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V y h l á š k a o závazných
#ástech územního plánu

sídelního útvaru D poltovice
Obecní zastupitelstvo v D poltovicích se usneslo dne 19. íjna 1994 vydat podle §16 zákona
#.367/1990 Sb. o obcích (obecní z ízení) ve zn ní pozd jších p edpis, (úplné zn ni vyhlášeno pod
(.410/1992 Sb.) a podle § 29 odst.2 zákona #.50/1976Sb. o územním plánování a stavebním ádu
(stavební zákon) ve zn ní zákona #. 103/1990 Sb. a zákona £.262/1992 Sb. tuto obecn závaznou
vyhlášku :

#ást první úvodní
ustanovení
#lánek 1 Ú#el
vyhlášky
(1) Vyhláška vymezuje závazné #ásti územního plánu D poltovice schváleného obecním
zastupitelstvem Dépoltovlc dne 19. fijna 1994 (dále jen "územní plán").
(2) Vyhláška stanoví závazné regulativy pro zm ny funk#ního a prostorového uspo ádán! územi,
omezující podmínky a režim využíváni místního systému ekologické stability a stanoví podmínky pro
up esn ní rozsahu a polohy ve ejn prosp šných staveb.
#lánek 2 Rozsah
platnosti
(1) Vyhláška platí pro správní území D poltovice, to je pro katastrální území D poltovice a Nivy tak,
jak jej vymezuje grafická p íloha územního plánu Plán funk#ního využití území.
(2) Vyhláška platí do odvoláni.
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#lánek 3 Vymezení
základních pojm9
(1)

Na území obce jsou územním plánem rozlisovány :
a) z hlediska funk#ního uspo=ádání:
- polyfunk#ní území
- monofunk#ní plochy
b) z hlediska zastavitelnosti:
- území zastavitelná
- území nezastavitelná
c) z hlediska prostorového uspo=ádání:
- území a plochy s rozdílnými limity intenzity jeho využití
d) z hlediska požadavk9 na další územnA plánovací dokumentaci a podklady :
- území stabilizovaná
- území rozvojová

(2) Na území obce jsou územním plánem vyzna#eny z hlediska vymezení územního systému
ekologické stability:
- plochy biocenter
- plochy biokoridor9
(3) Na území obce jsou územním plánem z hlediska zajištAní ve=ejných zájm9 Vyzna#eny plochy
ve=ejné prospAšných staveb.
(4)

'

Pro ú#ely této vyhlášky se dále vymezují pojmy:
a) chov drobného zví=ectva
Chovem drobného zví=ectva se rozumí chov dr9beže, holub9, králík9, k9zlat, jehNat,
ps9, ko#ek a v#el, v po#tu omezeném požadavky veterinárních p=edpis9. Chov
jiných zví=at je možno považovat za chov drobného zví=ectva jen na základA individuálního povoleni veterinárního orgánu.
b) nerušící za=ízení, podstatnA nerušící za=ízení
Nerušícím za=ízením se rozumí stavba nebo za=ízení, které negativními ú#inky a
vlivy nenarušuje provoz a uživeni staveb a za=ízení ve svém okolí a nezhoršuje
kvalitu životního prost=edí v okolí a v okolních stavbách nad p=ípustnou míru.
PodstatnA nerušícím za=ízením se rozumí stavba nebo za=ízení, které nezhoršuje
kvalitu životního prost=edí s výjimkou zvýšeného zatížení hlukem, zp9sobeným
provozem za=ízeni nebo s ním souvisejícím dopravním provozem, a to v mife povolené hygienickým p=edpisem pro smíšené zóny').
c) drobná výroba a služby, =emeslná výroba
Drobnou výrobou a službami se rozumí výrobní za=ízení nebo za=ízení výrobních
služeb malého rozsahu co do výmAry pozemku, po#tu zamAstnanc9 a objemu p=epravy .
V územích výrobních (Vd.Vz) je doporu#eno považovat za za=ízení drobné výroby a
služeb za=ízení, jehož velikost nep=esahuje 1 ha plochy pozemku, 100 zamAstnanc9
a objem p=epravy 1001 nebo 500 m3 v jednom dni.
V ostatních územích je doporu#eno považovat za za=ízení drobné výroby a služeb
za=ízeni jehož velikost nep=esahuje 2500 m 2 plochy pozemku, 25 zamAstnanc9 a
objem p=epravy v rozsahu 151 nebo 50 m3v jednom dni.
@emeslnou výrobou se rozum! výroba =emeslného charakteru zajišTovaná jedním
pracovníkem, p=ípadnA dalšími nejvýše #ty=mi pracovníky.
d) zábavni za=ízeni
Zábavním za=ízením se rozumí herny, kasina, diskotéky, pornografická kina, erotické
salóny, sex snopy ap.
e) ve=ejné ubytováni
Ve=ejným ubytováním se rozumí ubytování v hotelech, motelech, botelech a pod. a
v penzionech, s dobou ubytování zpravidla ne delší než týden, nebo sezonni
ubytování ve stanových a chatových táborech a v autokempech.
Vyhlátkaí 13/1972 St>.
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#ást druhá
Závazné regulativy
Struktura osídleni územf
#lánek 4
(1)

Sídelní útvar OApoltovice se rozvijí jako t=i samostatné urbanistické jednotky :
a) vlastní Dépoltovice
b) Nivy a
c) rekrea#ní oblast.

(2)

Ve volné krajinA nebudou vytvá=ena nová sídla, sídelní lokality nebo samoty.

Funk#ni uspo=ádáni územi
#lánek 5
(1) Funk#ní uspo=ádání území sídelního útvaru stanoví územní plán v grafické p=íloze Plán
funk#ního využit! území.
(2)

Územní plán vymezuje tyto druhy polyfunk#ních území:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

územf #istého bydlení (B#)
území bydlení venkovského typu (Bv)
smíšené územi venkovské (Sv)
území drobné výroby a služeb (Vd)
územf pr9myslové výroby (Vp)
území zemAdAlské výroby (Vz)
územf rekreace (R)
smíšené území rekreace (Rs)

(3) Pro každé polyfunk#ní územi jsou stanoveny základní funkce ploch a druhy staveb a za=ízení,
které je v nAm možno umisTovat.
(4)

Územní plán vymezuje tyto druhy monofunk#ních ploch :
a) plochy ob#anského vybavení
b) plochy ob#anského vybavení s p=evahou zelenA
c) plochy rekreace s p=evahou zelenA
d) vodní plochy
e) plochy les9
f) plochy zemAdAlsky využívaného p9dního fondu
g) plochy zelenA
h) dopravní plochy
i) komunikace
j) plochy technického vybaveni
k) plochy tAžby I) plochy rezerv

(5) Pro každou monofunk#ni plochu jsou stanoveny druhy ploch, staveb a za=ízení, které zahrnuje
a které je v ní možno umisTovat.
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(6) PodrobnAjší druh ob#anského nebo technického za=ízeni, za=ízení rekreace a druh zelenA je v
Plánu funk#ního využiti územi stanoven zna#kou.
(7) D9ležitá za=izeni ob#anského, technického vybaveni a dopravy, vestavAná nebo o ploše menši
než 2 500 m 2 v územich a plochách jiných funkci jsou v Plánu funk#ního využiti území vyjád=ena
zna#kou.

Charakteristika polyfunk#ních území
#lánek 6 Území #istého
bydlení - B#
(1)

Území je ur#eno témA= výlu#né pro bydlení.

(2)

V tomto územf je p=ípustné umisTovat:
a) obytné domy

(3)

V tomto územf je výjime#nA p=ípustné umisTovat:
a) kulturní, sportovní a zdravotnická za=ízení a za=ízení školství - sloužící pro obsluhu tohoto
území
b) za=ízeni maloobchodu a ve=ejného stravování - sloužící pro obsluhu tohoto území
c) malá za=ízení ve=ejného ubytování do 20 l9žek
d) nerušící za=ízeni =emeslné výroby a služeb - sloužící pro obsluhu tohoto území

#lánek 7 Území bydlení venkovského
typu - Bv
(1) Území je ur#eno pro bydlení ve spojeni s užitkovým využitím zahrad a s možnosti chovu
drobného zví=ectva.
(2)

(3)

V tomto územi je p=ípustné umisTovat:
a)
b)
c)
d)
e)

rodinné bydlení s užitkovými zahradami a chovem drobného zví=ectva
za=ízeni maloobchodu a ve=ejného stravováni - sloužící pro obsluhu tohoto území
nerušící za=ízeni drobné výroby a služeb - sloužící pro obsluhu tohoto území
zahradnictví
rekrea#ní domky a chalupy

V
a)
b)
c)
d)
e)

tomto území je výjime#nA p=ípustné umisTovat:
ostatní obytné domy
kulturní, církevní, sportovní, sociální a zdravotnická za=ízení a za=ízeni školství
za=ízení ve=ejného ubytování
ostatní nerušící za=ízeni drobné výroby a služeb
ve=ejné #erpací stanice pohonných hmot

#lánek 8 Smíšené územi
venkovské - Sv
(1) Území je ur#eno pro podstatnA nerušící za=izeni zemAdAlské výroby, sklad9, drobné výroby a
služeb a pro bydlení.
(2)

V tomto území je p=ípustné umisTovat:
a) rodinné bydlení s užitkovými zahradami a chovem drobného zví=ectva i s drobnými za=ízení
mi vedlejší zemAdAlské výroby
b) ostatní obytné domy
c) za=ízení místní správy, školství, vAdy a výzkumu
d) kulturní, církevní, sportovní, sociální a zdravotnická za=ízeni
e) za=ízení maloobchodu, ve=ejného ubytování a stravování
f) podstatnA nerušící za=ízení zemAdAlské, lesnické a rybá=ské výroby
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g) podstatnA nerušící za=ízení drobné výroby a služeb, za=ízení na výkup a zpracování produkce
zemAdAlské výroby h) zahradnictví i)
ve=ejné #erpací stanice pohonných hmot
(3) V tomto území je výjime#nA p=ípustné umisTovat:
a) zábavní za=ízeni
b) rekrea#ní domky a chalupy

#lánek 9 Území drobné výroby a
služeb - Vd
(1) Území je ur#eno pro za=ízení drobné výroby a služeb, která by mohla mít rušivé ú#inky pro
bydlení.
(2)

V
a)
b)
c)
d)

tomto území je p=ípustné umisTovat:
obchodní, administrativní a správní budovy a za=ízení
všechny druhy za=ízeni drobné výroby a služeb, sklady
za=ízeni vAdy a výzkumu
ve=ejné #erpací stanice pohonných hmot

(3)

V
a)
b)
c)
d)
e)

tomto území je výjime#nA p=ípustné umisTovat:
byty pohotovostní, služební a majitel9 za=ízení
kulturní, církevní, sportovní, sociální a zdravotnická za=ízení a za=ízeni školství
za=ízení maloobchodu
za=ízení ve=ejného stravování
zábavni za=ízeni

#lánek 10 Území pr9myslové
výroby - Vp
(1) Území je ur#eno pro za=ízeni pr9myslu a výroby, která mají podstatné rušivé ú#inky na okolí a
která proto není možné umisTovat v jiných územích.
(2)

V tomto území je p=ípustné umisTovat:
a) všechny druhy za=ízeni pr9myslu, výroby a služeb, sklady, stavební dvory a za=ízení na
údržbu technického vybavení a komunikaci
b) za=ízeni vAdy a výzkumu
c) nákupní st=ediska
d) ve=ejné #erpací stanice pohonných hmot

(3)

V
a)
b)
c)
d)

tomto území je výjime#nA p=ípustné umisTovat:
byty pohotovostní, služební a majitel9 za=ízení
kulturní, sportovní, sociální a zdravotnická za=ízení
za=ízeni ve=ejného stravování
zábavní za=ízeni

#lánek 11 Územi
zemAdélské výroby - Vz
(1) Územi je ur#eno pro za=ízení zemAdAlské výroby, která mají podstatné rušivé ú#inky na okolí a
která proto není možné umisTovat v jiných územích..
(2)

V tomto územi je p=ípustné umisTovat:
a)
b)
c)
d)

(3)

všechny druhy za=ízení zemAdAlské, lesnické a rybá=ské výroby
všechny druhy za=ízeni drobné výroby a služeb, sklady, stavební dvory
zahradnictví
za=ízeni vAdy a výzkumu

V tomto územi je výjime#né p=ípustné umisTovat:
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a) byty pohotovostní, služební a majitel, za ízeni

#lánek 12 Území
rekreace - R
(1)

Území je ur#eno témA= výlu#né pro rekreaci.

(2)

V
a)
b)
c)

tomto území je p=ípustné umisTovat:
Individuální rekrea#ní objekty
détské chatové a stanové tábory
kulturní a sportovní za=ízení - sloužíc! pro obsluhu tohoto území

(3)

V
a)
b)
c)
d)

tomto územi je výjime#né p=ípustné umisTovat:
byty pohotovostní, služební a majitel9 za=ízeni
za=ízen! maloobchodu a ve=ejného stravováni - sloužící pro obsluhu tohoto územi
za=ízen! ve=ejného ubytován!
jednotlivé rekrea#ní zahrádky

#lánek 13 Smíšené území
rekreace - Rs
(1) Území je ur#eno pro rekreaci a bydlení ve spojení s užitkovým využitím zahrad a s možností
chovu drobného zví=ectva.
(2)

V tomto území je p=ípustné umisTovat:
a) rodinné bydlení s užitkovými zahradami a chovem drobného zví=ectva
b) kulturní, církevní, sportovní, sociální a zdravotnická za=ízení a za=ízení školství
c) za=ízení místní správy
d) za=ízeni maloobchodu, ve=ejného ubytování a stravování
e) rekrea#ní domky a chalupy
0 jednotlivé rekrea#ní zahrádky

(3)

V
a)
b)
c)
d)

tomto územ! je výjime#né p=ípustné umisTovat:
ostatní obytné domy
nerušíc! za=ízení drobné výroby a služeb - sloužící pro obsluhu tohoto územ!
zahradnictví
ve=ejné #erpací stanice pohonných hmot

Charakteristika monofunk#ních ploch
#lánek 14 Plochy
ob#anského vybavení
(1) Plochy ob#anského vybaven! jsou ur#eny pro umisTováni za=ízení:
a) správy
b) školství
c) církve
d) kultury
e) sportu
0 jeslí a materských škol
g) pošt
h) bezpe#nosti a armády

i) požární ochrany
j) sociální pé#e
k) zdravotnictví
I) védy a výzkumu
m) obchodu
n) nevýrobních služeb
o) ve=ejného ubytováni
p) ve=ejného stravováni

(2) Na plochách s podrobnAji ur#eným druhem za=ízení je p=ípustné umisTovat jen takové za=ízen!
ob#anského vybavení, pro které jsou ur#eny. Na plochách neup=esnAných je možno umisTovat
za=ízení kteréhokoli z uvedených druh9 ob#anského vybavení.
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#lánek 15 Plochy ob#anského
vybavení s p=evahou zelenA
(1) Na plochách ob#anského vybaveni s p=evahou zelenA je p=ípustné umisTovat jen za=ízeni
podrobnAji ur#eného druhu ob#anského vybaveni, a to za podmínky, že nebude podstatnAji omezen
pro plochu charakteristický vysoký podíl zelenA.

#lánek 16 Plochy rekreace s
p=evahou zelenA
(1) Jako plochy rekreace s p=evahou zelenA jsou vymezeny rekrea#ní plochy s vysokým podílem
zelenA s jedním p=evládajícím zp9sobem rekrea#ního využití a to:
a) tábo=ištA nebo
b) koupalištA
(2) Na plochách rekreace s p=evahou zelenA je p=ípustné umisTovat jen za=ízení podrobnAji
ur#eného druhu rekreace, a to za podmínky, že nebude podstatnAji omezen pro plochu
charakteristický vysoký podíl zelenA.

#lánek 17 Plochy vod, les9 a
zemAdAlsky využívaného p9dního fondu
(1)

Jako vodní plochy jsou vymezeny plochy tok9 a vodních nádrží - potok9, =ek,

rybník9 a

podobnA.
(2) Jako plochy les9 jsou vymezeny v zásadA plochy lesního p9dního fondu - lesy produk#ní,
rekrea#ní, ochranné a podobnA.
(3) Jako plochy zemAdAlsky využívaného p9dního fondu jsou vymezeny plochy
obhospoda=ovaného a do#asnA neobhospoda=ovaného zemAdAlského p9dního fondu - plochy orné
p9dy, luk a pastvin - s výjimkou zahrad, které jsou sou#ástí polyfunk#ních území.

#lánek 18
Plochy zelenA
(1)

(2)

Plochy zelenA jsou podrobnAji rozdAleny na :
a) parky
b) ostatní ve=ejnou zeleN
c) svahovou a ochrannou zeleN
d) h=bitovy
e) h=ištA
0 zahradnictví
g) ostatní nelesni zeleN
Plochy zelenA je p=ípustné využívat jen ve shodA s jejich podrobnAjším ur#ením.

#lánek 19 Dopravní plochy a
komunikace
(1) Jako dopravní plochy jsou vymezeny :
a) plochy za=ízení automobilové dopravy - autobusová nádraží a za=ízení mAstské hromadné
dopravy, záchytná a jiná rozsáhlejší parkovištA, hromadné garáže a rozsáhlejší ve=ejné
#erpací stanice pohonných hmot
b) plochy pAšího provozu - pAší zóny, ve=ejná prostranství a podobnA.
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(2) Na ploše s p=esnAji ur#eným druhem za=ízeni (parkovištA, garáž) je p=ípustné umisTovat jen
dopravní za=ízeni, pro které je ur#ena.
(3)

Jako komunikace jsou vymezeny silnice II. a lil. t=ídy.

#lánek 20 Plochy
technického vybavení
(1) Plochy technického vybaveni jsou ur#eny pro umisTování za=ízeni:
a) pro zásobováni vodou
b) pro tištAní odpadních vod
c) pro zásobováni elektrickou energii
d) pro zásobováni plynem
e) spoj9

#lánek 21
Plochy tAžby
(1) Jako plochy tAžby jsou vymezeny plochy pozemk9 využívaných k povrchové tAžbA nerostných
surovin - vlastní tAžebni plochy, okolní v d9sledku tAžby nevyužitelné pozemky a podobnA.

#lánek 22
Plochy rezerv
(1) Plochy rezerv jsou zvlášT vymezené #ásti nezastavitelných monofunk#nich ploch. Jsou ur#eny
pro výhledové rozší=eni zastavAného územi obce.
(2) Plochy rezerv funk#nA neup=esnAné jsou vymezeny bez stanoveni výhledové funkce. Plochy
rezerv funk#nA up=esnAné jsou vymezeny se stanovením výhledového polyfunk#ního území nebo
monofunk#nf plochy.
(3) Plochy rezerv je možno zastavovat a pro výhledové funkce využívat až po jejich p=evedení na
polyfunk#ní území nebo monofunk#nf plochu, a to zmAnou územního plánu.

Regulace funk#ního využití území
#lánek 23
(1) Na pozemcích, v za=ízeních a objektech je možno dále provozovat stávající funkce, i když
nejsou v souladu s charakteristikou území nebo plochy, pokud nebudou negativné ovlivNovat
základní funkci(ce) územi nebo plochy nad p=ípustnou míru a nejsou zde dány d9vody pro opat=ení
podle zákona 2).
(2) Stavby a za=ízeni umisTovat - to znamená povolovat, povolovat jejich zmAny a povolovat
zmAny jejich užívání - a rozhodovat o zmAnA využití území je možno jen v souladu s charakteristikou
území nebo plochy.
(3) O umisTováni výjime#nA p=ípustných staveb a za=ízeni v polyfunk#ním území rozhoduje - s
p=ihlédnutím k místním podmínkám a ke každému jednotlivému p=ípadu zvlášT - stavební ú=ad.
(4) UmisTováni za=ízení technického vybaveni, sloužících pro obsluhu jednotlivých polyfunk#ních
území a monofunk#nich ploch, je p=ípustné, pokud p=ípadné nežádoucí vlivy na bydlení nebo jejich
základní funkci(ce) nep=ekro#í p=ípustnou míru.
(5) UmisTováni parkovišT, odstavných ploch a garáži pro osobni vozidla sloužící pro obsluhu
jednotlivých polyfunk#ních území a monofunk#nich ploch je p=ípustné, pokud p=ípadné nežádoucí
vlivy na bydleni nebo jejich základní funkci(ce) nep=ekro#! p=ípustnou míru.
1
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(4) Regula#ní podmínky pro stavby ve stabilizovaném území stanoví stavební ú ad v územním
ízeni jejich odvozením z okolní zástavby.

Prostorové uspo=ádáni území
#lánek 27
(1) Nová zástavba bude respektovat charakter venkovského zastavení, to je nepravideln ádkové
zastaveni solitérních objekt, nebo nepravidelné zastaveni jednotlivých objekt, nebo jejich skupin
(p,vodních statk,). H ebeny st ech budou sm rovány nerovnob žné nebo zcela nepravideln .
(2) V ešeném území se nep ipouští výstavba bytových objekt, nadm rného objemu a výšky nebo
charakteru panelové výstavby.
(3) Koncentrovanou zástavbu rekrea#ních chat p ímo na východním b ehu D poltovického rybníka
je možno rekonstruovat jen ve stávající ploše, výšce a objemu a v p,vodní stavební technologii.

Regulace prostorového využití území
#lánek 28
(1) Objekty je možno stav t, p istavovat a nastavovat jen v takovém objemu a hmot , aby nebyly
p ekro#eny limity prostorového využiti území.
(2) Jednotlivé spole#ensky významné objekty mohou být výjime#né vyšší než je stanoveno limitem
jen v p ípad , že taková, komplexn posouzená výška bude nejd íve schválena v podrobn jší
územn plánova#i dokumentaci.

#lánek 29 Limity
prostorového využití
(1)

Pro regulaci prostorového využití území se stanoví tyto limity prostorového využití území:
a) koeficient zastav ni pozemku
b) koeficient podlažnl plochy
c) koeficient obestav ného prostoru
d) maximální podlažnost

(2) Koeficient zastav ni pozemku udává maximální procentní podíl zastav né plochy objektu k
celkové ploše pozemku.
(3) Koeficient podlažní plochy vyjad uje maximální pom r sou#tu všech podlažních ploch k celkové
ploše pozemku.
(4) Koeficient obestav ného prostoru vyjad uje maximální pom r obestav ného prostoru (m3) k
celkové ploše pozemku (m2).
(5) Maximální podlažnost udává maximální po#et nadzemních podlaží objektu (bez podkroví).
(6) Pro jednotlivé druhy polyfunk#ních území se stanov! tyto limity :
Funk#ní
území
B6
Bv

Koeficient
zastav ni
pozemku

Koeficient
podlažni
plochy

Koeficient
obestav,
prostoru

Maximální
podlažnost

40
20

1,2
0,4

-
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Funk#ní
území

Koeficient
zastavAní
pozemku

Koeficient
podlažní
plochy

Koeficient
obestav.
prostoru

Maximální
podlažnost

Sv

40

1,2

-

3

Vd

80

2,4

10

4

Vp
Vz

80
60

2,4
1,2

10
5

4
3

R

10

0,2

Rs

20

0,4

(7)

2
-

2

Pro zastavitelné monofunk#ní plochy stanoví limity prostorového využití území:
a) pro novou výstavbu v rozvojových územích - podrobnAjší územnA plánovací dokumentace
nebo územnA plánovací podklad.
b) pro dostavby, p=ístavby a nástavby ve stabilizovaných územích - stavební ú=ad v územním
rozhodnutí, a to s p=ihlédnutím k charakteru okolního zastavAni.

(8) Limity prostorového využiti území je možno up=esnit v podrobnAjší územnA plánovací
dokumentaci (regula#ních plánech).

Místní systém ekologické stability
#lánek 30
(1) Systém ekologické stability vymezuje územní plán v grafické p=íloze Návrh systému ekologické
stability.
(2) Plochy tvo=ící sou#ásti biocenter a biokoridor9, zahrnuté i do území a ploch jiných funkci než
zelenA, jsou nezastavitelné.
(3) Omezující podmínky a režim využívání území a ploch, které jsou sou#ástí biocenter a
biokoridor9, stanoví vyhláška v p=íloze Vymezení biocenter a biokoridor9 místního systému
ekologické stability (p=íloha A).

#ást t etí Ve ejn
prosp šné stavby
#lánek 31
Vymezení ploch
(1) Plochy pro ve=ejnA prospAšné stavby vymezuje územní plán v grafických p=ílohách Plán
funk#ního využití území a Technické vybavení v mA=ítku 1: 5 000.
(2) Jmenovitý seznam územním plánem vymezených ve=ejnA prospAšných staveb je uveden v
p=íloze Seznam ve=ejnA prospAšných staveb (p=íloha B).
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(3) Rozsah a poloha novA navrhované ve=ejnA prospAšné stavby mohou být up=esnAny v
podrobnAjší územnA plánovací dokumentací (regula#ním plánu) nebo v územním =ízení.

#lánek 32
VyvlastnAní
(1) Vyzna#eni ve=ejnA prospAšné stavby v územním plánu je podkladem pro p=ípadné vyvlastnAní
pozemk9 a staveb podle § 108 odsl.2 písm. a stavebního zákona, pokud nebude možno =ešeni
majetkoprávních vztah9 dosáhnout dohodou nebo jiným zp9sobem.

#ást #tvrtá Záv re#ná
ustanovení
#lánek 33 Uloženi
dokumentace
(1) Dokumentace územního plánu sídelního útvaru je uložena na obecním ú=ade v DApoltovlcích a
na stavebním ú=adA v Nové Rolí.

#lánek
34
Ú#innost
(1) Tato

vyhláška nabývá

ú#innosti dnem 1 .prosince 1994. V DApoltovicích dne:

starosta

zástupce starosty
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PP I LOHA A
k vyhlášce o závazných #ástech územního plánu sídelního útvaru Dépoltovice

VYMEZENI BIOCENTER A
BIOKORIDORb MÍSTNÍHO SYSTÉMU
EKOLOGICKÉ STABILITY

Obsah:
A. Vymezeni biocenter
B. Vymezeni biokoridor9

Tato p=íloha nabývá ú#innosti dnem 1.prosince 1994.

V Dépoltovicích dne:

starosta

OBEC
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A.

VYMEZENÍ

BIOCENTER

#íslo biocentra

:1

kat.územi
název
mapový list
popis

: Dépoltovice
: Rybní#ky pod Fojtovem
: Sokolov 1 -1
: Soustava #áste#n zar,stajících rybní#k,, porosty vrb a olší, zamok ené
louky s typickou mok adní vegetaci, úto#išt vodních pták,. P i jižním okrají
bohat porostlé meze

významnost

: Významný ekostabiliza#ní prvek, kontakt r,zných ekosystém,

STG
úroveN
funk#nost
opat=ení

: 4B 4
: místní
: funk#ní
: Zachovat sou#asný stav, údržbu rybní#k, provád t jen ru#n . Možné je
extenzivní využíváni luk

#íslo biocentra

:2

kat.území
název
mapový list
popis

: Dépoltovice
: Pod B ezovým vrchem
: Sokolovi -1,0-1
: Soustava luk s bohat porostlými mezemi a remízky, v severní #ásti
podmá#ené až zrašelin lé louky s typickou mok adní vegetací

významnost

: Významný ekostabiliza#ní prvek, kontakt r,zných ekosystém,, krajiná sky

úroveN
funk#nost
opat=ení .

cenná lokalita
:4B3
: místní
:funk#ní
: Severní zamok enou #ást ponechat bez využívání nebo jen s ru#ním
kosením luk, zachovat systém mezí a remízk, ostatní #ásti využívat jako
polokultumí louky

#fslo biocentra

:3

kat. území
název
mapový list
popis

: Dépoltovice
: Pod Královstvím
: Sokolov 0-0
: Drobné rašeliništ s typickou vegetací

STG

významnost

: unikátní ekosystém

STG
úroveN
funk#nost
opat=eni

:6B5
: místní
:funk#ní
: Zachovat sou#asný stav - bez využívání, vymezit ochranné pásmo (cca 50
m), kde nebudou povoleny žádné zásahy do vodního režimu.

#íslo biocentra

:4

kat. území
název
mapový list
popis

: Dépoltovice
: Pod kamenolomem
: Sokolov 1-2,1-1
: Mok ady s bohatou mok adní vegetací a ostr,vky rozptýlené zelen

významnost

: Významný ekostabiliza#ní prvek, krajiná sky cenná lokalita

VYHLAiKA
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STG úroveN
funk#nost
opat=eni

:4B4
: místní
: funk#ní
: Zamezit zasypání odpady z kamenolomu, zachovat sou#asný stav - bez
využíváni mok ad,, s extenzivním využíváním luk.

#islo biocentra
kat.územl
název
mapový list
popis

:S
: D poltovice
: Novorolská
: Sokolov 1-2
: Velký a Malý lesní rybník, okolní druhov bohaté porosty les,,louky,návrší
se žulovými kameny. Biocentrum pokra#uje jižním sm rem - forma#n
pestrá zem d lská krajina. Rybníky jsou úto#išt vodních pták, a
obojživelník,.

významnost

: Významný ekostabiliza#ní prvek, genofondová lokalita, kontakt r,zných
ekosystém,, krajiná sky cenná lokalita, hnízdišt ptactva
: 3 BC 4, 3 AB 2, 4 B 5, 5 AB 4, 5 AB 3, 5 BC 4, 5 B 3
: regionální
: funk#ní
: Zachováni p irozených b eh, rybník,, omezit p ístup v dob hnízd ni,
omezovat smrk, vejmutovky a zvýšit podíl listná#,, zvlášt stabilizovat SZ
okraj proti polím (splachy). Možné je omezené rybá ské využití (omezení
hnojení, krmeni) a extenzivní využívání travních porost,.

STG
úroveN
funk#nost
opat eni

#islo biocentra
kat.území
název
mapový list
popis

:6
: D poltovice
: V polích
: Sokolov 0-2
: Ráste#n zarostlý rybník

významnost
STG
úroveN
funk#nost
opat ení -

: Ekostabiliza#ni prvek ve zdevastované zem d lské krajin .
:4B3
: mlstni
: funk#ní
: Zachovat sou#asný stav - chránit vegetaci p i
rybníka.Možné je rybni#ní hospodá ství extenzivního charakteru.

#islo biocentra
kat.území
název
mapový list
popis

:7
: D poltovice
: Na soutoku
: Sokolov 0-2
: V lese p evážn smrkové porosty. B ehové porosty potoka, louky,rybník

významnost
STG
úroveN
funk#nost
opat=eni

: Ekostabiliza#ní prvek
: 3 AB 3,4 BC 4 a niva 3 BC 4
: místní
: navržené
: Podél toku zachovat (event.obnovit) b ehový porost, p em na smrkových
porost, na smíšené (smrk s dubem, javory, lípou, jasanem i bukem i j.
v#etn ke ,), okraje lesa stabilizovat plášt m listná#,, extenzivn využívat
louky.

#islo biocentra
kat.území
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: D poltovice

b ezích

název

-----------------------
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Nad silnici
mapový list
popis

Sokolov 0-3
P evážné staré (do 110 let) borové porosty s p ím si dubu, smrku,
nod inu, b ízy i olše a ke , na vrcholu (kota 486) a p ilehlých až p íkrých
svazích (Z až JZ expozice) s pomístnými výstupy

významnost

Stabiliza#ní a krajinný prvek i významu genofondové plochy (patrn

STG
úroveN
funk#nost
opat=ení

antochtonní borovice)
3A2,3AB2,3A2,3AB2,3A1
místní
funk#ní
Uchovat a obnovit (p irozen ) kvalitní borové porosty (um lá výsadba jen
antochtonními ekotypy) s p ím sí dubu a b ízy, smrkové porosty p i obnov
rfem nit na borové s p ím sí listná#,, vylou#it možnost eroze.

#íslo biocentra

9

kat. území
název
mapový list
popis

Nivy
U Rervenky
Sokolov 0-2, 0-3
Niva Vitického potoka s b ehovými porosty a loukami

významnost

Ekoslabiliza#ní prvek

STG
úroveN
funk#nost
opat=eni

3BC4

ííslo biocentra

.10

kat.územi
název
mapový list
popis

:Nivy
: Na staré šacht
: Sokolov 0-2, Karlovy Vary 9-2
: Plocha bývalé t žby s pinkami a zamok enými plochami s bohatými
porosty d=evin.

významnost

: Ekostabiliza#ní prvek, kontakt r,zných ekosystém,, hodnotná ukázka

STG
úroveN
funk#nost
opat=ení

sukcese na p,vodn devastovaných plochách.
: 4 BC 4-5
: místní
:funk#ní
: Zachovat sou#asný stav - bez využívání. Možná je výb rová t žba d eva zejména smrk, bez použiti t žké mechanizace.

#íslo biocentra

:11

kat.územi
název
mapový list
popis

: D poltovice (p echází do k.ú.Ruprechtov)
: Ostrý vrch
: Sokolov 0-1,
: Pouze Z, mén významná #ást s lesními porosty nad pravým
vodote#e, lesní porosty p evážn zm n né, málo vhodné d evinné skladby.

významnost

: Ekostabiliza#ní prvek s t žišt m u Ruprechtova (v tši i kvalitn jší #ást)

STG
úroveN
funk#nost

kontakt r,zných ekosystém,.
: 3 BC 4,3 AB 3 a 4 B 3
: regionální
:funk#ní

VYHLÁŠKA -

místní
funk#ní
Zachovat tok Vitického potoka s b ehovými porosty. Možné je extenzivní
využíváni luk nebo ponecháni spontánnímu vývoji, nep ípustné je um lé
zalesnAni
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opat ení

: Podél toku zachovat doprovod listná#, (olše, jasan, javory, b íza, dub, Ke e
aj.)

#islo biocsntra
kat.územi
název
mapový list
popis

: 12
: Dépoltovice
: Nad fojtovskou cestou
: Sokolov 1-1,
: Staré lesní porosty (p evážn p es 120 let) s p ím sí listná#, (buk.habr) na
vrcholu (kota 611) a p ilehlých svazích (v tš. JV) až k Lužeckému potoku a
silnici v#etn TTP ve V #ásti.

významnost

: Genofondová plocha - vzhledem ke stá í porost, patrn autochtonní
populace buku a možno i smrku
: 5 AB 3, 5 A 2, 5 BC 5, 5 B 3
: místní
: funk#ní
: Postupnou obnovou porost, zvyšovat podíl listná#, (zvi.buku a klenu u
potoka i dubu, jasanu, olše místy lípy i b ízy) a na vrcholu i borovice na úkor
smrku zachovat v p im ené mí e i ke ové patro. Diferencované rozvolnéní
porost, zvi. na drobných skalních výstupech a podpora p irozené obnov
d evin.

STG
úroveN
funk#nost
opat=eni

ííslo biocentra
kat.územi
název
mapový list
popis

:13
: D poltovice
: B ezový vrch
: Sokolov 1-1,
: P evážné staré (až 165 let) porosty borovice s bukem a smrkem na vrcholu
(kota 668) a p ilehlých p íkrých svazích

významnost

: Významná genofondová plocha - stá í porost, umožUuje kvalifikovat
d eviny jako autochtonní (borovice.buk - i jiné)
: 5 A, 5 AB 32
: místní
: funk#ní
: Maximáln podpo it a využit p irozenou obnovu starých porost,, um lá
obnova výhradn místním ekotypem, místy zvýšit podíl listná#, (zvi. buku,
klenu, lípy, pomístn i dubu, b ízy aj.) na výsušných expozicích redukovat
smrk, uchovat p im ené ke ové patro, ochrana proti zv i.

STG
úroveN
funk#nost
opat ení

#islo biocentra
kat.územi
název
mapový list
popis

: 14
: D poltovice
: Na malých skalkách
: Sokolov 0-1,
: Smrkové porosty s pomístnou p ím sí dubu a vtroušeným bukem, klenem
aj. d evinami na plochém vrcholu #edi#ové effuse s p ilehlými svahy a
skalními výstupy i balvany

významnost
STG
úroveN
funk#nost
opat eni

: Ekostabiliza#ní a krajinný prvek
: 5 CD 3, 4 BD 2
: místní
: navržené
: P i obnov porost, intenzivní p em na smrkových porost, na listnaté
(p evážn buk, javory, na slunných expozicích i dub, habr, lípa i borovice a
b íza) s podrostem ke ,.
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iíslo biocentra
kat.územf
název
.
mapový list
popis

: 15
: D poltovice
: U lomu
: Sokolov 1 -1,
: P evážn starší porosty (až 11O let) s vyšším zastoupením buku #i klenu,
místy i s dubem, b ízou, osikou a ke i na prudkém J svahu výb žku
Dvorského vrchu (kota 563)

významnost
STG
úroveN
funk#nost
opat eni

: Ekostabiliza#ni a krajinný prvek v zázemí lomu
: 4 BC 2
: místní
: navržené
: Smrkové porosty p i obnov p em nit na listnaté (buk.dub, javory, lípy) s
p ím sí borovice a ke ,.

#íslo biocentra
katúzeml
název
mapový list
popis

: 16
: D poltovice
: Za chatami
: Sokolov 1-2,
: Centrem jsou tém #isté dubové porosty (asi 100 let) s okolními porosty
smrku (p ím s b íza, borovice aj.) p ilehlou TTP p i S okraji lesa na
p evážn trvale zamok ených p,dách.

významnost
STG
úroveN
funk#nost
opat eni

: Ekostabiliza#ni prvek event. i jako genofondová plocha (dub)
:4B5
: lokální
: navržené
: Zachovat dubové porosty V podpora p irozené obnovy, smrkové porosty postupná p em na na smíšené, v okraji lesa (SZ) až na #ist listnaté p evážn dub, místy olše, javory, jasan, lípa aj. s p ím sí borovice. Staré
odvodUovací systémy (m lké otev ené p íkopy) dle pot eby obnovovat a
#istit - zamezit stagnaci vody, ale i jejich prohloubení a rozší ení, likvidace
introdukovaných d evin (vejmutovka).
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B. V Y M E Z E N Í B I O K O R I D O R b

5islo biokoridoru
spojnice -pr9bAh
úroveN
funk#nost
opat=eni

: hranice obce Fojtov - ústí Lužeckého potoka :
Vitický potok
: regionální
:funk#ní
: Zachovat sou#asný stav.Možné je extenzivní využívání luk

5lsio biokoridoru
spojnice
pr9bAh

:2
: ústí Lužeckého potoka - bc #.7 (Na soutoku)
: Vitický potok

úroveN
funk#nost
opat=eni

: regionální
: navržený
: Zachovat ob trasy, západní trasu koncipovat jako pás zelen , nutná
obnova luk na pravém b ehu potoka pod D poltovicemi.

5islo biokoridoru
spojnice
pr9bAh

:3
: bc #. 8 (Nad silnici) - bc #. 9 (U Rervenky)
: Vitický potok

úroveN
funk#nost
opat=eni

: regionální
: funk#ní
: Zachovat volný pr,chod Nivami (zeleU, travní porosty). Možné je
extenzivní využívání luk.

5islo biokoridoru
spojnice
pr9bAh

:4
: bc #. 9 (U Rervenky) - hranice obce (Otovice)
: Vitický potok

úroveN
funk#nost
opat=ení

: regionální
: funk#ní
: P enést ornou p,du na trvalý travní porost, jinak zachovat sou#asný stav V
s extenzivním využíváním luk

5íslo biokoridoru
spojnice
pr9bAh

:5
: bc #. 15 (U lomu) - Vitický potok
: Pod hranou na prudším svahu a okrajem lesa (z#ásti po trvalých travních
plochách)

úroveN
funk#nost
opat=ení .

: místní
: funk#ní
: Okraj lesa stabilizovat p em nou smrku na listnatý porost (p i obnov ) se
zastoupením ke ,. Mimo les ponechat spontánnímu vývoji.

5íslo biokoridoru
spojnice
pr9bAh

:6
: hranice obce (Lužec) • ústí Lužeckého potoka
: Lužecký potok
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úroveN
funk#nost
opat=eni

: místní
:funk#ní
: Mimo obec zachovat sou#asný stav, v obci zachovat nebo obnovit b ehové
porosty. Možné je extenzivní využívání travních porost,.

5islo biokoridoru
spojnice
pr9bAh"

:7
: obec D poltovice - bc.#.2 (Pod B ezovým vrchem)
: meze

úroveN
funk#nost
opat=eni

: mlstni
: funk#ní
: Zachovat pás zelen , zachovat volný pr,chod až k Vitickému potoku.

5íslo biokoridoru
spojnice
pr9bAh

:8
: obec D poltovice - bc.#.4 (Pod kamenolomem)
: mez, silnice, bývalá polní cesta, pás p i silnici

úroveN
funk#nost
opat=eni

: místní
: navržený
: Ponechat neobhospodarovaný pás cca 20 m p i silnici a v trase býv. polní
cesty. Možné je obnovit polní cestu jako nezpevn nou.

5fslo biokoridoru
spojnice
pr9bAh

:9
: bc #. 4 (Pod kamenolomem) - hranice obce (Nová Role)
: potok

úroveN
funk#nost
opat=ení

: místní
: funk#ní
: Zachovat stávající stav, na dv údobí preferovat listnaté d eviny.

5islo biokoridoru
spojnice
pr9bAh

: 10
: bc #. 4 (Pod kamenolomem) - bc #.5 (Novorolská)
: nevyužívaná p,da, m lké údolí#ko (orná p,da)

úroveN
funk#nost
opat=eni

: místní
: navržený
: Ponechat cca 20-30 m široký neobhospodarovaný pás v m lkém údolí#ku
v poli - ponechat spontánnímu vývoji nebo extenzivn využívat jako louku.
Možné je extenzivn využívat travní porosty v západní #ásti bez zásahu do
zelen .

5íslo biokoridoru
spojnice
pr9bAh

: 11
: hranice obce (Nová Role) - navazuje na biok. #. 10
: drobná vodote#

úroveN
funk#nost
opat=ení

: místní
: funk#ní
: Zachovat sou#asný stav. Možné je extenzivní využívání travních porost,.

5íslo biokoridoru
spojnice
pr9bAh

: 12
: bc #. 5 (Novorolská) - bc. #. 16 (Za chatami)
: okraj lesního komplexu
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: míslnl
funk#nost
opat=ení

: navržený
: Stabilizace porostní st ny od SZ p em nou p i obnov - smrk nahradit
hlubokoko ennými listná#i (dub, klen, jasan, olše ap.) s p ím sí borovice a
ke i likvidovat nestabilní exoty (vejmutovka ap.), údržba i obnova staršího
odvodUovacího systému.

5fslo biokoridoru

:13

spojnic*
pr9bAh

: bc #. 7 (Na soutoku) - bc 6.11 (Ostrý vrch)
: vodote#

úroveN

: místní

funk#nost
opat=eni

:funk#ní
: Na dn údolí prefereovat listnaté d eviny(olše,jasan,b íza), zachovat
sou#asný stav.

5íslo biokoridoru

:14

spojnice
pr9bAh

: bc #. 6 (V polích) - navazuje na bk.#.13
: meliora#nl kanál

úroveN

: místní

funk#nost
opat=eni

: navržený
: Ponechat volný neobhospoda ovaný pás podél meliora#ního kanálu. Kanál
ponechat bez údržby.

5fslo biokoridoru

:15

spojnice
pr9bAh

: bc #.2 (Pod B ezovým vrchem) - hranice obce (naváže na bk #. 11), s
odbo#kou k be#. 14 (Na malých skalkách)
: vodote#, na odbo#ce les

úroveN

: místní

funk#nost
opat=ení

: navržený
: Ponechat v trase volný neobhospoda ovaný pás, v lesním úseku obnova
listanatými d evinami.

#íslo biokoridoru

:16

spojnice

: bc #.7 (Na soutoku) - bc. #. IO (Na staré šacht ) - hranice obce (Velký
rybník)
: polní cesta

pr9bAh
úroveN

: místní

funk#nost
opat=ení

:funk#ní
: V úzkých místech rozší it volný neobhospoda ovaný pás.

#íslo biokoridoru

:17

spojnice
pr9bAh

: bc #.9 (U Rervenky) - hranice obce (Mezirol!)
: údolí s drobnou vodote#í

úroveN

: místní

funk#nost
opat=ení

:funk#ní
: Zachovat sou#asný stav v#etn zachování rybní#k,, údržbu rybní#k,
provád t jen ro#n .
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5íslo biokoridoru
spojnice
pr9bAh

: 18
: bc # 9 (U Rervenky) - bc. #. 1O (Na staré šacht )
: vodote#

úroveN
funk#nost
opat=eni

: mfstnl
: funk#ni
: Zachovat sou#asný stav, p em na smrkových porost, na listnaté.

5islo biokoridoru
spojnice
pr9bAh

:19
: hranice obce (Mezirolí) - hranice obce (Otovice)
: vodote#

úroveN
funk#nost
opat eni

: místní
: navržený (po rekultivaci lomu Kocourek)
: Na dn údoli preferovat listnaté d eviny, jinak zachovat sou#asný stav.
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P@ÍLOHA B
k vyhlášce o závazných #ástech územního plánu sídelního útvaru DApoltovíce

VE EJN PROSP ŠNÉ STAVBY

Obsah:
Seznaní ve=ejnA prospAšných staveb navržených územním plánem sídelního útvaru DApoltovice.

Tato p=íloha nabývá ú#innosti dnem 1.prosince 1994.
V DApoltovicích dne:
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Jako ve=ejná prospAšné stavby jsou klasifikovány :

1.

5istírna odpadních vod DApoitovice

2.

Trasy kanaliza#ních =ad9

3.

Trasa propojovacího vodovodního =adu : vodojem Nad lomem - vodojem Hájek - vodojem
Ostrov n/Oh=í.

4.

Rozší=eni vodojemu v DApoltovicích

5.

Vodojem v Nivách

6.

Trasa vysokotlakého plynovodu a regula#ní stanice plynu

7.

ParkovištA u hotelu Barbora

8.

Dvé záchytná parkovištA a p=eložka komunikace v rekrea#ní oblasti

9.

Obnoveni ve=ejné komunikace nádvo=ím zámku

10. Obnoveni ve=ejné komunikace p=es areál mechaniza#ního st=ediska
11. Rozší=eni sportovního areálu y Dépoltovicich
12. PAší propojeni za h=bitovem
13. H=ištA v Nivách

VYHLÁŠKA -

UZEMNI PLÁN SlDELNlHO ÚTVARU - D POLTOVICE

NÁZEV VPS
1 - #istírna odpadních vod DApoltovice
2 - trasy Kanaliza#ních =ad9
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KAT. UZEMÍ
DApoltovice
DApoltovice

DRUH PARCELY PARC. CISLO
pozemková
1116/2
stavební
2/1
9/2
37/4
38
52/2
69
71/2
93
114
210
225
301
1316/15
pozemková
18/1
51
80
91/2
91/5
• 523/1
523/2
774/1
792
815
819/6
823/2
824
851/8
851/9
930/1
1030
1116/2
1128/1
1201/12
1286
1316/14
1316/19
1316/21
1316/39
1316/41
1316/43
1316/44
1334
1362
1372
1379
1380/2
1388
1389
1391
•Ir. 27
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NÁZEV VPS
3 - trasa propojovacího vodovodního
adu: vodojem Nad lomem - vodojem
Hájek - vodojem Ostrov nad Oh f

KAT. UZEMÍ

4 - rozší eni vodojemu v D poltovic
5 - vodojem v Nivách

Dépollovice
Nivy

6 - trasa vysokotlakého plynovodu
a regula#ní stanice plynu

D poltovice

7 - parkovišt u hotelu Barbora
8 - dv záchytná parkovišt a p eložka
komunikace v rekrea#ní oblasti
9 - obnoveni komunikace nádvo ím
zámku

Nivy

DRUH PARCELY PARC. CISLO
pozemková
36
37
74/1
83/1
119
471
493/1
515/1
518
520/2
555
558
561
569
64
pozemková
311
pozemková
74/1
78/1
83/1
564/2
569
stavební
6
10/3
17
pozemková
39

D poltovice
Dépoltovice

pozemková
stavební

D poltovice

stavební
pozemková

10 - obnoveni ve ejné komunikace p es
areál mechaniza#ního st ediska

D poltovice

stavební
pozemková

11 - rozší eni sport, areálu v D poltoviclc
12 - p ší propojeni za h bitovem
13-h išt v Nivách
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D poltovice
D poltovice

pozemková
pozemková

Nivy

pozemková

48/2
523/2
585
752/3
947
1000/3
1201/4
1261/3
1315/21
1405
851/9
179
2/1
9/2
792
1372
1379
9/2
14
38
770
1201/12
1358
411/2
76/1
77
343/1
343/2
552/2

