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A. Textová ást 
 

1.  Vymezení zastav ného území 
 Zastav né území je vyzna eno v grafické ásti územního plánu ve výkresu základního len ní 

území a v hlavním výkresu. 
 Zastav né území bylo vymezeno k datu 16.06.2016 

 
2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 
2.1. Zásady celkové koncepce rozvoje obce 

 Stabilizovat funkci obce ve struktu e osídlení venkovského regionu. 
 Zachovat dosavadní venkovský charakter obce. 
 Obec Sviny koncipovat jako místo pro zdravý a spokojený život všech v kových skupin 

obyvatel obce. 
 Vytvá et podmínky pro zajišt ní kontinuálního a vyrovnaného rozvoje obce s dostate nou 

flexibilitou ve využívání území. 
2.2. Hlavní cíle rozvoje 

 Navrhnout ú elnou koncepci využití území, jeho organizací je zabezpe en soulad p írodních, 
civiliza ních a kulturních hodnot v podmínkách udržitelného rozvoje. 

 Zajistit podmínky pro stabilizaci po tu obyvatel v sídle. 
 Ur it zásady prostorového uspo ádání, uspo ádání ploch s rozdílným zp sobem využití 

a limit  využití správního území obce. 
 Prov it pot eby na úseku ve ejné infrastruktury, vyhledat p íhodné plochy pro výstavbu ro-

dinných dom . 
 Stanovit podmínky pro hospodárné využívání zastav ného území se zabezpe ením ochrany 

nezastav ného území. Rozší it ve ejné prostranství v jádrové ásti sídla. 
 Zabezpe it podmínky pro funkci územních systém  ekologické stability a zlepšení obytnosti 

krajiny. 
 Vymezit nezbytné plochy ve ejného zájmu resp. ve ejn  prosp šných staveb i ve ejn  pro-

sp šných opat ení. 
2.3. Ochrana a rozvoj hodnot 

 Zajiš uje se ur ením zásadních pravidel upravujících aktivity, innosti a d je na území obce, 
tedy na území urbanizovaném a neurbanizovaném. 

 Je respektována p dorysná stopa zastav ní p vodních selských usedlostí (n kde již porušená) 
sm ující do návesního (ve ejného) prostoru. Dochází k rozší ení návsi o ve ejný prostor 
vzniklý po asanaci n kolika malých dom  p i vyúst ní místní komunikace na silnici. 

 Nov  vzniklé ve ejné prostranství bude ešeno s uplatn ním stavby obecního ú adu 
a dochovaného p vodního zastav ní s nezbytným požadavkem na dopln ní stavbami 
vytvá ejícími rozhraní mezi ve ejností návsi a intimitou soukromého bydlení. 

 Náves dostane novou spole enskou funkci s pot ebným polyfunk ním využíváním prostoru i 
ilehlých staveb. 

 Navržené plochy zastavitelné vesm s navazují bezprost edn  zastav né území sídla.  
 K asanaci je navržen zem lský hospodá ský objekt na východním okraji areálu zem lské 

výroby tvo ící nep íznivou dominantu sídla. Pro sv j výrazn  vertikální charakter se bude 
nadále do nemalého území rušiv  promítat technicistní dominanta telekomunika ní konstrukce 
na vrchu Ambrožný. 

 Do krajinného prost edí jsou za len ny požadavky vyhlášených komplexních pozemkových 
úprav. Postupn  se zde budou uplat ovat prvky územního systému ekologické stability. 

 Obytné území sídla není zasaženo významn jšími zdroji hluku p ípadn  jinými škodlivinami. 
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 Zajišt na je dodávka kvalitní pitné vody i likvidace splaškových vod. 
3. Urbanistická koncepce v etn  vymezení zastavitelných ploch, ploch p estavby, ostatních 

ploch se zm nou v území a systému sídelní zelen  
3.1.  Urbanistická koncepce 

 Základní urbanistická koncepce vychází p edevším z p írodních podmínek, dosaženého stupn  
rozvoje, ze stávající organizace ploch rozdílného zp sobu využití a prostorové skladby i 
geografické polohy obce. Urbanistická koncepce je významn  omezována limity, které 
vstupují do území (ochrana p írody, ochranná pásma, aj.). 

 Urbanistická koncepce vytvá í územn  technické p edpoklady pro stabilizaci po tu obyvatel v 
sídle se zachováním p íznivých životních podmínek. Nabízí p im ené množství ploch pro 
bydlení, dopln ní ob anského vybavení, rozvoj výrobních aktivit a vytvá í novou plochu v 
jádru sídla pro setkávání obyvatel obce. Územním plánem je požadována modernizace 
zem lského areálu. 

 Územní plán navrhuje zásady obsluhy jednotlivých ástí území obce dopravní a technickou 
infrastrukturou. 

 ešením územního plánu nedochází ke snížení estetických ani p írodních hodnot krajinného 
rázu území. 

 Ve volné krajin  nebudou zakládána nová sídla, samoty ani rekrea ní za ízení individuální i 
hromadné. Pro relaxaci a oddych je možno využít nových ploch p i rybníku Pradlán. 

 Obec Sviny se rozvíjí a nadále bude rozvíjet jako jedno sídlo s nadmístní ob anskou 
vybaveností situovanou v izolované poloze na jednom katastrálním území. 

3.2. Zastavitelné plochy, plochy p estavby a ostatní plochy se zm nou v území 
 Jsou vymezeny v grafické ásti územního plánu.  

plochy evažující ú el plochy a kód plochy Ozna ení 
ploch zastavitelné p estavby ostatní charakteristika kód 

vým ra 
plochy (ha) 

1 x   ob anské vybavení ve ejná 
infrastruktura OV 0,13 

2 x   bydlení v rodinných domech BR 0,81 
3 plocha vypušt na 
4 x   výroba drobná VD 0,35 
5 plocha vypušt na 
6  x  ve ejné prostranství VP 0,14 
7   x lesní L 0,69 
8   x lesní L 1,59 
9   x vodní a vodohospodá ské VH 0,43 
10   x vodní a vodohospodá ské VH 0,37 
11   x lesní L 0,52 
14 x   rekreace ve ejné RV 1,21 
17   x lesní L 0,17 
18   x lesní L 0,41 
19 x   plochy smíšené obytné SO 0,11 

I/Z2 x   plochy smíšené obytné SO 0,10 
I/Z3 x   plochy zem lské - zahrady a sady ZZ 0,22 

 
 Podmínky využití ploch  
Plocha . 1 

 využití plochy pro ob anskou vybavenost skloubit s pot ebami obce a s využitím stávající 
plochy 

 plocha bude dopravn  i na tech. infrastrukturu napojena p es stávající plochu stejné funkce 
Plocha . 2 

 stanovit pevnou linii zastav ní pro objekty rodinných dom , která bude rovnob žná s osou 
silnice 

 dopravní obsluha staveb bude ešena ze silnice 
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 samostatn  vymezené ve ejné prostranství ešit s ohledem na podmínky místa – vysoká 
hladina spodní vody, mok ad 

 ešit p eložku vodovodní p ípojky k osamocen  stojícímu rod. domu a telekomunika ního 
kabelu 

Plocha . 3 a . 5 
 plocha vypušt na z ešení ÚP na základ  nesouhlasu zastupitelstva obce s návrhem ÚP 

Plocha . 4 
 výrobní innost ešit ve vazb  na stávající hospodá ské objekty v etn  dopravní obsluhy 
 velikost objekt  nebude dosahovat velikosti realizované stavby, bude se blížit 

hospodá ským objekt m sousední výstavby 
 ešit p echod do volné krajiny tak, aby nebyl ostrý ale p irozený 

Plocha . 6 
 podmínkou využití plochy je asanace drobných objekt  
 uvoln ní prostoru vyvolá pot eby urbanisticko architektonického ešení objekt  oto ených 

do nov  vzniklého prostoru. ešení se bude týkat jak budovy ve ejné (obecní ú ad) tak 
zejména objekt  soukromých 

 jedná se o významný zásah do prostorového uspo ádání sídla, kdy bude nutno pro celý 
prostor jádra nalézt jednotící moment 

 ešit úpravy vyúst ní místní komunikace na silnici 
Plocha . 7, 8, 11,, 17, 18 

 zalesn ní realizovat s ohledem na skupinu typ  geobiocenu a stanovištní podmínky 
odpovídající stavu prost edí. 

Plocha . 9, 10 
 pro výstavbu rybníka využít vhodného profilu 
 vodní plocha mimo akumulaci vody musí mít význam ekologický a estetický 
 vhodn  utvá et sklon b eh  pro rozvoj litorálních spole enstev 

Plocha . 14 
 do využití plochy zapojit vodní plochu stávajícího rybníka 
 respektovat režimy ochranného pásma el. vedení VN 22 kV 
 dopravní obsluha bude z ú elových cest 
 z nadzemních objekt  lze p ipustit oplocení bezprost edn  související 

s aktivitami na h išti a umíst ní mobiliá e obce 
 do kompozice využití celé plochy zapojit stávající el. vedení 22 kV   

Plocha . 19 
 respektovat režimy ochranného pásma el. vedení VN 22 kV 
 rozší ení stávající plochy stejného zp sobu využití 
 charakter zástavby otev ený, výška zástavby nep esáhne výšku zástavby na p ilehlých 

pozemcích 
 dopravní obsluha p es stávající plochy stejného zp sobu využití, pop . z ú elové 

komunikace 
 i okraji plochy sm rem do volné krajiny ešit výsadbu vzr stné zelen  

Plocha . I/Z2 
 rozší ení stávající plochy stejného zp sobu využití 
 charakter zástavby otev ený, výška zástavby nep esáhne výšku zástavby na p ilehlých 

pozemcích 
 dopravní obsluha p es stávající plochy stejného zp sobu využití, pop . z ú elové 

komunikace 
 ešit p eložku vodovodní p ípojky a telekomunika ního kabelu 
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Plocha . I/Z3 
 ešit zm nu druhu pozemku orná p da na druh pozemku zahrada a druh pozemku ovocný 

sad 
 respektovat vedení vodovodu a kanalizace 

 Podmínky prostorového uspo ádání jsou dále uvedeny v kap. 3.1. a 6.2. 
 i realizaci zám , které jsou zdrojem emisí hluku (zast. plocha .2 a . I/Z2) prokázat 

v rámci územního ízení na základ  hlukového posouzení jednotlivých zám  dodržení 
limitních hladin hluku na nejblíže situovaném obytném území nebo chrán ném venkovním 
prostoru. 

3.3. Návrh systému sídelní zelen  
 Zele  ve ejná 

 Je reprezentována zejména zelení centrální ásti sídla, v mí e omezen jší doprovodnou 
zelení kolem dopravních ploch. 

 Nov  se vymezuje na plochách ve . prostranství v p estavbové ploše v jádru sídla, 
na ploše bydlení v rodinných domech (pl. . 2) a na ploše ve ejné rekreace. Ve ejná zele  
bude sou ástí ve ejn  p ístupných ploch v navržených skupinách rodinných dom . 

 Ve ejná zele  bude zpravidla sestávat z trávníkových ploch se vzr stnými d evinami 
a nízkou dopl kovou (ke ovou) zelení. Plochy možno doplnit vodními prvky, mobiliá em 
obce i p šími stezkami. 

 Zele  vyhrazená 
 Je a nadále bude nedílnou sou ástí sídelního útvaru. Nov  se v kompozici sídla projeví  

zele  zejména funkce hygienické clony u ploch zem lské výroby. 
 Ochranná zele  je koncipována jako pln  zapojená výsadba stromového patra s ke ovou 

podsadbou. 
 Samostatnou kategorií vyhrazené zelen  velmi ú inn  a pozitivn  se uplat ující 

v organizmu obce tvo í zahrady. ÚP proto stanovuje koeficient zastav ní pozemku 
rozdílného zp sobu využívání zajiš ující další existenci zelen  jak na plochách stavových, 
tak rozvojových. 

 U ploch bydlení sm ujících zahradami do volné krajiny nutno umožnit výsadbu  
vzr stných strom . 

 Obecné požadavky 
 Sídelní zele  propojovat do v tších celk , podporovat jednoduché, ale kvalitní úpravy 

s jednoduchou údržbou. 
 Posilovat pronikání krajinné zelen  do sídelního prost edí. 
 Používat autochtonních druh  d evin a k ovin. 

 
4. Koncepce ve ejné infrastruktury, v . podmínek pro její umis ování 
4.1. Dopravní infrastruktura 

 Systém napojení obce na silni ní sí  z stává beze zm ny. Trasa silnice je územn  stabilizová-
na. 

 Silnice procházející zastav ným územím zabezpe uje i nadále p ímou obsluhu p ilehlých ne-
movitostí. 

 Pro nízké intenzity dopravy ešit pohyb chodc  v rámci úprav návesního prostoru a diferenci-
ací dopravních ploch v zastav ném území (p i silnici a místních komunikacích 
do B ezejce a V. Mezi í). 

 Pro dopravu v klidu je vymezen dostatek ploch, ukládá se požadavek, aby každý nov  vybu-
dovaný byt m l na p íslušející parcele alespo  jedno garážové i odstavné stání 
pro osobní automobil. 
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 Neuvažuje se obecn  s výstavbou hromadných, skupinových i adových garáží. P ípustné je 
izování t chto staveb na výrobních plochách. 

 Nep ipouští se z izování odstavných a parkovacích stání pro vozidla o vyšší hmotnosti než 3,5 
t na ve ejných prostranstvích a v obytných zónách. 

 Na území obce není uvažováno s výstavbou dopravních za ízení. 
 Hromadná doprava bude nadále zajiš ována autobusovou p epravou. Umíst ní autobusové za-

stávky z hlediska dostupnosti je vhodné. 
 Dvoukolejná elektrifikovaná železni ní tra  H. Brod-Brno-Kúty je respektována ve své trase 

etn  p íslušného ochranného pásma dráhy. 
 Akceptována je sí  polních cest. 
 Vodní doprava nemá na území obce své zájmy. 
 innosti a d je navrhované ÚP nebudou mít vliv na provoz letišt  K ižanov. 

4.7.   Technická infrastruktura 
 V zásobování pitnou vodou není uvažováno se zm nami. 
 Likvidaci odpadních vod ešit výstavbou jímek na vyvážení u každé nemovitosti s odvozem ob-

sahu jímek na blízké istírny odpadních vod. Alternativn  lze užít domovních OV ev. jim 
ekvivalentních technologií išt ní odpadních vod. 

 Respektovat vymezenou územní rezervu pro p ípadnou výstavbu za ízení na likvidaci odpadních 
vod severn  od sídla. 

 Pln  akceptovat funk ní išt ní odpadních vod za ízení  Centrum Kociánka - D tské st edisko 
ezejc (dále pouze Centrum Kociánka). 

 enos pot ebného výhledového el. výkonu bude nadále zajiš ován ze stávajícího vzdušného el. 
vedení VN 22 kV procházejícího východn  od sídla. 

 Respektovat stávající STL rozvody zemního plynu pro areál Centrum Kociánka. ÚP nevylu uje 
možnost plynofikace sídla Sviny. 

 K vytáp ní a oh evu TUV Centra Kociánka bude nadále využíváno zemního plynu. Pro vytáp ní 
nemovitostí v sídle preferovat používání topidel na ekologická paliva. 

 Akceptován je objekt elektronické komunikace na vrchu Ambrožný v etn  p íslušného ochran-
ného pásma. 

 ÚP respektuje stávající radioreléové trasy  a nebrání z izování nových radireléových tras nad 
územím obce. 

 Místní telefonní sí  je dostate  kapacitní. 
 Na úseku poštovních služeb neuvažovat se zm nami. 
 Elektrická sí  NN a sd lovací rozvody budou ešeny jak v nové, tak postupn  i v p vodní zá-

stavb  zemními kabely. 
 Na plochách ur ených pro stavby technické infrastruktury se zakazuje umis ování jiných staveb 

než staveb souvisejících. 
4.8.   Ob anské vybavení ve ejné 

 Stávající ob anská vybavenost je stabilizována. 
 Víceú elový objekt, ve kterém je obecní ú ad, spole enský sál a hasi ská zbrojnice vyžaduje 

modernizaci. P ípadné rozší ení zastav né plochy je možné jižním sm rem. 
 Chyb jící plochy pro sport možno ešit v rámci podmínek na plochách zm n v území . 14, 

ípadn   .6. 
 Za ízení Centra Kociánka je považováno za územn  stabilizované bez nárok  na územní 

rozvoj. 
4.9.   Ob anské vybavení ostatní 

 Požadavky je možno ešit v rámci stávající plochy ob anské vybavenosti p ípadn  
na rozvojové ploše . 1. 

 Umis ování ob anského vybavení úm rné velikosti i rozsahu je možné i do jiných p íhodných 
ploch s rozdílným zp sobem využívání, pokud to nebude v rozporu s p ípustným, p ípadn  



PRÁVNÍ STAV Územního plánu SVINY po vydání zm ny . I  STUDIO P|03/2017 

 

12 
 

podmín  p ípustným využíváním dané plochy (toto ustanovení možno p im en  uplatnit i 
pro ve ejnou ob . vybavenost). 

4.10.    Ve ejná prostranství 
 Ve ejná prostranství, a  již stávající i navrhovaná úzce souvisí s plochami sídelní ve ejné 

zelen , která se na jejich utvá ení bude významn  podílet. 
 Nejd ležit jším ve ejným prostranstvím nadále z stává návesní prostor, který dozná 

významných zm n. Na uvoln ní prostoru bude zejména reagováno: 
 úpravami dnes zakrytých ástí stávajícího zastav ní 
 ur ením zásad pro pot ebné návrhy zm ny vn jšího výrazu staveb na východní stran  dnešní 

návsi 
 "uzav ením" východní strany (p ed izolovaným RD) nového ve ejného prostoru 
 ešením vztahu mezi novou a p vodní návsí s památkov  chrán nou zvoni kou 
 ešením úprav p idruženého prostoru místní komunikace (zde silnice III. t ídy) 
 vhodným návrhem zelen  tak, aby nebyla narušena celistvost centrálního prostoru 

 Pozemky ve ejného prostranství, které jsou sou ástí zastavitelné plochy . 2, ešit za ú elem 
zachování mok adních spole enstev. 

 Akceptována jsou ve ejná prostranství a zele  p i místních komunikacích. 
4.11.    Nakládání s odpady 

 Provozovaný systém nakládání s odpady se považuje za vyhovující i pro výhled. 
 Na území obce se nenachází žádná skládka a ÚP neuvažuje se z izováním skládek na území 

obce ani jiných za ízení na likvidaci odpad . 
 
5. Koncepce uspo ádání krajiny v . vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm ny 

v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní 
opat ení, ochrana p ed povodn mi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a 
podobn  

5.1. Uspo ádání krajiny v . vymezení ploch, podmínky pro zm ny v jejich využití 
 Na uspo ádání krajiny neurbanizované bude mít d ležitý pozitivní vliv realizace vyhlášených 

komplexních pozemkových úprav. Na uspo ádání krajiny urbanizované zejména pak nové 
rozší ení jádra sídla. 

 Zastavitelné plochy navazují krom  plochy ve ejné rekreace vždy na zastav né území 
a podmínkami pro využití t chto ploch je sledována pot eba nenarušení životního, obytného i 
pracovního prost edí sídla p i sou asném požadavku zachování venkovského charakteru obce. 

 V krajinné scén  se p ízniv  uplatní ochranná zele , která zmírní negativní dopad st ediska 
živo išné výroby na panorama sídla. 

 Krajina nezastav ného území bude nadále sloužit zem lství, lesnictví p ípadn  rybá ství a 
rekrea ním pohybovým aktivitám. Intenzita využívání ploch zem lských a lesních je limito-
vána p írodními podmínkami a ochranou krajinného rázu. 

 V lesních porostech se požaduje zvyšování odolnosti lesa dostate ným zastoupením 
zpev ujících a meliora ních d evin. Neuvažovat s plošným odlesn ním. 

 U vod stojatých rozvíjet ekotonální spole enstva, v litorálním pásu akvatického 
a terestrického ekosystému. Zajistit soulad mezi hospodá ským využíváním vodních ploch a 
jejich ekologickou a estetickou funkcí. 

 Stávající zele  respektovat, podporovat vzr stnou zele  v sídle a posilovat podíl rozptýlené 
zelen  v krajin , alejemi doplnit komunika ní sí  stávající i navrženou.  

 Územní plán ur uje podmínky zabezpe ující dobrou obsluhu území dopravní a technickou 
infrastrukturou. 

 Smíšené plochy nezastav ného území p írodního se vymezují na pozemcích p irozených 
a p írod  blízkých ekosystém , dále sem náleží pozemky p irozených a p írod  blízkých 
spole enstev. 
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5.3.   Územní systém ekologické stability (ÚSES) 
 Územní systém ekologické stability je vzájemn  propojený soubor p irozených 

i pozm ných, avšak p írod  blízkých ekosystém , který udržuje p írodní rovnováhu. 
 Plochy ÚSES je možno využít jen takovým zp sobem, který nenaruší obnovu ekosystému 

a nedojde k narušení jeho ekostabiliza ních funkcí. 
 Na plochách ÚSES je zakázáno m nit druhy pozemku s vyšším stupn m ekologické stability 

za druh pozemku s nižším stupn m ekologické stability. 
 Plochy ÚSES jsou nezastavitelné, vylu uje se t žba nerost  (zcela ojedin le je možno 

za p esn  stanovených podmínek p ipustit stavbu liniovou, p ípadn  stavbu související 
s ochranou ŽP). 

 Up esn ní druhové skladby spole enstva ÚSES a hranic prvk  ÚSES bude p edm tem 
podrobn jší dokumentace - projektu ÚSES. 

 Interak ní prvky dopl ují sí  biokoridor  a biocenter s funkcí rozptýlené zelen  v krajin . 
 Opat ení 

Název biokoridoru Navrhovaná opat ení 

LBK 1 

Zachovat p írod  blízká spole enstva, ostatní hospodá sky využívaná spole enstva za ít 
využívat pouze extenzivn , lesní porosty p evést na druhov  i v kov  r znorodá lesní 
spole enstva dle potenciální p irozené vegetace a stanovištních podmínek dle STG. Lu ní 
ekosystémy chránit p ed ruderalizací, degradací a nežádoucím náletem - louky pravideln  
kosit. 

LBK 2 

Zachovat p irozený režim p ítoku Šípského potoka (na sousedním k.ú. Kozlov u 
ižanova), postupnými p stebními zákroky odstranit a nahradit nevhodné a nep vodní 
eviny v doprovodném b ehovém porostu, jež je v n kterých místech možno dosázet 

vhodnými autochtnními d evinami, s p ihlédnutím ke stanovištním podmínkám dle STG. 
Zamezit eutrofizaci vod, ruderalizaci a degradaci porost . Lu ní enklávy využívat pouze 
extenzivn , zamezit rozši ování invazních náletových d evin. 

LBK 3 
Postupnými p stebními zásahy p evést hospodá ské monokultury na p írod  blízké 
druhov  i v kov  diferencované lesní porosty odpovídající potenciální p irozené vegetaci 
a stanovištním podmínkám dle STG. 

LBK 4 viz. LBK 3 

LBK 5 Lesní porosty p evést na druhov  i v kov  r znorodá lesní spole enstva dle potenciální 
irozené vegetace a stanovištních podmínek dle STG. 

LBK 6 
Lu ní spole enstva zachovat a zamezit ruderalizaci a degradaci spole enstev. V místech 
pr chodu biokoridoru ornou p dou provést zatravn ní s uplatn ním rozptýlené zelen  
odpovídající stanovištním podmínkám dle STG.  

Název biocentra Navrhovaná opat ení: 

LBC V borovinách 
Postupnými p stebními zásahy zm nit druhovou a v kovou skladbu monokulturního 
spole enstva, za vzniku druhov  i v kov  r znorodého spole enstva bikových bu in s 

ihlédnutím ke stanovištním podmínkám dle STG. 

LBC Pasty ík 

Postupnými p stebními zásahy zm nit druhovou a v kovou skladbu monokulturního 
spole enstva, za vzniku druhov  i v kov  r znorodého spole enstva bikových bu in s 

ihlédnutím ke stanovištním podmínkám dle STG. Zachovat p írod  blízké lu ní porosty 
a vodní režim toku, s jejich pravidelným 1-2 ro ním kosením. Zachovat také p írod  
blízký vodní režim. Zamezit ruderalizaci a degradaci spole enstev.  

LBC Chlostov 

Postupnými p stebními zásahy zm nit druhovou a v kovou skladbu spole enstva, za 
vzniku druhov  i v kov  r znorodého spole enstva bikových bu in s p ihlédnutím ke 
stanovištním podmínkám dle STG. Zachovat p írod  blízké lu ní porosty, s jejich 
pravidelným 1-2x ro ním kosením, ímž se zamezí nežádoucímu náletu, dále zamezit 
degradaci, ruderalizaci a zachovat také p írod  blízký vodní režim. 

LBC U Lou ek viz. LBC Chlostov - s tím, že je t eba zachovat b ehový porost toku, pop ípad  jej na 
vhodných místech dosázet vhodnými autochtonními d evinami a ke i. 

5.3. Prostupnost krajiny 
 Stávající prostupnost krajiny není ešením územního plánu omezována. 
 Sí  polních cest v krajin  byla prov ena vyhlášenými komplexními pozemkovými úpravami. 
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5.4. Protierozní opat ení, ochrana p ed povodn mi 
 i respektování požadavk  plynoucích z vyhlášených komplexních pozemkových úprav 

nebude docházet k projev m vodní ev. v trné eroze. 
 Mechanická eroze je zaznamenána ve své p irozené form . 
 Stavební pozemky vymezovat s pot ebou vsaku i zdržení deš ových vod. 
 Území obce je pramennou oblastí vodních tok  bez vyhlášeného záplavového území. 

5.8.   Podmínky pro rekreaci 
 V obci jsou pr rné podmínky pro pobytovou rekreaci, výhodné pro rekreaci pohybovou. 
 K pobytové rekreaci je možno využívat pouze objekt  v zastav ném území, které nejsou 

vhodné k trvalému bydlení i jiným souvisejícím ú el m. 
 Územní plán respektuje erven  a zelen  zna enou turistickou trasu, zna enou cyklotrasu a hi-

postezku. Nep edpokládá se s výstavbou speciálních cyklostezek. 
 K denní rekreaci místních obyvatel bude sloužit nová plocha pro rekreaci ve ejnou 

u rybníka Pradlán, rozší ený návesní prostor, r zné formy cvi ení lze uskute ovat 
v modernizovaném víceú elovém objektu. 

 Na území obce se nevymezuje rekrea ní vodní plocha ani tzv. koupací oblast. 
 Krom  plochy ve ejné rekreace ÚP nevymezuje na k.ú. Sviny u K ižanova žádnou novou re-

krea ní plochu. 
5.9.   Dobývání ložisek nerostných surovin 

 Na území obce není evidován žádný dobývací prostor, nejsou vyhodnocena výhradní ložiska 
nerost  nebo jejich prognózní zdroj ani chrán ná ložisková území. 

 Na k.ú. Sviny u K ižanova nejsou evidována žádná aktivní ani potenciální sesuvná území. 
 Na k.ú. Sviny u K ižanova nejsou evidována žádná poddolovaná území ani stará d lní i 

pr zkumná díla. 

5.10.    Podmínky pro využití ploch koridor  
 Územn  plánovací dokumentace nevyžaduje vymezovat plochy koridor   

 
6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití s ur ením 

evažujícího ú elu využití (hlavní využití), 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), stanovení podmín  

ípustného využití t chto ploch a stanovení  podmínek prostorového uspo ádání v . 
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) 

6.1. Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití 
 Plochy bydlení v rodinných domech (BR) - hlavní využití: uspokojování pot eb individuálního 

bydlení v nízkopodlažních objektech obklopených soukromou zelení v kvalitním prost edí.  
Zp soby využití: 

ípustné: pozemky rod. dom , pozemky soukromé i jiné zelen , pozemky ve ejných 
prostranství, dopravní a technické infrastruktury související s obsluhou 
plochy, integrovaná za ízení nep esahující význam daného místa území a 
nenarušující jeho obytnou pohodu. 

podm. p ípustné: malé prostory obchodu a služeb, menší ubytovací a stravovací za ízení, za-
ízení sociální zdravotnické pé e, dopl kové prostory pro zájmovou in-

nost, drobná výrobní innost v rozsahu odpovídajícím velikosti 
a objemu budov, chov drobného hospodá ského zví ectva i drobná p stitel-
ská innost za podmínky, že tyto innosti musí být bez negativních dopad  
na sousední pozemky. Rodinná rekreace za podmínky, že bude umis ována 
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ve stávajících domech nevhodných k trvalému bydlení, i jejich p vodnímu 
ur ení. 

nep ípustné: stavby, za ízení, d je a innosti, které svými vlivy zat žují prost edí 
plochy a obytnou pohodu p ímo, anebo druhotn  nad p ípustnou míru 

 Plochy rekreace rodinné (RR) - hlavní využití: uspokojování pot eb individuální pobytové 
rekreace v kvalitním zejména p írodním prost edí. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky staveb rodinné rekreace, pozemky soukromé a jiné zelen , po-
zemky pro slun ní, relaxaci a rekrea ní aktivity venkovního charakteru 
sloužící dané ploše, pozemky související dopravní a technické infrastruktu-
ry  

nep ípustné: veškeré aktivity, které svými vlivy negativn  p ekra ují ur ující režim 
plochy a  již p ímo anebo druhotn  

pozn.: Do t chto ploch nejsou zahrnuty pozemky v souvisle zastav ném území obce, které 
jsou trvale anebo do asn  využívány k rekreaci ve stávajících objektech - tzv. 
"chalupá ská" rekreace. 

 Plochy rekreace ve ejné (RV) - hlavní využití: uspokojování pot eb denní rekreace místních 
obyvatel v utvá eném hodnotném území. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky pro t lovýchovu, sport a trávení volného asu, otev ená h išt  s 
nezbytným p íslušenstvím, pozemky ve ejné a ochranné zelen , travnaté 
plochy pro slun ní, mobiliá  obce, pozemky související dopravní a 
technické infrastruktury 

nep ípustné: produk ní innost na vodní ploše, stavby, za ízení a d je, které svými 
vlivy a p sobením negativn  p ekra ují primární funkci plochy 

 Plochy ob anského vybavení - ve ejná infrastruktura (OV)   hlavní využití:  ob anské vybave-
ní, které je sou ástí staveb, za ízení a pozemk  ve ejné infrastruktury 

ípustné: pozemky staveb a za ízení pro ve ejnou správu a administrativu, pozemky 
pro za ízení církevní nevýrobní, požární ochranu, kulturu a osv tu, 
pozemky pro vzd lávání a výchovu, pozemky pro zdravotnictví a sociální 
služby. Pozemky související dopravní a technické infrastruktury, pozemky 
ve ejných prostranství, sídelní zele   

podm. p ípustné:  bydlení za podmínky, že se jedná o bydlení majitel , správc i osob 
zajiš ujících dohled nad za ízením a že bydlení nebude hlavním využitím 
plochy rušeno nad p ípustnou míru. Jiné stavby, za ízení a pozemky za 
podmínky, že se jedná o aktivity zabezpe ující uživatelnost plochy ve ejné 
ob anské vybavenosti. P ípustné je zachování  za ízení komer ního 
charakteru za p edpokladu, že bude v menšin  vzhledem k plochám 
ob anského vybavení 

nep ípustné:  aktivity, které zhoršují prost edí plochy nad míru p ípustnou, a  již p ímo 
anebo druhotn  a které narušují estetické a kulturní hodnoty místa 

 Plochy ve ejných prostranství (VP) - hlavní využití: obecní užívání bez ohledu na vlastnictví 
pozemk , mající obvykle významnou prostorovou a komunika ní funkci v urbanizovaném 
území. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky pro ve ejnou zele , pozemky návesních prostor , nám stí 
a uli ních prostor , p ší stezky a chodníky, zpevn né plochy 
pro kulturní a shromaž ovací ú ely,vodní prvky, pozemky související 
dopravní a technické infrastruktury 

podm. p ípustné: další aktivity a za ízení za podmínky, že p ispívají ke spole enským 
kontakt m a podporují sociální soudržnost, erpací místa pro požární 
techniku za podmínky zajišt ní odb ru požární vody 

nep ípustné: umis ování staveb pro reklamu, staveb provizorního charakteru, z izování 
parkoviš  pro vozidla o vyšší hmotnosti 3,5 t, garáží a jiných staveb a 
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inností narušujících spole enské, kulturní a provozní funkce t chto 
prostor  

 Plochy smíšené obytné (SO) - hlavní využití : víceú elové využití plochy, v p ípad  obce zahr-
nují p edevším p vodní vesnické usedlosti s hospodá ským zázemím  
Zp soby využití: 

ípustné: stavby pro bydlení, živnostenské aktivity v objektech odpovídajících velikos-
tí vymezených pozemk  a m ítku daného prostoru. Pozemky související 
dopravní a technické infrastruktury, ve ejných prostranství, pozemky sídelní 
zelen  

podm. p ípustné: stavby pro drobnou výrobní innost, zem lskou malovýrobu, stavby skla-
dovací s nízkými nároky na skladovací plochy a nízkými rušivými vlivy na 
životní prost edí za podmínky, že jde o aktivity nesnižující kvalitu plochy, 
nemající negativní dopad na pozemek souseda a jsou nenáro né na p epravu 
zboží, tj. nezvyšují dopravní zát ž v území. Rekrea ní aktivity za podmínky 
využití stávajícího domovního fondu nevhodného k trvalému bydlení i jeho 

vodnímu ur ení. innosti a aktivity se d jí v objektech odpovídajících ve-
likosti vymezených pozemk  a m ítku daného prostoru 

nep ípustné: veškeré stavby, za ízení, innosti a d je, které svými vlivy zat žují prost edí 
plochy nad p ípustnou míru a  již p ímo anebo druhotn  nebo snižují kvalitu 
daného prost edí  

 Plochy dopravní infrastruktury silni ní (DS) - hlavní využití: umis ování staveb a za ízení 
k zajišt ní dopravní dostupnosti a sloužící pro obsluhu území nekolejovou pozemní dopravou. 
Zp soby využití: 

ípustné: stavby a za ízení silnic a pozemních komunikací, stavby a za ízení pro 
dopravu v klidu a ostatní dopravní za ízení a stavby v etn  p íslušejících 
pozemk , doprovodná a izola ní zele , za ízení technické infrastruktury, 
terénní úpravy, protipovod ové opat ení, nutné asana ní zásahy  

podm. p ípustné: umis ování erpacích stanic pohonných hmot, skládky údržbového 
materiálu, místní komunikace, umis ování cyklotras a chodník  pro p ší i 
záliv  hromadné dopravy na t lese silni ní komunikace za podmínky, že 
svým provozováním a technickým uspo ádáním nebude narušeno i 
znemožn no hlavní využití plochy 

nep ípustné: stavby, za ízení a innosti, které nesouvisí s hlavním využitím plochy a 
aktivity narušující hlavní využití 

 Plochy dopravní infrastruktury drážní (DD) - hlavní využití: umis ování staveb a za ízení sou-
visejících s kolejovou železni ní dopravou. Zp soby využití: 

ípustné: plochy obvodu dráhy v etn  násp , zá ez , op rných zdí, protihlukových 
bariér, most , kolejiš , zabezpe ovacích za ízení, pozemky doprovodné a 
izola ní zelen , plochy dopravní a technické infrastruktury 

nep ípustné: stavby, za ízení a innosti, nesouvisející s hlavním využitím a innosti 
narušující hlavní využití 

 Plochy technické infrastruktury (TI) - hlavní využití: umis ování staveb, za ízení a sítí tech-
nického vybavení na úseku zásobování vodou (v), išt ní odpadních vod ( ), zásobování el. 
energií  (e), zemním plynem, elektronických komunikací (t) a teplem. Pozn.: malé písmeno - 
zpodrobn ní druhu technického vybavení. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky, provozní soubory, stavby, za ízení a vedení plnící obslužn  
zásobovací a spojovací funkce technické povahy a innosti a d je p ímo 
související s hlavním využitím plochy, pozemky související dopravní 
infrastruktury,  izola ní zele , rozptýlená zele  

nep ípustné: ostatní innosti a d je, které nesouvisí s hlavním využitím plochy 
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 Plochy výroby zem lské (VZ) - hlavní využití : chov hospodá ských zví at, skladování i zpra-
cování produkt  živo išné a rostlinné výroby, poskliz ové úpravy rostlin a zem lské služby. 
Zp soby využití: 

ípustné: pozemky, stavby a ú elová za ízení pro zem lství a chovatelství, pozemky 
dopravní a technické infrastruktury, fotovoltaické lánky na výrobních i 
administrativních objektech, pozemky sídelní zelen  

podm. p ípustné: stavby, za ízení a jiné aktivity za podmínky, že neomezují hlavní využití plo-
chy a nep ekra ující rámec využití plochy. P ípadné závodní stravování a 
bydlení ve služebních i pohotovostních bytech je možné za podmínky, že 
tyto innosti nebudou rušeny nad p ípustnou míru. erpací stanice pohon-
ných hmot je možno umístit za p edpokladu, že nebude omezeno hlavní vyu-
žití plochy 

nep ípustné: aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití, výroba se 
silným dopadem na životní prost edí 

 Plochy výroby drobné (VD) - hlavní využití : umis ování staveb a za ízení netovární povahy  
Zp soby využití: 

ípustné: pozemky pro umis ování provozoven zakázkové kusové výroby a innostem 
emeslnickým v etn  skladování s nízkými nároky na p epravu zboží, kdy 

negativní vliv z inností nad p ípustnou míru nep ekra uje hranice plochy, 
související administrativa, pozemky dopravní a technické infrastruktury, po-
zemky sídelní zelen   

podm. p ípustné: stavby, za ízení a jiné aktivity za podmínky neomezení p ípustného využití 
plochy a nep ekro ení rámce využití plochy. Fotovoltaické panely za pod-
mínky jejich umíst ní na st nách i st echách staveb. 

nep ípustné: aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití plochy, in-
nosti, které svým charakterem významn  zvyšují dopravní zát ž v území, vý-
roba se silným negativním dopadem na životní prost edí 

 Plochy vodní a vodohospodá ské (VH) - hlavní využití : zajišt ní podmínek pro nakládání 
s vodami. Zp soby využití: 

ípustné: innosti a za ízení související s vodohospodá skými pom ry území, rybá -
stvím, revitalizací a údržbou koryt vodote í, za ízení pro akumulaci deš o-
vých vod, opat ení zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu území, do-
provodná a krajinná zele  

podm. p ípustné: za ízení pro chov ryb, vodní dr beže za podmínky nevýznamného negativní-
ho dopadu na vodní režim a istotu vod, plochy dopravní a technické infra-
struktury za podmínky, že nedojde k promítnutí nežádoucích ú ink  této in-
frastruktury na vodní plochy a toky 

nep ípustné: innosti a za ízení, které negativn  ovliv ují kvalitu a istotu vod a vodní re-
žim v území nebo takovéto d sledky vyvolávají druhotn  

 Plochy vodní a vodohospodá ské - specifické (W) - hlavní využití : vymezení hráze rybníka. 
Zp soby využití: 

ípustné: pozemky pro umíst ní stavby homogenní nebo nehomogenní hráze ve vhod-
ném p ném profilu a p íslušnými funk ními objekty 

nep ípustné: veškeré innosti, aktivity, které mají nežádoucí dopad na bezpe nost hráze, 
zp sobují zhoršení technického stavu funk ních objekt  hráze a zabra ují vi-
zuální i geometrické kontrole vzdušného i návodního svahu hráze 

 Plochy zem lské - orná p da (ZO) - hlavní využití : plochy zem lské p dy v kultu e orné 
dy. Zp soby využití: 
ípustné: v pravidelném sledu p stování obilnin, okopanin, pícnin, technických a ji-

ných plodin. Opat ení zlepšující vodohospodá skou bilanci v povodí, proti-
povod ová a protierozní opat ení, opat ení zvyšující ekologickou, hygienic-
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kou i estetickou hodnotu území. Stavby a za ízení sloužící pro ochranu ži-
votního prost edí. P ípustná je zm na kultury na trvale travní porost. Ú elové 
komunikace pro obsluhu pozemk  a k zajišt ní prostupnosti krajiny 

podm. p ípustné: nezbytné stavby a za ízení zem lské prvovýroby, které mají p ímou sou-
vislost se zem lským hospoda ením v daném konkrétním míst , pozemky 
lesních porost  za podmínky, že nedojde k narušení ochrany krajinného rázu, 
zájm  ochrany p írody a ZPF. Oplocování pozemk  za podmínky, že je to 
nevyhnutelné pro chovné i p stební ú ely a nedojde ke st etu se zájmy 
ochrany p írody a krajiny a organizace ZPF. Plochy dopravní a technické in-
frastruktury za podmínky, že p jde o nezbytná za ízení ve ejného zájmu a 
nedojde k narušení krajinného rázu a životního prost edí. P ší, nau né 
stezky, cyklostezky, hipostezky za podmínky, že jejich trasování nenaruší 
organizaci ZPF a neomezí prioritní ú el plochy 

nep ípustné: umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad  rozši ování stáva-
jících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, snižování ekologické 
hodnoty území 

 Plochy zem lské - trvalé travní porosty (ZL) - hlavní využití : plochy zem lské p dy v kul-
tu e trvalý travní porost. Zp soby využití: 

ípustné: zem lské obhospoda ování zem lské p dy, na které se nachází stálá 
pastva, pop ípad  souvislý porost s p evahou travin ur ených ke krmným 

el m nebo technickému využití. Opat ení zlepšující vodohospodá skou bi-
lanci v povodí, opat ení zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu území. 
Stavby a za ízení sloužící pro ochranu životního prost edí. Ú elové komuni-
kace pro obsluhu pozemk  a k zajišt ní prostupnosti krajiny. 

podm. p ípustné: nezbytné stavby a za ízení zem lské prvovýroby, které mají p ímou sou-
vislost se zem lským hospoda ením v daném konkrétním míst , pozemky 
lesních porost  za podmínky, že nedojde k narušení ochrany krajinného rázu, 
zájm  ochrany p írody a ZPF. Oplocování pozemk  za podmínky, že je to 
nevyhnutelné pro chovné i p stební ú ely a nedojde ke st etu se zájmy 
ochrany p írody a krajiny a organizace ZPF. Plochy dopravní a technické in-
frastruktury za podmínky, že p jde o nezbytná za ízení ve ejného zájmu a 
nedojde k narušení krajinného rázu a životního prost edí. P ší, nau né 
stezky, cyklostezky, hipostezky za podmínky, že jejich trasování nenaruší 
organizaci ZPF a neomezí prioritní ú el plochy. Rozorání za podmínky, že 
jde o zúrod ovací opat ení spojené s následnou obnovou travního porostu. 

nep ípustné: trvalé zorn ní, umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad  roz-
ši ování stávajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, snižo-
vání ekologické hodnoty území. 

 Plochy zem lské - zahrady a sady (ZZ) - hlavní využití: pro zem lskou produkci zahrad-
ních plodin, ovocných strom  p ípadn  ke . Zp soby využití: 

ípustné: innosti spojené s p stováním zeleniny, kv tin a dalších zahradních plodin, 
stování ovocných strom  a ke  

podm. p ípustné: oplocení, pozemky dopravní a technické infrastruktury, p ípadn  za ízení a 
stavby bezprost edn   související s  hlavním využitím plochy za podmínky 
neomezení hlavního využití plochy a zachování kvality prost edí plochy 

nep ípustné: umis ování staveb, za ízení a inností nemajících p ímou souvislost s  
hlavním využitím plochy 

 Plochy lesní (L) - hlavní využití : pozemky ur ené k pln ní produk ní i mimoproduk ní funkce 
lesa. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky s lesním porostem, lesní pr seky a lesní cesty, minimalizace geo-
graficky nep vodních d evin a uplatn ní meliora ních d evin zvyšujících 
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ekologickou stabilitu lesa. Lesní pastviny a polí ka pro zv  (pokud nejde o 
ZPF) i nelesní zelen , protipovod ová a protierozní opat ení, opat ení pro 
udržení vody v krajin  

podm. p ípustné: umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro lesní výrobu, ochranu p í-
rody, krajiny a životní prost edí za podmínky, že nebude omezeno využívání 
lesa a nedojde ke st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny. Oplocování po-
zemk  za podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné a p stební ú ely a ne-
dojde ke st etu se zájmy lesního hospodá ství, ochrany p írody a krajiny. Po-
zemky dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že p jde o ve ejný 
zájem a že se bude jednat o výsledné projednané variantní ešení. Komuni-
kace pro nemotorovou dopravu vždy za podmínky, že se bude jednat o ne-
zbytné úseky dopl ujících celistvost systému v p edem prov ených trasách 

nep ípustné: umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad  rozši ování stáva-
jících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, snižování ekologické 
hodnoty území 

 Plochy smíšené nezastav ného území (SN) - hlavní využití : zachování a obnova ekologických a 
estetických hodnot v území dotvá ejících krajinný ráz. Plochy se nachází na pozemcích PUPFL 
(l) a na druhu pozemku ostatních ploch (o). Zp sob využití: 

ípustné: plochy rozptýlené zelen , skalní výchozy, balvanitá seskupení, p irozenou i 
ízenou sukcesí vzniklé biotopy, vodní plochy a toky, trvale travní porosty, 
innosti nenarušující p írodní ani estetické hodnoty místa, zásahy mající po-

zitivní dopad na krajinný ráz. Ú elové komunikace zajiš ující obsluhu území 
podm. p ípustné: liniové stavby dopravní a technické infrastruktury jen v nezbytných p ípa-

dech budované ve ve ejném zájmu za podmínky slabého zásahu na p ítomné 
znaky krajinného rázu a ekologickou a estetickou hodnotu plochy. P ší, na-

né stezky, cyklostezky a hipostezky za podmínky, že nedojde k narušení 
ekologických a estetických hodnot plochy 

nep ípustné: innosti ev. stavby snižující p írodní a estetickou hodnotu území p ímo ane-
bo druhotn , zásahy s negativním dopadem na krajinný ráz v etn  zásah  stí-
rající p ítomné znaky krajinného rázu, t žbu nerost  hygienická za ízení, in-
forma ní centra 

6.3.   Podmínky prostorového uspo ádání v . podmínek ochrany krajinného rázu 
 Mimo ádnou pozornost v novat utvá ení nového prostoru jádra sídla. Vhodnost zám ru bude 

posouzena v územní studii. 
 U stavových ploch nep edpokládat významné zm ny koeficientu zastav né plochy. 
 evod jednopodlažního zastav ní do vícepodlažního se p ipouští pouze z d vodu zachování 

plynulé návaznosti hlavních stavebních architektonických prvk  na blízké zastav ní. 
 Areál zem lské výroby eká celková modernizace s promyšlenou koncepcí provozu. Je 

požadavek odstran ní dožilých objekt  i objekt  negativn  se uplat ujících v panoramatu 
sídla. Modernizace bude spojena s dostavbou stávajících objekt , p ípadn  výstavbou nových 
staveb, úpravou komunika ního skeletu areálu a jeho ozelen ním.  

 Vhodnými zásahy lépe za lenit rozvíjející se plochu drobné výroby v urbanisticky citlivém 
prost edí p echodu zastav ného území do volné krajiny. 

 Koeficient zastav né plochy výrobních ploch bude 0,30-0,60 s koeficientem zelen   0,20-0,25. 
 Nové pozemky pro bydlení budou mít koeficient zastav né plochy 0,15 - 0,30, koeficient 

zelen  0,55 - 0,65. Obecn  se p edpokládá, že p i návrhu RD bude vycházeno z tradice 
vesnického domu. 

 Pot ebné úpravy víceú elového objektu i nové objekty ob anského vybavení budou soudobého 
výrazu a budou tvo it sou ást nové identity jádra sídla. 

 Využití plochy ve ejné rekreace bude ov eno územní studií posuzující mimo vlastní ešení 
nápln  plochy vliv na dané prost edí a krajinné vztahy. 
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 Na území obce se nep edpokládá umis ování staveb, jejichž vlastnosti výrazn  p ekra ují 
ostatní krajinné prvky, krajinné soubory anebo vlivy na lov ka. 

 Vysoká zele  ve ejných prostranství, zahrad a humen, bohat  kvetoucí zele  p edzahrádek 
bude nadále pat it k základním znak m venkovského sídla. 

 Posilovat p sobení jednotlivých krajinných prvk  a ploch p írodních biotop . 
 V urbanizovaném území se stavby pro reklamu neumis ují. 
 ešením ÚP nenarušit p írodní ani estetickou hodnotu krajinného rázu, ešením ÚP nedochází 

k negativnímu zásahu do krajinných vztah  ani m ítka krajiny. 
 

7. Vymezení ve ejn  prosp šných staveb (VPS), ve ejn  prosp šných opat ení (VPO), 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 

7.1. VPS dopravní a technické infrastruktury 
Nejsou tímto územním plánem vymezeny. 

7.2. Ve ejn  prosp šná opat ení 
Nejsou tímto územním plánem vymezeny. 

7.3. Ve ejn  prosp šné stavby a opat ení k zajiš ování ochrany a bezpe nosti státu 
Nejsou tímto územním plánem vymezeny. 

7.5.   Plochy pro asanaci 
V-A1 - drobná stavení v jižní ásti návsi (p. . .2, .3, .4, .5, .6, ást 749/6, 749/13, 

749/16, 749/17) 
V-A2 - objekt ve st edisku zem lské výroby (p. . .62) 

 
8. Vymezení ve ejn  prosp šných staveb a ve ejných prostranství, pro které lze uplatnit 

edkupní právo s uvedením v í prosp ch je p edkupní právo z izováno, parcelních ísel 
pozemk , názvu katastrálního území a p ípadn  dalších údaj  podle § 5 odst. 1 
katastrálního zákona 
Nejsou tímto územním plánem vymezeny. 

 
9. Vymezení ploch a koridor  územních rezerv a stanovení možného budoucího využití v . 

podmínek pro jeho prov ení 
 
 Územní plán vymezuje rezervní plochu pro technickou infrastrukturu - išt ní odpadních 

(splaškových) vod R1 s rezervní plochu I/R1 ur enou pro výstavbu rodinných dom . 
 Využití plochy R1 bude prov eno zejména z d vod : 

 možného nového pohledu na problematiku likvidace odpadních vod v souvislosti 
s v deckotechnickým pokrokem 

 ov ení výhodnosti plochy z hlediska spádových pom  
 ov ení technickoekonomické výhodnosti centrálního zp sobu išt ní odpadních vod 

 Využití plochy I/R1 bude prov eno zejména z d vod : 
 ov ení pot eby vymezení nových ploch pro bydlení 
 zajišt ní napojení plochy na technickou infrastrukturu v sídle 
 ov ení výhodnosti plochy z hlediska ochrany zem lského p dního fondu 

 

10. Vymezení ploch a koridor , ve kterých  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 

10.1. Vý et ploch a podmínky využití 



PRÁVNÍ STAV Územního plánu SVINY po vydání zm ny . I  STUDIO P|03/2017 

 

21 
 

 Územní studie jako podmínka pro územní rozhodování bude vyhotovena pro plochy se 
zm nou v území . 6 a 14. 

 Vzhledem k d sledk m, které m že vyvolat zm na v území . 6 je nutno zabývat se ešením 
celého návesního prostoru. 

 Základní podmínky využití jsou známy z kap. 3.1., 3.2., 4.5. a 6.2. 
10.2. Stanovení lh t 

 Územní studie pro ur ené plochy budou vyhotoveny do ty  rok  od nabytí ú innosti Zm ny 
.I ÚP Sviny. 

 

11. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no 
vydáním regula ního plánu, zadání regula ního plánu v rozsahu dle p ílohy . 9, 
stanovení, zda se bude jednat o regula ní plán z podn tu nebo na žádost a u regula ního 
plánu z podn tu stanovení p im ené lh ty pro jeho vydání 
Nejsou tímto územním plánem vymezeny.  
 

12. Stanovení po adí zm n v území (etapizace) 
 Problematika obce nevyžaduje ur ení po adí, v jakém by m lo docházet ke zm nám 

zastavitelných ploch. 

13. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které m že 
vypracovávat architektonickou ást projektové dokumentace jen autorizovaný architekt 
Tyto stavby nejsou územním plánem vymezeny. 
 

14. Stanovení kompenza ních opat ení podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 
Orgán ochrany p írody neuplatnil požadavky na kompenza ní opat ení. 
 

15. Údaje o po tu list  núzemního plánu a po tu výkres  k n mu p ipojené grafické ásti 
Text. ást v etn  titulního listu, záznamu o ú innosti a obsahu text. ásti sestává z 11 list . 

Výkresová ást sestává: 
Výkres 

íslo název 
po et list  poznámka 

N1 Základní len ní území 1 1 : 5 000 
N2 Hlavní výkres 1 1 : 5 000 
N3 Ve ejn  prosp šné stavby, opat ení, asanace 1 1 : 5 000 

 


