovice je navržena 
výstavba nového vodovodu pro ve ejnou pot ebu, je již v okamžiku vydání tohoto ÚP proveden a provozován. Pro zajišt ní 
pot ebných tlakových pom  bude v jihozápadní ásti sídla z ízena AT stanice pro tuto ást sídla. Vodovodní sí  bude 
budována v rámci stávající i navrhované zástavby. 

Zdroje zne išt ní, odkanalizování a išt ní odpadních vod 

Odkanalizování m sta Volyn  vyhovuje i do budoucna a proto z stane zachováno. Nové kanaliza ní stoky budou budovány 
v rámci nové zástavby a k doposud nenapojeným objekt m. Zastavitelné plochy ve m st  Volyni budou napojovány 
na ve ejnou kanalizaci. S ohledem na efektivitu odvád ní splaškových a deš ových vod je vhodné nové úseky kanalizace budovat 
jako oddílné a p i rekonstrukcích stávajících sítí se snažit o postupné nahrazování jednotné kanalizace kanalizací oddílnou. S ohledem 
na stá í kanalizace a použité trubní materiály se doporu uje postupná rekonstrukce stávající kanaliza ní sít . Dále je 
pot eba vybudovat novou kanaliza ní stoku (jako zatrubn nou vodote ) na odvedení (balastních) vod z Hrad anských rybník  do eky 
Voly ky. istírna odpadních vod vyhovuje. Na OV Volyn  resp. kanaliza ní sí  m sta je navrženo napojit (p erpávání) 
odkanalizování obce P echovice. 

V sídle ern tice je navržena výstavba nové oddílné splaškové kanalizace v rámci stávající i navrhované zástavby. P edpokládá se 
gravita ní odvád ní odpadních vod. Takto svedené odpadní vody budou išt ny centráln  na navrhovanou OV (TI 42) pod 
zástavbou sídla v blízkosti recipientu. Navržená OV bude vybudována s takovou technologií, která svými negativními vlivy 
posuzovaných z hlediska hygienických p edpis  nebude poškozovat stávající nebo navržené plochy umož ující umíst ní objekt . 
Variantn  je také navrženo napojení kanaliza ní sít  sídla ern tice na centrální OV obce Nišovice. 
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V sídle, Ra í, Starov a Zechovice se nep edpokládá výstavba centrální OV. Likvidace odpadních vod bude ešena jejich akumulováním 
v bezodtokových jímkách nebo individuálním išt ním (vícekomorové septiky s do išt ním, mikro istírny apod.). 

Deš ové vody sídel budou i nadále odvád ny stávajícím zp sobem. Doporu uje se maximální množství srážkových vod zasakovat 
do p dy p irozeným zp sobem a minimalizovat zpev ování ploch nepropustnými materiály. 

V ploše B50 budou deš ové vody p ednostn  zasakovány na pozemku, poté zadržovány nebo odvedeny oddílnou srážkovou kanalizací 
a až jako poslední (a krajní) možností je jejich vypoušt ní do jednotné kanalizace. 

Koncepce zásobování elektrickou energií 

Je navržena plocha koridoru nadmístního významu pro zásobování elektrickou energií VVN 110 kV vedený ve stávající trase 
elektrického vedení 110 kV, a to východn  od m sta Volyn  a sídla Ra í a ern tice. Koridor je vymezen jako ve ejn  prosp šná 
stavbaTI-Ee39/1 o ší i 100 m.  

které stávající trafostanice TS mají dostate nou rezervu výkonu pro napojení výstavby v jejich blízkosti. Jednotlivé lokality 
budou napojeny z TS dle vyjád ení E-ON . Bud jovice. Dopl ovaná výstavba bude pokryta ze stávajících trafostanic. Eventuální 

eložky el. vedení budou ešeny dle zákona . 458/2000 a sm rnicí E-ON - viz ochranná pásma. Základním údajem pro návrh 
distribu ního zásobení elektrickou energií ešeného území je jeho dimenzování tak, aby byl schopen p inést požadovaný výkon v dob  
maxima p i dodržení všech aspekt  spolehlivosti, kvalit  nap tí a to p i minimálních po áte ních investicích a ro ních nákladech 
na ztráty a provoz. 

Podmínkou napojení je i soub žn  provád ná úprava a rekonstrukce sít  NN. V p ípad , že nebudou TS vyhovovat, budou rozší eny 
pop . nahrazeny výkonn jším typem, eventuáln  dopln ny novými TS. Doporu ujeme typ TS do 630kVA. Stávající sekundární sí  
vyhovuje pro dnešní 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 zastav ným a navrženým zastavitelným plochám je navrženo: 

 pro zastavitelné plochy budou navrženy samostatné trafostanice podrobn jší dokumentací dle 
pot eb – nejsou v sou asnosti známy konkrétní požadavky p íkonu, 

 trafostanice je možno umis ovat v plochách a koridorech a budou napojeny do systému VN, 
a to bu  nadzemním vedením, nebo vedením kabelovým (v rámci ve ejných prostranství a ploch 
pro dopravu), 

 sí  nízkého nap tí bude rozší ena a zahušt na novými vývody. 
Podmínkou pro umis ování ve ejné infrastruktury je, že plochy zasažené nadlimitním hlukem z provozu vedení vysokého nap tí nesmí 
mít charakter chrán ného venkovního prostoru. 

Koncepce zásobování plynem 

Ve m st  Volyn  je provedena plynofikace. Nové plynovodní ady budou budovány v rámci nové zástavby  
a k doposud nenapojeným objekt m a budou ukládány do komunikací nebo podél nich, nebo v plochách ve ejných prostranství. 

Koncepce zásobování teplem 

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 

ípustné úrovn  zne išt ní ovzduší. 

Je možno doporu it pro provozovatele n které dostupné systémy, které spl ují ekologické limity. Plynofikací je dán p edpoklad 
k vyt ování spalování pevných paliv, nejvíce hn dého uhlí. Postupná náhrada tepelných zdroj  p inese výrazné zlepšení istoty 
ovzduší. V individuálních zdrojích tepla jsou využívaná r zná paliva, p emž z hlediska po tu p evládá v sou asné dob  zemní plyn. 
V území bude využíváno pop ípad  alternativních zdroj  energie formou využití biomasy, tepelných erpadel, solárních kolektor . 

Odpadové hospodá ství 

Návrh ÚP vymezuje plochu technické infrastruktury (TI 7) pro bioodpad. Bioodpady jsou významnou sou ástí odpad  vznikajících 
v komunální sfé e. Kv li svým vlastnostem zp sobují komplikace p i skládkování (tvorba skládkového plynu a výluhu). 

i separovaném sb ru je však bioodpad surovinou, kterou je možno p em nit na užite ný materiál (kompost) využitelný v široké 
škále lidské innosti. 



 

Strana 15 

 

KONCEPCE OB ANSKÉHO VYBAVENÍ 

Koncepce a vymezení ploch ob anského vybavení 

Návrh ÚP vymezuje plochy ob anského vybavení. Tyto plochy jsou navrženy u stávajících ploch ob anské vybavenosti a u ploch 
bydlení, a to z d vodu budoucího využívání služeb novými obyvateli t chto lokalit - OV 5, OV 8, OV 12, dále pak jsou plochy ob anské 
vybavenosti vymezeny v p ilehlé blízkosti navržené p eložky silnice I/4 - OV 13, OV 15. V rámci výstavby soukromých obytných 
objekt  je podporována možnost z izování prostor  pro ob anské vybavení, které nenaruší okolní bydlení. 

Plochy ve ejných prostranství 

Plochy ve ejných prostranství jsou p evážn  vymezeny v ochranném pásmu silnice a podél vodních tok . Ve ejná prostranství, která 
jsou vymezena v souvislosti s povinností ploch bydlení i ob anské vybavenosti o rozloze v tší než 2 ha, jsou navržena v takové 
velikosti, aby i po vybudování místních i obslužných komunikací naplnila povinnost stanovenou vyhláškou . 501/2006 Sb. V severní 
ásti m sta Volyn , je navržena plocha ve ejných prostranství s vodními plochami (VP 16) a další vymezená plocha ve ejných 

prostranství je v jihozápadní ásti m sta Volyn  (VP 27). 

CIVILNÍ OCHRANA 
 V ešeném území se neo ekává pr chod pr lomové vlny vzniklé zvláštní povodní, jejímž p vodcem 

že být vodní dílo. 
 ešené území neleží v zón  havarijního plánování, podle analýzy možného vzniku mimo ádné 

události, která je sou ástí Havarijního plánu kraje, žádná firma svou produkcí a skladováním 
nebezpe ných látek neohrožuje území ešené tímto územním plánem. 

 Ukrytí obyvatelstva zabezpe uje p íslušný obecní ú ad pouze p i vyhlášení vále ného stavu. Ukrytí 
bude provedeno ve vytipovaných podzemních, suterénních a jiných ástech obytných dom  
a v provozních a výrobních objektech po jejich úprav  na improvizované úkryty. Je možno po ítat 
s využitím ochranných prostor  jednoduchého typu v budovách, které mají nejmenší 
dob hovou vzdálenost od místa ohrožení. V p ípad  pot eby ukrytí obyvatel a návšt vník  obce 

i vzniku MU v dob  míru zajiš uje obecní ú ad ochranu osob p ed kontaminací 
nebezpe nými látkami (pr myslová havárie, únik nebezpe né látky z havarovaného vozidla apod.) 

edevším za využití ochranných prostor  jednoduchého typu ve vhodných ástech obytných dom  
a provozních, výrobních a dalších objekt , kde budou improvizovan  provád ny úpravy 
proti pronikání nebezpe ných látek. 

 Zajišt ní evakuace organizuje obecní ú ad. Pobyt evakuovaných osob a osob bez p íst eší je možný 
ve stávajících objektech jako nap . školských, v ubytovnách, penzionech, t locvi nách, kulturních 
domech apod. ¨ 

 Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci bude dle pot eby zajiš ováno v dob  
po vzniku mimo ádné události. K tomu budou využity vhodné prostory v rámci obce, p ípadn  
blízkého okolí. Skladování prost edk  individuální ochrany pro zabezpe ované skupiny osob ve 
školských a zdravotnických za ízeních bude prozatímn ešeno v centrálních skladech mimo území 
obcí a m st. 

 Pokud jde o vyvezení a uskladn ní nebezpe ných látek mimo zastav ná území a zastavitelných 
ploch, m žeme konstatovat, že na území m sta se nenacházejí nebezpe né látky v takovém 
množství, aby bylo nutno tímto zp sobem snižovat riziko spojené s p ípadnými haváriemi. 

 V rámci problematiky záchranných, likvida ních a obnovovacích prací pro odstran ní nebo snížení 
škodlivých ú ink  kontaminace se stanovuje, že pro dekontaminaci osob, p ípadn  
pro dekontaminaci kolových vozidel, je možno využít nap . za ízení umýváren, sprch, istíren, garáží 

tších firem, napojených na kanalizaci a vodovod. Pro dekontamina ní plochy v podstat  posta í 
zpevn ná, nejlépe betonová plocha s odpadem a improvizovanou nájezdní rampou, která bude mít 
z jedné strany p íjezd a z druhé strany odjezd s p ívodem vody nebo páry. Záhrabovišt  není 
v katastru obce vymezeno, nakažená zví ata budou likvidována v míst  nákazy a odvezena do míst 
ur ených p íslušným pracovníkem veterinární správy a hygieny. 

 Pokud jde o ochranu p ed vlivy nebezpe ných látek skladovaných v území, lze konstatovat, že 
na ešeném území je možno využít ochranných vlastností budov - staveb, které bude nutno upravit 
proti proniknutí kontaminant  (uzav ení a ut sn ní otvor , oken a dve í, v tracích za ízení) 
a do asn  ukrývané osoby chránit improvizovaným zp sobem (ochrana dýchacích cest, o í 
a povrchu t la). 
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 Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií bude ešit obec a jejich orgány ve 
spolupráci s provozovateli sítí podle jejich zpracovaných plán  pro p ípady mimo ádné situace. 

 Oblast zajišt ní varování a vyrozum ní o vzniklém ohrožení bude v p ípad  m sta Volyn  
zajišt na spušt ním sirén a p edáním varovných informací ob an m 
cestou M stského ú adu Volyn  za využití rozhlas , pojízdných rozhlasových za ízení, p edání 
telefonických informací a dalších náhradních prvk  varování.  

E) KONCEPCE USPO ÁDÁNÍ KRAJINY, V ETN  VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM 
ZP SOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZM N V KRAJIN  A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH 
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  
V nezastav ném území je umožn no zales ování pozemk  na plochách navazujících na stávající PUPFL a na plochách, jejichž 
zalesn ním dojde k ucelení PUPFL. Nesmí se jednat o zem lskou p du s I. a II. t ídou ochrany. Dále je v nezastav ném území 
umožn no z izování vodních ploch a umis ování staveb pro zabezpe ení zem lské innosti, jako jsou seníky, p íst ešky pro zv  
a chovaná zví ata, v elíny formou lehkých p íst ešk , podmín  realizace komunitního kompostování, polních hnojiš  za spln ní 
zákonných podmínek. 

Návrh opat ení 

 Je t eba v novat ochranu veškeré zeleni v krajin , a to jak plošn , tak p edevším rozptýlené, která 
se významn  podílí na tradi ní podob  území, nap . charakteristická stromo adí na b ezích 
a hrázích rybník , mok adní vegetace a po etné solitérní d eviny, 

 pro všechny výsadby ve volné krajin  používat výhradn  p vodní p irozené druhy rostlin, 
 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 sobeni a bránit jejich snížení, 

 minimalizovat úpravy porostních okraj , 
 realizovat územní systém ekologické stability, v etn  interak ních prvk ; nerozši ovat ornou p du, 
 i realizaci zám  je nutno zachovat stávající ú elové komunikace zajiš ující p ístup k pozemk m 

pr chodnost krajiny. 

Vymezení ploch v krajin  

Územní rozsah nezastavitelného území je vymezen v grafické ásti dokumentace v Hlavním výkrese. Charakter krajiny na území 
sta Volyn  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 p irozených ekologických a krajinotvorných funkcí vodních tok  
a vodních ploch. 

 koncepce odkanalizování m sta zajiš uje podmínky zejména pro ochranu p ed zne išt ním vod, 
 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 

Plochy lesní jsou v území stabilizované. V rámci podmínek využiti ploch lesa je zajistit zejména: 

 zachováni ekologické rovnováhy, 
 zachováni 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: 
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 i hospoda ení 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 íklad zatravn ním atd. 

Plochy smíšené nezastav ného území 

Vymezené plochy smíšené nezastav ného území 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 pro zastoupení druh  
organism  odpovídajících trvalým stanovištním.  

Plochy p írodní 

Plochy p írodní jsou v území stabilizované. 

Plochy t žby nerost   

Územní plán stabilizuje stávající plochu t žby nerost  v k. ú. ern tice. V návaznosti na stabilizovanou plochu jsou nov  vymezeny 
plochy TN59 a TN60 pro rozší ení plochy t žby nerost . Stavby a za ízení v plochách t žby nerost  budou povolovány pouze jako 
do asné po dobu trvání t žební innosti. Po její ukon ení budou veškeré stavby a za ízení odstran ny. Po ukon ení t žby musí být 
v plochách t žby nerost  provedena rekultivace podle schválené dokumentace. 

Více viz kapitola f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití. 

Vymezení ÚSES 

Cílem územního systému ekologické stability (dále jen „ÚSES“) je ochrana p írodních spole enstev p ed intenzívní 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 se pro ú ely této ÚPD rozumí v prostoru spojitá a v ase trvající sí  
jednotlivých prvk  ÚSES (biocentra, biokoridory), která stavem svých podmínek umož uje trvalou existenci a rozmnožování 

irozeného geofondu krajiny a zárove  umož uje migraci zv e a živo ich . 

Zm nou  .  2  ÚP  Volyn  dochází  k  úprav  hranic  lokálního  biokoridoru  LBK  17,  jež  zasahoval  do  pozemk  p.  .  2045/1,  2045/3  a  
2045/4 v k. ú. Volyn  (severozápadn  od m st- plochy R53 a Rsz54 ). LBK je posunut severním sm rem p es území reálného pohybu 
zv e. 

Ekologický význam ÚSES: 

 biologický - ochrana stávajících stanoviš  pro biotu v celém ešeném území, 
 krajinotvorný - ochrana celkového krajinného prost edí, 
 estetický - ochrana lenitosti krajiny v bezlesí. 

Návrh pro zlepšení ekologické funkce krajiny: 

 u vodote í v co nejv tší mí e obnovit p írod  blízký charakter (revitalizovat) a podporovat 
sukcesi v jejich blízkosti, 

 vhodnými technologickými zásahy zvyšovat stupe  ekologické stability lu ních porost , 
 stávající zele , typickou druhovou skladbu, tradi ní umíst ní a prostorovou funkci zelen  je 

nutno respektovat. 
Tabulka 2: Tabulka vymezených prvk  ÚSES v . interak ních prvk  

Ozna ení: Charakter: Název:  Katastrální území: Velikost:  
RBC 0 regionální biocentrum Niva pod Volyní Volyn  22,86 ha 
RBC 797 regionální biocentrum Beta  ern tice 11,57 ha 
RBK 0 regionální biokoridor Voly ka u Volyn  Volyn , ern tice  
RBK 353 regionální biokoridor Na Kobylce - Beta  Starov, Zechovice  
RBK 4105 regionální biokoridor Beta  - Ma ský Vrch ern tice  
RBK 356 regionální biokoridor Beta  - Manina ern tice, Ra í u Nišovic  
LBC 3 lokální biocentrum Pod strání Volyn  4,06 ha 
LBK 4 lokální biokoridor Starovský potok u Volyn  Volyn , Zechovice 5,74 ha 
LBC 5 lokální biocentrum Na Opukách Zechovice 30,61 ha 
LBK 6 lokální biokoridor Starovský potok nad Zechovicemi Starov, Zechovice 11,57 ha 
LBC 7 lokální biocentrum Amerika Starov 4,33 ha 
LBC 9 lokální biocentrum Pravda Starov 4,02 ha 
LBK 11 lokální biokoridor Na st elách Zechovice 0,30 ha 
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LBC 12 lokální biocentrum Na Procení Zechovice 0,12 ha 
LBK 13 lokální biokoridor Na skalních drahách Volyn , Zechovice 4,23 ha 
LBC 14 lokální biocentrum Kravský vrch Volyn  8,79 ha 
LBK 15 lokální biokoridor Na Homolce Volyn  1,96 ha 
LBK 16 lokální biokoridor Špitálky Voly  4,42 ha 
LBK 17 lokální biokoridor Kojana Volyn , Zechovice 6,34 ha 
LBK 18 lokální biokoridor Maninský potok Volyn  2,57 ha 
LBC 19 lokální biocentrum Skalnice Volyn  0,05 ha 
LBC 22 lokální biocentrum Nad nišovickým jezem ern tice 0,21 ha 
LBC 24 lokální biocentrum Nad cestou ern tice 11,57 ha 
LBC 26 lokální biocentrum Brankovec ern tice 2,98 ha 
LBC 28 lokální biocentrum Nad ern ticemi ern tice 4,94 ha 
LBC 30  lokální biocentrum Ra í ern tice, Ra í u Nišovic 5,24 ha 
LBK 31 lokální biokoridor Ra í ern tice, Ra í u Nišovic  
LBC 32 lokální biocentrum V trnovcích Ra í u Nišovic 3,30 ha 
LBC 34 lokální biocentrum Nišovický rybník Ra í u Nišovic 3,25 ha 
LBC 36 lokální biocentrum Bukovec ern tice 4,18 ha 
IP A interak ní prvek Brankovec ern tice  
IP B interak ní prvek V polích ern tice  
IP C interak ní prvek Nad vsí Ra í u Nišovic  
IP D interak ní prvek Královice Volyn   
IP E interak ní prvek Na Neuslužické Volyn   
IP F interak ní prvek Maliny Volyn   
IP G interak ní prvek Arenda Volyn   
IP H interak ní prvek Na hájích Zechovice  
IP CH interak ní prvek Spálený vrch  Zechovice  
IP I interak ní prvek Valši ka Volyn   
IP J interak ní prvek Nad Valši kou Volyn   
IP K interak ní prvek U Ludmily Volyn   
IP L interak ní prvek St ela Volyn   
IP M interak ní prvek Pod Kravským vrchem Volyn   
IP N interak ní prvek Na skalních drahách Zechovice  
IP O interak ní prvek U Starova Zechovice, Starov  
IP P interak ní prvek Na mlýnicích Zechovice, Starov  
IP Q interak ní prvek Na kojanech Zechovice  
IP R interak ní prvek Nad chalupami Zechovice  
IP S interak ní prvek Milodráž Zechovice  
IP T interak ní prvek V kalcích ern tice  
IP U interak ní prvek Ra í ern tice, Ra í u Nišovic  
IP V interak ní prvek Za hrby ern tice  
Stanovení podmínek pro prvky ÚSES mají 2 základní funkce:  

 zajiš ují podmínky pro trvalou funk nost existujících prvk  ÚSES, 
 zajiš ují územní ochranu ploch pro dopln ní prvk  ÚSES.  

Viz text v kap. f) stanovení podmínek pro plochy p írodní a smíšené nezastav né. 

Opat ení pro obnovu a zvyšování ekologické stability krajiny 

V návrhu je uvažováno s postupným zvyšováním ekologické stability krajiny. Jedná se p edevším o postupné dopln ní navržených 
lokálních biocenter a biokoridor . Dále je v návrhu ÚP umožn no postupné zales ování, z izování vodních ploch a p evád ní 
ekologicky nestabilních ploch na plochy s vyšší ekologickou stabilitou. 

Na lu ních porostech se navrhuje kosení dle stavu spole enstva zpravidla jedenkrát až dvakrát ro  s ob asným vynecháním n které 
sezóny na malé ásti plochy st ídav  v r zných místech lokality tak, aby byla umožn na existence druh  neschopných regenerace 
v cyklu pravidelných se í. Ladní vegetaci je d ležité ponechat bez zásahu, pouze s v tším asovým odstupem (2-3 roky) kosit partie 
bez d evinných nálet . 
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V lesním porostu je nutné zachovat a chránit, respektive prohloubit p irozený charakter porost  dle souboru lesních typ  (SLT). 
Stávající listná e udržovat do vysokého v ku p evážn  jen zásahy charakteru zdravotního výb ru. Vhodnými opat eními podpo it p i-
rozenou obnovu žádoucích d evin. V p im ené mí e pak zachovat podíl odumírajících a tlejících padlých strom . Výchova musí být 
zam ená na udržení p irozené skladby a p em na na druhovou skladbu dle SLT.  

Stanovení podmínek pro prostupnost krajiny 

Stávající sí  p ších a cykloturistických komunikací, tj. polních a lesních cest musí být zachována, nesmí být snižována rušením 
nebo omezováním pr chodnosti. Pozemky, p es které prochází cyklostezka 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.  

V zájmu rozvoje turistiky a cykloturistiky je vhodné rozší it dopl ková za ízení (odpo ívadla, p ovny kol, tábo išt , informa ní 
tabule). Je p edpokládáno, že ve stávajících trasách ozna ených ve výkrese budou vybudovány kvalitní cyklistické stezky a cyklotrasy. 

Vymezení ploch pro protierozní opat ení a ochranu p ed povodn mi 

Záplavové území 

Uvnit  záplavového území eky Voly ky je možné pouze rozši ování ploch, které budou zabra ovat p edevším vodní erozi, vhodná 
krajinná revitaliza ní a protipovod ová opat ení (nap . plochy s travním porostem, zalesn né plochy, budování protierozních 
a vsakovacích nádrží, výstavba a údržba suchých poldr , apod.). 

ešené území je omezováno hranicí záplavy a povodn  2002.  

které z rozvojových ploch (R 3, VS 9, DI 10, B 11, OV 12, DI 14, SO 33, SO 34 a VS 35) jsou umíst ny v záplavovém území, jedná se 
o využití stávajících proluk i p ímou návaznost na zastav né území. Pro tyto plochy jsou navrženy takové podmínky pro výstavbu, aby 
bylo maximáln  sníženo riziko a nezhoršovalo stávající situaci v t chto územích. 

Nov  navržené stavby v dalších stupních projektové dokumentace musí být ešeny s ohledem na záplavové území vodního toku eky 
Voly ky. Veškeré stavby musí být ešeny technicky tak, aby nebyly ohroženy p ípadnými záplavami a sou asn  aby nezhoršovaly 
pr tokové pom ry v ešeném profilu toku, a musí být odsouhlaseny se správci povodí.  

Protipovod ové opat ení 

Stávající vodote , vodní plochy a doprovodnou zele  je nutné zachovat. Podél vodote í bude zachován p ístupný pruh pozemk  
v ší ce 8 m od b ehové hrany. I nadále je pot eba provád t údržbu vegetace zejména v okolí vodních tok   
a rybník .  

Pro snížení povod ového rizika v zájmovém území jsou doporu ena 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). Nedoporu ují se žádná opat ení, sm ující k urychlení povrchového odtoku nebo jeho zvýšení. 

es sídlo Zechovice je kolem Starovského potoka umíst no protipovod ové opat ení v délce 0,432km (zkapacitn ní koryt a ochranné 
hráze vodního toku). 

Protierozní opat ení 

V návrhu 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. 

Vymezení ploch pro rekreaci 

Na sever od m sta Volyn  jsou vymezeny nové plochy pro rekreaci (R 1, R 2, R 3, R 51, R 52), které voln  navazují rekrea ní oblast 
Na Valše. Na západním okraji m sta Volyn  jsou navrženy další ty i plochy pro rekreaci ( R 20, R 21, R 54 a Rsz 54), navazující 
na stávající plochy rekreace. 

Návrh ÚP p ipouští pro p ípadný rozvoj rekrea ních pobytových aktivit využít stávajícího domovního fondu nevhodné pro trvalé 
bydlení. Nelze vymezovat plochy pro pobytovou rekreaci, které nebudou navazovat na zastav né území zejména z hlediska ochrany 

dního fondu a krajinného rázu. 
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Vymezení ploch pro dobývání nerost  

V ešeném území se nacházejí poddolovaná území po t žb  rud „Volyn “ a „ ern tice“, dobývací prostor „ ern tice“, 
ložisko stavebního kamene „ ern tice - Volyn “ a další chrán ná Ložiska nerostných surovin, viz grafická ást této dokumentace. 
V návrhu je respektován zákon o ochran  a využití nerostného bohatství - horní zákon. 

Zm nou . 3 ÚP Volyn  se vymezuje hranice dobývací prostoru lomu kamence ern tice p esn  dle geodetického zam ení. Sou asn  
se zde navrhují v návaznosti na stabilizovanou plochu t žby nerost  nové plochy TN 59 a TN60 jako nezastavitelné území pro rozší ení 
vlastního kamenolomu. 

F) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM VYUŽITÍ 
S UR ENÍM P EVAŽUJÍCÍHO Ú ELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ 
STANOVIT, P ÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEP ÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ (V ETN  STANOVENÍ, 
VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOU ENO UMIS OVÁNÍ STAVEB, ZA ÍZENÍ A JINÝCH 
OPAT ENÍ PRO Ú ELY UVEDENÉ V § 18 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA),  POP ÍPAD  
STANOVENÍ PODMÍN  P 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 1:5000 je patrné len ní správního území m sta Volyn  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  

Obecn   

Stanovení podmínek u stávajících ploch se vztahuje pouze na zm ny sou asného stavu (p ístavby, nástavby a dostavby). Je tedy 
ípustná možnost, že již stávající zástavba není v souladu s podmínkami umož ující zm ny sou asného stavu. 

Pro p ípad, že by území bylo ešené regula ním plánem, lze považovat tyto podmínky jako doporu ené zadání a mohou být 
v pr hu zpracování RP upraveny. Do p ípadného zpracování RP je stanovení podmínek ÚP závazné. 

Podmínky pro plošné využití území  

Zastav nost celková 

 veškeré údaje o zastavitelných plochách jsou vztaženy k jednotlivým stavebním pozemk m; bude-
li v ur ité etap  zastav ná pouze ást z navrhované plochy, potom zastav nost bude 
vztažena na ešenou vymezenou ást, 

 celkovou zastav ností se rozumí zastav ná plocha všemi budovami, v etn  teras, p ístupových cest, 
všech zpevn ných ploch, bazén  a všech samostatn  stojících p íst ešk , 

 zastav nou plochu lze rovn ž identifikovat všemi plochami, které je nezbytné zapo ítat 
do záboru ZPF a kde je nezbytné sejmout p vodní ornici, 

 pro posouzení je vždy uvažována mén  p íznivá varianta. 

Podmínky pro výškové využití území 

Výška budovy 

 podlaží je jedna úrove  budovy v dané výšce nad i pod zemí, 

 obytným podkrovím se rozumí využitelný prostor p dy s nadezdívkou v míst  obvodové st ny 
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na vn jším líci výšky 0 - 1m. 

Podkroví 

 obytná ást využívající prostor tvo ený nadezdívkou a šikmou st echou. 

Podmínky spole né pro všechny plochy s rozdílným zp sobem využití 

V rámci oprav a úprav stávajících silnic je bez požadavku na zm nu územního plánu možné jejich rozší ení i sm rová a výšková 
úprava tras (rektifikace a homogenizace) do normových parametr  za podmínky, že rozší ení nebo úprava v zastav ném a 
zastavitelném území prob hne v plochách dopravní infrastruktury a dále za podmínky, že negativní nezasáhne zastav né území i 
zastavitelné území ploch (nap . nadlimitním hlukem z dopravy). Na území MPZ Volyn  a VPZ Zechovice jsou úpravy komunikací do 
normových parametr  dle názoru orgánu ochrany památkové pé e, KÚ Jiho eského kraje, OKPP, nep ípustné. 

Plochy bydlení – stav 

Plochy bydlení - stav B 

Hlavní využití 
Bydlení v rodinných domech. 

ípustné využití 

Zm ny staveb individuálního bydlení v rodinných a bytových domech a innosti a je  s tímto typem  bydlení  související,  tj.  užitkové 
zahrady, vedlejší samozásobitelské hospodá ství, vestav ná ob anská vybavenost, administrativní za ízení, obchody, 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 architektury apod.). Umíst ní musí být v souladu s charakterem využívání 
okolních ploch. P ípustná jsou rovn ž parkovací stání a garáže, stavby ke stavb  hlavní formou p ístavby nebo i samostatn  stojící 
pro pot eby vyvolané p ípustným využitím území na vlastním pozemku, nezbytná dopravní a technická infrastruktura, ve ejná zele . 

Podmín  p ípustné využití 

Z vodu umíst ní nových staveb na stávajících plochách zasahující do záplavy a povodn  2002 je stanovena podmínka, že nov  
navržené stavby v dalších stupních projektové dokumentace musí být ešeny s ohledem na záplavové území eky Voly ky. Veškeré 
stavby musí být ešeny technicky tak, aby nebyly ohroženy p ípadnými záplavami a sou asn  aby nezhoršovaly pr tokové pom ry 
v ešeném profilu toku, a musí být odsouhlaseny se správci povodí. 

Pro nov  vystav né objekty na stávajících plochách v m stské i vesnické památkové zón  je stanovena podmínka, že objekty 
budou navazovat na tradi ní strukturu MPZ i VPZ. 

Pro nov  vystav né objekty na stávajících plochách v blízkosti h bitova je stanovena podmínka, že nová zástavba v . terénních 
úprav neovlivní hydrogeologické podmínky takovým zp sobem, který by ohrozil provoz h bitova. 

Na plochách, které jsou soust ed ny podél silnice I., II., III. t ídy a jsou zatíženy hlukem, bude možné bydlení za podmínky, že hluková 
zát ž bude odstran na i nebude p ekra ovat hygienické limity z hlediska hluku. V rámci následujících stavebních ízení je 
nutno posoudit toto p ípadné zasažení hlukem a na základ  toho budou navržena i pot ebná technická opat ení. 

Výstavba nových objekt  a za ízení zasahujících do OP dráhy, pro které jsou stanoveny hygienické a hlukové limity, je umožn na za 
podmínky prokázání nep ekro ení maximální p ípustné hladiny hluku v chrán ných vnit ních i venkovních prostorech staveb a 
venkovních prostorech, a to v dalším stupni projektové p ípravy.“ 

Nep ípustné využití 

Ostatní využití, neuvedené jako ípustné, zejména veškeré innosti narušující okolní prost edí, odstavná stání 
a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní za ízení, za ízení dopravních služeb 
a autobazary. Výstavba samostatn  stojících malometrážních objekt  sezónní rekreace (sruby, zahradní chaty, stavební bu ky apod.). 

Typy podmínek Podmínky pro výstavbu 

Podmínky pro plošné využití území  

Po et staveb na stávající ploše stávající po et s možností dostaveb do maximálního ípustného zastav ní 

Zastav nost celková stávající nebo maximáln  35% 

Velikost stavebních pozemk  v zastav ném území nelze odd lit pozemek menší než 700 m2 
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Podmínky pro výškové využití území  

Výška budovy stávající nebo s možností dostavby na maximáln  2 nadzemní podlaží 

Plochy bydlení - návrh 

Plochy bydlení - návrh B 

Hlavní využití 
Bydlení v rodinných domech. 

ípustné využití 

Výstavba objekt  pro bydlení v rodinných domech a innosti a je s tímto typem bydlení související, tj. užitkové zahrady, vedlejší 
samozásobitelské hospodá ství, vestav ná ob anská vybavenost, administrativní za ízení, obchody, 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 architektury apod.). Umíst ní musí být v souladu s charakterem využívání okolních ploch. P ípustná 
jsou rovn ž parkovací stání a garáže pro pot eby vyvolané p ípustným využitím území na vlastním pozemku, nezbytná dopravní 
a technická infrastruktura, ve ejná zele . 

Podmín  p ípustné využití 

Z vodu umíst ní navržených lokalit zasahující do záplavy a povodn  2002 je stanovena podmínka, že nov  navržené stavby v dalších 
stupních projektové dokumentace musí být ešeny s ohledem na záplavové území eky Voly ky. Veškeré stavby musí být ešeny 
technicky tak, aby nebyly ohroženy p ípadnými záplavami a sou asn  aby nezhoršovaly pr tokové pom ry v ešeném profilu toku, 
a musí být odsouhlaseny se správci povodí. 

Pro nov  vystav né objekty v m stské i vesnické památkové zón  je stanovena podmínka, že objekty budou navazovat na tradi ní 
strukturu MPZ i VPZ. 

U navržených lokalit v blízkosti h bitova je stanovena podmínka, že nová zástavba v . terénních úprav neovlivní hydrogeologické 
podmínky takovým zp sobem, který by ohrozil provoz h bitova. 

Na plochách, které jsou soust ed ny podél silnice I., II., III. t ídy a jsou zatíženy hlukem, bude možné bydlení za podmínky, že hluková 
zát ž bude odstran na i nebude p ekra ovat hygienické limity z hlediska hluku. V rámci následujících stavebních ízení je 
nutno posoudit toto p ípadné zasažení hlukem a na základ  toho budou navržena i pot ebná technická opat ení.  

Výstavba nových objekt  a za ízení zasahujících do OP dráhy, pro které jsou stanoveny hygienické a hlukové limity, je umožn na za 
podmínky prokázání nep ekro ení maximální p ípustné hladiny hluku v chrán ných vnit ních i venkovních prostorech staveb a 
venkovních prostorech, a to v dalším stupni projektové p ípravy.“ 

Plochy B 23, B 25, B 26, B 50 jsou podmín  p ípustné za podmínky, že využití ploch bude ešeno v závislosti na spln ní hygienických 
limit  z Agrochemického podniku v Zechovicích a p ípadná protihluková opat ení zajistí investor staveb s charakterem 
chrán ného venkovního prostoru, chrán ného venkovního prostoru staveb a chrán ného vnit ního prostoru staveb (plochy bydlení). 

Nep ípustné využití 

Ostatní využití, neuvedené jako ípustné, zejména veškeré innosti narušující okolní prost edí, odstavná stání a garáže pro nákladní 
automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní za ízení, za ízení dopravních služeb a autobazary. Výstavba samostatn  stojících 
malometrážních objekt  sezónní rekreace (sruby, zahradní chaty, stavební bu ky apod.). 

Typy podmínek Podmínky pro výstavbu 

Podmínky pro plošné využití území  

Zastav nost celková maximáln  35% 

Velikost stavebních pozemk  minimáln  700 m2 

Podmínky pro výškové využití území  

Výška budovy 2 nadzemní podlaží  
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Plochy rekreace - stav 

Plochy rekreace - stav R 

Hlavní využití 
Rekreace. 

ípustné využití 

innosti, d je a za ízení související s individuální rekreací, výstavba nových rekrea ních objekt , zahrady, stavby související 
s vytvo ením technického, sociálního a ob anského zázemí (sociální za ízení, ob erstvení), parkovací a odstavná stání na vlastním 
pozemku vyvolaná p ípustným využitím území, ve ejná zele . 

Stávající objekty individuální rekreace lze p estavovat, modernizovat a rekonstruovat s možností p dorysného rozší ení a dostaveb. 

Podmín  p ípustné využití 

Z vodu umíst ní nových staveb na stávajících plochách zasahující do záplavy a povodn  2002 je stanovena podmínka, že nov  
navržené stavby v dalších stupních projektové dokumentace musí být ešeny s ohledem na záplavové území eky Voly ky. Veškeré 
stavby musí být ešeny technicky tak, aby nebyly ohroženy p ípadnými záplavami a sou asn  aby nezhoršovaly pr tokové pom ry 
v ešeném profilu toku, a musí být odsouhlaseny se správci povodí. 

Pro nov  vystav né objekty na stávajících plochách v m stské i vesnické památkové zón  je stanovena podmínka, že objekty 
budou navazovat na tradi ní strukturu MPZ i VPZ. 

Pro nov  vystav né objekty na stávajících plochách v blízkosti h bitova je stanovena podmínka, že nová zástavba v . terénních 
úprav neovlivní hydrogeologické podmínky takovým zp sobem, který by ohrozil provoz h bitova. 

Nep ípustné využití 

Jiné než p ípustné využití území je nep ípustné.  

Typy podmínek Podmínky pro výstavbu 

Podmínky pro plošné využití území  

Po et staveb na stávající ploše stávající  po et  lze  zvýšit  za podmínky dodržení min. velikostí parcely 
350 m2 

Zastav nost celková stávající nebo maximáln  35% 

Podmínky pro výškové využití území  

Výška budovy stávající nebo do výšky max. 1 nadzemní podlaží + podkroví 

Plochy rekreace - návrh 

Plochy rekreace - návrh R 

Hlavní využití 
Rekreace. 

ípustné využití 

innosti, d je  a za ízení související s individuální rekreací, výstavba nových rekrea ních objekt , zahrady, stavby související 
s vytvo ením technického, sociálního a ob anského zázemí (sociální za ízení, ob erstvení), parkovací a odstavná stání na vlastním 
pozemku vyvolaná využitím území, ve ejná zele . 

Podmín  p ípustné využití 

Z vodu umíst ní navržených lokalit zasahující do záplavy a povodn  2002 je stanovena podmínka, že nov  navržené stavby v dalších 
stupních projektové dokumentace musí být ešeny s ohledem na záplavové území eky Voly ky. Veškeré stavby musí být ešeny 
technicky tak, aby nebyly ohroženy p ípadnými záplavami a sou asn  aby nezhoršovaly pr tokové pom ry v ešeném profilu toku, 
a musí být odsouhlaseny se správci povodí. 
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Nep ípustné využití 

Jiné než p ípustné využití území je nep ípustné.  

Typy podmínek Podmínky pro výstavbu 

Podmínky pro plošné využití území  

Zastav nost celková maximáln  35% 

Velikost stavebních pozemk  minimáln  350 m2 

Podmínky pro výškové využití území  

Výška budovy 1 nadzemní podlaží + podkroví 

Plochy rekreace – soukromá zele  

Plochy rekreace - soukromá zele  - návrh  Rsz  

Hlavní využití 
Plochy soukromé zelen  (zejména zahrad a sad ), sloužící p evážn  soukromým uživatel m bez možnosti b žného ve ejného p ístupu 
(oplocená i neoplocená). 

ípustné využití 
Soukromé zahrady, sady, vedlejší samozásobitelské hospodá ství, trvalé travní porosty, liniové a plošné ke ové a stromové porosty, 
stavby a za ízení pro zahrádka ení (nap . skleníky, v elíny), altány, zahradní domky, malá rekrea ní a sportovní za ízení (rodinné 
bazény, prvky zahradní architektury apod.), parkovací a odstavná stání na vlastním pozemku vyvolaná p ípustným využitím území, 
nezbytná dopravní a technická infrastruktura, ve ejná zele .  
Podmín  p ípustné využití 
 Oplocení za podmínky, že vzdálenost od hranice lesních pozemk  bude min. 5 m. 
Nep ípustné využití 
Veškeré za ízení a innosti narušující venkovské prost edí, chovy dobytka, kapacitní p stitelské funkce nad rámec samozásobení, 
bydlení, ob anské vybavení, výroba a skladování; garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, erpací stanice 
pohonných hmot, za ízení dopravních služeb, autoservisy, pneuservisy a autobazary; skládky odpadu. 

Typy podmínek Podmínky pro výstavbu 
Podmínky pro plošné využití území  
Po et staveb na stávající ploše min. 350 m2 
Zastav nost celková stávající nebo maximáln  20% 
Podmínky pro výškové využití území  
Výška budovy max. 1 nadzemní podlaží + podkroví, max. však do výšky 6,5 m 

Plochy ob anského vybavení - stav 

Plochy ob anského vybavení - stav OV 

Hlavní využití 
Ob anské vybavení. 

ípustné využití 

Zm ny  staveb  a výstavba nových objekt  pro ve ejné, správní, kulturní, zdravotnické, sociální, sportovní a vzd lávací služby 
netechnického charakteru. P ípustné je z izovat a provozovat knihovny, archivy, služebny policie, požární zbrojnice, erpací stanice 
pohonných hmot, zdravotnická st ediska, apod., parkovací a odstavná stání vyvolaná p ípustným využitím území, plochy ve ejné 
zelen  v etn  architektonických prvk  parteru, nákupní za ízení, obchody, bydlení, ubytování, stravování, ostatní podnikání a služby, 
pokud negativn  neovliv ují své okolí, nezbytná dopravní a technická infrastruktura, ve ejná zele  a ve ejné prostranství. 
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Podmín  p ípustné využití 

Z d vodu umíst ní nových staveb na stávajících plochách zasahující do záplavy a povodn  2002 je stanovena podmínka, že nov  
navržené stavby v dalších stupních projektové dokumentace musí být ešeny s ohledem na záplavové území eky Voly ky. Veškeré 
stavby musí být ešeny technicky tak, aby nebyly ohroženy p ípadnými záplavami a sou asn  aby nezhoršovaly pr tokové pom ry 
v ešeném profilu toku, a musí být odsouhlaseny se správci povodí. 
Pro nov  vystav né objekty na stávajících plochách v m stské i vesnické památkové zón  je stanovena podmínka, že objekty 
budou navazovat na tradi ní strukturu MPZ i VPZ. 
Pro nov  vystav né objekty na stávajících plochách v blízkosti h bitova je stanovena podmínka, že nová zástavba v . terénních 
úprav neovlivní hydrogeologické podmínky takovým zp sobem, který by ohrozil provoz h bitova. 
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. 
Na plochách, které jsou soust ed ny podél silnice I. a III. t ídy, a pro které jsou stanoveny hygienické a hlukové limity, je stanovena 
podmínka, že hluková zát ž bude odstran na i nebude p ekra ovat hygienické limity z hlediska hluku. V rámci následujících 
stavebních ízení je nutno posoudit toto p ípadné zasažení hlukem a na základ  toho budou navržena i pot ebná technická opat ení. 
Výstavba nových objekt  a za ízení zasahujících do OP dráhy, pro které jsou stanoveny hygienické a hlukové limity, je umožn na za 
podmínky prokázání nep ekro ení maximální p ípustné hladiny hluku v chrán ných vnit ních i venkovních prostorech staveb a 
venkovních prostorech, a to v dalším stupni projektové p ípravy. 
Nep ípustné využití 

Jsou takové innosti a d je, které nadm rn  narušují prost edí, chovatelství, p stitelství, pr myslová výroba, sklady a za ízení se 
st edním, velkým a zvlášt  velkým zdrojem zne iš ování ovzduší. 
Typy podmínek Podmínky pro výstavbu 

Podmínky pro plošné využití území  

Po et staveb na stávající ploše stávající po et lze zvýšit za podmínky dodržení min. velikostí parcely 
500 m2 

Zastav nost celková stávající nebo maximáln  45% (90% u sportovních ploch) 

Podmínky pro výškové využití území  

Výška budovy stávající nebo do výšky max. 2 nadzemní podlaží + podkroví 

Plochy ob anského vybavení - návrh 

Plochy ob anského vybavení - návrh OV  

Hlavní využití 
Ob anské vybavení. 

ípustné využití 

Výstavba nových objekt  pro ve ejné, správní, kulturní, zdravotnické, sociální, sportovní, vzd lávací služby netechnického charakteru. 
ípustné je z izovat a provozovat knihovny, archivy, služebny policie, požární zbrojnice, zdravotnická st ediska, apod., parkovací 

a odstavná stání vyvolaná p ípustným využitím území, plochy ve ejné zelen  v etn  architektonických prvk  parteru, nákupní 
za ízení, obchody, bydlení, ubytování, stravování, ostatní podnikání a služby, pokud negativn  neovliv ují své okolí, nezbytná 
dopravní a technická infrastruktura, ve ejná zele  a ve ejné prostranství. 

Podmín  p ípustné využití 

Z vodu umíst ní navržených lokalit zasahující do záplavy a povodn  2002 je stanovena podmínka, že nov  navržené stavby v dalších 
stupních projektové dokumentace musí být ešeny s ohledem na záplavové území eky Voly ky. Veškeré stavby musí být ešeny 
technicky tak, aby nebyly ohroženy p ípadnými záplavami a sou asn  aby nezhoršovaly pr tokové pom ry v ešeném profilu toku, 
a musí být odsouhlaseny se správci povodí. 

Nov  navrhované stavby s charakterem chrán ného venkovního prostoru a chrán ného venkovního prostoru staveb na plochách 
ob anské vybavenosti za podmínky, že budou dodrženy hygienické limity hluku. 

Bydlení personálu ve form  služebních byt  (ne formou RD) za podmínky, že budou dodrženy hygienické limity hluku v chrán ném 
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venkovním i vnit ním prostoru staveb pro bydlení. 

Na plochách, které jsou soust ed ny podél silnice I. a III. t ídy, a pro které jsou stanoveny hygienické a hlukové limity, je stanovena 
podmínka, že hluková zát ž bude odstran na i nebude p ekra ovat hygienické limity z hlediska hluku. V rámci následujících 
stavebních ízení je nutno posoudit toto p ípadné zasažení hlukem a na základ  toho budou navržena i pot ebná technická opat ení. 

Výstavba nových objekt  a za ízení zasahujících do OP dráhy, pro které jsou stanoveny hygienické a hlukové limity, je umožn na za 
podmínky prokázání nep ekro ení maximální p ípustné hladiny hluku v chrán ných vnit ních i venkovních prostorech staveb a 
venkovních prostorech, a to v dalším stupni projektové p ípravy. 

Nep ípustné využití 

Jsou takové innosti a je, které nadm rn  narušují prost edí, chovatelství, p stitelství, pr myslová výroba a sklady. 

Typy podmínek Podmínky pro výstavbu 

Podmínky pro plošné využití území  

Zastav nost celková maximáln  45%  
(90% u sportovních ploch) 

Velikost stavebních pozemk  minimáln  500 m2  

Podmínky pro výškové využití území  

Výška budovy 2 nadzemní podlaží + podkroví 

Plochy ve ejných prostranství - stav, návrh 

Plochy ve ejných prostranství - stav, návrh VP 

Hlavní využití 

Ve ejný prostor s evládající funkcí zelen . 

ípustné využití 

ípustné je z izovat stezky pro ší  i cyklisty, nau né stezky, osazovat drobnou architekturu a uli ní mobiliá , pomníky, památníky, 
vysazovat aleje, výsadba zelen  obecn , z izování vodních ploch (t , rybníky), stavby p ších komunikací, drobné stavby 
informa ního charakteru (mapy, pouta e, výv sky), obslužné komunikace, parkovací stání vyvolaná využitím území, stavby související 
s vytvo ením technického zázemí a technické infrastruktury. 

Nep ípustné využití 

Jiné než hlavní a ípustné využití. 

Plochy smíšené obytné - stav 

Plochy smíšené obytné - stav SO 

Hlavní využití 
Bydlení, v etn  podnikání nesnižujícího kvalitu prost edí. 

ípustné využití 

Plochy smíšené obytné zahrnují pozemky staveb pro bydlení, pozemky ob anského vybavení a ve ejných prostranství  

a dále pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Do ploch smíšených obytných jsou zahrnuty pouze pozemky staveb 
a za ízení, které svým provozováním a technickým za ízením nenarušují užívání staveb a za ízení ve svém okolí a nesnižují 
kvalitu prost edí souvisejícího území, nap íklad nerušící výroba a služby, zem lství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují 
dopravní zát ž v území. 

(nap íklad: bydlení v rodinných domech, obchody, provozovny služeb, drobná emeslná a výrobní za ízení …) 
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Podmín  p ípustné využití 

Z vodu umíst ní nových staveb na stávajících plochách zasahující do záplavy a povodn  2002 je stanovena podmínka, že nov  
navržené stavby v dalších stupních projektové dokumentace musí být ešeny s ohledem na záplavové území eky Voly ky. Veškeré 
stavby musí být ešeny technicky tak, aby nebyly ohroženy p ípadnými záplavami a sou asn  aby nezhoršovaly pr tokové pom ry 
v ešeném profilu toku, a musí být odsouhlaseny se správci povodí. 

Pro nov  vystav né objekty na stávajících plochách v m stské i vesnické památkové zón  je stanovena podmínka, že objekty 
budou navazovat na tradi ní strukturu MPZ i VPZ. 

Na plochách, které jsou soust ed ny podél silnice I. a III. t ídy a jsou zatíženy hlukem, bude možné bydlení za podmínky, že hluková 
zát ž bude odstran na i nebude p ekra ovat hygienické limity z hlediska hluku. V rámci následujících stavebních ízení je 
nutno posoudit toto p ípadné zasažení hlukem a na základ  toho budou navržena i pot ebná technická opat ení.  

Podnikání, za podmínky pokud nebude vyžadováno vyhlášení OP a negativn  neovlivní své okolí, garáže, parkovací stání. 

Nep ípustné využití 

Ostatní využití, neuvedené jako ípustné, zejména veškeré innosti narušující okolní prost edí, za ízení se st edním, velkým a zvlášt  
velkým zdrojem zne iš ování ovzduší, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, za ízení 
dopravních služeb a autobazary. Výstavba samostatn  stojících malometrážních objekt  sezónní rekreace (sruby, zahradní chaty, 
stavební bu ky apod.). 

Typy podmínek Podmínky pro výstavbu 

Podmínky pro plošné využití území  

Po et staveb na stávající ploše stávající po et s možností dostaveb do max. ípustného zastav ní 

Zastav nost celková stávající nebo maximáln  35% 

Velikost stavebních pozemk  v zastav ném území nelze odd lit pozemek menší než 700 m2 

Podmínky pro výškové využití území  

Výška budovy Stávající  nebo  s možností dostavby na max.  2 nadzemní podlaží + 
podkroví 

Plochy smíšené obytné - návrh 

Plochy smíšené obytné - návrh SO 

Hlavní využití 
Bydlení, v etn  a podnikání nesnižujícího kvalitu prost edí. 

ípustné využití 

Plochy smíšené obytné zahrnují pozemky staveb pro bydlení, pozemky ob anského vybavení a ve ejných prostranství  

a dále pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Do ploch smíšených obytných jsou zahrnuty pouze pozemky staveb 
a za ízení, které svým provozováním a technickým za ízením nenarušují užívání staveb a za ízení ve svém okolí a nesnižují 
kvalitu prost edí souvisejícího území, nap íklad nerušící výroba a služby, zem lství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují 
dopravní zát ž v území. 

(nap íklad: bydlení v rodinných domech, obchody, provozovny služeb, drobná emeslná a výrobní za ízení …) 

Podmín  ípustné využití 

Z vodu umíst ní navržených lokalit zasahující do záplavy a povodn  2002 je stanovena podmínka, že nov  navržené stavby v dalších 
stupních projektové dokumentace musí být ešeny s ohledem na záplavové území eky Voly ky. Veškeré stavby musí být ešeny 
technicky tak, aby nebyly ohroženy p ípadnými záplavami a sou asn  aby nezhoršovaly pr tokové pom ry v ešeném profilu toku, 
a musí být odsouhlaseny se správci povodí. 

Pro lokalitu SO 34 je stanovena podmínka realizace protipovod ového opat ení.  

Pro nov  vystav né objekty v m stské památkové zón  je stanovena podmínka, že objekty budou navazovat na tradi ní 
strukturu MPZ. 
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Na plochách, které jsou soust ed ny podél silnice I. a III. t ídy a jsou zatíženy hlukem, bude možné bydlení za podmínky, že hluková 
zát ž bude odstran na i nebude p ekra ovat hygienické limity z hlediska hluku. V rámci následujících stavebních ízení je 
nutno posoudit toto p ípadné zasažení hlukem a na základ  toho budou navržena i pot ebná technická opat ení. 

Pro plochy, kde budou navrženy provozovny se zdrojem hluku, je stanovena podmínka jednozna ného prokázání spln ní hygienických 
limit  hluku pro chrán ný venkovní prostor a chrán ný venkovní prostor stavby. 

Podnikání, za podmínky pokud nebude vyžadováno vyhlášení OP a negativn  neovlivní své okolí, garáže, parkovací stání. 

Výstavba na ásti plochy SO 58, která je umíst na v t sné návaznosti na stávající plochu výroby a skladování pouze za podmínky, že 
investor v navazujících správních ízení jednozna  prokáže spln ní hygienických limit  hluku z p ilehlé stávající plochy výroby a 
skladování. 

Nep ípustné využití 

Ostatní využití, neuvedené jako p ípustné, zejména veškeré innosti narušující okolní prost edí, odstavná stání a garáže pro nákladní 
automobily a autobusy, hromadné garáže, za ízení dopravních služeb a autobazary. Výstavba samostatn  stojících malometrážních 
objekt  sezónní rekreace (sruby, zahradní chaty, stavební bu ky apod.). 
Typy podmínek Podmínky pro výstavbu 

Podmínky pro plošné využití území  

Zastav nost celková maximáln  35% 

Velikost stavebních parcel minimáln  700 m2 

Podmínky pro výškové využití území  

Výška budovy 2 nadzemní podlaží + podkroví 

Plochy dopravní infrastruktury - stav, návrh 

Plochy dopravní infrastruktury - stav, návrh DI 

Hlavní využití 
Zajišt ní dopravní p ístupnosti a obsluha ešeného území dopravní infrastrukturou 

ípustné využití 

Silnice, železnice, ú elové komunikace, náspy, zá ezy, op rné zdi, mosty, cyklistické a ší komunikace, r zné formy zelen  (nap . 
izola ní, doprovodná), odstavná a parkovací stání, garáže, zastávky silni ní dopravy, odpo ívadla, protihluková opat ení, související 
technická infrastruktura. 

Podmín  p ípustné využití 

Plocha DI 14 je podmín na ochranou ed nadlimitním hlukem v i stávajícím i nov  navrhovaným plochám s charakterem 
chrán ného venkovního prostoru a chrán ného venkovního prostoru staveb. 

Z d vodu umíst ní ploch dopravní infrastruktury zasahující do záplavy a povodn  2002 je stanovena podmínka, že nov  navržené 
stavby v dalších stupních projektové dokumentace musí být ešeny s ohledem na záplavové území eky Voly ky. Veškeré stavby musí 
být ešeny technicky tak, aby nebyly ohroženy p ípadnými záplavami a sou asn  aby nezhoršovaly pr tokové pom ry v ešeném 
profilu toku, a musí být odsouhlaseny se správci povodí. 

Do doby realizace stavby obchvatu silnice I/4, p íp. do ukon ení p íslušných správních ízení výstavb  p edcházejících, mohou být 
stávající stavby užívány tak jako doposud a mohou být na nich provád ny udržovací práce a jejich drobné opravy a rekonstrukce. 

Nep ípustné využití 

Jiné než hlavní a ípustné využití. 
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Plochy technické infrastruktury - stav, návrh 

Plochy technické infrastruktury- stav, návrh TI 

Hlavní využití 

Technická infrastruktura. 

ípustné využití 

Umis ování staveb a za ízení technické vybavenosti (plochy pro vodovody, kanalizaci, OV, elekt inu, plyn, spoje) bezprost edn  
související s danou funkcí technické infrastruktury a obsluhy území. Dále je p ípustné provozovat rekultivované skládky, skládky 
odpadu rostlinného p vodu, kompostárny, stavby pro výrobu drobn jšího charakteru, parkovací, odstavná stání a garáže na vlastním 
pozemku pro pot ebu vyvolanou využitím území. 

Podmín  p ípustné využití 

Realizace OV za edpokladu že budou spln ny hygienické limity hluku pro stávající i nov  navrhované plochy s charakterem 
chrán ného venkovního prostoru a chrán ného venkovního prostoru staveb. 

Z d vodu umíst ní ploch technické infrastruktury zasahující do záplavy a povodn  2002 je stanovena podmínka, že nov  navržené 
stavby v dalších stupních projektové dokumentace musí být ešeny s ohledem na záplavové území eky Voly ky. Veškeré stavby musí 
být ešeny technicky tak, aby nebyly ohroženy p ípadnými záplavami a sou asn  aby nezhoršovaly pr tokové pom ry v ešeném 
profilu toku, a musí být odsouhlaseny se správci povodí. 

Plochy zasažené nadlimitním zdrojem hluku z vedení vysokého nap tí nesmí mít charakter chrán ného venkovního prostoru staveb 
a chrán né vnit ního prostoru staven. 

Nep ípustné využití 

Jiné než hlavní a ípustné využití. 

Plochy výroby a skladování - stav 

 VS 

Hlavní využití 

Výroba a skladování. 

ípustné využití 

Výlu  podnikatelská, pr myslová a výrobní, zem lská, chovatelská a stitelská výroba, p ípustné je z izovat sklady, skladové 
plochy a komunální provozovny, sb rný dv r, za ízení pro obchod a administrativu, parkovací a odstavná stání, nákupní za ízení, 
erpací stanice pohonných hmot pro pot ebu provozovatele, technická a dopravní infrastruktura, netradi ní zdroje vytáp ní, 

fotovoltaické elektrárny (zejména na st echách objekt ). 

Podmín  p ípustné využití 

Z vodu umíst ní nových staveb na stávajících plochách zasahující do záplavy a povodn  2002 je stanovena podmínka, že nov  
navržené stavby v dalších stupních projektové dokumentace musí být ešeny s ohledem na záplavové území eky Voly ky. Veškeré 
stavby musí být ešeny technicky tak, aby nebyly ohroženy p ípadnými záplavami a sou asn  aby nezhoršovaly pr tokové pom ry 
v ešeném profilu toku, a musí být odsouhlaseny se správci povodí. 
Služební byty v nezbytném rozsahu (nikoli RD) za podmínky, že budou dodrženy hygienické limity hluku v chrán ném venkovním 
i vnit ním prostoru staveb. 
Pro nov  vystav né objekty na stávajících plochách v m stské i vesnické památkové zón  je stanovena podmínka, že objekty 
budou navazovat na tradi ní strukturu MPZ i VPZ. 
Nep ípustné využití 

Veškeré innosti vyžadující ochranu ed zát ží sousedních pozemk  mimo daný zp sob využití (hlukem, vibracemi, prachem, 
pachem, exhalacemi), za ízení se st edním, velkým a zvlášt  velkým zdrojem zne iš ování ovzduší, jejichž hlavním produktem není 
výroba tepelné energie pro vytáp ní. V pásmu negativního vlivu na okolní prost edí nelze povolit provoz a výstavbu staveb 
vyžadujících hygienickou ochranu (školských a d tských za ízení, budov sloužících k obytným, zdravotnickým, potraviná ským, 

lovýchovným a rekrea ním ú el m atd.). 
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Typy podmínek Podmínky pro výstavbu 

Podmínky pro plošné využití území  

Po et staveb na stávající ploše stávající po et lze zvýšit za podmínky dodržení min. velikostí parcely 
1000 m2 

Zastav nost celková stávající nebo maximáln  75% 

Podmínky pro výškové využití území  

Výška budovy  stávající nebo do výšky max. 2 nadzemní podlaží 

Plochy výroby a skladování - návrh 

Plochy výroby a skladování - návrh VS 

Hlavní využití 

Výroba a skladování. 

ípustné využití 

Výlu  podnikatelská, pr myslová a výrobní,  zem lská,  chovatelská  a stitelská výroba, p ípustné je z izovat sklady, skladové 
plochy a komunální provozovny, sb rný dv r, za ízení pro obchod a administrativu, parkovací a odstavná stání, nákupní za ízení, 
erpací stanice pohonných hmot pro pot ebu provozovatele, technická a dopravní infrastruktura, netradi ní zdroje vytáp ní, 

fotovoltaické elektrárny (zejména na st echách objekt ). 

Podmín  p ípustné využití 

Provozní  byty  i rodinné domy pro bydlení osob p ímo spojených s provozem  dané  výroby  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 pro bydlení; dále ojedin le ubytování za podmínky, že bude zajišt na ochrana p ed negativními vlivy 
a budou dodrženy hygienické limity hluku v chrán ném vnit ním prostoru staveb pro ubytování, v p ípad  zem lské výroby 
nep esáhnou tyto prostory 25% plochy budov ur ených pro zem lskou výrobu.  

Z d vodu umíst ní navržených lokalit zasahující do záplavy a povodn  2002 je stanovena podmínka, že nov  navržené stavby v dalších 
stupních projektové dokumentace musí být ešeny s ohledem na záplavové území eky Voly ky. Veškeré stavby musí být ešeny 
technicky tak, aby nebyly ohroženy p ípadnými záplavami a sou asn  aby nezhoršovaly pr tokové pom ry v ešeném profilu toku, 
a musí být odsouhlaseny se správci povodí. 

Nep ípustné využití 

Veškeré innosti vyžadující ochranu ed zát ží sousedních pozemk  mimo daný zp sob využití (hlukem, vibracemi, prachem, 
pachem, exhalacemi). V pásmu negativního vlivu na okolní prost edí nelze povolit provoz a výstavbu staveb vyžadujících 
hygienickou ochranu (školských a d tských za ízení, budov sloužících k obytným, zdravotnickým, potraviná ským, t lovýchovným 
a rekrea ním ú el m atd.). 

Typy podmínek Podmínky pro výstavbu 

Podmínky pro plošné využití území  

Zastav nost celková maximáln  75% 

Velikost stavebních pozemk  minimáln  1000 m2  

Podmínky pro výškové využití území  

Výška budovy  max. 2 nadzemní podlaží 
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Plochy výroby a skladování - skladování a drobná výroba - stav 

Plochy výroby a skladování - skladování a drobná výroba - stav VSs 

Hlavní využití 

Skladování a drobná výroba. 

ípustné využití 

Výlu  podnikatelská innost. P ípustná je drobná výroba, z izování sklad , skladové plochy a sb rný dv r, za ízení pro obchod 
a administrativu, parkovací a odstavná stání vyvolaná zp soben využití ploch a nezbytná technická a dopravní infrastruktura. 

Podmín  p ípustné využití 

Z vodu umíst ní nových staveb na stávajících plochách zasahující do záplavy a povodn  2002 je stanovena podmínka, že nov  
navržené stavby v dalších stupních projektové dokumentace musí být ešeny s ohledem na záplavové území eky Voly ky. Veškeré 
stavby musí být ešeny technicky tak, aby nebyly ohroženy p ípadnými záplavami a sou asn  aby nezhoršovaly pr tokové pom ry 
v ešeném profilu toku, a musí být odsouhlaseny se správci povodí. 

Nep ípustné využití 

Veškeré výrobní innosti a innosti vyžadující ochranu ed zát ží hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi a za ízení se 
st edním, velkým a zvlášt  velkým zdrojem zne iš ování ovzduší. 

Typy podmínek Podmínky pro výstavbu 

Podmínky pro plošné využití území  

Po et staveb na stávající ploše stávající po et lze zvýšit za podmínky dodržení min. velikostí parcely 
1000 m2 

Zastav nost celková stávající nebo maximáln  75% 

Podmínky pro výškové využití území  

Výška budovy  stávající nebo do výšky max. 2 nadzemní podlaží  

Plochy t žby nerost  – stav 

Plochy t žby nerost  – stav  TN 

Hlavní využití 
žba kamene. 

ípustné využití 

žba stavebního kamene, pr myslové objekty související s žbou stavebního kamene, rekultivace za podmínky ukon ení t žby 
(nap . zalesn ní, z ízení vodních ploch, skládky inertního materiálu s následným zalesn ním apod.), nezbytná technická a dopravní 
infrastruktura. 

Podmín  p ípustné využití  

žba nerost  na území regionálního biocentra RBC 797 je možná za podmínky,  že  zásah  t žby  v  RBC  bude  minimalizován  na  
nejmenší možnou míru, a že se bude jednat o do asnou t žbu. Po její ukon ení bude realizovaná rekultivace vyt žených ploch. 

Nep ípustné využití 

Jiné než hlavní a ípustné využití území je nep ípustné.  

Plochy t žby nerost  – návrh 

Plochy t žby nerost  – návrh TN 

Hlavní využití 
žba kamene. 
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ípustné využití 

žba stavebního kamene, sociáln -technické stavby a technologická za ízení související s t žbou, za ízení pro úpravu a t íd ní 
dobývaných surovin, plochy pro ukládání do asn  nevyužívaných nerost  a odpad  (nap . výsypky, odvaly a kališt ), nezbytná 
technická a dopravní infrastruktura. 

Po ukon ení t žby bude následovat sanace, rekultivace, revitalizace (nap . zalesn ní, skládky inertního materiálu s následným 
zalesn ním apod.). 

Nep ípustné využití 

Jiné než hlavní a ípustné využití území je nep ípustné.  

Plochy vodní a vodohospodá ské - stav, návrh 

Plochy vodní a vodohospodá ské - stav, návrh V 

Hlavní využití 

Vodní toky a plochy. 

ípustné využití 

Chovné rybníky, rekrea ní nádrže a ostatní vodní díla, plochy, stavby a za ízení sloužící pro zachycení deš ových vod, 
ochranu proti vod  jako p írodnímu živlu, realizace ÚSES, revitalizace tok , doprovodná zele , b ehové porosty. Je možno z izovat 

emost ní a lávky, stavidla a hráze, krmná za ízení pro chovné rybníky a výstavbu technické infrastruktury, dále je možné z izovat 
pro rekrea ní vodní plochy mola a jiná sportovní za ízení. V prostoru od jezu u koupališt  až po jez pod istírnou u Valši ky 
na obou b ezích Voly ky se výslovn  p ipouští vybudování protipovod ových val  v rámci prostor vymezených tímto územním 
plánem jako „Plochy vodní a vodohospodá ské - stav, návrh.“ 

Podmín  p ípustné využití 

Výsadba alejí okolo vodote í a vodních ploch za podmínky žádných hrubých zásah  do eh  a vodních ploch. 

Nep ípustné využití 

Jiné než hlavní a ípustné využití. 

Plochy lesní - stav 

Plochy lesní - stav L 

Hlavní využití 

Plochy slouží k pln ní funkcí lesa a innosti související s touto hlavní funkcí. 

ípustné využití 

innosti a za ízení související se zachováním ekologické rovnováhy území, realizace ÚSES, revitalizace tok , opat ení pro udržení vody 
v krajin , zachycení p ívalových deš , protipovod ová a protierozní opat ení a další opat ení p ispívající k vyšší reten ní 
schopnosti krajiny. Dále ú elové komunikace nau né stezky, komunikace pro p ší, cyklisty, pro jízdu s potahem, na koni a pro jízdu na 
lyžích a na saních. Pouze nezbytn  nutné stavby a za ízení pro hospoda ení v lese, pro myslivost a ochranu p írody (krmelce, posedy 
a oplocenky), nezbytn  nutné stavby dopravní a technické infrastruktury. 

Podmín  p ípustné využití 

Dostavby a ístavby malého rozsahu stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku za spln ní podmínky, že nár st plochy 
nep esáhne max. 20 % z prvotn  zkolaudované plochy. Oplocení možné jen v p ípad  oplocení lesních školek, obor a ochrany porost  

ed zv í. Realizace výstavby rozhleden za podmínky, že nedojde k narušení p írodních dominant anebo k významnému 
zásahu do porost . 

Nep ípustné využití 

Jiné než hlavní a ípustné využití. 
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Plochy zem lské - stav 

Plochy zem lské - stav Z 

Hlavní využití 
Intenzivní a extenzivní hospoda ení se zem lskými travními porosty a ornou p dou nebo innosti a za ízení, které s tímto 
hospoda ením souvisí. 

ípustné využití 

ípustné je provád t na chto územích zm ny kultur (na pastviny, louky, sady, ornou du a plochy  lesní),  z izovat  a provozovat 
na t chto územích sít  a za ízení technické infrastruktury nezbytné pro obsluhu a zásobování p ilehlého území, ú elové a místní 
komunikace nezbytné pro obsluhu tohoto území, umis ovat stavby pro zabezpe ení zem lské innosti (seníky, p íst ešky pro zv  
a chovaná zví ata formou lehkých p íst ešk , v elíny, silážní jámy atd.), dále p ší, cyklistické a ú elové komunikace, komunikace 
pro jízdu s potahem, na kole a pro jízdu na lyžích a na saních, dostavby a p ístavby malého rozsahu (tj. nár st o max. 25% prvotn  
zkolaudované plochy) stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku, z izování vodních nádrží a tok , opat ení pro udržení vody 
v krajin , revitalizace tok , zachycení p ívalových deš , protipovod ová a protierozní opat ení a další opat ení p ispívající k vyšší 
reten ní schopnosti krajiny.  

Podmín  p ípustné využití 

Realizace komunitního kompostování, polních hnojiš  apod. za podmínky spln ní zákonných podmínek. Zales ování za podmínky, že 
plocha navazuje na stávající lesní plochy a zalesn ním dojde k ucelení lesních ploch a dále za podmínky že se nebude jednat 
o plochu s I. a II. t ídou ochrany ZPF. Okolo polních cest lze realizovat výsadby alejí za spln ní podmínky žádných hrubých terénních 
úprav. 

Nep ípustné využití 

Pro jakékoliv stavby mimo hlavní a ípustné využití je toto území nezastavitelné. 

Plochy smíšené nezastav ného území - stav 

Plochy smíšené nezastav ného území - stav SN 

Hlavní využití 

Využívání p evážn  k zem lským ú el m, p ispívající ke stabilizaci ekologické rovnováhy v území. 

ípustné využití 

Využití, které zajiš uje vysoké zastoupení druh  organism  odpovídajících trvalým stanovištním podmínkám p i žném extensivním 
zem lském nebo lesnickém hospoda ení (trvalé travní porosty, extensivní sady, lesy apod.), p ípadn  rekrea ní plochy 

írodního charakteru, jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu, p itom nesmí dojít ke znemožn ní navrhovaného využití 
a p írodní funkce biokoridor . 

Na plochách za azených mezi prvky ÚSES je p ípustné sou asné využití a využití, které zajiš uje vysoké zastoupení druh  organism  
a p irozenou skladbu bioty, odpovídající trvalým stanovištním podmínkám p i b žném extensivním zem lském nebo lesnickém 
hospoda ení, jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu. P itom nesmí dojít ke znemožn ní navrhovaného využití a p írodní funkce 
sou asných funk ních biokoridor .  

Na plochách neza azených mezi prvky ÚSES je navíc p ípustné umis ovat stavby pro zabezpe ení zem lské innosti (seníky, 
íst ešky pro zv  a chovaná zví ata formou lehkých p íst ešk , v elíny atd.), p ístavby malého rozsahu (tj. nár st o max. 25% 

prvotn  zkolaudované plochy) stávajících trvalých staveb, opat ení pro udržení vody v krajin , zachycení p ívalových deš , 
revitalizace tok , protipovod ová a protierozní opat ení a další opat ení p ispívající k vyšší reten ní schopnosti krajiny, ostatní 
dopravní a technickou infrastrukturu. Na plochách neza azených do systému ÚSES je rovn ž možné z izování menších vodních ploch 
a zalesn ní. 

ípustné je provád t na t chto územích zm ny kultur (na pastviny, louky, sady) za spln ní všech zákonných podmínek. Umož uje se 
výsadba alejí a ochranné zelen . Lze povolovat lesnické, myslivecké a rybníká ské innosti (krmelce, posedy, oplocenky, sklady 
krmiva u rybník ). 

Podmín  p ípustné využití 

Realizace komunitního kompostování, polních hnojiš  apod. za podmínky spln ní zákonných podmínek. 
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Umis ování staveb v systému ÚSES je omezeno na né p echody inženýrských a dopravních staveb, vodohospodá ská za ízení, 
OV atd., nejkratší k ížení technické infrastruktury s biokoridorem je umožn no tak, aby byl biokoridor co nejmén  narušován. Jiné 

umíst ní t chto staveb je výjime  p ípustné, a to pouze za podmínky zachování minimálních prostorových parametr  a narušení 
funk nosti biokoridoru. Stavby procházející ÚSES by m ly být uzp sobovány tak, aby nevytvá ely migra ní bariéru pro organismy. 

Nep ípustné využití 

Nep ípustné jsou zm ny funk ního využití, které by snižovaly sou asný stupe  ekologické stability daného území 
za azeného do ÚSES a dále pak zm ny, které jsou v rozporu s funkcí biokoridoru, jakékoliv zm ny zp sobu využití, které by 
znemožnily nebo ohrozily založení chyb jících ástí biokoridor , odvod ování pozemk , t žba nerostných surovin apod., 
mimo inností podmín ných. Pro jakékoliv stavby mimo hlavní funkce a p ípustné je toto území nezastavitelné (nap íklad sklady, 
chaty, chalupy). 

Plochy p írodní - stav 

Plochy p írodní - stav P 

Hlavní využití 

Plochy pro zajišt ní podmínek pro ochranu írody a krajiny a plochy biocenter. 

ípustné využití 

ípustné je sou asné využití a využití, které zajiš uje p irozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním 
podmínkám, jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu. Nesmí dojít ke znemožn ní navrhovaného využití nebo zhoršení p írodní 
funkce sou asných ploch ÚSES. 

ípustné jsou rovn ž stavby a za ízení, která jsou v zájmu ochrany p írody a krajiny, stavby p ších, cyklistických a ú elových 
komunikací s povrchovou úpravou blízkou p írod , mosty, lávky a nezbytné stavby pro lesní a vodní hospodá ství. 

Podmín  p ípustné využití 

Pouze ve výjime ných ípadech nezbytn  nutné liniové stavby související dopravní a technické infrastruktury, vodohospodá ská 
za ízení, stavby na vodních tocích, stavby malých vodních nádrží, OV, protierozní a protipovod ová opat ení, revitalizace tok , atd., 
za spln ní podmínky nejmenšího zásahu do biocentra a narušení jeho funk nosti. 

Nep ípustné využití 

Nep ípustné jsou zm ny funk ního využití, které by snižovaly sou asný stupe  ekologické stability daného území 
za azeného do ÚSES a dále pak zm ny, které jsou v rozporu s funkcí t chto ploch v ÚSES, jakékoliv zm ny funk ního využití, které by 
znemožnily i ohrozily funk nost biocenter, nebo územní ochranu ploch navrhovaných k za len ní do nich, rušivé innosti jako je 
umis ování staveb, odvod ování pozemk , t žba nerostných surovin, apod., mimo innosti p ípustné a podmín né. 

V p ípad  p ekryvu prvk  územního systému ekologické stability s plochami s rozdílným zp sobem využití (plochy lesní, plochy vodní 
a vodohospodá ské…) jsou platné stanovené podmínky pro využití plochy prvk  ÚSES. 

Biocentra  

Biocentra (jedná se o funkci 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, pokud nenaruší nevratn  p irozené podmínky stanovišt  a nesníží aktuální míru ekologické stability. 

Jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu, p itom nesmí dojít ke znemožn ní navrhovaného využití a p írodní funkce sou asných 
biocenter. 

ípustné jsou rovn ž stavby a za ízení, která jsou v zájmu ochrany p írody a krajiny, stavby p ších, cyklistických a ú elových 
komunikací s povrchovou úpravou blízkou p írod , mosty, lávky a nezbytné stavby pro lesní a vodní hospodá ství. 
Podmín  p ípustné využití 
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Pouze ve výjime ných p ípadech nezbytn  nutné liniové stavby související dopravní a technické infrastruktury, vodohospodá ská 
za ízení, stavby na vodních tocích, stavby malých vodních nádrží, OV, protierozní a protipovod ová opat ení, revitalizace tok , atd., 
za spln ní podmínky nejmenšího zásahu do biocentra a narušení jeho funk nosti. 

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 biocenter, 
nebo územní ochranu ploch navrhovaných k za len ným do nich. 

Biokoridory  

Biokoridory (jedná se o funkci 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, pokud nenaruší nevratn  p irozené podmínky stanovišt  a nesníží aktuální míru ekologické stability. 

Jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu, p itom nesmí dojít ke znemožn ní navrhovaného využití a p írodní funkce sou asných 
biokoridor . 
Dále je p ípustné sou asné využití a využití, které zajiš uje vysoké zastoupení druh  organism  a p irozenou skladbu bioty, 
odpovídající trvalým stanovištním podmínkám p i b žném extensivním zem lském nebo lesnickém hospoda ení, jiné jen pokud 
nezhorší ekologickou stabilitu. P itom nesmí dojít ke znemožn ní navrhovaného využití a p írodní funkce sou asných funk ních 
biokoridor . 
Podmín  p ípustné využití 

Umis ování staveb v systému ÚSES je omezeno na né p echody inženýrských a dopravních staveb, vodohospodá ská za ízení, 
OV, protierozní a protipovod ová opat ení, revitalizace tok , atd., nejkratší k ížení technické infrastruktury s biokoridorem je 

umožn no tak, aby byl biokoridor co nejmén  narušován. Jiné umíst ní t chto staveb je výjime  p ípustné, a to pouze za podmínky 
zachování minimálních prostorových parametr  a narušení funk nosti biokoridoru. Stavby procházející ÚSES by m ly být 
uzp sobovány tak, aby nevytvá ely migra ní bariéru pro organismy. 

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 biokoridoru, jakékoliv zm ny zp sobu využití, které by znemožnily nebo ohrozily funk nost biokoridor , 
nebo územní ochranu ploch navrhovaných k za len ným do nich. 

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH - VÝSTUPNÍ LIMITY 

Meliorace 

které plochy ur ené pro výstavbu jsou z v tší ásti meliorované, je nutné p ed zahájením výstavby provést úpravu drenážního 
systému tak, aby nedocházelo k narušení jeho funk nosti. 

Ochrana p ed zvýšenou hygienickou zát ží 

V rozvojových plochách v blízkosti silnic I., II., III. t ídy mohou být situovány stavby 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. Nesmí být 

ekro eny povolené limity hluku stanovené Na ízením vlády . 272/2011 Sb., o ochran  zdraví p ed 
nep íznivými ú inku hluku a vibrací. 

Výstavba nových objekt  a za ízení zasahujících do OP dráhy, pro které jsou stanoveny hygienické a hlukové limity, je umožn na za 
podmínky prokázání nep ekro ení maximální p ípustné hladiny hluku v chrán ných vnit ních i venkovních prostorech staveb 
a venkovních prostorech, a to v dalším stupni projektové p ípravy 
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Dopravní za ízení 

V navržených plochách musí mít budované objekty svoji parkovací a garážovací pot ebu pokrytu na vlastním pozemku. 

Maximální hranice negativního vlivu výroby a skladování 

Navržená maximální hranice negativních vliv  ploch výroby a skladování je hranice, kterou nesmí v budoucnu vyhlašované ochranné 
pásmo p ekro it. 

Hranice negativních vliv  výroby a skladování bude na hranici této plochy rozdílného zp sobu využití (p ípadn  na hranici vlastního 
pozemku). Jedná se o plochy stávající i navrhované. Výjimku tvo í návrh pásma Agrochemického podniku v Zechovicích, který byl 
sou ástí projektové dokumentace stavby.  

V plochách, které jsou ovlivn ny negativním vlivem výroby a skladování 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, dále je možné umis ovat ojedin le stavby pro ubytování za podmínky, že bude zajišt na ochrany p ed 
negativními vlivy a budou dodrženy hygienické limity hluku v chrán ném vnit ním prostoru staveb. 

„Zm nou . 2 ÚP Volyn  je navržena zm na maximální hranice negativního vlivu prost edí ploch výroby a skladování Agrotechnického 
podniku v Zechovicích. Hranice je vymezena vzhledem k zastav nému území a zastavitelným plochám sm rem do volné krajiny, kde 
není omezena. V pásmu negativního vlivu na okolní prost edí nelze povolit provoz a výstavbu staveb vyžadujících hygienickou 
ochranu (školských a d tských za ízení, budov sloužících k obytným, zdravotnickým, potraviná ským, t lovýchovným a rekrea ním 

el m atd.).“ 

Maximální hranice negativního vlivu technické infrastruktury, 
ob anského vybavení, bydlení a rekreace 

Hranice negativních vliv  z provozu u ploch technické infrastruktury, u ploch ob anského vybavení i ploch bydlení a rekreace bude 
na hranici této plochy rozdílného zp sobu využití (p ípadn  na hranici vlastního pozemku). Jedná se o plochy stávající i navrhované. 

Plochy pro p ístup k vodním tok m  

Podél vodote í bude zachován p ístupný pruh pozemk  v ší ce 8 m od b ehové hrany. 

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  
i stavební innosti je nutné zajistit provedení záchranného archeologického pr zkumu. 

Umis ování staveb v ochranném pásmu lesa 

Hlavní i vedlejší stavby s výjimkou oplocení lze umístit v minimální vzdálenosti 25 m od kraje lesa (oplocení lze umístit v min. 
vzdálenosti 10 m od kraje lesa). Samostatné umíst ní jednotlivých staveb ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa bude podléhat 
souhlasu orgánu státní správy. 
„U plochy rekreace- soukromá zele  Rsz56 vzdálenost p ípadného oplocení od hranice lesních pozemk  musí být min. 5 m.“ 

Plochy, kde podmínky prov í územní studie 

ÚP vymezuje plochy, kde jsou stanoveny limity pro zpracování územní studie. Konkrétn  jsou to plochy B 23, B 26, SO 28, B 29, B 39, 
B 40 a B 44. Územní studie má za úkol p edevším koordinaci zájm  investor  a obce a spole né ešení ve ejné infrastruktury. Jedná se 
o dopravní ešení území, ešení technické infrastruktury, ve ejných prostranství a ešení odtoku a reten ních opat ení deš ových vod. 

Dále studie prov í možnost d lení a scelování pozemk , umíst ní staveb a vymezení místních komunikací v p íslušných parametrech 
na celé vymezené území spole  tak, aby byla zachována dopravní návaznost a další urbanistické prostorové parametry 
rozvojového území, p edevším k formování uceleného urbanistického prostoru. 

Podmínky pro využití koridor   

Navržené koridory - vodovod, kanalizace, plynovod, el. vedení - jsou vymezeny jako ochrana území pro realizace zám  výstavby 
technické infrastruktury. Tato území je nutno chránit z d vodu zajišt ní prostoru pro umíst ní t chto staveb v navazujících ízeních 
(v etn  prostoru pro OP plynoucích z p íslušných právních p edpis ) a pop ípad  také následný p ístup k nim. P sobnost ploch 
a koridor  navržené územním plánem je ukon ena vydáním zm ny územního plánu v takovém rozsahu, jak ji zm na ešila, pop ípad  
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vydáním nového ÚP. Pokud nebude zm nou územního plánu navrženo jiné využití území, z stává stávající zp sob využití. P ípadné 
nevyužité pozemky budou navráceny zem lskému p dnímu fondu. 

Omezení v záplavovém území  

hem navazujících správních ízení vedoucích k povolení p ípadné stavby musí být prokázáno, že nedojde ke zhoršení podmínek v 
sousedící ploše dot ené hranicí aktivní zóny záplavového území a v rámci stanoveného záplavové území Q100. 

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 výkresu - Výkres ve ejn  prosp šných staveb, opat ení a asanací.  

VE EJN  PROSP ŠNÉ STAVBY 

Tabulka 3: Vý et vymezených ve ejn  prosp šných staveb 

KÓD EL 

D 1 
Plocha dopravní infrastruktury - trasa pro eložku silnice I/4 - koridor nadmístního významu - východní obchvat 

sta Volyn , k. ú. Volyn . 

D 2 
Plocha dopravní infrastruktury 

- návrh p ší trasy, od ulice Wolkerova ke kapli And  Strážných, k. ú. Volyn .  

D 3 
Plocha dopravní infrastruktur 

- návrh p ší trasy, z pravého b ehu eky na levý do lokality Na zv inci a dále podél eky, k. ú. Volyn . 

TI-K1 
Plocha technické infrastruktury 

- návrh plochy pro istírnu odpadních vod, v severní ásti sídla ern tice, k. ú. ern tice. 

TI-K2 
Plocha technické infrastruktury 

- návrh výtlakové kanalizace - VARIANTA - severn  od sídla ern tice, k. ú. ern tice. 

TI-K3 
Plocha technické infrastruktury 

- návrh výtlakové kanalizace - severn  od m sta Volyn , k. ú. Volyn . 

TI-V4 
Plocha technické infrastruktury 

- návrh plochy pro vodovodní ad v zastav ném území m sta Volyn , k. ú. Volyn . 

TI-V5 
Plocha technické infrastruktury 

- návrh plochy pro vodovodní ad v zastav ném území m sta Volyn , k. ú. Volyn . 

TI-Ee39/1 

Plocha technické infrastruktury  

- návrh koridoru nadmístního významu v oblasti elektroenergetiky Ee39 VVN 110 kV Strakonice – Vimperk (úsek Ee39/1 
Strakonice – P edslavice), k. ú. Volyn , Ra í u Nišovic, ern tice. 

VE EJN  PROSP ŠNÁ OPAT ENÍ 

Tabulka 4: Vý et vymezených ve ejn  prosp šných opat ení 

KÓD EL 

RBC 0 Regionální biocentrum - Niva pod Volyní, podél vodního toku Voly ky, severn  od m sta Volyn , k. ú. Volyn . 

RBC 797 Regionální biocentrum - Beta , vrchovina kolem vrchu Beta , západn  od sídla ern tice, k. ú. ern tice. 
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RBK 0 
Regionální biokoridor - Voly ka u Volyn , podél eky Voly ky v zastav ném území m sta Volyn ,  k.  ú.  Volyn ,  k.  ú.  

ern tice. 

RBK 353 Regionální biokoridor - Na Kobylce - Beta , jihozápadn  od sídla Starov, k. ú. Starov, k. ú. Zechovice. 

RBK 4105 Regionální biokoridor - Beta  - Ma ský Vrch, jižní okraj k. ú. ern tice. 

RBK 356 Regionální biokoridor - Beta  - Manina, procházející p es celé k. ú. ern tice a k. ú. Ra í. 

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 DALŠÍCH VE EJN  PROSP ŠNÝCH STAVEB A VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ, 
PRO  KTERÉ  LZE  UPLATNIT  P EDKUPNÍ  PRÁVO,  S  UVEDENÍM  V  Í  PROSP CH  JE  

EDKUPNÍ PRÁVO Z IZOVÁNO, PARCELNÍCH ÍSEL POZEMK , NÁZVU 
KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A POP ÍPAD  DALŠÍCH ÚDAJ  PODLE § 8 ODST. 1 
KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA 

V ÚP Volyn  nejsou vymezeny žádné plochy ve ejn  prosp šných staveb a ve ejn  prosp šných opat ení, pro které lze uplatnit pouze 
edkupní právo. 

I) STANOVENÍ KOMPENZA NÍCH OPAT ENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA 
ÚP Volyn  nedochází k pot eb  stanovení kompenza ní opat ení podle §50 odst. 6 stavebního zákona. 

J) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR , VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZM NÁCH V ÚZEMÍ 
PODMÍN NO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ 
PO ÍZENÍ A P IM ENÉ LH TY PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE 
ÚZEMN  PLÁNOVACÍ INNOSTI 

Návrh ÚP Volyn  vymezuje plochy, u kterých by bylo nutné prov ení zm n jejich využití územní studií, kdy jednotlivé lokality 
budou prov eny územní studií v rozsahu dle zákresu v grafické ásti. 

 B 23 - Plocha bydlení + ve ejná prostranství v západní ásti m sta Volyn , 
 B 26 - Plocha bydlení + ve ejná prostranství v jihozápadní ásti m sta Volyn , 
 SO 28 - Plocha smíšená obytná v centrální ásti m sta Volyn , 
 SO 29 - Plocha smíšená obytná v centrální ásti m sta Volyn , 
 B 39 - Plocha bydlení + ve ejná prostranství v jižní ásti sídla Zechovice, 
 B 40 - Plocha bydlení ve východní ásti sídla Starov, 
 B 44 - Plocha bydlení + ve ejná prostranství v jihozápadní ásti sídla ern tice. 

U t chto navržených ploch bude územní studie po ízena do doby zahájení první výstavby v ešeném prostoru, nejpozd ji však do 10 
let od nabytí právní moci této územn  plánovací dokumentace. 

K) VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB, 
PRO KTERÉ M ŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ÁST PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT 

estavby a rekonstrukce dále uvedených objekt , jedná se o h bitovní kostel Prom ní Pán  na vrchu Malsi ka, 
pseudogotickou kapli And la Strážce na východní stran  m sta s p ekrásným výhledem na m sto Volyn , areál Voly ské tvrze - 
dnes m stské muzeum, gotický kostel Všech Svatých v centru m sta Volyn , renesan ní radnici s loubím a krásnými sgrafity a v ží 
na nám stí Svobody ve Volyni a areál Základní školy ve Volyni, m že architektonickou ást projektové dokumentace zpracovávat jen 
autorizovaný architekt. Dále tato podmínka platí pro všechny objekty, které jsou nemovitými kulturními památkami. 
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L) ÚDAJE O PO TU LIST  ÚZEMNÍHO PLÁNU A PO TU VÝKRES  K N MU P IPOJENÉ 
GRAFICKÉ ÁSTI 

Územní plán obsahuje TEXTOVOU ÁST obsahující výrok v rozsahu 35 stran a GRAFICKOU ÁST obsahující 

 VÝKRES ZÁKLADNÍHO LEN NÍ ÚZEMÍ     1 : 5 000, 
 HLAVNÍ VÝKRES       1 : 5 000, 
 VÝKRES VE EJN  PROSP ŠNÝCH STAVEB, OPAT ENÍ A ASANACÍ  1 : 5 000, 
 KOORDINA NÍ VÝKRES       1 : 5 000. 
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